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70 - lecie Szkoły Podstawowej
w Jeżowie Sudeckim
Lata nauki (szczególnie te w szkole podstawowej
to wyjątkowy czas w życiu każdego człowieka, szkoła
bowiem, obok domu rodzinnego, to szczególne miejsce,
które przygotowuje nas do długiej drogi w dorosłe życie
i daje nadzieję na to, że jest to droga życiowego sukcesu.
8 września 1945 roku rozpoczęła się powojenna
historia Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim. Z tej
okazji 16 i 17 października 2015 roku odbyła się
uroczystość jubileuszu 70-lecia szkoły, która była okazją
do wspomnień, podziękowań i spotkania osób związanych ze szkołą. Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława,

następnie można było obejrzeć wystawy okolicznościowe obrazujące kolejne dziesięciolecia pracy szkoły
i wziąć udział w uroczystej akademii oraz słodkim
poczęstunku. Obchody zakończyły się balem przygotowanym przez przedstawicieli Rady Rodziców, w którym
wzięli udział nie tylko absolwenci szkoły.
Jeżowska szkoła nigdy nie była jedynie miejscem
czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców oraz
nauczycieli. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby
twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań
oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Nie sposób
wymienić wszystkich tych, którzy zasłużyli się szkole
i budowali jej świetność. Na przestrzeni lat było ich

wielu, ich nazwiska widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym i w kronikach. Każdy z nich wniósł swoją cząstkę do historii
jeżowskiej szkoły.
Można powiedzieć, że 70 - lat - to tylko tyle i aż
tyle! W historii ludzkości to niewiele, w życiu jednak
jednego człowieka tyle wystarczy, by zamknąć je w jedną
całość. W życiu jeżowskiej podstawówki to lata pracy
ponad stu pięćdziesięciu pedagogów i kilkadziesiąt
roczników uczniów każdego roku opuszczających jej
mury, to codzienność i święta, zmiany i przebudowy,
sukcesy i porażki. W ciągu tych lat doczekaliśmy się
3149 uczniów, 2301 absolwentów, zaś 9 obecnych
pracowników Zespołu Szkół może poszczycić się
zaszczytnym mianem absolwenta Szkoły Podstawowej
w Jeżowie Sudeckim.

Na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoje oblicze,
strukturę, pokolenia wychowanków, kadrę kierowniczą
i nauczycielską. Kiedyś mieściła się w jednym budynku,
dzisiaj mieści się w trzech, korzystając z pięknej hali
i boiska Orlik. Myślę jednak, że w istocie, mimo upływu
lat, pozostała taka sama - może poszczycić się wieloma
sukcesami dydaktycznymi, artystycznymi i sportowymi,
wykształconymi i zaangażowanymi w swoją pracę
ludźmi oraz wspaniałymi wychowankami.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania obchodów - pracownikom Zespołu Szkół,
uczniom, rodzicom, a przede wszystkim tym, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością, uczestnicząc w uroczystościach, serdecznie dziękuję.
Anna Kędzierska
- Dyrektor Zespołu Szkół
w Jeżowie Sudeckim

Radny Krzysztof Gawron
Czyszczenie koryta potoku Szumiąca w Jeżowie
Sudeckim, czy będzie wykonywane i w jakim terminie?
Radny Andrzej Kacperski
W miesiącu marcu i kwietniu był zgłaszany temat
studzienek na ulicy Długiej w Jeżowie Sudeckim, czy będą
wykonywane prace?
Radna Teresa Karmelita
1.Ulica Polna Jeżów Sudecki - zapadnięte studzienki.
2.Zmiana organizacji ruchu na ulicy Krętej - ruch jednokierunkowy (wjazd od Restauracji LOT).
Radny Wacław Lesik
1.Naprawa nawierzchni chodnika w Jeżowie Sudeckim na
odcinku od Urzędu Pocztowego do przejazdu kolejowego,
nawierzchnia skruszyła się i jest nie równy.
2.Remont - likwidacja garbów na drodze Jeżów Sudecki Czernica.
Radna Renata Nowogrodzka
1.Remont mostu na rzece Bóbr w Siedlęcinie.
2.Remont ulicy Górnej wraz z poboczami.
Radna Lidia Kaczmarczyk Pałucha
Brak tablicy miejscowości przy wjeździe od Jeleniej
Góry przy ogródkach działkowych.
Radny Paweł Rosół
Źle układane krawężniki, różne poziomy, na końcowych odcinkach pozostawiono ostre krawędzie, które
stwarzają zagrożenie dla użytkowników drogi.
Radna Katarzyna Łobocka
1.Brak bariery ochronnej przy posesji - Chrośnica 64.
2.Remont drogi przy posesji Chrośnica 60-62, nie jest
wykonane zgodnie z planem, udrożnienie rowu przy
posesji - Chrośnica 13.

Sesje Rady Gminy
IX Sesja Rady Gminy odbyła się 3 sierpnia 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 VIII Sesji Rady Gminy.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c/zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach,
sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych
zadań,
d/powołania Zespołu do przedstawienia opinii Radzie
Gminy Jeżów Sudecki o kandydatach na ławników do
Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady
i Wójta Gminy.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady
Gminy.
6.Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy.
Realizując porządek obrad Rada Gminy przyjęła uchwały
zawarte w porządku obrad.
W interpelacjach, zapytaniach i w sprawach różnych zostały
poruszone następujące tematy:
Interpelacje i zapytania radnych.
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Sudecki,
f/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży prawa
wieczystego użytkowania nieruchomości,
g/nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim.
7.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady
i Wójta Gminy.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady
Gminy.
10.Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad - Przystępujemy do realizacji
porządku obrad i złożenia ślubowania przez pana Krzysztofa
Ślimakowskiego, proszę wszystkich na sali o powstanie,
a Radnego Kazimierza Lewaszkiewicza, o odczytanie roty
ślubowania - Radny.
K. Lewaszkiewicz otrzymał z rąk Wojewody Dolnośląskiego
Brązowy Krzyż Zasługi za swoja dotychczasową działalność
samorządową, w związku z tym jest najbardziej kompetentną
osobą do odczytania roty, proszę o odczytanie roty ślubowania.
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz - "Wierny Konstytucji
prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Pan Krzysztof Ślimakowski - "Ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg".
Przewodniczący obrad - Gratuluje Radnemu i życzę
pomyślności w działaniu na rzecz społeczności gminnej.
Realizując porządek obrad pani Alicja Karmelita - Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła
multimedialną prezentację działalności ośrodka. Po
wystąpieniu Wójt zabrał głos, który podziękował
Kierownikowi i pracownikom i podsumował działalność
ośrodka.
Po wystąpieniu Wójta Rada Gminy się ze zapoznała
się ze sprawozdaniem z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego,
które zaprezentowała p. Elżbieta Werstak - Pracownik GOPS .
Pana Stanisław Sekuła - Przewodniczący Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaprezentował
Radzie sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 rok.
Po wystąpieniach Rada Gminy przyjęła uchwały zawarte
w porządku obrad.
W interpelacjach, zapytaniach i sprawach różnych zostały
poruszone następujące tematy:
Radna Renata Nowogrodzka
1.Remont ulicy Górnejwraz z poboczami - informacja nt.
otrzymanych odpowiedzi Starostwa Powiatowego po
wystąpieniach Gminy.
2.Likwidacja przerw w dostawie wody na Górnym Siedlęcinie.
Radna Agata Wolak
Budżet 2016 roku -wniosek o ujęcie w planie remontu
ulicy Górnej wraz z murami oporowymi w Jeżowie Sudeckim.
Radny Andrzej Kacperski
Przejmowanie działek od osób fizycznych na
poszerzenie ulicy Krętej w Jeżowie Sudeckim.
Radna Teresa Karmelita
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Krętej - ruch jednokierunkowy (wjazd na ul. Kretą przy Restauracji Lot.
Radna Krystyna Tyka
Na jakim etapie jest postępowanie ws. działalności firmy
w Siedlęcinie działającej przy Wieży Książęcej w Siedlęcinie?

3.Likwidacja garbów na drodze prowadzącej z Chrośnicy do
drogi 365.
W sprawach różnych zostały poruszone następujące tematy:
Pani Lidia Kaczmarczyk Pałucha
Budowa kampingu i przystosowanie terenu pod
karawaning na terenie ul. Kaczawskiej w Dziwiszowie, czy
zostało wydane zezwolenie na budowę i wycinkę drzew?
Radna Teresa Karmelita
Przy ulicy Sztormowej 1 a, b obsypuje się rów
melioracyjny.
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
1.Bieżące nadzorowanie remontu drogi na Górnym Dziwiszowie.
2.Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia i biblioteki (świetlicy wiejskiej),
3.Wykup budynku - Dziwiszów 139, wyburzenie i zaprojektowanie na tym odcinku chodnika.
Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin
Na ulicy Lwóweckiej w Siedlęcinie, odbojnice są
pokrzywione.
Pani Teresa Mitka - Sołtys wsi Jeżów Sudecki
1.Załatanie dziur na drodze nr 5 w Jeżowie Sudeckim.
2.Jeżów Sudecki 141 - postawienie barierek ochronnych
z odblaskami.
Radny Andrzej Kacperski
Z kontenera na biomasę stawianym na placu przed
Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin partnerskich,
następuje wyciek, który zanieczyszcza puzzle, prośba o stawianie na nawierzchni trawiastej.
W sprawach różnych Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej i Przedsiębiorczości - Krzysztof Gawron,
przedstawił Radzie informację z odbytych wyjazdowych
posiedzeń Komisji, która dokonywała przeglądu dróg
i mostów na terenie Gminy.
***
X Sesja Rady Gminy odbyła się 9 września 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 IX Sesji Rady Gminy.
2. Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Gminy Jeżów
Sudecki.
3. Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej
w 2014/2015 roku - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej pani Alicja Karmelita.
4. Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego Przewodnicząca Zespołu pani Elżbieta Werstak.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań i programów przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2015 roku, omówienie projektów programów Przewodniczący Komisji pan Stanisław Sekuła.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
b/Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2016 - 2017,
c/zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
d/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
e/składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Jeżów
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Pan Stanisław Sekuła - mieszkaniec Jeżowa Sudeckiego
Naprawa zapadniętych studzienek na ulicy Długiej
w Jeżowie Sudecki przy posesjach nr 89 i 91 - w okresie
zimowym będzie to stwarzało duże zagrożenie w ruchu
drogowym.
Pani Zdzisława Waszkiewicz - mieszkanka Jeżowa Sudeckiego
1. Mieszkańcy ulicy Długiej (droga nr 384) zwracają się
z prośbą o ujecie w planie remontowym na 2016 rok
odcinka drogi - położenie nawierzchni asfaltowej.
Deklaracja współfinansowania w zadaniu - 3000 zł na
wykonanie odwodnienia drogi.
2. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na
skrzyżowaniu dróg przy ośrodku zdrowia w Jeżowie
Sudeckim - patrole policyjne.
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
1.Budynek - Dziwiszów 39, proszę o realizację zadania
(wykup, wyburzenie i doprojektowanie chodnika przy
drodze 365).
2.Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
w budynku Ośrodka Zdrowia i biblioteki.

Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin
1.Ulica Topolowa w Siedlęcinie - betonowa nawierzchnia
drogi kruszy się, powstają dziury, które trzeba załatać.
2.Interwencja policji ws. parkowania samochodów na
chodniku przy ulicy Długiej (Dom Ludowy).
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
1.Łatanie dziur na drodze przy bibliotece.
2.Spotkanie z Komendantem Policji ws. bezpieczeństwa na
drodze 365 w Dziwiszowie.
Radna Lidia Kaczmarczyk Pałucha
1.Zamieszczanie na stronie internetowej przed sesją projektów
protokołów z sesji Rady Gminy.
2.Czy załączniki do protokołu zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej wraz z protokołem.
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

podziwiać piękne widoki na
Karkonosze, Jezioro Pilchowickie.Uczestnicy warsztatów
zadawali bardzo dużo pytań na
temat hodowli zwierząt, ich
przyzwyczajeń, zachowania, na
które odpowiadała Pani Agata.
Największą atrakcją dla dzieci
było podglądanie życia świerkowych i brzozowych skrzatów
w ich domkach.
Po wycieczce uczestnicy oglądali galerie produktów z wełny owiec, obserwowali pracę krosna, na
którym w trakcie spotkania tkano był bieżnik na ławę.
Podczas warsztatów Pani Agata zaprezentowała
gręplowanie wełny (wyczesywanie z zanieczyszczeń),
przędzenie, filcowanie i tkanie. Następnie wszyscy
wykonali własnoręcznie wełniane skrzaciki, które stanowiły pamiątkę z Ekomuzeum.

Kowalowe Skały w programie
utracone dziedzictwo Dolnego Śląska
We wrześniu odbyła się już 33. edycja
Europejskich Dni Dziedzictwa, na Dolnym Śląsku
zaplanowano dziesiątki ciekawych pokazów i prelekcji.
Była to możliwość zobaczenia wielu niedostępnych na co
dzień miejsc. Tematem tegorocznej edycji Europejskich
Dni Dziedzictwa było „Dziedzictwo Utracone” zabytków architektury, zapomnianych lokalnych tradycji.

Dnia 13 września w Ekomuzeum „Kowalowe
Skały” we Wrzeszczynie odbyły się warsztaty „Od
owieczki do niteczki” - tradycje pasterskie i rękodzielnicze, w których wzięło udział ponad 20 osób. Po
powitaniu Pani Agata Kowal- Ruschil oprowadziła gości
po gospodarstwie, prezentując uczestnikom hodowlę
wyjątkowych zwierząt: wrzosówek (pierwotna rasa
owcy). Podczas spaceru po gospodarstwie można było
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Na zakończenie gospodyni poczęstowała wszystkich zupą z dyni z własnego ogródka, wszystkim
smakowała, a najbardziej dzieciom. Uczestnicy byli
oczarowani miejscem i zwierzętami, odjeżdżając,
dziękowali za pięknie spędzony czas.
Warsztaty „Od owieczki do niteczki” pozwalają
na poznawanie starych tradycji tkackich, które na tym
terenie były bardzo upowszechnione i bogactwo ludzi
niejednokrotnie wywodziło się od „niteczki”. Propagowanie tradycji tkackich regionu na pewno będzie miało
duży wpływ na promocję Gminy Jeżów Sudecki
i regionu.
Redakcja

ziarno, rozpoczynając nowe życie. Dożynki to ważny dla
wszystkich czas dziękczynienia za zbiory oraz podziękowań, które mają zapewnić urodzaj w przyszłym roku.
Niezależnie od czasu, nadzieja, że chleba powszechnego
starczy dla każdego i że będzie sprawiedliwie podzielony.
Ostatni rok nie należy do łatwych dla rolników, nie
omijały nas klęski i zdarzenia losowe, ale ufamy, ze
kolejne lata będą łaskawsze dla naszej pracy wykonywanej bez względu na porę dnia czy nocy w palącym
słońcu czy dla odmiany w strugach deszczu. Dlatego
w imieniu Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz
Rady Powiatowej w sposób szczególny dziękujemy
i składamy wyrazy najgłębszego szacunku dla ciężkiej
pracy oraz życzenia wszelkiej pomyślności dla Rolników,
Rodzin i najbliższych. Niech naszemu trudowi towarzyszy
satysfakcja i radość, aby polska wieś i jej mieszkańcy
mieli coraz lepsze warunki rozwoju.
Życzymy wiele zdrowia, nieustającego ludzkiego
szacunku i stawania się każdego dnia jeszcze lepszym
szafarzem dóbr naszej dolnośląskiej ziemi.
Łącząc wyrazy szacunku, pozostajemy z nadzieją
na dalszą owocną współpracę”.

Sołeckie Dożynki w Jeżowie Sudeckim
W niedzielę 6. września 2015 roku w Jeżowie
Sudeckim odbyły się sołeckie dożynki. Uroczystość
rozpoczęła Msza Święta w kościele pod wezwaniem św.
Stanisława Biskupa w intencji rolników. Poświęcono
wieniec dożynkowy i płody rolne.

Dalsza część uroczystości, czyli biesiada, odbywała się w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin
Partnerskich. Gości przywitał Wójt Edward Dudek
i p. Sołtys Teresa Mitka. Wśród nich byli: Dyrektor Biura
Poselskiego p. Zofia Czernow - p. Aleksandra Wochal,
Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby
Rolniczej - p. Mirosław Kaszkur, Przewodniczący Rady
Gminy - p. Wacław Lesik, ks. Andrzej Szarzyński, Radni
i przede wszystkim rolnicy i mieszkańcy Jeżowa
Sudeckiego. Następnie głos zabrał p. Mirosław Kaszkur,
przekazując pozdrowienia dla rolników od Prezesa
Dolnośląskiej Izby Rolniczej p. Leszka Grali. Powiedział
m. in: „Święto plonów to uroczystość wieńcząca okres
trudnej pracy każdego, kto żyje z pracy na polskiej ziemi,
to czas refleksji, podsumowań i ocen trudu włożonego
w wyprodukowanie płodów. Jest to czas, w którym
zbierając z pól ostatnie plony, równocześnie siejemy
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które tematyką nawiązują do wiejskiego życia, przedstawiają piękno, które nas w życiu codziennym otacza.

Jeżowskie gospodynie przygotowały pyszne
potrawy, m. in. pierogi i żurek. Tradycyjnie odbył się też
konkurs ciast. Konkursowe jury, któremu przewodniczył
ks. Andrzej Szarzyński, nagrodziło najlepsze z nich.
Pierwsze miejsce zdobyło ciasto p. Angeliki Kani
„Zielony mech”, drugie „Wspomnienie lata” p. Teresy
Karmelity i trzecie „Orzechowiec" p. Ewy Gawron.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
ufundowane przez Panią Sołtys i Radę Sołecką Jeżowa
Sudeckiego.
W trakcie uroczystości dożynkowych została
otwarta wystawa obrazów p. Elżbiety Tobiaszowskiej,

Biesiadnikom umilały czas zespoły ludowe
„Dziwiszowianki” i „Rybniczanki”. Artystyczną i taneczną część imprezy prowadził p. Bolesław Faściszewski. W miłej atmosferze bawiono się do późnych
godzin wieczornych.
Redakcja

Święto latawca, czyli pożegnanie lata
Na Górze Szybowcowej w niedzielę 27.09.2015r.
Euroregionalne Centrum Modelarskie zorganizowało
„Święto Latawca, czyli Pożegnanie Lata”. Już od godz.
13.00 można było podziwiać wspaniałe własnoręcznie
wykonane latawce, które unosiły się nad górą.

latawiec, by mógł wspólnie z nami wystartować
w zawodach.
Do wspólnej zabawy przyłączyła się modelarnia
z Bielawy, która również przywiozła ze sobą piękne,
kolorowe latawce. Tego dnia naliczyliśmy ok. 20
latawców latających równocześnie nad płytą lotniska,
niesamowity widok!!!
Już teraz chcemy zaprosić do wspólnego latania
w przyszłorocznej edycji Święta Latawca.
Marcin Gurtatowski

Gościem honorowym naszej zabawy został
Maksymilian Piwowarski, który wspólnie z prezesem
oraz dyrektorem Aeroklubu Jeleniogórskiego uroczyście
przywitał uczestników imprezy. Opiekunowie modelarni
wręczyli panu Maksymilianowi pamiątkowy medal oraz
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Miały również okazję poznać i zaprzyjaźnić się z podopiecznymi ośrodka „Salamandra” - boćkami, sowami
i jastrzębiami.
Niewątpliwie dzięki pobytowi w Myśliborzu
i poprzez bezpośredni kontakt z organizmami żywymi
oraz roślinnością uczniowie uwrażliwili się na piękno
przyrody, a tym samym wykształcili troskę o dbałość
otaczającej ich flory i fauny. Uświadomili sobie także,
jakie zagrożenie dla środowiska stwarza działalność
człowieka.
Kolejne warsztaty o tematyce proekologicznej
uczniowie SP w Czernicy odbyli w Pałacu Bukowiec. Na
wstępie dzieci zwiedziły pałac i poznały namiastkę jego
historii, po czy udały się na zajęcia terenowe - na ścieżkę
kulturową złożoną z zabudowań folwarcznych, fermy
ozdobnej oraz opactwa. Wszystkie budowle ogrodowe,
ściśle scalone z parkiem i gospodarstwami rolnymi
terenów górskich, tworzą rozległy krajobraz parkowy.
Centralne ośrodki kompozycji, którymi są wspomniane
zabudowania, powiązane są ze sobą malowniczymi
ścieżkami eksponującymi najciekawsze miejsca i widoki
zespołu parkowego. W czasie wędrówki po alejach
i dróżkach parku dzieci nie tylko oglądały niecodzienne

Edukacja proekologiczna uczniów
Szkoły Podstawowej w Czernicy
Ziemia jest naszym wspólnym dobrem. Warunki,
które stwarza nam planeta Matka do codziennego życia,
mają służyć kolejnym pokoleniom. Dlatego bardzo
ważna jest nasza ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA,
która przyczyni się do zachowania w czystości ziemi,

wody i powietrza na najbliższe lata, a może i tysiąclecia.
Postawę troski o przyrodę należy kształtować od
najmłodszych lat. Dlatego też Szkoła Podstawowa
w Czernicy stworzyła dla swoich uczniów okazję do
wzięcia udziału w warsztatach proekologicznych.
Uczniowie w dniach 21-22.04.2015r. zdobywali wiedzę
i doświadczenie w Centrum Edukacji Ekologicznej
i Krajoznawstwa w Myśliborzu oraz w dniu 05.05.2015
na zajęciach w Centrum Współpracy Polsko-Czeskiej
„Karkonosze bez granic” w Pałacu Bukowiec.
Ośrodek edukacyjny w Myśliborzu przygotował
ciekawą ofertę i formę warsztatów dla uczniów
SP w Czernicy. W czasie zajęć stacjonarnych dzieci
poznały historię i metodę wykonywania papieru
czerpanego, samodzielnie go „czerpały” oraz tworzyły
na nim własne kompozycje plastyczne. Miały także
okazję malować na szkle oraz projektować plakaty
o tematyce profilaktycznej „Stop uzależnieniom!”. Na
zajęciach terenowych na ścieżkach i szlakach Parku
Krajobrazowego „Chełmy” wyszukiwały zwiastuny
wiosny i rozpoznawały rośliny zielne na podstawie
przewodników. Miały także za zadanie odnaleźć ślady
i tropy zwierząt, a z darów lasu stworzyć piękne obrazy
na leśnej ścieżce. Uczniowie „poznali” także mieszkańców okolicznej rzeki - łowili, po czym obserwowali
pod mikroskopem rzeczne bezkręgowce. W Rezerwacie
Przyrody „Wąwóz Myśliborski” zobaczyli jedyne na
Dolnym Śląsku stanowiska paproci języcznika zwyczajnego występującego na skałach zieleńcowych oraz
otaczającego go naturalnego lasu ochronnego. W czasie
wolnym dzieci umilały sobie czas przy ognisku
i pysznych kiełbaskach oraz przy grach zespołowych.

budowle, ale przede wszystkim obserwowały zmiany
zachodzące wiosną w przyrodzie. Uwrażliwiły się przy
tym na potrzebę pielęgnowania dziedzictwa, którymi są
zarówno zabytki architektoniczne, jak również przepiękne parki krajobrazowe wraz z ich nietypową roślinnością. Na koniec gospodarze Pałacu Bukowiec zaprosili
uczniów na ognisko - wszyscy skonsumowali upieczone
własnoręcznie kiełbaski. Było pysznie i bardzo ciekawie.
Zajęcia proekologiczne odbyte przez uczniów
w Myśliborzu i Bukowcu niewątpliwie pozwolą stopniowo kształtować w nich postawę odpowiedzialnego
mieszkańca Ziemi. Uwrażliwienie młodego człowieka na
potrzeby i piękno przyrody być może przyczyni się do
zachowania jej w niezmienionej, a może i lepszej formie.
Edyta Smagacka
Szkoła Podstawowa w Czernicy
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ZAPROSZENIE
W ramach organizowania czasu wolnego mieszkańców wsi Siedlęcin
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim uruchomił akcję
„OTWARTA SALA GIMNASTYCZNA”.
W ramach zajęć, które odbywać się będą we wtorki i piątki w godz. 17.30-19.30
od dnia 07.09.2015 r. w sali gimnastycznej szkoły podstawowej
realizowana jest gra rekreacyjna - piłka siatkowa.
Na zajęcia zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych,
ponandgimnazjalnych oraz dorosłych.
Obowiązują strój sportowy oraz obuwie sportowe.
Zajęcia prowadzi Andrzej Zaremba - nauczyciel wf SP Siedlęcin

udali się w orszaku na teren lotniska, gdzie odbywały się
prezentacje poszczególnych delegacji oraz wystąpienia
zaproszonych gości.
Wieniec Sołectwa Siedlęcin, pomimo faktu, że
odbiegał od wymaganej formy, wzbudził wśród
zebranych gości zachwyt i zainteresowanie. Oglądający
zwracali uwagę na nowatorskie podejście do formy oraz
połączenie tradycji dziękczynienia za zbiory z tradycją
uprawy roli i ciężkiej pracy rolnika. Delegacja otrzymała
z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
wyróżnienie, a tym samym Sołectwo Siedlęcin po raz
kolejny godnie rozsławiło Gminę Jeżów Sudecki i Powiat
Jelenigórski.

Dożynki Wojewódzkie Milicz '2015

Dnia 13 września na Dożynkach Wojewódzkich,
delegacja z Sołectwa Siedlęcin, której przewodniczył
Sołtys - p. Marian Tyka i Z-ca wójta - Artur Smolarek reprezentowała Powiat Jeleniogórski. Po Mszy Świętej
na milickim rynku, którą koncelebrował Arcybiskup
Wrocławski - Józef Kupny, przedstawiciele Powiatów

Artur Smolarek
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Szkoły naszej Gminy aktywnie uczestniczą
w projektach oświatowych
Dnia 22 września 2015r. w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Karpaczu odbyła się konferencja
podsumowująca realizację trzyletniego projektu
oświatowego pn.: "Opracowanie i wdrażanie systemu
doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie
Jeleniogórskim" w latach 2013-2015. Podziękowano
Dyrektorom jednostek i nauczycielom za aktywny udział
w podnoszenie kwalifikacji i wiedzy oświatowej.
Z Gminy Jeżów Sudecki w projekcie aktywnie
uczestniczyły wszystkie szkoły. Do uczestnictwa
w zadaniu Dyrektorzy zgłosili 51 nauczycieli w roku
2013/2014 oraz 52 nauczycieli w roku 2014/2015.
W ramach projektu wsparciem objęto obszary :
- Ocenianie kształtujące,
- Rodzice są partnerami szkoły,
- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Beneficjent projektu : Powiat jeleniogórski.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach EFS, Powiat Jeleniogórski i Publiczną Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie.

W załączeniu zdjęcie nagrodzonych, od lewej
Pani Zuzanna Kozyra-Jędruch - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Siedlęcinie, Pan Roman Golubiński Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, Pani Joanna
Cimosz- Nowak - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Czernicy, Pani Anna Kędzierska - Dyrektor Zespołu
Szkół w Jeżowie Sudeckim.
Sekretarz Gminy
Ewa Nidzgorska
się Beata Tyrańska i Julia Szarłan, a wśród najmłodszych
uczestników Martynka Gerus i Krzysiu Romański. Bieg
wzbudził duże zainteresowanie kolejnymi startami,
padły też deklaracje regularnych treningów, bo było o co
walczyć. Przede wszystkim oczywiście o dobry wynik
i powszechne uznanie, ale też o nagrody, które wzbudziły
ogólne zadowolenie i pożądanie, bo oprócz wygranych
część z nich trafiła do uczestników także w drodze
losowania. Emocji więc nie brakowało, również tych
w duchu sportowym.

I Bieg w Płoszczynie

W sobotę 10 października 2015 r. odbył się
wcześniej zapowiadany I Bieg w Płoszczynie pod
patronatem Sołtysa, który zgromadził 14 uczestników.
Start odbył się na trzech dystansach w trzech kategoriach
wiekowych (7-9 lat - 350 m; 10-12 lat - 1.100 m, 13-16 lat
- 2.200 m). Było poważnie i sportowo, choć nie zabrakło
też dobrej zabawy. Były numerki, dobrze oznakowana
trasa, pomiar czasu, punkt regeneracyjny, medale
i nagrody - czyli jak na prawdziwych zawodach. Wszyscy
bardzo dzielnie walczyli o wyniki, mistrzem zawodów
został Mateusz Tyrański, który na dystansie 2.200 m
osiągnął czas 11min. 34s, wyprzedzając pozostałych
zawodników w swojej kategorii o ponad minutę. W podobnym tempie, ale na dystansie 1.100 m pierwszy
przybiegł na metę Kuba Miliszkiewicz, a niedługo po
nim Gracjan Gerus. Wśród dziewczyn najlepiej spisały

Kolejny bieg już na wiosnę, tymczasem jeszcze
w listopadzie zapraszamy na wyścig rowerowy. Informacje na ten temat znajdziecie na naszym funpagu na
facebooku: Kto pierwszy w Płoszczynie. Tam też
będziemy zamieszczać relacje w naszych wydarzeń oraz
zdjęcia.
Zapraszamy!
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Zarembę, Pana Zbigniewa Sos oraz Pana Adama
Rodziewicza. Wyróżnieni w poszczególnych konkurencjach otrzymali piękne nagrody. Ochotnicza Straż

Piknik wiejski
w Siedlęcinie
Dnia 29.08.2015r.
w Siedlęcinie odbył się
piknik wiejski z okazji
pożegnania lata. Impreza
została zorganizowana przez
Radę Sołecką wsi Siedlęcin,
Radnych, Stowarzyszenie
„Nasz Siedlęcin” oraz OSP
Siedlęcin.
Piknik rozpoczął się o godzinie 16.00. Zebranych
powitał zastępca wójta
gminy Pan Artur Smolarek oraz sołtys wsi Pan Marian
Tyka. Na piknik przybyła również poseł na Sejm

Pożarna przygotowała pokaz swoich umiejętności
i obsługi posiadanego sprzętu. Uczestników pikniku
zachwycił z pewnością smak pysznej grochówki,
wspaniałych ciast i dań z grilla. Najmłodsi świetnie
bawili się na zamku dmuchanym i placu zabaw.
Doskonała oprawa muzyczna sprawiła, że uczestnicy
pikniku tańcowali do białego rana.

Rzeczpospolitej Pani Zofia Czernow, która wyraziła
swoje uznanie dla organizatorów pikniku. Przygotowany
przez rolników wieniec dożynkowy zachwycił zarówno
zaproszonych gości, jak i wszystkich uczestników
imprezy. Wieniec ten był symbolem ciężkiej i wytrwałej
pracy rolników.
Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji.
Dzieci i dorośli brali udział w licznych konkurencjach
sportowych przygotowanych przez Pana Andrzeja

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania pikniku, oraz Wójtowi Gminy za dofinansowanie
imprezy.
Zuzanna Kozyra- Jędruch
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Dożynki Parafialne w Czernicy
W sobotę 26.09.2015r. o godzinie 14.00
w kościele pod wezwaniem Świętego Michała
Archanioła w Czernicy rozpoczęły się pierwsze w historii
naszej lokalnej społeczności Dożynki Parafialne
połączone z odpustem, których inicjatorem i głównym

pomysłodawcą był ksiądz proboszcz Zbigniew
Pędziwiatr. W uroczystej, a zarazem dziękczynnej Mszy
Świętej, pod przewodnictwem naszego księdza
proboszcza, udział wzięli: ksiądz z zaprzyjaźnionej
parafii w Dziwiszowie, przedstawiciele gminy Jeżów
Sudecki, Rady Parafialnej działającej przy tutejszym
kościele, Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicy,
Sołtysi oraz Rady Sołeckie wsi: Czernica, Płoszczyna,
Janówek, Chrośnica, jak również zaproszeni goście
i mieszkańcy miejscowości wchodzących w skład naszej
parafii.

Jako podziękowanie za szczęśliwe żniwa do
kościoła został przywieziony piękny wieniec dożynkowy
symbolizujący ciężką pracę i pot rolnika , wypełnione po
brzegi kosze z darami ziemi oraz pachnące bochenki
świeżutkiego chleba.
Następnie po tak podniosłej Mszy Świętej,
w uroczystej procesji pod eskortą Ochotniczej Straży
Pożarnej, przeniesiono kosze z darami do Świetlicy
Wiejskiej w Czernicy, gdzie odbyło się oficjalne
powitanie wszystkich zgromadzonych gości, którego
dokonał Przewodniczący Rady Gminy Jeżów Sudecki
Wacław Lesik, w krótkim przemówieniu złożył podzię-
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kowania oraz wręczył rolnikom, jak też osobom
związanym z rolnictwem „Listy Gratulacyjne” wydane
przez Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej jako uznanie
dla ich trudu i codziennej, ciężkiej pracy.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy goście
zostali zaproszeni do suto zastawionych stołów na
wspólny poczęstunek.
Dożynkową biesiadę umiliły nam występy
zespołów ludowych. Odwiedziły nas „Rybniczanki" oraz
„Dziwiszowianki”, których repertuar przypadł wszystkim do gustu .

Kolejną atrakcją tegorocznych dożynek był
konkurs pomiędzy sołectwami, których drużyny musiały
zmierzyć się pomiędzy sobą w niezwykle interesujących
i zabawnych konkurencjach jak np :obieranie ziemniaka
na najdłuższą obierkę, oddzielanie grochu od fasoli
z zasłoniętymi oczami czy rzut ziemniakiem do wiaderka. Dla wszystkich uczestników zabaw przewidziane
były ciekawe nagrody.
Ogromną popularnością cieszyła się wata cukrowa
,popcorn oraz odpustowe świecidełka i słodycze ,które
można było zakupić u zaproszonych na tę okoliczność
kramarzy.
Całość dożynek zakończyła huczna zabawa i tańce do
białego rana przy muzyce jeleniogórskiego rapera i DJ-a
„Sovę”.
Tegoroczne Dożynki Parafialne w Czernicy cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem oraz wysoką frekwencją

ze strony mieszkańców naszej wsi jak i okolicznych
sołectw. Pozytywne komentarze oraz ciepłe słowa pod
adresem wszystkich organizatorów świadczą o tym, iż
tegoroczne dożynki były bardzo udane.
Z tego miejsca pragniemy gorąco podziękować
wszystkim ludziom dobrego serca za każdą pomoc,

włożoną pracę i dobre słowo przy organizacji dożynek,
a w szczególności: Księdzu Proboszczowi Parafii w
Czernicy Zbigniewowi Pędziwiatrowi za cudowny
pomysł stworzenia Dożynek Parafialnych oraz za jego
wsparcie finansowe, duchowe oraz ciągłą gotowość do
pomocyza wsparcie finansowe oraz Wójtowi Gminy
Jeżów Sudecki Edwardowi Dudkowi. Dziękujemy
również Przewodniczącemu Rady Gminy Jeżów Sudecki
panu Wacławowi Lesikowi, Radnemu panu Leonowi
Szućko, Panu Józefowi Odrzywolskiemu za wstawiennictwo w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej i pomoc w zorganizowaniu funduszy na nagrody, wszystkim Sołtysom,
Radom Sołeckim i mieszkańcom wsi: Czernica,
Płoszczyna, Janówek, Chrośnica, Radzie Parafialnej
działającej przy parafii św. Michała Archanioła
w Czernicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicy.
Dziękujemy bardzo wszystkim i każdemu z osobna za
poświęcony, ale i wspólnie spędzony czas.
Monika Niedzielska
ź W Grand Prix biorą udział wszyscy chętni

REGULAMIN V GRAND PRIX
JEŻOWA SUDECKIEGO
W TENISIE STOŁOWYM DZIECI I MŁODZIEŻY
- SEZON 2015/2016

I. ORGANIZATOR:
ź Gminny Ludowy Klub Sportowy "Jeżów Sudecki"
w Jeżowie Sudeckim.
ź Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim.
II. CELE GRAND PRIX:
ź Popularyzacja tenisa stołowego zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży z terenu gminy.
ź Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników.
III. TERMIN I MIEJSCE:
ź Terminy: 03.10.2015, 21.11.2015, 12.12.2015,
16.01.2016, 13.02.2016, 12.03.2016, 09.04.2016,
07.05.2016 r.
ź Miejsce: hala sportowa w Jeżowie Sud. ul. Kręta 27
ź Rozpoczęcie gier godzina 10.00.
IV. UCZESTNICTWO, KATEGORIE:
ź Kategoria I - 2005 i młodsi, II - 2004 - 2003 r., III 2002 - 2000 r.
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mieszkańcy gminy Jeżów Sudecki oraz uczniowie szkół
z terenu gminy.
ź Zgłoszenia do turnieju są przyjmowane w dniu
zawodów od godz. 9.30 do 10.00.
V. SYSTEM ROZGRYWEK:
ź Rodzaj gier: pojedyncze.
ź System gry ustalony zostanie przed każdym turniejem.
ź Punktacja za poszczególne miejsca: 1-20pkt, 2-18pkt,
3-16pkt, 4-14pkt, 5-13pkt, 6-12pkt, 7-11pkt, 8-10pkt,
9-9pkt, 10-8pkt, 11-7pkt, 12-6pkt, 13-5pkt, 14-4pkt,
15-3pkt, 16-2pkt. Poniżej miejsca 16 zawodnik
otrzymuje 1pkt.
ź Jesienny Turniej /21.11.2015r./ oraz Mistrzostwa
Gminy /13.02.2016r./ oraz Turniej Finałowy punktowany będzie podwójnie.
ź Do punktacji końcowej liczonych będzie 7 najlepszych wyników.
ź Suma punktów ma wpływ na rozstawienie w kolejnym turnieju.
VI. SPRAWY FINANSOWE:
ź Koszty organizacji Grand Prix pokrywa organizator.
ź Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem, przejazdami i wyżywieniem pokrywają zainteresowani we
własnym zakresie.
ź Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.
VII. NAGRODY:
ź Podsumowanie, wręczenie nagród zawodników
całego cyklu Grand Prix odbędzie się podczas
ostatniego turnieju.
VIII. SĘDZIA TURNIEJU:
ź Organizator wyznacza sędziego turnieju odpowiedzialnego za przebieg zawodów, któremu przysługuje
ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów.

ź Każdy uczestnik turnieju winien posiadać rakietkę do

IX. SPRAWY TECHNICZNE:
ź Interpretacja niniejszego regulaminu należy do
organizatora.
ź W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie
decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów.
Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
ź Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach
sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę
gimnastyczną oraz do zachowania ogólnie przyjętych
zasad sportowego zachowania poszanowania rywali i
punktualności.

1 listopada - Święto Zmarłych

Święto Wszystkich Świętych wprowadził dla
całego kościoła papież Grzegorz IV w 834r. jako pamięć
o zmarłych.
Tradycja Wszystkich Świętych albo Święto
Zmarłych ma swój początek w starym celtyckim święcie
"Samhain". Samhain (śmierć ciała) oznaczał dla naszych
przodków początek nowego roku. Jeśli dziwi, że
początek roku zaczynał się 1 listopada, należy sobie
uświadomić, że Celtowie byli rolnikami i dla nich żniwa
zaczynały się sianiem ozimin, czyli obdarowaniem
zaczątkiem życia gleby śpiących jeszcze pól.
Ponadto wszyscy obchodzą to święto dokładnie
lub mniej więcej w tym samym dniu, w którym według
sprawozdania Mojżeszowego rozpoczął się potop, tzn.
siedemnastego dnia drugiego miesiąca - miesiąca
odpowiadającego w przybliżeniu naszemu listopadowi.
Tak, więc w rzeczywistości początek temu świętu dało
składanie hołdu ludziom, którzy zginęli w kataklizmie
potopu.
Wszystkich świętych /Kościół Katolicki,
Episkopalny i Luterański/ - to cześć dla wszystkich
świętych w niebie (tych znanych i tych nieznanych).
Halloween znaczy dzień przed Wszystkimi świętymi,
czyli 31 października. Ten dzień określa się też jako
Hallowmass (wzięte ze staroangielskiego Hallow, co
oznacza uświęcać). W Kościele Katolickim jest to jeden z
najważniejszych obrzędów w roku. W tym dniu wszyscy
katolicy są zobligowani do uczestniczenia w mszy.

gry w tenisa stołowego.
ź Organizator zastrzega sobie zmianę terminu z przy-

czyn obiektywnych po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich zainteresowanych.
GRAND PRIX DOFINANSOWYWANE SĄ
ZE ŚRODKÓW
GMINY JEŻÓW SUDECKI

Drugi listopada jest to dzień poświęcony
zmarłym, których w tym dniu szczególnie się wspomina.
Są to dni, które skłaniają ludzi żyjących do duchowego
kontaktu z innymi, czy to z żyjącymi czy ze zmarłymi.
Nie kwiat, czy wieniec, które są ważne, ale usposobienie
duchowe pomagają nam dobrze przeżyć te dni.
Czynności zewnętrzne mają jedynie charakter pomocniczy, można być bowiem w tych dniach bardzo blisko
zmarłej osoby, której doczesne szczątki spoczywają
gdzieś daleko, wiele kilometrów od nas i wiele lat temu to
nastąpiło.
Na Słowacji w zaduszkową noc zostawiano na
stole chleb lub inne potrawy. Ludzie chcieli w ten sposób
uczcić zmarłych, którzy mieli w tym czasie przychodzić
do domu. Nasi przodkowie dekorowali grób matami
i zapalali świeczki. Kto nie mógł iść na cmentarz, zapalał
w domu dla każdego zmarłego z rodziny po jednej
świeczce.
Brytyjczycy wrzucają do ogniska kamienie,
warzywa, orzechy, by odgonić złe duchy. Ludzie robili
też zagłębienia w rzepie i dyni i wstawiali świece by
odgonić złe duchy z domu.
Meksykańskie obrzędy ku czci zmarłych trwają
dłużej niż w Polsce i mają zupełnie inny charakter.
Tradycyjnie ceremonie odbywają się w trzech miejscach
- w domu, w kościele (Meksykanie są katolikami) i na
cmentarzu.
Już od bardzo wielu lat obchodzimy dzień
1 listopada „Święto Zmarłych”. Gdy nadejdzie czas ciszy
i zadumy, wszyscy, niezależnie od tego, w co wierzymy,
odwiedzamy cmentarze i miejsca śmierci drogich nam
osób, odwiedzamy groby bliskich nam zmarłych.
Zapalamy znicze i modlimy się przy mogiłach. W tym
dniu chodzimy również na miejsca krwawych bitew i na
cmentarze wojenne. Nie możemy zapomnieć o tych,
dzięki którym żyjemy w kraju wyzwolonym, w kraju
wolnym politycznie, dlatego każdy z nas powinien się
pomodlić za poległych za ojczyznę, powinien zapalić
znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza. Jest to jedyny
dzień w roku, który skłania do wspomnień o zmarłych, do
zadumy i refleksji. To jedyne święto w roku, które skupia
wszystkich bliskich przy mogiłach. Pozwala na spotkanie
po latach z ludźmi, z którymi dawno straciło się kontakt.
Szanujmy groby! Zanim ktoś wpakuje się swymi
buciorami na czyjąś mogiłę, niech pomyśli, że chodzi po
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zmarłym. Musimy szanować cmentarz, przecież
wszystko co ziemskie przemija, więc my też kiedyś
będziemy spoczywać w tym miejscu i będziemy pragnąć
spokoju.

zauważono renesans masek politycznych na paradach;
dobrze sprzedawały się maski Richarda Nixona, Ronalda
Reagana i Jimmy Cartera, po zamachu 11 września 2001
roku na USA - maski z podobizną Bin Ladena.
O zmierzchu na ulicy można też spotkać czarownice,
duchy i kościotrupy.

Tradycja obchodów Wszystkich Świętych na świecie
Szwecja
Dzień Wszystkich Świętych to głównie święto
katolickie, obchodzone 1 listopada. Natomiast narody o
innych tradycjach kulturowych, a zwłaszcza religijnych,
w różny sposób czczą pamięć zmarłych.
W krajach katolickich Dzień Wszystkich Świętych
jest wolny od pracy. Katolicy europejscy w tym dniu
odwiedzają groby swych bliskich, składają na nich
wieńce i kwiaty oraz zapalają świece i znicze. Dzień
Wszystkich Świętych jest dla katolików przede wszystkim dniem zadumy i refleksji nad śmiercią i sensem
ludzkiego życia.

W Szwecji Zaduszki są ruchomym świętem
i przypadają w pierwszą sobotę listopada. Na każdym
cmentarzu znajduje się tzw. zagajnik pamięci, w którym
rozsypuje się prochy zmarłych, którzy nie chcieli
tradycyjnego pochówku.
Francja
We Francji nie ma tradycji palenia zniczy na
grobach. W tym czasie np. grupy młodzieży z niemal
całego świata pielgrzymują do grobu legendarnej
gwiazdy rocka - Jima Morrisona.
Ci przybysze czuwają nad grobem swego idola cały dzień
i pół nocy, śpiewając i grając na gitarach najpopularniejsze przeboje Morrisona.
Niemcy
W Niemczech obchodzi się tzw. Totensonntag przypadający w ostatnią niedzielę roku kościelnego. W tym dniu
także część polskich protestantów odwiedza groby
swoich bliskich. Natomiast Holendrzy nie mają żadnego
święta o charakterze religijnym. Obchodzą oni jedynie
w dniu 4 maja tzw. "upamiętnienie zmarłych". Składa się
wtedy wieńce i kwiaty na miejscach kaźni i pomnikach.

Meksyk, Filipiny
Odmienne obyczaje mają mieszkańcy katolickich
krajów pozaeuropejskich, m.in. Meksyku czy Filipin,
gdzie Dzień Wszystkich Świętych ma charakter bardzo
radosny. Np. w Meksyku w tym dniu urządzane są
zabawy i różnego rodzaju maskarady z akcesoriami
wyśmiewającymi śmierć. Z kolei na Filipinach w tym
dniu cmentarze zapełniają się całymi rodzinami, ustawia
się namioty, w których urządzane są huczne biesiady.
W krajach niekatolickich nie obchodzi się Dnia
Wszystkich Świętych, chociaż w niektórych anglosaskich krajach o tradycji protestanckiej, takich jak:
USA, Nowa Zelandia, Australia, Wielka Brytania,
swoistym odpowiednikiem Dnia Wszystkich Świętych
jest Halloween, obchodzony 31 października.
Stany Zjednoczone

Rosja

W USA podczas Halloween odbywają się uliczne
parady i zabawy do białego rana. W ciągu dnia grupki
dzieci przebranych za bajkowe cudaki wędrują od domu
do domu i gdy drzwi się otworzą, wołają do gospodarzy:
„Psota albo poczęstunek”. W ostatnim dziesięcioleciu

W tradycji rosyjskiej zmarłych wspomina się w Niedzielę
Wielkanocną. Tego dnia Rosjanie całymi rodzinami
gromadzą się przy grobach swoich najbliższych.
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XX Wrześniowy Rajd Czytelników i Bibliotekarzy
Euroregionalne Centrum Modelarskie wspólnie
z Książnicą Karkonoską zorganizowało XX Wrześniowy
Rajd Czytelników i Bibliotekarzy. Wspólne wędrowanie
rozpoczęło się w Jeleniej Górze, natomiast metę zorganizowano na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.
W trakcie wspólnej wędrówki dzieci zwiedziły Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich, Izbę
Tradycji Lotniczych oraz modelarnię.
Była również okazja wysłuchania fascynującej
historii lotniczej naszej miejscowości, którą przedstawił
p. Stanisław Błasiak. Następnie grupa wyruszyła na Górę
Szybowcową, gdzie w hangarze Aeroklubu Jeleniogórskiego instruktorzy modelarni zorganizowali
warsztaty modelarskie oraz mini zawody. Zabawa była
przednia.
Marcin Gurtatowski

Dzień Seniora w Dziwiszowie

Mieszkańcy Wsi Dziwiszów po raz kolejny
udowodnili, jak dużą wagę przykładają do rozwoju
wzajemnej integracji oraz jak wielkie znaczenie ma dla
nich wspólne spędzanie chwil wolnych od codziennych
trudów. Z inicjatywy Rady Sołeckiej, przy nieocenionej
pomocy mieszkańców 5 września br. zorganizowane
zostały tradycyjne już dla Dziwiszowa uroczyste
obchody Dnia Seniora.

Podobnie jak w poprzednich latach niezastąpiona
okazała się wspaniale przystrojona Sala Domu Ludowego w Dziwiszowie, w której oprócz parkietu do tańca
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znalazły się stoły suto zastawione potrawami przygotowanymi przez najlepsze kucharki. Potwierdziły one
tym samym, że nawet ze skromnego budżetu nasze
Gospodynie potrafią „wyczarować” wspaniałości godne
najlepszych restauracji.
Oprócz niewątpliwej przyjemności goszczenia
szacownych Seniorów Dziwiszowa uczestniczyli
w święcie:
ź Pani Zofia Czernow - Poseł na sejm RP,
ź Ksiądz Proboszcz Krzysztof Słotwiński,
ź Pan Edward Dudek - Wójt Gminy Jeżów Sudecki,
ź Pan Artur Smolarek - Zastępca Wójta Gminy Jeżów
Sudecki,
ź Pan Wacław Lesik- Przewodniczący Rady Gminy,
ź Pani Lidia Kaczmarczyk Pałucha - Radna Gminy
Jeżów Sudecki,
ź Pan Kazimierz Lewaszkiewicz - Radny Gminy Jeżów
Sudecki,
ź Pan Grzegorz Mazepa - Radny Gminy Jeżów Sudecki,
Impreza rozpoczęła się od wzniesienia toastu
szampanem, odśpiewania Seniorom „Sto lat” i poczęstunkiem w postaci imponującego tortu sponsorowanego
przez Wójta Gminy. Uroczysta inauguracja Balu zawierała oprócz serdecznego przywitania gości również
przemówienia, życzenia oraz podarunki.
Największy splendor, życzenia i upominki
spłynęły dls Państwa Janiny i Bronisława Kijowskich,
którzy będąc szczęśliwym i kochającym się małżeństwem od 60 lat, szczególnie zasługiwali na okazanie
szacunku, obchodząc, przy okazji Balu, diamentowe
gody. Słodkimi prezentami zostali obdarowani również
Pani Irena Wdowin - najstarsza seniorka imprezy oraz
wyróżnieni mieszkańcy Dziwiszowa za pomoc w organizacji imprezy.

Spotkanie Seniorów uświetnili swoimi występami:
- Strażacy OSP Dziwiszów i Ratownicy medyczni,
prezentując tajniki pierwszej pomocy,
- Amelka - gra na flecie poprzecznym ,
- Dominika - gra na klarnecie
- Klaudia - śpiew,
- Wiktoria i Dominik - taniec latynoamerykański,
- zespół „Dziwiszowianki”- piosenki ludowe,

Bal Seniora trwał do późnych godzin wieczornych we wspaniałej atmosferze. Wspólna zabawa
i wyrażane organizatorom słowa uznania gości motywują
i zobowiązują Radę Sołecką wsi Dziwiszów do dalszej
wzmożonej pracy nad organizacją podobnych imprez.

Serdecznie dziękujemy Panu Marianowi Banachowi za zapewnienie oprawy muzycznnej Balu oraz
Panu Romanowi Wójcikowi, który oprócz technicznego
wsparcia dbał o fotograficzne upamiętnienie tego ważnego wydarzenia.

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

Rada Sołecka Wsi Dziwiszów
dziękuje wszystkim za przybycie.

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
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prawo do wykonywania skrótów oraz nie zwraca materiałów wykorzystanych przy redagowaniu gazetki. Materiały do
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