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Otwarcie sezonu pszczelarskiego
Dnia 17 maja 2015 roku w ramach obchodów
„Dni Jeżowa” odbyła się uroczystość związana
z Jubileuszem 70-lecia Powiatowego Koła Pszczelarzy
Ziemi Jeleniogórskiej oraz otwarciem sezonu pszczelarskiego.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Św.
w intencji pszczelarzy koncelebrowana przez ks. proboszcza A. Szarzyńskiego i ks. Dziekana Bogdana Żygadło.

Po zakończeniu mszy nastąpił przemarsz
pocztów sztandarowych kół pszczelarskich przy akompaniamencie orkiestry z Filharmonii Jeleniogórskiej do
Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich.
Wójt Gminy wraz z panią Zuzanną Turwanicką Prezesem
Zarządu Powiatowego Koła Pszczelarzy Ziemi Jeleniogórskiej powitali przybyłych gości w osobach:

1.Pani Zofia Czernow - Poseł na Sejm RP,
2.Pani Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP,
3.Pan Tadeusz Sabat - Prezydent Polskiego Związku
Pszczelarskiego,
4.Pan Jan Okulowski - Prezes Regionalnego Związku
Pszczelarzy w Jeleniej Górze,
5.Pani Anna Konieczyńska - Starosta Powiatu Jeleniogórskiego,
6.Pani Mirosława Dzika - Wiceprezydent Miasta Jeleniej
Góry,
7.Michał Orman - Wójt Gminy Mysłakowice,
8.Bożena Wiśniewska - Burmistrz Miasta Kowary,
9.Pani Zofia Świątek - Wójt Gminy Stara Kamienica,
10.Pan Radosław Jęcek - Burmistrz Miasta Karpacza,
11.Pan Mirosław Graf - Burmistrz Miasta Szklarska
Poręba,
12.Pan Witold Rudolf - Burmistrz Miasta Piechowice,
13.Pan Leszek Grala - Prezes Dolnośląskiej Izby
Rolniczej,
14.Pan Mirosław Kaszkur - Przewodniczący Rady
Powiatowej w Jeleniej Górze, Dolnośląska Izba
Rolnicza,
15.Pani Elżbieta Zakrzewska Dyrektor Szpitala MSW
w Jeleniej Górze,
16.Pan Artur Smolarek - Przewodniczący Rady Gminy
Jeżów Sudecki,
17.Pani Teresa Mitka - Sołtys wsi Jeżów Sudecki,
18.Pan Ryszard Grek - Członek honorowy Związku
Pszczelarstwa Polskiego,
19.Tadeusz Łozowski - Nadleśniczy z Lwówka Śląskiego.

Po przedstawieniu gości zaproszonych nastąpiło
uroczyste otwarcie. Wójt zwrócił się do pszczelarzy
następującymi słowami „Drodzy pszczelarze , gratuluję
pięknej i wartościowej pasji, wielkiego zapału i ogromnego zaangażowania w pozyskiwaniu miodu i produktów
pszczelarskich najwyższej jakości. Jednak również, jak
nasze polskie rolnictwo, Wasza praca uzależniona jest od
pogody. Życzę na kolejne lata działalności Związku aktywnych działaczy, wielu młodych pszczelarzy, by
tradycja była kontynuowana i rozwijana. A dla pszczelarzy życzę czystego środowiska, obfitych zbiorów
miodu i zdrowia dla Was samych i Waszych pszczół".
Po powitaniu zostały wręczone podziękowania dla
sponsorów szczególnie dla p. Leszka Grali Prezesa DIR
i Mirosława Kaszkura za sponsoring obchodów dzisiejszego święta. Po oficjalnych przemówieniach Wójta
i gości zaproszonych zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia dla pszczelarzy, najważniejsze wyróżnienie statuetkę ks. Dzierżona otrzymał p. Benedykt Polaczek
z Freie Universität w Berlinie .
Po oficjalnej części Strzeleckie Bractwo Kurkowe Ziemi Jeleniogórskiej oddało wyszczał z zabytkowej
armaty, który symbolizował uroczyste otwarcie sezonu
pszczelarskiego. Po tych emocjach na scenę zostały
zaproszone dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Polskich
Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie, Szkoły
Podstawowej w Jeżowie Sudeckim i Czernicy. Gościliśmy również dzieci z przedszkola nr 1 z Jeleniej Góry zespół „Biedronki”. Pomiędzy występami dzieci, na
scenie prezentowały się zespoły ludowe „Bolkowianie”
i „Rybniczanki”. Uczestnicy uroczystości mogli podziwiać wystawę uli i sprzętu pszczelarskiego zaprezentowanego przez firmę z Bolkowa, a także mogli kupić miód
i wyroby pszczelarskie.

Uroczystość uświetniło wiele atrakcji:
- Związek Gmin Karkonoskich, Nadleśnictwo Lwówek
Śląski, Leśny Bank Genów z Kostrzycy, przygotowały
atrakcje dla dzieci i młodzieży polegające na grach
i zabawach edukacyjnych.
- Banku Zachodniego WBK
- Banku PKO
Dzieci miały również do dyspozycji zamek dmuchany gry i zabawy sprawnościowe w hali sportowej.
Każdy z uczestników mógł spróbować potraw przygotowanych przez panią Sołtys i Radę Sołecką Jeżowa
Sudeckiego.
Mimo kapryśnej pogody uczestnicy bawili się
przy muzyce. Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
uroczystości.
Redakcja

c/ Ludowy Klub Sportowy „Piast”,
d/ Moto Klub Siedlęcin.
4.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Jeżów Sudecki z organizacjami pozarządowymi.
5.Prezentacja Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo
Izerskie - Prezes Stowarzyszenia Pani Bożena Mulik.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i leśnego,
d/wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a Gminami tworzącymi
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji
Jeleniogórskiej.
7.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady
Gminy.
10.Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.

Sesje Rady Gminy
V Sesja Rady Gminy odbyła się dnia 25 marca
2015 roku w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin
Partnerskich w Jeżowie Sudeckim. Posiedzenie otworzył
i prowadził Przewodniczący Rady Gminy- Artur
Smolarek. W sesji uczestniczyło 13 radnych, obrady
trwały od godziny 14.00 do 18.40. Porządek obrad
przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu IV Sesji Rady Gminy.
2.Prezentacja działań w Wieży Książęcej w Siedlęcinie inicjatywy Stowarzyszenia „Wieża Książęca w Siedlęcinie” oraz Fundacji „Zamek Chudów” - pan Przemysław Nocuń.
3.Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń Ludowych
Zespołów Sportowych za 2014 rok:
a/ Ludowy Klub Sportowy „Lotnik”,
b/ Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki”,
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szam do organizowania wspólnych imprez. Uważam, że
dobrym pomysłem jest utworzenie Punktu Informacji
Turystycznej, ponieważ obiekt czynny jest przez 7 dni
w tygodniu w godzinach od 9.00 do 18.00. Informuję, że
jest możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie
remontu obiektu zabytkowego z budżetu gminy, wniosek
można złożyć do końca września. Planujemy wyjazdowe
posiedzenie Rady Gminy w Siedlęcinie i warto byłoby,
abyśmy część tej sesji poświecili Wieży Książęcej.
Chciałbym zaprosić Stowarzyszenie do współpracy
z Partnerstwem Izerskim, celem pozyskiwania środków
na działania stowarzyszenia na terenie obiektu".
Po wystąpieniu Wójta głos zabrała p. Bożena
Mulik, która przedstawiła Radzie Gminy informację
o prawach i obowiązkach Gminy jako członka Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo Izerskie”.
Realizując porządek obrad, z działalności sprawozdania
złożyły stowarzyszenia:
a/ Ludowy Klub Sportowy „Lotnik”,
b/ Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki",
c/ Ludowy Klub Sportowy „Piast".
Po przerwie w obradach Rada Gminy podjęła uchwały
zawarte w porządku obrad.
W interpelacjach i zapytaniach radnych zostały poruszone następujące tematy:
Radny Wacław Lesik
1.Remont nawierzchni drogi Jeżów Sudecki - Czernica,
2.Realizacja uwag zgłoszonych przy odbiorze remontu
drogi w Czernicy
Zgłoszone tematy zostały skierowane do Pana
Bogusława Chodaka -Radnego Rady Powiatu.
W sprawach różnych zostały poruszone następujące
tematy:
Pan Ryszard Zakrzewski - Sołtys Sołectwa Janówek
- Przejęcie działki od Agencji Nieruchomości Rolnych na
boisko sportowe w Janówku.
Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin
- Wykonanie odwodnienia na ul. Górnej 39.
- Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Ogrodowa,
Płoszczyńska.
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
- Rozbiórka budynku - Dziwiszów 147, który zagraża
użytkownikom drogi wojewódzkiej nr 356.
- Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia z IV Sesji Rady
Gminy.
Pan Mieczysław Kalisz
- Uprzątnięcie działki nr 545 w Jeżowie Sudeckim.
- Udzielenie odpowiedzi na pytania przedłożone Przewodniczącemu Rady Gminy.
------------------------------------------------------VI Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Przemysława Nocuń o zabranie głosu.
Pan Przemysław Nocuń wraz z p. Moniką
Filipińską przedstawili Radzie Gminy prezentacje
multimedialną, w której zaprezentowali wyniki badań
archeologicznych, które były prowadzone w Wieży
Książęcej w Siedlęcinie oraz plany związane z działalnością Wieży:
- w miesiącu kwietniu 2015 roku zostanie złożony
wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa
o uznanie obiektu, jako Pomnika Historii, z prośbą
o poparcie.
- Warsztaty teatralne - nieodpłatne zajęcia, na które
będą zapraszane dzieci ze szkół.
- Remont budynku oficyny, który składa się z XV
wiecznego przejazdu i XVIII wiecznego budynku.
Planuje się przywrócenie pierwotnego dachu pokrytego gontem z lukarnami, remont kominów. Obiekt
jest wpisany do Rejestru Zabytków. Fundacja będzie
składać wniosek do Urzędu Gminy o dofinansowanie
remontu.
- Odbędą się dwa koncerty muzyki średniowiecznej na to działanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
- Noc Muzeów - koncert gry na harfie, średniowieczne
pieśni dworskie tłumaczone z języka francuskiego.
- Dolina Parków i Pałaców - włączenie Wieży Książęcej do cyklu koncertów organizowanych przez
Fundację.
- Prace archeologiczne na obiekcie, 21 sierpień będzie
dniem otwartym, każdy będzie wziąć udział w pracach archeologicznych wraz z zespołem.
- Przygotowywanie publikacji na 700 - lecie Wieży
Książęcej. W ramach tego jubileuszu odbędzie się
Konferencja Naukowa.
- Przygotowania do rekonstrukcji starych murów przy
późnośredniowiecznej drodze biegnącej od kościoła
do Wieży, prace archeologiczne określa lokalizacja
fosy.
- Szkolenie dla przewodników, zwiększenie ilości
odwiedzających zabytek.
- Wyeksponowanie i odtworzenie tablic pamiątkowych
ofiar I Wojny Światowej.
- Organizacja wystaw czasowych w obiekcie.
- Otwarcie Punktu Informacji Turystycznej w Wieży.
Na koniec wystąpienia Pan Przemysław Nocuń serdecznie zaprosił obecnych do odwiedzenia zabytku. Na
zakończenie został zaprezentowany obraz Wieży
Książęcej z 1776 roku.
Po wystąpieniu głos zabrał Wójt Gminy.
„Wójt Gminy - Dziękuję p. Przemysławowi Nocuń za
zaprezentowaną wiedzę, która została przekazana z wielką pasją opowiadania o zabytku. Obiekt zaczął żyć
intensywnie o czym świadczy przyznana przez Starostę
Jeleniogórskiego Nagroda Liczyrzepy. Liczba osób
odwiedzających rocznie przekracza 15 tysięcy. Zapra-

Odbyła się dnia 29 kwietnia 2015 roku w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie
Sudeckim. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy- Artur Smolarek. W sesji uczestniczyło 12 radnych, obrady trwały od godziny 10.00 - do
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śliliśmy cele i potrzebę powołania Młodzieżowej Rady
Gminy. Po kilku spotkaniach młodzież stwierdziła, że
jest zainteresowana, dlatego przystąpiliśmy do przygotowwania projektów uchwał, zaproponowaliśmy, aby
kadencja MRG trwała dwa lata, po zasięgnięciu opinii
szkół, młodzieży zmieniliśmy ten zapis - kadencja będzie
trwała 1 rok.
W ordynacji wyborczej określiliśmy zasady
wyboru przedstawicieli z poszczególnych miejscowości
Gminy Jeżów Sudecki. W skład MRG będzie wchodziło
15 radnych ze szkół podstawowych i gimnazjum.
Zostanie wyznaczony koordynator z ramienia Gminy
Jeżów Sudecki, który będzie przechowywał dokumentację. Deklarujemy swoją pomoc przy przeprowadzaniu
wyborów. W dniu dzisiejszym prezentujemy radnym
projekt uchwały, a na kolejnym posiedzeniu Rady Gminy
zostanie podjęta uchwała. Oddaję głos młodzieży
z Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim.
Przedstawiciel młodzieży - „Szanowni Państwo!
Chcielibyśmy dzisiaj przekonać Państwa do powołania
MRG. Jako przedstawiciele młodzieży mamy pełne
poparcie naszych rówieśników i w ich imieniu występujemy. Młodzi ludzie, wbrew pozorom, są zainteresowani sprawami lokalnymi, chcą na nie wpływać i chcą
być współodpowiedzialni za lokalną wspólnotę. Naszym
zdaniem jednym ze sposobów zainteresowania młodzieży sprawami ich "małej" ojczyzny jest powołanie,
a następnie działalność MRG. Taką możliwość daje nam
również polskie prawo i ustawa o samorządzie gminnym
z dn. 8 marca 1990 roku, (Art. 5 b). W Unii Europejskiej
Młodzieżowe Rady są popularnym sposobem konsultacji
społecznych oraz aktywizacji młodzieży. W województwie dolnośląskim istnieją 34 Młodzieżowe RG
dane ze strony Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego). Z badań wynika, że średnio 20 % dolnośląskich miast i gmin posiada młodzieżowe rady, z tym że
w gminach wiejskich jest to zaledwie 14 %. MRG istnieje
np. w: Bolesławcu, Jeleniej Górze, Mysłakowicach,
Świdnicy czy Wałbrzychu.W około 80% (osiemdziesięciu procentach) jednostek samorządowych nie było
w ogóle zainteresowania powołaniem młodzieżowej
rady. Uważamy dlatego, że warto docenić nasz zapał,
zaangażowanie chęć i działania. Zdajemy sobie sprawę,
że to niełatwe zadanie, ale korzyści płynące z tego
projektu będą dwustronne.
Dla nas, dla młodzieży, to przede wszystkim:
- stworzenie grup i liderów reprezentujących młodzież,
- zwiększenie wpływu na decyzje podejmowane przez
urzędników, a dotyczące młodzieży,
- możliwość komunikowania swoich potrzeb i problemów władzom gminy,
- lepszy przepływ informacji.
Natomiast Państwo, jako samorząd, będziecie mogli:
- lepiej zrozumieć potrzeby młodzieży,
- zyskać w nas "sojuszników" swoich działań,
- zwiększyć efektywność działań prowadzonych na
rzecz młodzieży naszej gminy.

godz.15.45.Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu V Sesji Rady Gminy.
2. Informacja dotycząca powołania Młodzieżowej Rady
Gminy Jeżów Sudecki.
3.Informacja roczna z realizacji uchwały Rady Gminy nr
XXXV/208/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów Sudecki.
4.Sprawozdanie z realizacji na terenie Gminy Jeżów
Sudecki ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr
V/35/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie
poboru w drodze inkasa podatku od nierucho-mości,
podatku rolnego i leśnego,
d/uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 - 2018,
e/zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odbioru ścieków na terenie
Gminy Jeżów Sudecki na lata 2015-2016,
f/ dopłat do cen za usługi polegające na zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odbiorze ścieków
dla I taryfowej grupy odbiorców indywidualnych gospodarstw domowych,
g/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów
Sudecki,
h/wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeżów Sudecki na lata 2015
- 2010,
i/przyjęcia rezygnacji radnego z członka Komisji
Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorczości,
j/ powołania członka Komisji Rolnictwa, Środowiska
i Turystyki.
6.Informacja i sprawozdanie z działalności i realizacji
zadań Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie
Gminy w 2014 roku oraz plany na 2015 rok- Zarząd
Gminny OSP i przedstawiciele jednostek OSP:
Czernica, Dziwiszów, Jeżów Sudecki, Siedlęcin.
7.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z V Sesji Rady
Gminy.
10.Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy.
Wójt - Zanim oddamy głos młodzieży, chciałbym
przedstawić skąd taka inicjatywa. W 2014 roku w porozumieniu ze Szkołą w Jeżowie Sudeckim i p. Iwoną
Majtczak- opiekunem Samorządu Uczniowskiego okre-
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- 1 dotyczy ograniczeń w zakresie zabudowy związanej
z lotniskiem na Górze Szybowcowej,
- 1 dotyczy likwidacji drogi wewnętrznej ograniczającej
możliwość zabudowy.
Stosownie do obowiązujących przepisów realizacja
planu miejscowego nakłada na Urząd Gminy szereg
obowiązków, w tym:
- wypłatę odszkodowania,
- zamianę nieruchomości na inną,
- wykupienie nieruchomości
w związku z obniżeniem wartości nieruchomości lub
ograniczeniem możliwości korzystania z niej w związku
z wejściem w życie planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2014 nie wystąpiły w/w przypadki.
Obsługa roszczeń związanych z realizacją planu
miejscowego prowadzona jest również na bazie przepisu
art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
który stanowi, że działki gruntu wydzielone pod drogi
publiczne gminne, której podział został dokonany na
wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, na
własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna.
Od dnia, w którym plan stał się obowiązującym,
wypłacono odszkodowania w kwocie 2 729 562,68 zł,
z tego w roku 2014 kwotę 129 857,14 zł; w roku 2015 do
chwili obecnej kwotę 5600,00 złotych.
Jednocześnie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na Wójta Gminy
obowiązek pobrania opłaty planistycznej w przypadku
wzrostu wartości nieruchomości w związku z wejściem
w życie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Dotychczas podjęte uchwały ustalają wysokość tej opłaty
na poziomie 30% wzrostu wartości nieruchomości.
Do chwili obecnej w zakresie opłat planistycznych
zostały wszczęte 403 postępowania. Wydano 235
decyzji, w tym 73 decyzje umarzające postępowanie,
z tego:
28 postępowań umorzono w związku ze zbyciem
nieruchomości w formie darowizny na rzecz osób
bliskich,
45 postępowań umorzono w związku brakiem zmiany
przeznaczenia gruntów będącej podstawą wzrostu
wartości i naliczenia opłaty planistycznej. Prowadzone są
2 postępowania egzekucyjne dotyczące ściągnięcia
należności.
Ogólna kwota naliczonych opłat planistycznych wynosi
1 207 151,30 złotych.
Do chwili obecnej uregulowano należności z tego tytułu
w kwocie 1 035 240,77 zł., w tym:
- 878 512,07 zł w formie bezpośredniej wpłaty,
- 156 728,70 zł w formie kompensaty na podstawie
zawartych porozumień z właścicielami gruntów
przejmowanych przez gminę pod drogi za odszkodowaniem. Uregulowano więc 85% należności.
Pozostałe sprawy w ilości 183 prowadzone są na bieżąco.
W kolejnym punkcie Rada Gminy podjęła uchwały
zawarte w porządku obrad.

Przede wszystkim jednak zyskacie Państwo swoich
godnych następców. Dziękujemy za uwagę".
Po wypowiedzi młodzieży odbyła się dyskusja,
podczas której młodzież przedstawiła swoje spostrzeżenia.
W kolejnym punkcie porządku obrad p. Adam
Rodziewicz - Pracownik Urzędu Gminy przedstawił
informację roczną z realizacji uchwały Rady Gminy
nr XXXV/208/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jeżów Sudecki.
INFORMACJA
dot. realizacji zadań związanych z realizacją Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Jeżów Sudecki w roku 2014.
Aktualnie obowiązującym Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy jest plan
uchwalony w dniu 28 grudnia 2005 roku uchwałą Rady
Gminy Jeżów Sudecki nr XXXV/208/2005 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jeżów Sudecki, która została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego Nr 37 pod pozycją 574 z dnia 20 lutego
2006 r. i weszła w życie w dniu 23 marca 2006 r.
W roku 2014 nie wprowadzono do w/w planu
miejscowego żadnych zmian. Również żadne zmiany nie
zostały wprowadzone do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jeżów
Sudecki. Od chwili ostatniego rozpatrzenia wniosków
w ramach prowadzonej procedury ostatniej zmiany planu
miejscowego do chwili obecnej wpłynęło 57 nowych
wniosków, z tego:
- 39 dotyczy zmiany działek o przeznaczeniu rolnym na
budowlane,
- 4 dotyczą dopuszczenia budowy farm wiatrowych,
- 2 dotyczą zmiany działek o przeznaczeniu leśnym
i pod dolesienia na działki budowlane,
- 1 dopuszczenie zabudowy budynkami powyżej 100
m2 na terenach zieleni parkowej (ZP),
- 1 dotyczy przekształcenia terenu zieleni parkowej (ZP)
na teren o przeznaczeniu pod zabudowę usługową,
- 1 dotyczy przekształcenia terenu usługowo-produkcyjno-składowego (U/P.) na teren zainwestowania
wiejskiego (RM),
- 1 dotyczy zmiany przeznaczenia działki rolnej na
działkę o przeznaczeniu rekreacyjno-turystycznym,
- 2 dotyczy przywrócenia możliwości zabudowy
siedliskowej na działkach rolnych,
- 1 dotyczy zmiany przeznaczenia terenu pod parkingi
na zabudowę zagrodową i usługowo-mieszkalną,
- 1 dotyczy lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej,
- 1 dotyczy dopuszczenia budowy ogniw fotowoltaicznych,
- 1 dotyczy zmiany przeznaczenia działki umożliwiającego legalizację samowoli budowlanej (obiekt
Rybaczówka),
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poruszonej sprawy przez Państwa Zając poprosiła
o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1) Czy Gmina przyjmując tę działkę, nabyła tym samym
prawo do dowolnego zarządzania mieniem, np.
sprzedaży w drodze przetargu?
2) Czy przekazana działka miała oddzielną księgę
wieczystą, czy też utworzono ją w związku z umową
darowizny?
3) Skąd Gmina wiedziała, jaka część działki ma zostać
użyta na poszerzenie drogi? Czy był zrobiony projekt,
według którego wydzielono potrzebną część działki?
4) Czy umowa darowizny została zrobiona zgodnie
z prawem? Czy Gmina mogła przejąć grunt na
poszerzenie drogi, której nie jest właścicielem?
Pan Lesław Demkowicz
1.Czy Gmina otrzymała odszkodowanie od Gaz
System za przeprowadzenie gazociągu.
2.Czy gazociąg został naniesiony na Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki?
Pan Wojciech Szymański
1.Rozbiórka budynku - Dziwiszów 39.

W interpelacjach i zapytaniach zostały poruszone
następujące tematy:
Radna Małgorzata Kuczyńska
1.Postawienie wiaty przystankowej na ul. Leśnej w Jeżowie Sudeckim wraz z punktem oświetleniowym.
2. Dokonanie analizy znakowania skrzyżowania ulicy
Długiej z ulicą Leśną (przy Ośrodku Zdrowia w Jeżowie Sudeckim) - mieszkańcy zgłaszają potrzebę
ustawienia znaku STOP przy wyjeździe z ulicy
Długiej.
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
1. Rozpatrzenie pisma pani Barbary Garkowienko ws.
usunięcia drzew (świerków) przy świetlicy w Dziwiszowie.
2. Budowa chodnika w Dziwiszowie - poinformowanie
Gminy, kto z ramienia DSDiK będzie inspektorem
nadzoru ww. zadania.
Radna Katarzyna Łobocka
Usunięcie usterek po remoncie drogi Czernica - Janówek
Radny Wacław Lesik
Usunięcie z Czernicy pojemnika na ubrania.
Radna Krystyna Tyka
Uzyskanie informacji ze Starostwa Powiatowego
dotyczącej remontu mostu w Siedlęcinie.
W sprawach różnych zostały poruszone następujące tematy:
Państwo Elżbieta i Henryk Zając - zgłosili sprawę
przekazania darowizny na rzecz gminy.
Radna Lidia Kaczmarczyk Pałucha w nawiązaniu do

Uchwały oraz protokoły zamieszczone są w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.jezowsudecki.pl oraz są do wglądu w Biurze Rady
Gminy Jeżów Sudecki.
Redakcja

Po zakończeniu rajdu odbyła się prelekcja i ćwiczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Na koniec był poczęstunek a wszystkim uczestnikom wręczone zostały dyplomy.

Rajd Rowerowy

Sołtys - Leon Szućko

Dnia 16 maja 2015 roku w Płoszczynie odbył się I Rajd
Rowerowy.
W rajdzie udział wzięło 18 uczestników w dwóch
kategoriach wiekowych: do 12 oraz powyżej 12 lat. Trasa
rajdu wynosiła 1 km dla młodszej grupy wiekowej i 10
km dla starszej.
Impreza przebiegła w radosnej atmosferze przy
aktywnym kibicowaniu mieszkańców.
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XXIV Memoriał Uliczny im. Michała Fludra we Wleniu
Od ponad 20 lat młodzi sportowcy z Siedlęcina
biorą udział w tym biegu. Bieg, który odbył się
17.05.2015 r. dookoła rynku Wlenia, rozrasta się z każdym rokiem. Od kilku lat jest to impreza międzynarodowa. W tym roku biegały dzieci z Ukrainy i Czech.
Niezmienne jest to, że w każdym biegu nasi reprezentanci
odnoszą sukcesy. W tym roku najlepiej wypadli:
I miejsce
Aleksandra Borowiec
Przemysław Kochan
III miejsce
Paulina Czaderska
Dominika Kulczewska
IV miejsce
Filip Pyziak
Aleksandra Guzowska
Paweł Kamuda
Eliasz Garliński

Andrzej Zaremba

Raczyński i Filip Salwa.
Konkurs składał się z 3 części: Pierwsza część
pisemna - test wyboru. W drugiej uczniowie układali puzzle
w postaci 16 landów niemieckich. Trzecia część okazała się
najtrudniejsza i polegała na rozpoznawaniu krajobrazów,
miast, budowli, postaci oraz podaniu 4 istotnych informacji na
ich temat.
A o to wyniki konkursu:
W sumie do uzyskania były 53 punkty.

IV Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach
"
niemieckiego obszaru językowego
Dnia 14 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3
w Kowarach odbył się "IV Międzyszkolny konkurs wiedzy
o krajach niemieckiego obszaru językowego".

1 miejsce: Szkoła Podstawowa z Czernicy 48pkt
2 miejsce: Szkoła Podstawowa z Sosnówki 37pkt
3 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 z Kowar 33pkt
4 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 z Kowar 32pkt
4 miejsce: Szkoła Podstawowa z Karpacza 32pkt
6 miejsce: Szkoła Podstawowa z Mysłakowic 27pkt
W konkursie tym bierzemy udział co roku. Ekipa nasza,
pomimo że z najmniejszej placówki, została po raz trzeci
okrzyknięta zwycięzcą. Do konkursu przygotowała uczniów
nauczycielka języka niemieckiego mgr Anna Pomorska.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Celem konkursu było poszerzanie wiedzy związanej
z krajami niemieckojęzycznymi oraz rozbudzanie zainteresowania obcą kulturą.
W konkursie udział wzięło sześć szkół podstawowych. W tym roku Szkołę Podstawową z Czernicy reprezentowali uczniowie klasy VI: Łukasz Jasiński, Michał

Anna Pomorska
biegu otrzymali gorący poczęstunek oraz napoje. Zwycięzcy
poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe dyplomy,
medale, statuetki. Naszą gminę reprezentowała kilkuosobowa
reprezentacja biegaczy z Siedlęcina.
Ekipa była nieliczna, lecz sukcesy bardzo duże. Wyniki
naszych biegaczy:
I miejsce
Aleksandra Borowiec
w biegu na 100 m
Marceli
Krzywy
w biegu na 200 m
Dominika
Kulczewska
w biegu na 800 m

Młodzi biegacze w Rogoźnicy
W sobotę w Rogoźnicy/powiat świdnicki/
odbyły się XXIX Ogólnopolskie biegi przełajowe „Bieg Pamięci”
Rogoźnica 2015. Zgodnie z tradycją przed
rozpoczęciem biegów
złożono wieniec pod
Mauzoleum Pomordowanych na terenie Muzeum Gross-Rosen oraz zapalono znicz pamięci.
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych na starcie tegorocznego „Biegu Pamięci” stanęło
ponad 400 zawodniczek i zawodników. Wszyscy uczestnicy

IV miejsce
Jakub
VII miejsce
Aleksandra

Turkiewicz

w biegu na 100 m

Hamkało

w biegu na 200m
Andrzej Zaremba
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GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
O PIÓRO WÓJTA GMINY JEŻÓW SUDECKI

Jak co roku, Pan Wójt również zmagał się z tekstem
dyktanda.
Po trudach „walki z bykami” zaszczytny tytuł
Arcymistrza Ortografii oraz Pióro Wójta i I miejsce
zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej w Jeżowie
Sudeckim Dorota Malinowska. Gminnymi Mistrzami
Ortografii zostali: Julia Lachowicz ze Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie oraz Łukasz Jasiński ze Szkoły
Podstawowej w Czernicy.
Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie,
a także opiekunom i rodzicom zwycięzców.
Dziękuję za współpracę i pomoc w organizacji: Pani
Dyrektor Annie Kędzierskiej, Pani Sołtys Teresie Mitce,
p. Robertowi Królowi, p. Jackowi Sosnowskiemu.

IV Gminny Konkurs Ortograficzny o Pióro Wójta
Gminy Jeżów Sudecki, jak w zeszłym roku, zainaugurował obchody Dni Jeżowa Sudeckiego. Konkurs
zorganizowano we współpracy z Wójtem Gminy, Radą
Sołecką oraz nauczycielami języka polskiego w szkołach
naszej gminy. Każda ze szkół, w walce o tytuł Arcymistrza Ortografii, wystawiła trzyosobową drużynę
złożoną z uczniów klas IV, V i VI.
Finał, który odbył się w Zespole Szkół w Jeżowie
Sudeckim 15 maja 2015 r., składał się z trzech etapów:
ź pisanie dyktanda ze słuchu,
ź uzupełnianka literowa wraz z uzasadnieniem
użytej reguły ortograficznej,
ź literowanie trudnych wyrazów.
Zmagania uczestników obserwowała i oceniała komisja
w składzie:
ź Wójt Gminy Jeżów Sudecki - p. Edward Dudek,
ź Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim p. Anna Kędzierska,
ź Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie p. Zuzanna Kozyra - Jędruch,
ź Nauczyciel SP w Czernicy - p. Edyta Smagacka,
ź Iwona Majtczak

Do zobaczenia za rok!!!!
Iwona Majtczak

Mimo dużego upału, który dokuczał tego dnia,
udało się sprawnie przeprowadzić planowane konkurencje. Między konkurencjami można było się posilić
przygotowanym poczęstunkiem z grilla, orzeźwić się
napojami chłodzącymi, które serwowali, jak zawsze
niezastąpieni rodzice.
Na zakończenie zostały wręczone medale
i dyplomy dla zwycięzców, statuetki dla Kół za uczestnictwo i odznaki pamiątkowe dla uczestników.
Organizatorzy składają podziękowania za pomoc
Pani Monice Ramus, Pani Marioli Gurtatowskiej,
Państwu Anecie i Robertowi Paduch, Panu Adamowi
Rodziewiczowi i OSP Jeżów Sudecki.
Zapraszamy na imprezę Modelarskie Święto
Latawca, która odbędzie się we wrześniu.
Dokładny termin podamy w późniejszym czasie.

MŁODZI MODELARZE LOTNICY NA START
Dnia 6 czerwca 2015r. na lądowisku pod Górą
Szybowcową w Jeżowie Sudeckim odbyły się zawody
modelarskie pt. „Młodzi Modelarze Lotnicy na Start”.
Zawody organizowane były przez Eureregionalne
Centrum Modelarskie w Jeżowie Sudeckim, przy
współpracy Urzędu Gminy, Rady Sołeckiej i Aeroklubu
Jeleniogórskiego.
Do zawodów zgłosiło się 26 modelarzy z Kół
Modelarskich z Bielawy, Szczawna Zdrój i Jeżowa
Sudeckiego.Przeprowadzono 2 konkurencje w dwóch
grupach wiekowych.
W klasie szybowców holowanych:
13-16 - F1A
1. Ostrowski Błażej
2. Składanowski Paweł
3. Blukacz Jakub
do 12 lat - F1A
1. Piotrowski Mateusz
2. Paduch Sławomir
3. Gurtatowski Dominik
W klasie szybowców ze zbocza:
F1A
1. Biegalski Bartek
2. Rzepecki Arkadiusz
3. Gurtatowski Adrian
F1A
1. Błażejak Mateusz
2. Rzepecki Arkadiusz
3. Biegalski Bartek

Władysław Jagiełło
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III FESTIWAL MODELI LATAJĄCYCH
13 czerwca 2015 roku na Górze Szybowcowej
w Jeżowie Sudeckim odbył się III Festiwal Modeli
Latających, którego organizatorem było Euroregionalne
Centrum Modelarskie w Jeżowie Sudeckim. Współorganizatorem były Gmina Jeżów Sudecki i Aeroklub
Jeleniogórski.
Na płycie lotniska zaprezentowało się 26 modelarzy z Bielawy, Świdnicy, Legnicy, Bolesławca i oczywiście Jeżowa. Modelarze pokazali swoje umiejętności
pilotarzu modelami, przeprowadzając loty akrobacyjne.
Był również testowany nowo zbudowany model naszej
modelarni pilotowany przez Rafała Wiaderka. Podczas
uroczystości otwarcia zostały wręczone podziękowania
za pomoc w organizowanych zawodach i piknikach
modelarskich. Podziękowania otrzymali: Państwo
Mariola i Marcin Gurtatowscy, Katarzyna i Rafał
Wiaderek, Aneta i Robert Paduch, Pan Sebastian Janicki,
Kamil Chipczyński, Pani Monika Ramus, Monika Wiatr,
OSP Jeżów Sudecki, Wójt Gminy, Pan Edward Dudek.
Gośćmi honorowymi podczas festiwalu byli: profesor
Stanisław Januszewski, prezes Aeroklubu Jeleniogórskiego Pan Bogusław Regulski, dyrektor Aeroklubu
Jeleniogórskiego Pan Jacek Musiał, Stanisław Błasiak

i modelarze seniorzy: Panowie Leszek Gański i Marian
Malec.
Oprócz oglądania wspaniałych pokazów lotniczych można było oglądać modele, napić się kawy lub
herbaty, zjeść ciasta i kiełbasę z grilla.
Wspaniała zabawa trwała do późnego wieczora.
Orgnizatorzy już zapraszają na przyszłoroczny festiwal.
Dziękujemy za pomoc przy organizacji.
Władysław Jagiełło

50 m - Bieg Jeżyka
I miejsce
II miejsce
Bieg na 300 m
I miejsce
II miejsce
-

Przełajowy Bieg Jeża w Mieroszowie

W dniu 01.2015 r. w Mieroszowie /powiat
wałbrzyski/ odbyła się kolejna edycja Biegu Jeża.
Tradycyjnie z sukcesami w imprezie wzięli udział młodzi
biegacze z Siedlęcina. W różnych kategoriach wiekowych dzieci szkolne rywalizowały na dystansach od 50 m
do 2000 m. Po zakończeniu biegu na każdego zawodnika
czekał ciepły posiłek, a na najmłodszych zjeżdżalnia w
postaci "dmuchanego zamku". Imprezę zakończyła
uroczysta dekoracja, której dokonali Marcin Raczyński
Burmistrz Mieroszowa, Mariola Chmielnicka - Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa oraz Katarzyna
Malicka - Dyrektor Mieroszowskiego Centrum Kultury.
Reprezentanci Siedlęcina odnieśli sukcesy w biegach:

Bieg na 500 m
III miejsce
III miejsce
Bieg na 1000 m
I miejsce
III miejsce
Bieg na 2000 m
I miejsce
-

Filip Pyziak
Iwo Domaradzki
Aleksandra Borowiec
Jakub Turkiewicz

Martyna Tyka
Aleksandra Guzowska
Marceli Krzywy
Dominika Kulczewska
Dominika Kulczewska
Andrzej Zaremba

9

VI Czasówka Szybowcowa
W sobotę 6 czerwca 2015 roku na trasie Jeżów
Sudecki (pętla autobusowa) - Góra Szybowcowa
rozegrana została VI edycja Czasówki Szybowcowej
zorganizowana przez Karkonoskie Stowarzyszenie
Cyklistów w Jeleniej Górze. Pogoda wyjątkowo dopisało, bezchmurne niebo, wysoka temperatura i przepiękne widoki zawiodły na start sporo kibiców.
Do rywalizacji przystąpiło 55 zawodników
różnych kategorii wiekowych począwszy od młodzika,
a kończąc na mastersach kat.M70.
Zawody ukończyli wszyscy kolarze, nagrody
wręczono najlepszym trzem zawodnikom z każdej
kategorii wiekowej, a na koniec uhonorowano żółtą
koszulką lidera cyklu czasówek karkonoskich zawodnika
i zawodniczkę za najlepszy czas przejazdu całego
dystansu.

PREZES ZARZĄDU
Wiesław Kucab

Góra Biega. Tym razem amatorzy biegania spotkali się na
Zabobrzu. W biegach szkolnych świetnie pokazali się
reprezentanci Siedlęcina.
Najlepiej wypadli w swoich kategoriach:
I miejsce
Kornelia
Juszczak
Przemysław Kochan
Aleksandra Guzowska
Nikola
Garlińska
Eliasz
Garliński
II miejsce
Aleksandra Borowiec
Alessia
Tyka
Marceli
Krzywy

Bieg Uliczny ”"Zabobrzańska Mila”

III miejsce
W niedzielne przedpołudnie 14.06.2015 r. TKKF
Karkonosze zorganizował pierwszy bieg z cyklu Jelenia

Aleksandra
Julia

Hamkało
Lachowicz
Andrzej Zaremba

teatrzyku dziecięcego, który przedstawiał „Tradycje
wielkanocne”. Występowała Klaudia Kwiecińska, która
swoim pięknym głosem wzruszyła mieszkańców do łez.
Po poczęstunku, panie śpiewały biesiadne piosenki, a na
akordeonie i organach przygrywał Pan Marian Banach.
W przerwach opowiadane były różne śmieszne historie.
W przyszłości planowane są kolejne spotkania integracyjne na które serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych.

Spotkanie w Bibliotece

Kazimiera Wójcik

W dniu 18 kwietnia w bibliotece w Dziwiszowie
odbyło się kolejne spotkanie integracyjne czytelników
i mieszkańców. Inicjatorkami spotkania jest Pani
K. Wójcik z świetlicy komputerowej i Pani B. Kamińska
z biblioteki Dziwiszów. W programie znalazł się występ
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Dzień Seniora w Płoszczynie
Dnia 14 czerwca 2015r. w świetlicy wiejskiej
w Płoszczynie odbyło się spotkanie Seniorów naszej wsi.
Organizatorami uroczystości byli: Sołtys i Rada Sołecka.

Aneta Szynal. Natomiast oprawę muzyczną zapewnił
mieszkaniec Płoszczyny - Pan Walerian Bogacz.
Wspólna biesiada odbyła się przy poczęstunku:
przygotowanym przez Radę Sołecką. Nie obyło się bez
wspomnień i opowieści z dawnych lat. Gratulacje,
życzenia i wiele ciepłych słów do naszych Seniorów
skierował Wójt Pan Edward Dudek.
Podczas uroczystości Wójt oraz Rada Sołecka,
w imieniu mieszkańców wsi, złożyli życzenia i gratulacje
wręczając prezent z okazji 25-lecia Samorządu
Terytorialnego oraz podziękowali za 23 lata pełnienia
funkcji Sołtysa Pani Filipinie Pominkiewicz. Wzruszona
Pani Sołtys podziękowała wszystkim za pamięć i ciepłe
słowa.

Sołtys Leon Szućko przywitał wszystkich przybyłych
Seniorów oraz zaproszonych gości. Spotkanie uświetnił
występ artystyczny zespołu „Dziwiszowianki” oraz
przedstawienie zaprezentowane przez młodzież i dzieci
naszej wsi, których opiekunką artystyczną była Pani

Jesteśmy wdzięczni Wam, przybyli Seniorzy, że
przyjęliście nasze zaproszenie i przybyliście na to
spotkanie. Mamy nadzieję, że czas, który spędziliście
z nami, przyniósł Wam wiele radości i zadowolenia.
Składam serdeczne podziękowania za pomoc przy
organizacji Dnia Seniora dla p. Haliny Miliszkiewicz,
p. Betay Sobańskiej - Nowak, p. Anety Szynal,
p. Andrzeja Miliszkiewicza, p. Ryszarda Hrynkiewicza.
Sołtys wsi - Leon Szućko

Radzą strażacy.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą:
1. Pływać można tylko w miejscach wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników
2. Nie wolno wchodzić do wody tam, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli
3. Nie należy odpływać daleko od brzegu
4. Trzeba unikać kąpieli w nieznanej wodzie
5. Osoby wchodzące do wody, zwłaszcza dzieci, powinny być zdrowe
6. Nie wolno wchodzić do wody osobom po alkoholu, biorącym leki psychotropowe czy antybiotyki
7. Nie należy wchodzić do wody po zmroku
8. Nie należy wskakiwać do wody
9. Nie należy opalać się na wodzie, np. na materacu
10. Dzieci powinny przebywać nad wodą pod nadzorem rodziców.
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Rzeka Bóbr na terenie
"
Parku Krajobrazowego Doliny Bobru
Park Krajobrazowy Doliny Bobru wchodzi
w obręb trzech głównych jednostek geograficznych
Sudetów Zachodnich: metamorfiku izerskiego, metamorfiku kaczawskiego i niecki północnosudeckiej. Takie
położenie sprawiło, że teren parku obfituje w naturalne
odsłonięcia skalnego podłoża o bardzo nierównomiernym rozmieszczeniu. Liczne nagromadzenie skałek,
głównie granitognejsowych, odsłonięć zboczowych oraz
skał metamorficznych obserwować można w południowej i zachodniej części parku. Duże walory krajobrazowe związane są ponadto z centralnie przebiegającą
przez teren parku doliną rzeki Bóbr, która na odcinku od
Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego oddziela Pogórze
Kaczawskie i Góry Kaczawskie od Pogórza Izerskiego.
Szereg pasm i wzgórz przebiegających dolinami dopływów rzeki Bóbr oraz odcinki przełomowe charakteryzujące się wąskim dnem i stromymi zboczami
sprawiają, że rzeźba terenu ma żywy i zróżnicowany
charakter. Ciekawe przełomy rzeczne, do których można
dotrzeć dzięki dobrze oznakowanym szlakom turystycznym, na terenie parku zlokalizowane są w okolicach
miasta Jelenia Góra i wsi Wrzeszczyn.
Borowy Jar - to ok. 4 km odcinek wzdłuż rzeki
Bóbr, położony pomiędzy Jelenią Górą a Siedlęcinem.
Przełom epigenetyczny, jaki w tym miejscu tworzy rzeka
Bóbr, obserwować można, idąc szlakiem zielonym lub
zlokalizowanym poniżej niego Międzynarodowym
Szlakiem Rowerowym ER-6 i żółtym szlakiem pieszym.
Obszar Borowego Jaru, od Wzgórza Bolesława Krzywoustego do Wieży Książęcej w Siedlęcinie, już od XVIII w.
cieszył się zainteresowaniem mieszkańców oraz
turystów, którzy docenili jego wartości krajobrazowe
w otoczeniu przyrody. Funkcjonowały tu trasy spacerowe z nasadzeniami drzew owocowych. Góra Siodło
stanowiła obszar wypoczynkowy zwany Helikonem,
a okoliczne skały otrzymały nazwy muz, np. Erato. Na
Górze Siodło powstał również budynek o nazwie
„Świątynia Apollo”.
Obecnie po zabudowaniach i zagospodarowaniu
Borowego Jaru pozostały nieliczne ślady, m.in. fragmenty fundamentów świątyni czy pozostałości rzeźbionych w skale Urania schodków, która znajduje się
w najwyższym punkcie Góry Siodło.
Z Borowym Jarem związanych jest kilka legendy
oraz faktów historycznych. Góra Siodło zawdzięcza
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swoją nazwę Siodlarzowi, który mieszkał na jej terenie.
Poza wyrabianiem i naprawą siodeł zajmował się
nielegalnym biciem monet. Nieuczciwego mężczyznę
spotkała kara i za popełniane oszustwa został skazany na
karę śmierci. Od tamtej pory Siodlarz ukazuje się w lasach porastających zbocza góry, trzymając siodło
w rękach. Mieszkańcy Jeleniej Góry zapytani, dokąd idą,
odpowiadali - "do siodlarza" i właśnie od tego określenia
wywodzi się nazwa góry Siodło (Sattel). Innym
miejscem które posiada swoją legendę, jest „Cudowne
Źródełko”, zgodnie z którą woda wypływająca ze źródełka pozwala na rozpoznanie człowieka nieuczciwego.
Faktem natomiast jest, że do 1940 roku w Borowym Jarze
funkcjonowała wybudowana pod koniec XIX wieku
papiernia. Dziś pozostały, tylko fragment muru, który
znajduje się kilkanaście metrów za Cudownym Źródełkiem. Fabryka została ostatecznie zniszczona przez
wojsko niemieckie w 1945 roku. Trasę przez malowniczy
przełom urozmaicają elektrownie wodne Bobrowice III,
I, IV (licząc od Jeleniej Góry), a odpocząć można przy
Schronisku Perła Zachodu.
Kontynuując wycieczkę przez park krajobrazowy
żółtym szlakiem wzdłuż rzeki Bóbr, dojdziemy do
kolejnego przełomu rzecznego, tj. Wrzeszczyńskiego.
Zlokalizowany jest w miejscu, gdzie rzeka Bóbr, wypływając z Jeziora Wrzeszczyńskiego przez elektrownię
wodną "Wrzeszczyn" zmienia swój bieg z północnego na
zachodni. Przeciska się między wzniesieniem Stanek
(350 m n.p.m.) na zachodzie z pięknym punktem widokowym zwanym „Kapitańskim Mostkiem”, a odsłonięciem geologicznym o charakterze kilkudziesięciometrowego urwiska o nazwie „Wysokie Skały”. Przełom
Wrzeszczyński, podobnie jak Borowy Jar, ma charakter
przełomu epigenetycznego i stanowi miejsce o dużych
walorach krajobrazowych.
Nie tylko opisane wyżej miejsca, ale i wiele
innych na terenie parku krajobrazowego zachęca do
pieszych wędrówek, wypoczynku na łonie przyrody oraz
poznania budowy geologicznej i ciekawej historii parku
związanej z rzeką Bóbr.
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
Oddział Jelenia Góra

reprezentacji gminnych finalistów eliminacji powiatowych. Po rozegraniu konkurencji: strzały z wiatrówki,
strzał do bramki, kręgle rekreacyjne, rzut lotką do tarczy,
frisbee parami, bieg drużynowy na nartach zwyciężyła
reprezentacja Gminy Jeżów Sudecki.

Sukces działaczy LZS

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
IX miejsce
X miejsce
W dniach 5-7 czerwca 2015 roku w Ośrodku
Szkoleniowo-Sportowym w Nowej Bystrzycy odbył się
Dolnośląski Turniej Samorządowy organizowany
w ramach XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS, Mieszkańców Wsi i Miast. W zawodach wystartowało 10

- gmina Jeżów Sudecki
- gmina Dzierżoniów
- gmina Oława
- gmina Świdnica
- gmina Lubin,
- gmina Kamienna Góra
- gmina Lwówek Śląski
- gmina Środa Śląska
- gmina Zgorzelec
- gmina Żmigród

W skład naszej drużyny weszli: Zbigniew Sos,
Tomasz Sikora, Dariusz Piasecki, Jarosław Rzymek oraz
Andrzej Zaremba.

Andrzej Zaremba
W sobotę 02.05.2015 r. w Jeżowie Sudeckim
odbył się Finał Turnieju Tenisa Stołowego IV Grand Prix
Dzieci i Młodzieży gminy Jeżów Sudecki. W całym
cyklu odbyło się 8 turniejów w 3 kategoriach wiekowych.
Pomysłodawcami rozgrywek oraz organizatorami byli
nauczyciele wychowania fizycznego - Zbigniew Sos
i Andrzej Zaremba.

Finał IV Grand Prix tenisa Stołowego
Dzieci i Młodzieży Gminy Jeżów Sudecki
na rok szkolny 2014/2015

Zwycięzcami IV Grand Prix Tenisa Stołowego zostali:
Kategoria Żak - rocznik 2004 i młodsi
1. Oliwia
1. Kajetan
2. Julia
2. Michał
3. Natalia
3. Ksawier
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Kowal
Dusznik
Wekłyk
Jaczenia
Piwowar
Potaczek

Płoszczyna
Siedlęcin
Siedlęcin
Siedlęcin
Siedlęcin
Siedlęcin

Kategoria Młodzik - rocznik 2003 - 2002

Kategoria Kadet - rocznik 2001 - 2000

1. Nikola
1. Norbert
2. Sabina
2. Eliasz
3. Marcelina
3. Mateusz

1. Dominika Majowska
1. Przemysław Bojar
2. Aleksandra Dudek
2. Krzysztof Czajkowski
3. Karolina
Guzowska
3. Dominik Kuźmiński

Garlińska
Jamróz
Gałuszka
Garliński
Juszczak
Berej

Siedlęcin
Jeżów Sudecki
Jeżów Sud.
Siedlęcin
Siedlęcin
Siedlęcin

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Czernicy
12 czerwca 2015 w Szkole Podstawowej w Czernicy
odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka przy współpracy
Rady Rodziców, Dyrekcji, Rady Sołeckiej wsi: Czernica,
Janówek i Chrośnica, nauczycieli i uczniów szkoły.
Festyn rozpoczęła Pani Dyrektor, która przywitała przybyłych gości: Przewodniczącego Rady Gminy pana
Wacława Lesika, Sołtysa wsi Czernica panią Ewę Smolnicką, Przewodniczącą Rady Sołeckiej wsi Czernica,
panią Marię Prymakowską, członków Rady Sołeckiej:
panią Monikę Niedzielską, panią Elżbietę Matubowską
i panią Janinę Adaszkiewicz. Tego dnia przygotowano
dla wszystkich szereg atrakcji, min. zawody sportowe
(z dużą ilością nagród sponsorowanych przez Rady
Sołeckie i Radę Rodziców), występy klauna, jazdę na
kucykach, zamek dmuchany i inne.
Wszyscy ci, którzy chcieli pochwalić się swoimi
umiejętnościami i talentem wokalnym, wzięli udział
w IV Czernickim Konkursie Piosenki Dziecięcej. Do

Jeżów Sudecki
Jeżów Sudecki
Jeżów Sudecki
Jeżów Sudecki
Siedlęcin
Siedlęcin
Andrzej Zaremba

rowany przez wójta naszej gminy - pana Edwarda Dudka.
Ci, których "dopadł" większy głód lub woleli zjeść coś
bardziej konkretnego, mogli skorzystać z pysznej zupki
pomidorowej ugotowanej przez Radę Rodziców naszej
szkoły, a na deser delektować się przepysznymi ciastami.
Wszystkie dzieci chętnie korzystały z możliwości przejażdżki na kucykach, którą umożliwiła im mieszkanka

naszej wsi pani Magda Kasztelan, za co składamy
serdeczne podziękowania. Atrakcji było co niemiara:
pokaz mody leśnej, bańki mydlane, malowanie twarzy,
zabawy z chustą, ogłoszenie wyników konkursu
plastycznego pt. „Święty Jan Paweł II”, rozdanie nagród
oraz wiele innych. Pogoda w tym roku była tego dnia
wprost wymarzona na piknik pod chmurką. Festyn
zakończył się wspólnym ogniskiem z przepyszną
kiełbaską dla wszystkich .

konkursu zgłosiło się 16 uczniów ze wszystkich szkół
naszej gminy. Do Jury zaprosiliśmy rodziców i nauczycieli. Uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki
poziom wokalny - pokazali, jak pięknie potrafią śpiewać
i wspólnie się bawić. Laureatami konkursu zostali:
Martyna Florczyk, Weronika Szparkowska i zespół
Parlando przygotowany przez panią Agnieszkę Marszałek. Statuetki i nagrody sponsorowały Rady Sołeckie
gminy Jeżów Sudecki.
Po konkursie dzieci mogły wziąć udział w warsztatach plastycznych i przyrodniczych przygotowanych przez nauczycieli szkoły SP w Czernicy. Wielu
emocji dostarczył również dmuchany zamek sponso-
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Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym rodzicom, którzy wspomagali nas przy przygotowaniach do festynu .
Anna Skóra

Euroregionalne spotkanie młodzieży
W dniach 19-21 czerwca 2015 roku odbyło się
„Euroregionalne Spotkanie Młodzieży” w ramach
realizowanego projektu, dofinansowanego przez - Polsko
- Niemiecką Współpracę Młodzieży za pośrednictwem
Euroregionu Nysa. Młodzież z Gminy partnerskiej
Vierkirchen i Gminy Jeżów Sudecki, rozbiła obozowisko
na kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Jeżowie
Sudeckim. W spotkaniu wzięło udział 39 dzieci i młodzieży oraz opiekunowie.
Po przyjeździe młodzież ustawiała namioty
i przygotowywała miejsca do wspólnego spędzania czasu
podczas trwania spotkania.
Uroczystego otwarcia obozu dokonał Wójt
Gminy Jeżów Sudecki - Edward Dudek i Burmistrz
Gminy Vierkirchen - Horst Brückner. Po otwarciu
wszyscy spotkali się na kolacji, a następnie młodzież
brała udział w grach i zabawach na boisku.

W drugim dniu po śniadaniu uczestnicy obozu
zwiedzili Zakłady Szybowcowe w Jeżowie Sudeckim,
po których oprowadzali p. Henryk Mynarski - właściciel
zakładu i p. Leszek Jankowski - jego pracownik. Podczas
zwiedzania uczestnicy zobaczyli, w jaki sposób są
dokonywane remonty i przeglądy szybowców, a także
jaka, jest technologia budowy nowych szybowców.
Zdobywanie tych umiejętności przez pracownika
odbywa się poprzez naukę i pracę z doświadczoną osobą
pracującą w zakładzie. Poznanie historii i zwiedzenie
zakładu była bardzo interesujące dla uczestników,
a szczególne dla tych, którzy chcą w przyszłości być
szybownikami czy pilotami.
Po wizycie młodzież udała się do Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich, gdzie
w Pracowni modelarskiej, pod okiem instruktorów,
wykonała własne modele, które były prezentowane na
mini pokazie modeli latających. Umiejętności modelarskie, jakie nabywane są w pracowni, mogą być
wykorzystywane w przyszłym życiu zawodowym
uczestników. Po obiedzie młodzież spotkała się na
„Orliku” z młodzieżą z Czernicy, Siedlęcina i odbył się
Euroregionalny Turniej Piłki Nożnej. Ze względu na
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różny wiek uczestników, mecze były wydarzeniem
integrującym dla wszystkich uczestników, a liczył się
udział, a nie wyniki meczów. Na zakończenie turnieju
drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i słodycze. Po
kolacji grillowej niemieccy goście przekazali i zaprezentowali grę zespołową, która polegała na ustawieniu za
pomocą sznurków jak największej piramidy z drewnianych elementów.

Trzeciego dnia uczestników obozu przywitał
rzęsisty deszcz, który uniemożliwił po śniadaniu odbycie
wycieczki pieszej na górę Stromiec w Jeżowie Sudecki.
W związku z tym został zmieniony program i wszyscy
pojechali zwiedzić Muzeum Karkonoskie w Jeleniej
Górze, a na Wzgórzu Kościuszki uczestnicy zapoznali się
z profilem geologicznym Sudetów.
Po obiedzie nastąpiło podsumowanie i zamknięcie Euroregionalnego Spotkania Młodzieży, które było
kolejnym elementem współpracy Gminy Jeżów Sudecki
i Vierkirchen. W 2016 roku nasza młodzież została
zaproszona do Gminy Vierkirchen.

Koordynator
Bożena
Matuszewska

Projekt pn. „Euroregionalne spotkanie młodzieży”
nr projektu - JP-15-06/ D-50244-15.

”Deutsch-Wagen-Tour”
"
Od dawna Szkoła Podstawowa w Czernicy inspiruje
młodych uczniów do nauki języków, w przypadku naszej
szkoły do nauki języka niemieckiego. Organizujemy
otwarte lekcje dla rodziców, bierzemy czynny udział
w lokalnych konkursach językowych, na których nasi
uczniowie okazują się być niezwyciężeni, ale i również

W projekcie, niewielka szkoła taka jak nasza, okazała się
być wielkim atutem, ponieważ każdy uczeń mógł wziąć
w tych zajęciach udział, również oddział przedszkolny,
w którym regularnie odbywają się zajęcia z języka
niemieckiego. W zajęciach brały udział dwie grupy
dzieci z klas 0 - III i IV - VI
Wspaniale przygotowana pani lektor wprowadziła dzieci w świat zabaw z językiem niemieckim.
Uczniowie szczególnie upodobali sobie zabawy z chustą
animacyjną. Bawiąc się, nieświadomie uczyły się lub
utrwalały słówka i zwroty. Pani lektor poświęciła każdej
grupie 2 godziny, mimo to uczniowie nadal czuli
niedosyt. Po zakończonych zajęciach odbyła się krótka
rozmowa w towarzystwie pani dyrektor i nauczycielki
języka niemieckiego. Pani lektor podziękowała szkole za
uczniów, ich wzorową postawę podczas prowadzonych
zajęć i duże zaangażowanie w projekt.
Serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia
udziału w projekcie.

korzystamy z różnych ciekawych projektów. Tym razem
7 maja 2015r. mieliśmy okazję gościć w szkole "Deutsch
- Wagen - Tour". To nic innego jak po prostu kolorowy
niemiecki z dostawą do ucznia.
W 2009 roku w trasę po całej Polsce wyruszyło pięć
niezwykłych samochodów, z których każdy wyposażony
został przez Instytut Goethego w Niemczech w starannie
wybrane i opracowane materiały dydaktyczne, promujące język niemiecki oraz kraj naszych zachodnich
sąsiadów. To właśnie dzięki „Deutsch - Wagenom"
animatorzy projektu docierają do najdalszych zakątków,
takich jak Czernica, i przeprowadzają z dziećmi wyjątkowe warsztaty.
Zadaniem projektu jest motywowanie uczniów
i inspirowanie nauczycieli do korzystania z niekonwencjonalnych metod i nauki poprzez śmiech i zabawę.

Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa nr 63
58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
www.jezowsudecki.pl
tel./fax 757-132-254, 757-132-255, 757-132-257
Czynny:
Poniedziałek
w godzinach 7.30 – 17.00
Wtorek – Czwartek w godzinach 7.30 – 15.30
Piątek
w godzinach 7.30 – 14.00
Kasa czynna jest w godzinach:
Poniedziałek
- 8.00 – 8.30 , 10.00 – 16.30
Wtorek – Czwartek - 8.00 – 8.30 , 10.00 – 15.00
Piątek
- 8.00 – 8.30, 10.00 – 13.30

Anna
Pomorska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
PRZYJMUJE
INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG
I WNIOSKÓW W KAŻDY
PONIEDZIAŁEK
30
00
15 DO 17

Drogi czytelniku
gdy już nasz Biuletyn
będzie niepotrzebny
przekaż go innym
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