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Przedstawiciele Bundestagu
z wizytą w Jeżowie Sudeckim
Historia lotnictwa w Jeżowie Sudeckim
i wieści o jej bogatej tradycji dotarły do parlamentu
niemieckiego, stąd też zainteresowanie i wizyta w
dniu 13 lipca 2015 roku przedstawicieli Bundestagu
w naszej Gminie.

Na zakończenie wizyty pan Klaus Brähmig
podziękował za gościnę oraz wyraził słowa podziwu
z posiadanego dziedzictwa kulturowego oraz

Parlamentarzyści niemieccy korzystając
z fachowej wiedzy przedstawicieli Aeroklubu
Jeleniogórskiego, zapoznali się z historia lotnictwa
w Jeżowie Sudeckim oraz obejrzeli obiekty z nią
związane: Zakłady Szybowcowe, Górę Szybowcową, Izbę Pamięci Lotnictwa i modelarnię w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich.

zainteresowanie strony niemieckiej popularyzowaniem tutejszej historii szerszej części społeczeństwa niemieckiego.
Przekazał również pozdrowienia na ręce
Sekretarza Gminy mieszkańcom i życzenia dalszej
wytrwałości w prowadzeniu działań związanych
z kultywowaniem tak pięknych tradycji lotnictwa.
Redakcja

II posiedzenie VII Sesji Rady Gminy
dnia 27 maja 2015 roku.

jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu
Gminy, Radnym za to, że byliście ze mną i pracowaliście
ze mną. Postanowiłem wziąć udział w konkursie na
stanowisko V-ce Wójta w Gminie Jeżów Sudecki. Moja
oferta została wybrana. W związku z tym składam
rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
Gminy. Przekazuję dalsze przewodniczenie Radnemu
Wacławowi Lesikowi - Wiceprzewodniczącemu Rady
Gminy.
Po wystąpieniu Pana A. Smolarka Rada Gminy
podjęła uchwałę ws. przyjęcia rezygnacji z funkcji
Przewodniczącego Rady Gminy, powołała Komisję
Skrutacyjną, która przeprowadziła wybory Przewodniczącego Rady Gminy.
W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy został powołany Radny Wacław
Lesik.
Radny W. Lesik - „Dziękuję bardzo za zaufanie, jestem
już 21 lat radnym. Zaczynałem pracę jako przyjezdny.
Pan Stanisław Olechowski namówił mnie, abym startował w wyborach samorządowych, zostałem wybrany,
pracowałem jako członek Zarządu Gminy, byłem
szeregowym radnym, przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorczości. Powołanie mnie
na tę funkcję powoduje wakat na stanowisku Wiceprzewodniczącego, proponuję rozszerzenie porządku obrad o
wybór Wiceprzewodniczącego. Przed dokonaniem
wyboru Rada Gminy podejmuje uchwałę ws. przyjęcia
rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy”.
Rada Gminy podjęła uchwałę ws. przyjęcia
rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy i powołała Komisję Skrutacyjną, która przeprowadziła wybory. Na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy została powołana Radna Teresa Karmelita, która
podziękowała Radzie Gminy za zaufanie.
W interpelacjach i zapytaniach zostały poruszone
następujące tematy:

1. Wznowienie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Jubileusz XXV - lecia Samorządu Terytorialnego:
a/informacja z działalności Samorządu Terytorialnego w latach 1990-2015 - p. Artur Smolarek,
b/wystąpienia Radnych I kadencji - p. Kazimierz
Lewaszkiewicz, p. Bogusław Chodak, p. Edward
Dudek,
c/ wystąpienia zaproszonych gości.
3. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy.
I posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy- Artur Smolarek. W sesji uczestniczyło 14 radnych, obrady trwały od godziny 15.00 do
godz. 17.45.
Realizując porządek obrad, Rada Gminy przyjęła
uchwały zawarte w pkt. 2 ppkt a - i porządku obrad.
Następnie głos zabrał Przewodniczący obrad:
„Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym,
z którymi współpracowałem; Sołtysom, kierownikom

Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
1.Zwiększenie dotacji na remont elewacji na kościele pw.
św. Wawrzyńca w Dziwiszowie o kwotę 10 tys. zł.
2.Budowa chodnika w Dziwiszowie - czy termin
rozpoczęcia prac jest zagrożony?
3.Doprojektowanie chodnika na odcinku po byłym
budynku - Dziwiszów 147.
4.Kiedy zostaną rozpoczęte prace przy remoncie drogi
w Górnym Dziwiszowie?
5.Czy będzie wykonywany remont murów oporowych na
potoku Złotocha w Dziwiszowie?
6.Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Komisariatu Policji w Jeleniej Górze - Wydział Ruchu
Drogowego, DSDiK we Wrocławiu ws. bezpieczeństwa mieszkańców na drodze wojewódzkiej nr 365
w Dziwiszowie.
7.Brak tablicy miejscowości przy wjeździe do Dziwiszowa od strony Zabobrza.

VII Sesja Rady Gminy
odbyła się na dwóch posiedzeniach, tj. 20 i 27 maja
w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim z następującym porządkiem
obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu VI Sesji Rady Gminy.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/powołania Młodzieżowej Rady Gminy,
d/nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Jeżów
Sudecki nieruchomości zabudowanej od Agencji
Nieruchomości Rolnych,
e/nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Jeżów
Sudecki nieruchomości od Agencji Nieruchomości
Rolnych,
f/wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy
Jeżów Sudecki w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo - Izerskie" z siedzibą
w Uboczu,
i/wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin
Karkonoskich,
j/ przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego
Rady Gminy,
k/ wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
3. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady
Gminy.
6. Zamknięcie I posiedzenia VII Sesji.
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dujących z wysypiskami. Wprowadzenie zakazu parkowania na chodniku przy świetlicy wiejskiej w Siedlęcinie.

8.Brak oznakowania przed ul. Widok - skrzyżowanie
dróg. Mieszkańcy proszą o postawienie lustra,
ponieważ wyjazd z ulicy Widok na drogę 365 jest
niebezpieczny, brak dobrej widoczności.

Pani Dorota Lipińska mieszkanka Dziwiszowa
1.Utworzenie Rady Seniorów w Gminie Jeżów Sudecki,
podjęcie uchwały przez Radę Gminy w tej sprawie.
2.Droga boczna odchodząca od ul. Podgórskiej utwardzana jest śmieciami. Wprowadzić zakaz wywozu
śmieci na tę drogę.
3.Wytyczenie drogi gminnej nr 53 w Dziwiszowie.
4.Ustawienie punktów świetlnych na ul. Podgórskiej,
a w szczególności przy wjeździe z drogi 365.
5.Przestawienie tablicy - znak miejscowości za ul. Słoneczną, który ograniczy prędkość na ulicy Podgórskiej.
6.Zamontowanie lustra przy wyjeździe z ul. Podgórskiej
na drogę 365.
7.Przystosowanie obiektu ośrodka zdrowia i świetlicy dla
niepełnosprawnych i osób starszych.
8.Skrzyżowanie ulicy Sztormowej z Krętą jest bardzo
niebezpieczne, należy poprawić bezpieczeństwo na
tym odcinku lub wprowadzić ruch jednokierunkowy
na tej drodze.
II posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik, powitał wszystkich zaproszonych gości.
Realizując porządek obrad Radny Artur Smolarek,
Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego - Bogusław
Chodak i Wójt Gminy - Edward Dudek przedstawili
informację z działalności Samorządu Terytorialnego
w latach 1990 - 2015.

Radna Krystyna Tyka
Odbiór eternitu z posesji - Siedlęcin ul. Dolna 7.
Radna Katarzyna Łobocka
Usunięcie usterek po remoncie drogi Czernica Janówek, złe oznakowanie ograniczające prędkość
pojazdów przy szkole w Czernicy.
Radny Krzysztof Gawron
Zdyscyplinowanie firm odbierających śmieci-odbiór
powinien być zgodny z harmonogramem.
Radna Renata Nowogrodzka
1. Przy ul. Górnej wycinka drzew, które zasłaniają
i zawężają światło drogi.
2. Dosypanie poboczy przy ulicy Górnej w Siedlęcinie.
3.Wzmocnienie brzegów cieku wodnego płynącego
wzdłuż ulicy Górnej, potok meandruje i zabiera brzegi,
pomniejszając nieruchomości będące przy potoku.
4. Naprawa dziury w nawierzchni mostu na Bobrze.
Radna Katarzyna Łobocka
Namalowanie znaków poziomych na drodze do
szkoły w Czernicy - Uwaga dzieci.
Wójt - Obecnie nastąpiła likwidacja Zarządu
Dróg Powiatowych proponuję zaproszenie p. A. Sobały
na posiedzenie Komisji.
W sprawach różnych zostały poruszone następujące
tematy:

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

Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin
1.Likwidacja wysypisk śmieci w Siedlęcinie, rozprzestrzeniają się gryzonie - szczury na posesjach sąsia-

w sprawie sprawozdań,
b/opinie Komisji Rady Gminy,
c/dyskusja nad sprawozdaniami,
d/podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Jeżów Sudecki za 2014
rok.
3.Absolutorium:
a/prezentacja wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,
b/prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium,
c/dyskusja,
d/podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy.

VIII Sesja Rady Gminy
Odbyła się 17 czerwca 2015 roku w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie
Sudeckim z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu VII Sesji Rady Gminy.
2.Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2014
rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia i Gminnej, Biblioteki Publicznej
Gminy Jeżów Sudecki za 2014 rok:
a/prezentacja przez Skarbnika Gminy sprawozdań
oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
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wprowadzanie zmian jest zgodne z literą prawa.
W trakcie roku budżet wzrósł nam o 20%, zmiany
przedkładamy Radnym w projektach uchwał. Pozyskaliśmy dodatkowe fundusze:
- 3.210.810,00 zł środki w ramach PROW na dofinansowania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w miejscowości Jeżów Sudecki I i II
etap” oraz dotację z NFOŚiGW w Warszawie,
-147.420,00 zł - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na
dofinansowanie zadania - „Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej w Płoszczynie",
-530.000,00 zł - środki Wojewody Dolnośląskiego na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które zostały
przeznaczone na remont ulicy Krętej w Jeżowie
Sudeckim i mostu w Chrośnicy,
-47.000,00 zł - dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Siedlęcin,
- 260.600,30 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na
„Modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie
Jeżów Sudecki - budowa placów zabaw przy szkołach
w Jeżowie Sudeckim, Czernicy, Siedlęcinie".
Gmina otrzymuje również jako dodatkowy
dochód ze zwrotu podatku VAT, z tego tytułu wróciło do
kasy Urzędu 750.000,00 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa na bieżąco kontroluje nasze uchwały,
zarządzenia i sprawozdania z realizacji budżetu. Rok
2014 był wytężonym rokiem, zmniejszyliśmy nasze
zadłużenie o 1,5 mln zł, na koniec roku nasze zadłużenie
wynosiło 9.755 tys. zł. Budżet 2014 roku był budżetem
inwestycyjnym, na realizację zadań przeznaczyliśmy
ponad 7.350 tys. zł, tj. 31% budżetu, jest to bardzo duża
kwota w stosunku do innych wydatków. Dziewięć zadań
zostało wprowadzonych w trakcie roku budżetowego.
Corocznie budżet planowany jest na podstawie szacunkowych danych, jakie Gmina otrzymuje i tak będzie
z kolejnymi budżetami realizowanymi przez Radę
Gminy. Plan dochodów został uzyskany na poziomie
95%, jest to bardzo dobry wynik. Różne są praktyki
zarządzania budżetem, my urealniamy go na bieżąco.
W trakcie roku dążymy do tego, aby wydatki były
zrealizowane. Zakończyliśmy realizację zadania
inwestycyjnego - Budowa kanalizacji w Jeżowie
Sudeckim, przygotowujemy się do III etapu tego zadnia.
Są zadania, które nam przechodzą na kolejny rok, tak jest
z budową chodnika w Dziwiszowie, obecnie mamy
wykonaną dokumentację projektową z pozwoleniem na
budowę. Dokumenty zostały przekazane do Urzędu
Marszałkowskiego, który czyni starania pozyskania
środków z rezerwy centralnej na realizację zadania, która
jest planowana na lata 2015 - 2017. Kolejnym zadaniem
jest remont murów oporowych na potoku Złotucha
w Dziwiszowie, zamknęliśmy drogę (odcinek) ze
względu na bezpieczeństwo ruchu. W miesiącu czerwcu
ma się odbyć przetarg na odbudowę murów, obecnie trwa
weryfikacja kosztów remontu murów na całym odcinku,
wykonanie zadania w latach 2015 - 2016. Gmina

4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c/zmiany uchwały nr XIX/92/2012 Rady Gminy Jeżów
Sudecki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie
podziału Gminy Jeżów Sudecki na okręgu wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu,
d/zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań,
e/nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Jeżów
Sudecki nieruchomości od Agencji Nieruchomości
Rolnych.
5.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z VII Sesji
Rady Gminy.
8. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.
Skarbnik Gminy przedstawiła Radzie Gminy
sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Jeżów
Sudecki za 2014 roku - „Budżet Gminy Jeżów Sudecki
w 2014 roku realizowany był zgodnie z przyjętą
uchwałą budżetową oraz ze zmieniającymi ją Uchwałami
Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Konieczne
zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu były
omawiane i opiniowane podczas obrad Komisji i zatwierdzane na sesjach Rady Gminy, a wydane Zarządzenia
Wójta Gminy były referowane podczas obrad sesji Rady
Gminy. Z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na
realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu, zadłużenie gminy na 31.12.2014 r. wyniosło 9.675.597 zł.
Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane
były zgodnie z przyjętym planem w uchwale budżetowej,
a także w zmieniających budżet uchwałach Rady Gminy.
Na realizację w/w zadań pozyskano środki pozabudżetowe, m. in. dofinansowanie z PROW, POWT
Polska -Saksonia 2007-2013, WFOŚiGW we Wrocławiu
oraz NFOŚiGW w Warszawie, dotację od Wojewody
Dolnośląskiego oraz z Urzędu Marszałkowskiego.
Realizacja budżetu wymagała współdziałania pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w celu
osiągnięcia planowanych dochodów, w tym pozyskania
środków pozabudżetowych, jak również zgodnego
z prawem wydatkowania uchwalonych przez Radę
Gminy środków w poszczególnych działach wykonywanego budżetu gminy".
Głos w dyskusji zabrał Wójt Gminy - „Dziękuję
Pani Skarbnik za przedstawienie Radzie sprawozdania
i opinii. Był to budżet z przełomu kadencji, więc był
realizowany przez VI i VII kadencję Rady Gminy. Budżet
jest to „żywy organizm", który ciągle się zmienia
w zależności od wpływów i wydatków budżetowych.
Rada Gminy podchodzi do tego ze zrozumieniem, bo

4

partycypuje w 2015 roku w kosztach w kwocie 600 tys. zł
i RZMiUW 300 tys. ale w sumie podział kosztów 50%
w całości zadania. Czekamy teraz na wynik postępowania przetargowego. Kosztorys inwestorski wynosi 2.3
mln zł. Sześć lat nam minęło, aby przystąpić do realizacji
tego zadania. Po remoncie murów oporowych, będziemy
mogli wykonać remont nawierzchni drogi. Otrzymaliśmy zapytanie, czy Gmina w 2016 roku wyasygnuje
środki na realizację tego zadania. Jak nie będzie to duża
kwota, to będziemy wnioskować do Rady o przeznaczenie kwoty w 2016 roku, bo trzeba to zadanie zakończyć,
aby przywrócić przejezdność na tej drodze. Mury są
własnością RZGW do średniego poziomu wysokości
wzbierania wód w potoku oraz gminy w zakresie drogi.
Pragnę podziękować Radnym, którzy byli współautorami budżetu, podchodziliśmy racjonalnie przy uchwalaniu budżetu, a realizacja jego jest dziełem Pani
Skarbnik i pracowników urzędu i jednostek. Po przyjęciu
Sprawozdania przez radę Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej - Andrzej Kacperski zapoznał Radę z treścią
wniosku Komisji dot. sprawozdania i absolutorium dla
Wójta Gminy.
Po dyskusji Rada Gminy udzieliła jednogłośnie
12 głosami absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok.
Realizując porządek obrad, Rada Gminy przyjęła
uchwały zawarte w porządku obrad.
W interpelacjach i zapytaniach zostały poruszone
następujące tematy:

Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
1.Przekazanie nieruchomości - działka nr 41 w Dziwiszowie na cele społeczne - urządzenie placu zabaw dla
dzieci.
2.Zakup narzędzi do wykonywania prac porządkowych
na terenie Dziwiszowa dla potrzeb pracowników
interwencyjnych.
3.Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Górnego
Dziwiszowa z projektantem i Inspektorem Nadzoru
celem omówienia zakresu prac, jaki będzie wykonywany przy remoncie drogi gminnej.
4.Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
w budynku Ośrodka Zdrowia i biblioteki (świetlicy
wiejskiej),
5.Wykup budynku - Dziwiszów 39 lub zamiana na
działkę budowlaną celem jego rozbiórki i utworzenia
chodnika dla pieszych.
6.Wystąpienie o uporządkowanie placu po budynku Dziwiszów 147, pozyskanie gruntu na budowę
chodnika.
Pani Teresa Mitka - Sołtys wsi Jeżów Sudecki
Załatanie dziur na drodze nr 5 w Jeżowie Sudeckim.
Pan Mieczysław Kalisz - mieszkaniec Jeżowa
Sudeckiego
1.Sprostowanie odpowiedzi na notatkę z dnia 13 kwietnia
2015 roku pkt 3 - sprawa dotyczyła ulicy Spadochronowej, podnoszenia korony drogi względem
posesji. Wniosek o skierowanie sprawy do Komisji
Rewizyjnej celem rozpatrzenia.
2.Uporządkowanie działki nr 507, prośba do Komisji
Komunalnej o inwentaryzację terenu.
3.Ulica Kręta 84, brak dokumentacji na postawienie
znaku i uzgodnień ze Starostwem Powiatowym.
Rada Gminy po zapoznaniu się korespondencją
dotyczącą działalności związanej ze składowaniem
odpadów w Siedlęcinie Radni wystosowali apel poprzez
wpis do protokołu następującej treści:
„Wobec niezadowolenia mieszkańców Siedlęcina, którzy
podnoszą temat estetyki wsi, zagrożenia epidemiologicznego (szczury) - Rada Gminy stanowczo
przeciwstawia się powstawaniu nowego punktu składowania odpadów komunalnych, który ma funkcjonować jako punkt przeładunkowy - „Zbieranie odpadów
innych niż niebezpieczne, które będą pozyskiwane od
przedsiębiorców oraz osób fizycznych” we wsi Siedlęcin
na działkach nr 465/21 i 452/87".

Radna Lidia Kaczmarczyk Pałucha
Interpelacje na piśmie złożone podczas obrad sesji
zostały przekazane Wójtowi Gminy, dnia 18 czerwca
2015 roku.
Radna Katarzyna Łobocka
Usunięcie usterek po remoncie drogi Czernica Janówek, złe oznakowanie ograniczające prędkość
pojazdów przy szkole w Czernicy- po interwencji zostały
poprawione po jednej stronie drogi - brak zmiany
oznakowania od strony wjazdu z Janówka.
W sprawach różnych zostały poruszone następujące
tematy:
Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin
1.Wykonanie tablicy z nazwą ulicy - Dębowa w Siedlęcinie.
2.Postawienia znaku „zakaz postoju” przy Domu
Ludowym w Siedlęcinie- dotyczy chodnika przy ulicy
Długiej.
3.Rozpatrzenie wniosku ws. wynagrodzenia dla Sołtysów.
4.Wniosek ws. zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Ogrodowej z Płoszczyńską w Siedlęcinie.
5.Odbiór eternitu z posesji - Siedlęcin ul. Dolna 7.
6.Remont w trybie pilnym nawierzchni ulicy Górnej
w Siedlęcinie wraz z poboczami.

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
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W pracy zawodowej czy społecznej zawsze
gromadziła wokół siebie liczne grono młodzieży, wielu
przyjaciół, z których wyrosły i wykształciły się całe
pokolenia „Jeżowiaków”, którzy mimo, że dziś
rozjechali się po całym świecie - dzięki tym spotkaniom
i pracy nigdy o niej i o Jeżowie nie zapomnieli.
Pani Irena Droździkiewicz była bardzo sumiennym, cenionym i lojalnym pracownikiem, a przez prawie
70 lat, kiedy mieszkała w Jeżowie Sudeckim, była
niezwykle aktywna w wielu pracach społecznych: pełniła
funkcję Radnej, członka wielu komisji, organizowała
zajęcia w Klubie Rolnika i Kole Gospodyń Wiejskich.
Była Sołtysem naszej wsi - ileż to wówczas było na jej
głowie, każdemu chciała pomóc, a nieraz dała się
wykorzystać, licząc jednak, że to dobro zostanie zrozumiane i docenione. Po przemianach 1989/1990 roku
tworzyła i kierowała redakcją naszego lokalnego
Biuletynu Samorządowego "Gmina".
Mimo emerytury, ciągle żyła sprawami społecznymi i gminnymi, pamiętam jej radość, że jej Gminna
Biblioteka od dwóch lat ma nową siedzibę, że ciągle
rozwija się szkoła, że młodzież ma miejsce do spotkania
:boisko Orlik, modelarnia, straż, hala sportowa, gdzie
może rozwijać swoje zainteresowania.
Znała wszystkich, pomagała w gronie swoich
rówieśników, członków i podopiecznych Związku
Kombatantów - działając i wspomagając swojego męża
śp. Mariana - a gdy jego zabrakło, została Sekretarzem,
a następnie Prezesem Zarządu Gminnego, niestety,
obawiam się, że ostatnim…
Śp. Irena Droździkiewicz była wielokrotnie
wyróżniana za swoją pracę odznaczeniami regionalnymi, resortowymi, a szczególnym docenieniem za jej
poświecenie było odznaczenie Srebrnym Krzyżem
Zasługi .
My, współpracownicy, koleżanki i koledzy
z Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki, ze Szkoły…wspominamy śp.
Irenę jako przyjaciela, była bezpośrednia w kontaktach,
ale bardzo taktowna, lubiana, ceniona, niosąca radę
i pomoc.
Przeżyliśmy wspólnie wiele dobrych lat, dlatego
dziś Rodzina, ale i każdy z Nas, czuje się osierocony,
pozbawiony cząstki życia, która była związana z osobą
śp. Ireny.
Dziękujemy za całe dobro, które nam uczyniła,
bo nie zdążyliśmy tego za życia uczynić. Dzięki Tobie
stawaliśmy się lepsi, przy Tobie byliśmy szczęśliwsi.
Na nagrobku Bolesława Prusa wyryto napis
„Serce Serc" - w uznaniu jego szlachetności, działalności
społecznej, powszechnej sympatii - niech to porównanie
będzie symbolem i pozostanie w Nas po śp. Irenie
Droździkiewicz - „Byłaś i jesteś sercem naszych serc”.

Ostatnie pożegnanie
Dnia 11 sierpnia 2015 roku uczestniczyliśmy
w ostatniej drodze ś.p. Irenę Droździkiewicz. W imieniu
pracowników Urzędu Gminy, Radnych, mieszkańców
Gminy Pan Wójt pożegnał zmarłą następującymi
słowami:
"Śmierć przychodzi cicho, niezapowiedziana, nieproszona. Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest
zawsze gościem nie na czas….".
Droga pogrążona w smutku Rodzino, Księże
Proboszczu, szanowni przyjaciele, sąsiedzi, koleżanki
i koledzy.

W sobotę 8 sierpnia 2015 roku, została zapisana ostatnia karta w księdze życia Pani IRENY
DROŹDZIKIEWICZ. Księga, która od chwili narodzin
w dalekiej przedwojennej Kołomyi, aż po dzień ostatni
opisuje wszystkie wydarzenia w Jej długim życiu.
Statystycznie było długie, ale dla Rodziny, dla Nas przyjaciół było jednak za krótkie - bo nie ma już
możliwości spotkania, rozmowy, radości z bycia razem.
Bo przez te lata śp. Irena była w swojej rodzinie
wspaniałą i wyrozumiałą żoną, mamą, babcią, ciocią.
A dla Nas - dzięki swojej mądrości i dobroci - przyjacielem/przyjaciółką dla wielu z Nas była, jak mówiliśmy,
druga mamą.
Śp. Irena swoje życie, w tym zawodowe i społeczne, związała z Gminą Jeżów Sudecki, od 1950 do
1997 roku pracowała w Urzędzie Gminy i Bibliotece,
którą przez 40 lat kierowała, a w tych odległych czasach
w zasadzie ją tworzyła i rozwijała, bo po wojnie przecież
tu nic nie było, żadnej książki po polsku, wydawnictwa,
a pierwszy księgozbiór tworzył się z darów od osób
przesiedlonych i repatriantów.

„Spoczywaj w pokoju.”
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„Bezpieczne zachowanie na drodze i nie tylko". Dzieci
utrwaliły sobie zasady zachowania podczas wycieczek
pieszych i autokarowych. Następnie uczestniczyły
w zajęciach prowadzonych przez Ratownika Medycznego p. Jarosława Przybylskiego - „Pierwsza pomoc
w nagłych wypadkach". Dzięki tym zajęciom dzieci
uzyskały i utrwaliły informacje o bezpiecznym korzystaniu z drogi, najczęstszych przyczynach urazów,
podniosły swój poziom ostrożności i wyobraźni
o konsekwencjach nieprzemyślanych działań, uzyskały
wiedzę o bezpiecznych i skutecznych sposobach
reagowania i udzielania pomocy.
Po tak ogromnej dawce wiedzy dzieci wzięły udział
w grach i zabawach sportowych.
„W zdrowym ciele zdrowy duch"- pod takim
hasłem spędziliśmy wiele ciekawych chwil. Postanowiliśmy również zostać - „Małymi, wielkimi kucharzami" i wspólnie uczyliśmy się przygotowywania
posiłków (wafle, pizza). Poznaliśmy zwierzęta i roślinność naszej okolicy. W ramach zajęć ekologicznych
poznaliśmy świat fauny i flory w teorii i w praktyce.

Półkolonie w Czernicy
W czasie wakacji 2015r. w świetlicy wiejskiej
w Czernicy został zorganizowany od 29 czerwca do 10
lipca 2015r. turnus półkolonii. Uczestniczyło w nim 30
dzieci. Półkolonie prowadzone były pod hasłem
„Zdrowo i aktywnie wypoczywamy, agresji i używkom
się sprzeciwiamy” i miały charakter profilaktyczno ekologiczno - sportowy, poszerzały wiedzę dzieci
o otaczającym świecie, uczyły różnych form bezpie-

cznego i twórczego spędzania wolnego czasu, przybliżyły atrakcje turystyczne oraz dorobek kulturowy
naszego regionu.
Pierwszy dzień zaplanowany został w taki
sposób, aby uczestnicy półkolonii poznali się lepiej.
Zabawy integracyjne budziły ogromne zainteresowanie
i wyzwalały wiele pozytywnych emocji wśród uczestników. Przyczyniły się do lepszego poznania i integracji
dzieci. W pierwszym dniu dzieci miały również okazję do
rozwijania zdolności plastycznych wykonując prace na
temat „Wakacje moich marzeń”. Aby wypoczynek dzieci
podczas wakacji przebiegał bezpiecznie, przeprowadzono z dziećmi pogadankę z funkcjonariuszami
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze na temat

Zaplanowano trzy wycieczki dla dzieci. Pierwsza
z nich odbyła się na Zamek Grodziec w Zagrodnie. Dzieci
miały okazję wcielić się w księżniczki oraz rycerzy.
Dzieci z uwagą słuchały opowiadań o zamku i zadawały
mnóstwo pytań, które niejednokrotnie były bardzo
szczegółowe.
Kolejna wycieczka odbyła się do Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sosnówce, gdzie dzieci uczestniczyły
w pogadance na temat bezpieczeństwa, pierwszej
pomocy, wszyscy mieli możliwość przymierzenia
odzieży strażackiej, prawdziwego hełmu. Dzieci miały
również możliwość uczestniczenia w przygotowanych
specjalnie dla nich pokazach, podczas których Drużyna
Młodzieżowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicy
zaprezentowała działania ratownicze. Podczas tej części
pokazów chętne dzieci oraz wychowawczynie mogli
spróbować swoich sił. W ramach podziękowania
strażakom za tak miłe przyjęcie wychowawczynie oraz
dzieci zaprosiły strażaków na wspólne ognisko.
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Na koniec odbyła się pożegnalna dyskoteka, podczas
której wręczone zostały drobne upominki oraz każde
dziecko otrzymało wcześniej zamówione frytki.
W każdym dniu półkolonii dzieci miały możliwość
spożywania posiłków, serwowane były napoje, lody, itp.
Podsumowując, musimy stwierdzić, iż taka forma
wypoczynku i spędzania czasu wolnego podczas wakacji
była trafiona i zaspokoiła oczekiwania jej uczestników,
jak również ich rodziców. Dwutygodniowy wakacyjny
czas był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań,
zabaw, integracji, a także doskonałą lekcją historii,
przyrody i bezpieczeństwa.
W imieniu dzieci i rodziców dziękujemy wszystkim
za pomoc i wsparcie, a w szczególności: Wójtowi Gminy
Jeżów Sudecki panu Edwardowi Dudkowi, Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych panu Stanisławowi Sekule, Kierownikowi
GOPS pani Alicji Karmelicie, naszemu radnemu
Wacławowi Lesikowi, państwu Marii i Edwardowi
Prymakowskim, pani Katarzynie Orzechowskiej, panu
Piotrowi Olechowskiemu oraz panu Waldemarowi
Linsen.

Ostatnia wycieczka zorganizowana została do Zamku
Legend Śląskich w Pławnej. Dzieci miały możliwość
aktywnego uczestnictwa poprzez odgrywanie ról historycznych. Miały okazję zwiedzić słynną na całą okolicę
Arkę Noego.
Ostatnim punktem naszego programu było uroczyste
śniadanie, po którym wspólnie oglądaliśmy prezentację
przygotowaną przez wychowawczynię pt. „Nasze wspomnienia".

Monika Niedzielska

KLUB PILOTÓW DOŚWIADCZALNYCH
przy Towarzystwie Polskich Inżynierów Lotnictwa
ZG SIMP
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6, 01- 494 Warszawa

Z okazji 70-tej rocznicy wykonania po wojnie
pierwszego lotu szybowcowego na Górze Szybowcowej
przez polskiego pilota Władysława Dziergasa i 70-tej
rocznicy I-go Sejmiku Szybowcowego odbytego
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w 1945r roku, w dniach od 31.07. do 03.08.2015r. na
bazie Aeroklubu Jeleniogórskiego i Euroregionalnego
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich (budynek dawnej
Szkoły Szybowcowej) na terenie Gminy Jeżów Sudecki
odbyło się kolejne doroczne XXIV spotkanie Klubu
Pilotów Doświadczalnych.
Klub zrzesza polskich pilotów i skoczków
doświadczalnych oraz inżynierów prób w locie zarówno
cywilnych, jak i wojskowych. W większości są to
emerytowani piloci doświadczalni posiadający znaczne
zasługi dla polskiego przemysłu lotniczego.
Program spotkania przewidywał część merytoryczną i rekreacyjną. Część merytoryczną, poprzedzoną wystąpieniami Dyrektora Aeroklubu p. Jacka
Musiała i Wójta Gminy p. Edwarda Dudka, a także
prof. S. Januszewskiego i przedstawiciela Instytutu
Technicznego Wojsk Lotniczych gen. pil. dr. M. Walentynowicza, wypełniła konferencja naukowo - techniczna
poświęcona wykonywaniu lotów doświadczalnych na
śmigłowcach, samolotach i szybowcach oraz w ramach
badania wypadków lotniczych. Do części merytorycznej
należało również zapoznanie się z unikalną konstrukcją
dyspozycyjnego samolotu odrzutowego Jet Flaris LAR 1
- Zakład pana R. Ładzińskiego i zwiedzenie Warsztatów
Szybowcowych pana H. Mynarskiego, a także starty
grawitacyjne na szybowcu "Bocian" z Góry Szybowcowej. W części rekreacyjnej znalazło się: zwiedzanie
kościoła Wang, Muzeum Miniatur w Kowarach i parku
w Wojanowie.

Tradycyjnie w niedzielę spotkaliśmy się na Mszy
Św., tym razem w hangarze na Górze Szybowcowej,
którą odprawili: nasz kapelan lotniczy o. Dominik
Orczykowski i ks. płk dr Andrzej Bokiej, były kapelan
WOSzRT.
Zrealizowanie bogatego programu naszego
pobytu na ziemi Jeżowa Sudeckiego było możliwe dzięki
dużemu zaangażowaniu i wielkiej sympatii do lotnictwa
Wójta Gminy pana Edwarda Dudka, który udostępnił
pomieszczenia, w tym salę konferencyjną i pokoje
gościnne Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin
Partnerskich i delegował panią Bożenę Matuszewską do

roli naszej opiekunki i przewodnika. Dużą pomoc
uzyskaliśmy również od mieszkańca Jeżowa Sudeckiego, działacza lotniczego i kapitana samolotów PLL
LOT pana Stanisława Błasiaka.
Podczas naszego trzydniowego pobytu
w gościnnej Gminie Jeżów Sudecki, oprócz pięknych
widoków z Góry Szybowcowej, zapamiętamy
serdeczność, jakiej doznawaliśmy na każdym kroku.
Z poważaniem
Prezes Klubu
Pilotów Doświadczalnych
Antoni Milkiewicz

Obóz rekreacyjno - wypoczynkowy
Nowy Dębiec 17.07.2015 -30.07.2015 r.
Kolejny raz Gminny Ludowy Klub Sportowy
„Jeżów Sudecki” zorganizował dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy obóz rekreacyjno - wypoczynkowy.
24. uczestników spędziło dwa tygodnie nad jeziorem
Wonieść w Nowym Dębcu /powiat Kościan/. Bazą naszą
były domki kempingowe Ośrodka Sportu i Rekreacji
Gminy Kościan oraz Kompleks Gastronomiczno Hotelowy „Niedźwiedź”. Opiekunami byli nauczyciele
w-f Zbigniew Sos i Andrzej Zaremba.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

W czasie pobytu odbyło się wiele zajęć sportowo
- rekreacyjnych. Kąpaliśmy się na strzeżonym kąpielisku, odbyły się wycieczki rowerami wodnymi i kajakami po jeziorze. Byliśmy na 2 wycieczkach autokarowych: w Lesznie, gdzie uczestniczyliśmy w meczu
żużlowym Unia Leszno - Stal Gorzów oraz w Poznaniu,
gdzie odwiedziliśmy kompleks rekreacyjny MALTA,
nowoczesny Park Wodny "Termy Maltańskie" oraz
kibicowaliśmy Lechowi Poznań w rewanżowym meczu
piłki nożnej z FK Sarajewo.
Podczas obozu odbył się symboliczny „chrzest”,
który przechodzili uczestnicy będący pierwszy raz na
obozie. Czas wolny wypełnił nam udział w zajęciach
sportowych i kulturalnych.
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turnieju w badmintona,
turnieju ringo,
turnieju w remika,
pływaniu,
biegach przełajowych,
jeździe na gokartach,
zawodach strzeleckich,
zawodach w boule /petanka/,
turnieju w darta,
kalamburach,
dyskotekach,

ślubach obozowych,
konkursie plastycznym,
konkursie czystości,
podchodach,
wieczorach humoru i dowcipów,
konkursie „Jeden z dziesięciu”.
Czas wypoczynku szybko minął, zdrowi, wypoczęci i zadowoleni wróciliśmy do domu. Wyjazd nie
byłby możliwy, gdyby nie wsparcie finansowe nastęź
ź
ź
ź
ź
ź

Wypoczynek letni dzieci w Siedlęcinie
W dniach od 29 czerwca do 10 lipca 2015 roku
zorganizowana została półkolonia letnia dla dzieci w
Siedlęcinie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeżowie Sudeckim. Zajęcia odbywały się w sali Domu Ludowego.
Dyrektor szkoły Zuzanna Kozyra-Jędruch udostępniła
salę gimnastyczną oraz pracownię językową w głównym
budynku szkoły, gdzie mogliśmy skorzystać z tablicy
multimedialnej do projekcji filmów profilaktycznych
uczestnikom półkolonii.
W ramach postawionych zadań dotyczących
m.in. szerzenia wiedzy na temat wychowania w trze-

pujących firm i osób prywatnych:
ź Rada Sołecka wsi Siedlęcin,
ź Kółko Rolnicze w Siedlęcinie,
ź Bogusław Chodak - Stacja Paliw w Siedlęcinie,
ź Państwo Joanna i Rafał Lachowicz,
ź Firma ENCO - Paweł Podolski,
ź Jeleniogórska Spółdzielnia Rolniczo Handlowa
w Jeleniej Górze,
ź Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe R A T E X
w Jeżowie Sudeckim,
ź Fabryka Mebli Marut w Jeżowie Sudeckim,
ź Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Kaja Krzysztof Jamrożak,
ź PIKU INKOBUD Złotoryja,
ź AGER Marcin Klich Dobków,
ź Jarosław Romanowski SPEC DACH Sokołowiec,
ź Przedsiębiorstwo Usług Ogólnobudowlanych
KARMAK - Ryszard Hardziej.
Serdecznie dziękujemy wójtowi gminy Panu
Edwardowi Dudkowi za życzliwość oraz pomoc
w pozyskaniu sponsorów.
Opiekunowie
Zbigniew Sos ,
Andrzej Zaremba,
uczestnicy oraz rodzice

źwości, bez przemocy i narkotyków oraz promowania
bezpiecznego i zdrowego stylu życia, jak również
eliminowania zachowań agresywnych uczestnicy
półkolonii obejrzeli następujące filmy profilaktyczne:
ź ”Młodzież i alkohol - przestępstwo";
ź ”Zastanów się czy warto …" - wyrabianie postaw
asertywnych w uzależnieniach;
ź ”Alkohol szkodzi";
ź ”Agresja w szkole" - umiejętność rozwiązywania
konfliktów oraz dążenie do eliminowania zachowań
agresywnych przez umiejętne zagospodarowanie
czasu wolnego. Szacunek i tolerancja wobec drugiego
człowieka.
ź ”Rodzaje przemocy".
Koloniści obejrzeli również filmy animowane:
ź ”Sponge Bob na suchym lądzie";
ź ”Asteriks i Obeliks - Osiedle Bogów".

Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji Panem Rafałem Giersem. Przeprowadzono pogadankę
na temat "Bezpieczne zabawy podczas wakacji".
Każdy dzień półkolonii rozpoczynał się zabawami integracyjnymi mającymi na celu:
ź wzajemne poznanie się dzieci;
ź kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami;
ź nabywanie umiejętności współdziałania w grupie;
ź kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka na
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napotkane trudności, umiejętność radzenia sobie
z nimi;
ź zwiększenie poczucia własnej wartości;
ź stymulacje wyobraźni;
ź rozwijanie umiejętności improwizacji, wchodzenie
w role.
W czasie zajęć na półkolonii odbyły się również
wycieczki autokarowe i piesze mające na celu poznanie
bliższego i dalszego środowiska.
ź Byliśmy z wizytą w Muzeum Przyrodniczym
w Cieplicach, gdzie dzieci obejrzały wystawy stałe
i czasowe. Na dziedzińcu Muzeum przywitała nas
wspaniała wystawa plenerowa uli figuralnych pt.
„Pasieka Karkonoska". Koloniści zobaczyli również
stałą prezentację malowideł ściennych, ekspozycję
„Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na

kawieniem obejrzały film, a salwy śmiechu potwierdzały, że bawiły się dobrze.
ź Wycieczka piesza na Perłę Zachodu dostarczyła
również wiele wrażeń. Idąc szlakiem, dzieci mogły
obserwować piękno przyrody zmieniającej się pod
wpływem pory roku, a na miejscu skonsumować
ulubione frytki.
ź Wycieczka do Jeleniej Góry do Muzeum Karkonoskiego - oglądanie wystaw stałych i czasowych:
Wystawa szkła artystycznego; Wnętrze chałupy
wiejskiej; Wystawa Vladimira Kleina „Szkło”;
Wystawa Barbary Idzikowskiej „Śpiąca …”. Spacer
po Jeleniej Górze - z wizytą w McDonald's.
ź Ponowny wyjazd do Muzeum Karkonoskiego na
warsztaty artystyczne „Collage na szkle”. Dzieci
przypomniały sobie metodę collage. Instruktor
zaprezentował narzędzia i zasady bezpiecznej pracy
ze szkłem. Warsztaty miały na celu rozwijanie
zdolności plastycznych, rozbudzanie wyobraźni
i fantazji, motywowanie do podejmowania przez
dzieci prób samodzielnego tworzenia.
Zorganizowano dzieciom wiele zajęć sportowych
zarówno w sali gimnastycznej, jak również na boisku
szkolnym. Były to gry i zabawy ruchowe, współzawonictwo w grupach, zabawy ze śpiewem oraz nauka tańca.
W ramach zajęć plastycznych dzieci wykonywały prace dowolne oraz prace promujące hasło
półkolonii „Zdrowo i aktywnie wypoczywamy, agresji
i używkom się nie damy”. Zostały wykonane plakaty
w grupach oraz dwa albumy z pracami plastycznymi:
„STOP Uzależnieniom” i „Zdrowo i aktywnie wypoczywam”.

Dolnym Śląsku", ekspozycje motyli, ptaków i zwierząt.
ź Kolejny wyjazd to wycieczka do Western City kowbojskiego miasteczka w Ścięgnach. Moc atrakcji
dostarczyła dzieciom jazda konna, przejażdżka
bryczką, wejście na „Pal Męczarni” i wiele innych
niespodzianek. Uczniowie mogli również podziwiać
piękno i urok Karkonoszy.
ź Byliśmy również w Jeleniej Górze w Kinie Helios na
filmie animowanym pt. „Minionki". Dzieci z zacie-

Podsumowując, należy stwierdzić, że zaplanowany program związany z promocją zdrowia i profilaktyką uzależnień został zrealizowany. Dostarczył
dzieciom podstawowych wiadomości o alkoholu i innych
substancjach uzależniających przy jednoczesnym podkreśleniu szkodliwości zażywania i nielegalności
narkotyków. Wskazał pozytywne wartości w życiu
człowieka, wzbudził większą czujność u dzieci na oznaki
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przemocy i niebezpieczeństw czyhających na nie.
Spodziewane efekty po realizacji programu:
ź Podniesienie wiedzy na temat środków uzależniających, co pomóc ma dzieciom w świadomym
podejmowaniu decyzji;
ź Nabycie takich umiejętności, jak mówienie o sobie,
odmawianie - mówienie „NIE", dokonywanie osobistych wyborów;
ź Wdrażanie dzieci do aktywnego życia, atrakcyjnego,

pozbawionego alkoholu, narkotyków i dymu tytoniowego; wskazanie możliwości form kulturalnych,
sportowo - rekreacyjnych;
ź Pokazanie dzieciom sposobów bezpiecznego, aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego.
W imieniu Rodziców i dzieci serdecznie dzięujemy za organizację półkolonii letnich Wójtowi Gminy
w Jeżowie Sudeckim Panu Edwardowi Dudkowi,
Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Panu Stanisławowi Sekule,
Kierownikowi GOPS-u Pani Alicji Karmelicie oraz
naszym sponsorom - Prezesowi Kółka Rolniczego
w Siedlęcinie Panu Andrzejowi Grochali, Radzie
Rodziców Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli
Tajnego Nauczania w Siedlęcinie, Radzie Sołeckiej wsi
Siedlęcin na czele z sołtysem Panem Marianem Tyką.
Podziękowania składamy również dzielnicowemu Panu
Rafałowi Giersowi, Pani Barbarze Filipiak oraz Panu
Ryszardowi Smolarkowi.
Wychowawcy
Krystyna Sos
Zuzanna Kozyra-Jędruch

Kalendarz planowanych imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych
w miesiącach wrzesień, październik 2015 roku.

Data

Nazwa imprezy

01.09.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2015/2016
Dzień Seniora

Szkoła Podstawowa
Siedlęcin
sala Domu Ludowego
w Dziwiszowie

06.09.

Dożynki Sołeckie –biesiada dożynkowa
godz. 12.00 Msza św. w intencji rolników

12.09.

17.09.

Europejskie Dni Dziedzictwa – Dzień
Archeologa
Dzień Chwastożercy (prelekcje, pokazy,
warsztaty kulinarne)
Jeleniogórskie Biegi Przełajowe LZS „Złota
Jesień”
Inauguracja roku sportowego

Euroregionalne
Centrum (…) Kościół
pw. św Stanisława
Biskupa
Wieża Książęca
w Siedlęcinie
Wieża Książęca
w Siedlęcinie
Jeżów Sudecki

19.09.

Wieża Kreatywności – warsztaty artystyczne

05.09.

12.09.
17.09.

Miejsce
WRZESIEŃ
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Szkoła Podstawowa
Siedlęcin
Wieża Książęca
w Siedlęcinie

Organizator
Sala Domu Ludowego
w Siedlęcinie
Rada Sołecka,
Stowarzyszenie Nasz
Dziwiszów
Wójt Gminy, Sołtys, Rada
Sołecka, Rada Rodziców

Fundacja Zamku Chudów
Fundacja Zamku Chudów

GLKS Jeżów Sudecki
Szkoła Podstawowa
Siedlęcin
Fundacja Zamku Chudów,
Stowarzyszenie Wieża
Książęca w Siedlęcinie

26.09.

Święto Latawców ”Pożegnanie lata”

Jeżów Sudecki

26.09.

Bieg na Budarkou

Paseky nad Jizerou

26.09.

Msza św.
Biesiada Dożynkowa Parafialna

Świetlica wiejska
Czernica

27.09.

Zawody Rowerowe Łysogórski

Ski Arena Łysa Góra

LKS Lotnik – Koło
Modelarskie Jeżów
Sudecki
Gmina Paseky nad
Jizerou
Sołectwa Czernica,
Płoszczyna, Janówek,
Chrośnica
SN i SKN Aesculap

30.09.

XIX Rocznica Nadania Imienia Szkole – 70
rocznica powstania szkoły

Szkoła Podstawowa
Siedlęcin

Sala Domu Ludowego
w Siedlęcinie

PAŹDZIERNIK
03.10.

Rajd Gmin Partnerskich

Gmina Vierkirchen

Gmina Vierkirchen

09.10.

Pasowanie na przedszkolaka

Szkoła Podstawowa
Siedlęcin

Sala Domu Ludowego
w Siedlęcinie

10.10.

14.10.

Dzień Edukacji Narodowej

17.10.

17.10.

Obchody 70 – lecia Szkoły Podstawowej
w Jeżowie Sudeckim
Mistrzostwa PZ LZS w warcabach
stupolowych
Mistrzostwa Gminy LZS w siatkówce

Dom Ludowy –
Siedlęcin
Euroregionalne
Centrum (…) Jeżów
Sudecki
Szkoła Podstawowa
Siedlęcin
Szkoła Podstawowa

GLKS Jeżów Sudecki

10.10.

Turniej Strefy Jeleniogórskiej w warcabach
stupolowych
Dzień Seniora

22.10.

Pasowanie pierwszoklasistów

24.10.

Kramy Siedlęcińskie II edycja

17.10.

Dom Ludowy Siedlęcin
Hala Sportowa Jeżów
Sudecki
Szkoła Podstawowa
Siedlęcin
Wieża Książęca
w Siedlęcinie

Wójt Gminy, Sołtys, Rada
Sołecka, Rada Rodziców

Sala Domu Ludowego
w Siedlęcinie
Zespół Szkół, Rada
Rodziców
GLKS Jeżów Sudecki
GLKS Jeżów Sudecki
Sala Domu Ludowego
w Siedlęcinie
Fundacja Zamku Chudów,
Stowarzyszenie Wieża
Książęca w Siedlęcinie

Ocet przydaje się nie tylko przy przygotowywaniu posiłków. Można go używać również do
utrzymania czystości choćby w łazience. Prym w domowych porządkach wiedzie ocet spirytusowy - jest
najtańszy i ma najbardziej pożądane właściwości. Ocet
spirytusowy kosztuje niewiele, a spośród dostępnych
rodzajów octu jest również najlepszy do zastosowań poza
spożywczych. Ocet wybieli na przykład brudne fugi. Aby
przywrócić spoinom pierwotny kolor wystarczy wyszorować je twardą stroną gąbki lub szczoteczką do zębów
zanurzoną w occie. Dlaczego warto wykorzystywać
w domu ocet spirytusowy? Przede wszystkim dlatego, że
jest to niedrogi i skuteczny środek, który uratuje nas
z wielu „porządkowych” opresji.

Domowe porządki bez chemii
z wykorzystaniem octu

14

Ważne! Ocet niszczy skórę równie skutecznie, co
chemiczne środki czyszczące. Dlatego, gdy sprzątamy,
wykorzystując ocet, konieczne są rękawiczki. Jeżeli
nasze dłonie będą narażone na kontakt z octem, to skóra
dłoni popęka i pojawić się mogą ranki.
Pleśń nie lubi octu
Dlatego warto wykorzystać ocet do walki
z pleśnią w mieszkaniu. To skuteczny sposób, i co ważne,
bez zastosowania drażniącej chemii. O tym, że pleśni
z domu należy się pozbywać, nie trzeba nikogo przekonywać - ma ona niszczący wpływ na nasze zdrowie.
Wykwity pleśni, które dopiero co się pojawiły, usuwamy,
pocierając je roztworem przygotowanym w równych
proporcjach z octu i wody. Jeśli wykwit jest silny,
możemy użyć octu nierozcieńczonego.

W tym celu musimy dobrze zwilżyć szmatkę octem
spirytusowym, wetrzeć go w zainfekowane miejsce
i pozostaw na trzy dni. Nieprzyjemna woń octu zniknie
po kilkunastu godzinach. Po trzech dniach usuwamy
obumarłą pleśń - pozostałości pleśni zmywamy wodą
z mydłem i dobrze wycieramy to miejsce papierowym
ręcznikiem.

łyżkami soli kuchennej. Wsypujemy mieszankę do
sedesu i zalewamy ją połową szklanki octu spirytusowego. Po kwadransie (przy większym kamieniu po
30 minutach) wlewamy dwie szklanki gorącej wody. Po
wyszorowaniu szczotką spuszczamy wodę, i po
kamieniu. Tym sposobem udrożnimy również odpływ
w zlewie lub umywalce.
Walka z osadem w kabinie prysznicowej

By przygotować preparat,t należy wymieszać pół
szklanki octu spirytusowego ze szklanką przegotowanej
ostudzonej wody i kilkoma kroplami dowolnego płynu
do mycia naczyń. Miksturę robimy w spryskiwaczu, by
później łatwo nam było aplikować preparat na czyszczoną powierzchnię. Preparat ten upora się również
z osadem na płytkach w łazience, brudnymi lustrami
i szybami w oknach.
Ocet w trosce o czyste AGD
Domowe sprzęty również potrzebują czyszczenia. Takie urządzenia jak ekspres do kawy czy zmywarkę
często pokrywają ciężkie do usunięcia osady.
W trosce o czystą zmywarkę możemy raz na jakiś czas

By uporać się z kamieniem w sedesie
Z warstwą kamienia w WC upora się mieszanka
trzech artykułów spożywczych: sody oczyszczonej, soli
i octu. Wystarczy wymieszać trzy łyżki sody z trzema

wlać szklankę octu do miseczki ustawionej na górnej
szufladzie i włączyć puste urządzenie na pełen cykl.
Pamiętajmy jednak, żeby sprawdzić, czy w instrukcji nie
ma ostrzeżenia przed użyciem octu w naszym modelu
zmywarki.
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Octem możemy również wyczyścić ekspres do
kawy. Zabieg ten jest potrzebny, gdy przygotowywana
kawa jest słaba lub gorzka. Do zbiornika na wodę
wlewamy dwie szklanki octu i szklankę wody.
Wkładamy filtr i włączamy ekspres. Wymieniamy filtr,
nalewamy do ekspresu czystą wodę i włączamy pełny
cykl pracy - czynności te powtarzamy do momentu, gdy
zaniknie zapach octu.
Ocet upora się też z nalotem po herbacie i kawie,
który pojawia się w termosie. Musimy nalać do termosu
ciepłą wodę z dodatkiem 1/4 szklanki octu. Do środka
wrzucamy trochę ziaren surowego ryżu. Zakręcamy
termos i potrząsamy nim mocno. Na koniec wylewamy
płyn i dokładnie płuczemy wnętrze termosu.

Lifting dywanu i wykładziny
Ocet może posłużyć też do odświeżenia wyglądu
dywanu lub wykładziny. Do czterech litrów wody
dodajemy szklankę octu spirytusowego. W roztworze
zanurzamy miękką szczotkę, którą następnie szorujemy
miejsca, w których chodnik jest wgnieciony i zdarty. Po
tym zabiegu włókna wykładziny podniosą się i wgniecenia staną się mniej widoczne. Wtartego roztworu nie
trzeba spłukiwać.
W związku z tym, że ocet zabija bakterie,
możemy użyć go do zdezynfekowania używanych ubrań.
Używaną odzież przed pierwszym ubraniem wystarczy
wyprać, dodając do pralki szklankę octu.
Gdy ubrania są pożółkłe i chcemy przywrócić im biel,
zamoczmy je w roztworze z 12 części wody i jednej
części octu. Moczymy klika godzin. Następnego ubrania
pierzemy.
Przedrukowane ze stron www.onet.pl

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
PRZYJMUJE
INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG
I WNIOSKÓW W KAŻDY
PONIEDZIAŁEK
1530 DO 1700

Drogi czytelniku
gdy już nasz Biuletyn
będzie niepotrzebny
przekaż go innym

Godziny przyjęć interesantów w Rewirze II Dzielnicowych I Komisariatu Policji
w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 32
Poniedziałek, wtorek - w godz. 9.00 - 11.00 oraz w godz. 16.00 - 18.00
Środa
- w godz. 16.00 - 19.00
Czwartek
- w godz. 9.00 - 11.00 oraz w godz. 16.00 - 18.00
W pozostałych dniach i godzinach kontakt telefoniczny z Dyżurnym I Komisariatu Policji
w Jeleniej Górze, ul. Armii Krajowej 5 tel. 75 75 269 38, 75 75 201 50
WYDAWCA: Rada Gminy Jeżów Sudecki. Adres Redakcji ul. Długa nr 63, 58 - 521 Jeżów Sudecki tel./fax
757-132-254, 757-132-255, 757-132-257 wew. 126, e:mail radagminy@jezowsudecki.pl Redakcja zastrzega sobie
prawo do wykonywania skrótów oraz nie zwraca materiałów wykorzystanych przy redagowaniu gazetki. Materiały do
następnego numeru prosimy przekazywać do siedziby redakcji najpóźniej do dnia 30 września 2015r. Nakład 500 egz.
Druk: Drukarnia EM GRAF.

