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Nagroda Wojewody Dolnośląskiego
Sołtys Roku' 2015
Pani Teresa Mitka - Sołtys
wsi Jeżów Sudecki - została
laureatem nagrody Wojewody Dolnośląskiego Sołtys Roku' 2015.
Samorządy z województwa
zgłosiły do konkursu łącznie 90 sołtysów, w tym z naszej
gminy Wójt Gminy przedłożył kandydaturę pani Sołtys
Teresy Mitki.
Nagroda jest przyznawana Sołtysom z Dolnego
Śląska za ich działalność i osiągnięcia w takich obszarach
jak: zaangażowanie w sprawy społeczne, organizacja
inicjatyw związanych z aktywacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru.
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak rozstrzygnął
konkurs i z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że
tym tytułem została wyróżniona Pani Teresa Mitka.
Uroczystość odbyła się w dniu 11 marca 2016 roku
w ramach obchodów Dnia Sołtysa w Sali Kolumnowej
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
gdzie Wojewoda Dolnośląski wręczył wyróżnienia
i dyplomy uznania.

ROZRUSZAJ SWÓJ KRĘGOSŁUP
"
Wójt Gminy Jeżów Sudecki bardzo serdecznie
zaprasza mieszkańców na darmowe ĆWICZENIA
R E H A B I L I TA C Y J N O - K O R E K C Y J N E , k t ó r e

Gratulujemy pani Teresie Mitce za uzyskanie tak
ważnego wyróżnienia, życząc, aby wszystkie zamierzenia
spotkały sprzymierzeńców w realizacji, przynosiły
radość i satysfakcję ze sprawowania urzędu Sołtysa.
Redakcja

odbywają się w Hali Sportowej w Jeżowie Sudeckim,
ul. Kręta 27, w każdą środę od 6 kwietnia do 29 czerwca
2016 roku w godzinach od 16.00 do 17.00.
Ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora - rehabilitanta.
Zajęcia mają na celu poprawę ogólnej kondycji
oraz wspomaganie leczenia wad postawy i dolegliwości
ruchowych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do
zaopatrzenia się w karimatę niezbędną do ćwiczeń,
odzież i obuwie sportowe.
Organizację i zapisy koordynuje Sekretarz
Gminy Ewa Nidzgorska tel.757-132-254,-5,-7 wew. 130.

1.Niebezpieczny wyjazd z ulicy Sportowej na ulicę
Długą przy Urzędzie Gminy w Jeżowie Sudeckim.
Samochody stojące na placu i chodniku ograniczają
całkowicie widoczność, co stwarza duże zagrożenie
dla pojazdów włączających się do ruchu z ulicy
Sportowej.
2.Poprawa bezpieczeństwa pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w biurze oraz podczas
pracy w terenie.
3.Patrolowanie pustostanów na terenie Gminy.
4.Patrolowanie miejscowości w dniach wolnych od
zajęć szkolnych (wakacje, ferie, przerwy świąteczne), młodzież zakłóca porządek publiczny.
5.Góra Szybowcowa - częstsze patrole Policji,
a w szczególności w noc sylwestrową, teren lotniska
zagrożony jest pożarem podczas pokazów fajerwerków.
6.Kontrola prędkości na terenie Jeżowa Sudeckiego,
szczególnie przy przejściu dla pieszych przy
budynku szkoły i na drodze - Górny Jeżów Sudecki Góra Szybowcowa.
7.Patrole policyjne w Siedlęcinie, a w szczególności
przy Szkole Podstawowej na ul. Kościelnej 5, terenie
byłego cmentarza i na skwerze przy Bobrze, w tych
miejscach w godzinach popołudniowych - wieczornych młodzież się gromadzi i zakłóca porządek
publiczny.
8.Patrole policyjne w Czernicy na odcinku Dolna
Czernica - Szkoła. Przy drodze brak jest chodników,
co stwarza zagrożenie dla dzieci idących do i ze
szkoły.
9.Bezpańskie psy - zagrożenie dla mieszkańców,
a w szczególności dla dzieci.
10.Jeżów Sudecki SP GOZ, parkujące samochody przy
ośrodku uniemożliwiają bezpieczne przejście dla
pieszych.
11.Ustawienie znaku STOP na skrzyżowaniu dróg przy
SP GOZ w Jeżowie Sudeckim- wyjazd z Jeżowa
Sudeckiego.
12.Patrole policyjne na drodze 365 w Dziwiszowie,
pod kątem ograniczenia prędkości.

Sesje Rady Gminy
XV Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła się
dnia 22 lutego 2016 roku w Euroregionalnym Centrum
Spotkań Gmin Partnerskich. W sesji uczestniczyło 15
radnych, czas trwania obrad od godz. 14.00 do godz.
17.10.
Przewodniczący obrad serdecznie powitał
wszystkich zebranych, a w szczególności pana komisarza
Bartłomieja Kamzela -Komendanta Komisariatu I Policji
w Jeleniej Górze i pana Mariusza Synówkę z Fundacji
„Jeleniogórska Akcja Bezpieczna Droga".
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
2.”Mapa zagrożeń bezpieczeństwa” - konsultacje
społeczne programu - Komendant Komisariatu
I Policji w Jeleniej Górze kom. Bartłomiej Kamzel.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Jeżów Sudecki,
d/nadania nazwy ulicy w Siedlęcinie,
e/powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jeżów Gminy.
4.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XIV Sesji
Rady Gminy.
7.Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy.
Kom. Bartłomiej Kamzel zaprezentował zebranym prezentację multimedialną, w której przedstawił
założenia do tworzenia Mapy zagrożeń bezpieczeństwa
w Powiecie Jeleniogórskim, która ma:
1.Odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane przez służby.
2.Wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli
- aktywizacja społeczności lokalnych.
3.Zawierać prognozy zagrożeń, również w związku
z organizacją różnorodnych „imprez”.
4.Służyć ocenie i optymalizacji dotychczasowych
struktur organizacyjnych służb, w tym Policji.
5.Umożliwiać „weryfikację” publikowanych przez
ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia
bezpieczeństwa obywateli z analizami/danymi
własnymi Policji.
6.Być jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
obywateli.
Po wystąpieniu Pana Komendanta podczas
dyskusji zostały zgłoszone tematy dotyczące bezpieczeństwa na terenie Gminy Jeżów Sudecki.

Wójt Gminy - Dziękuję za przybycie Panu
Komendantowi, rozpoczynamy tworzenie Mapy zagrożeń. Wszystkie osoby mówią o tym, gdzie one występują,
a na pewno jest o wiele więcej miejsc niż dzisiaj
zgłoszono. Policja zajmuje się interwencjami i działaniami prewencyjnymi, które na pewno przynoszą
oczekiwane skutki. Często na zapytania o niebezpieczne
miejsca na drodze, na których zdarzają się kolizje, Policja
nam odpowiada, że statystyka tego nie wykazuje i że
takie zagrożenia nie występują. Ważnym elementem jest
bezpieczeństwo pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Pracownicy pracują w terenie i są
narażeni na niebezpieczeństwo. Pracę w terenie powinny
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- Bogdan Kożuchowicz - Burmistrz Świebodzic,
- Robert Jagła - Prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego,
- Jerzy Siatkowski - Prezes Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej,
- Bogusław Regulski - Prezes Aeroklubu Jeleniogórskiego,
- Władysław Jagiełło - Euroregionalne Centrum Modelarskie,
- Stanisław Błasiak - Izba Pamięci Lotnictwa.

wykonywać dwie osoby, bo różni są ludzie, np. po
wyrokach sądowych. Powinna być współpraca Policji
z GOPS. Gimnazjum, zachowanie niektórych uczniów
stwarza zagrożenie dla nauczycieli i uczniów. Nie
wszystkie sytuacje są wyłapywane, o niektórych na
pewno nie mamy informacji. Niedługo będzie przydzielony na nasz teren nowy dzielnicowy, który będzie
poznawać teren. Poruszony problem wyjazdu z ulicy
Sportowej przy Urzędzie Gminy jest słuszny. Najwięcej
samochodów parkuje, kiedy są wypłacane zasiłki.
Mieszkańcy nie korzystają z innych dróg wyjazdowych.
Mamy w każdej wsi problem z grupą ludzi, która
przesiaduje na przystankach, w pustostanach. Na terenie
Jeżowa mamy 3-4 osoby, które notorycznie przesiadują
w miejscach publicznych. Prewencja Policji zawsze
przynosi pożądane skutki. Ośrodek Zdrowia w Jeżowie
Sudeckim, Kierownik placówki planuje remont parkingu, ale nie wszyscy na nim parkują, bo wygodniej jest
przy ulicy, a to stanowi utrudnienie dla pieszych. Znak
STOP - wnioskujemy do zarządcy drogi o ustawienie
znaku. Sam byłem świadkiem niebezpiecznego zdarzenia na tym skrzyżowaniu ulic. Najczęstszym zagrożeniem jest nadmierna prędkość pojazdów. W bieżącym
roku będę się zwracał do Komendanta o przydzielenie
dodatkowych służb na terenie gminy.
Podczas Zebrania Wiejskiego był omawiany
temat czystości, Gmina nie ma możliwości karania. Jak
będzie wykupiona służba, to na pewno będzie więcej
możliwości kontrolowania terenu Gminy i wspomagania
pracowników Urzędu Gminy. Planujemy takie służby
w II półroczu. Bezpieczeństwo na terenie Dziwiszowa można wystąpić o ograniczenie prędkości do 40
km/godz. Bardzo często w Jeżowie Sudeckim przy
budynku szkoły badana jest trzeźwość kierowców, na
pewno taka akcja prewencyjna przynosi bardzo dobre
skutki. Największy i najbardziej niebezpieczny jest
przedział czasowy od 7.30 - 8.00 rano, bo wtedy wszyscy
śpieszą się do pracy i szkoły do Jeleniej Góry. Dziękuję
Panu Komendantowi za przybycie na dzisiejsze posiedzenie.

W interpelacjach i zapytaniach oraz w sprawach
różnych zostały poruszone następujące tematy:
Radny Paweł Rosół
Uruchomienie połączenia komunikacyjnego
z Jeżowa Sudeckiego na osiedle Zabobrze.
Pan Marian Tyka - Sołtys Sołectwa Siedlęcin
1.Naprawa drogi nr 989/2 w Siedlęcinie (łatanie dziur).
2.Podział środków dla Sołectw.
Pani Ewa Smolnicka - Sołtys wsi Czernica
Została podniesiona cena biletu miesięcznego do
Czernicy. Nie została obniżona cena biletu w miesiącu,
w którym były ferie zimowe. Brak zróżnicowania ceny
biletu miesięcznego w stosunku do długości trasy
przejazdu.
Pani Teresa Mitka - Sołtys wsi Jeżów Sudecki
Zatrudnienie osoby w ramach prac społecznoużytecznych na terenie Sołectwa Jeżów Sudecki.
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
1.Zabezpieczenie budynku Dziwiszów 39.
2.Dziwiszów 197 - następuje wyciek z szamba.
3.Zamontowanie kładki przez potok Złotucha przy
pawilonie handlowym w Dziwiszowie.
4.Brak dojazdu do działki przy budynku Dziwiszów
102, w trakcie remontu drogi na Górnym Dziwiszowie rozebrano mostek i nie wykonano nowego.

W kolejnym punkcie porządku obrad Rada
Gminy podjęła uchwały zawarte w porządku obrad.
W sprawozdaniu Przewodniczący Rady poinformował Radę, m.in., że dnia 13 lutego 2016 roku
w Jeżowie Sudeckim podczas zawodów modelarskich
„Smyki na start” zostało podpisane Partnerstwo Gmin
Lotnicza Edukacja Dzieci i Młodzieży pomiędzy gminami i instytucjami, które reprezentowali:
- Edward Dudek - Wójt Gminy,
- Marcin Raczyński - Burmistrz Mieroszowa ,
- Marek Fedoruk - Burmistrz Szczawna-Zdroju,

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

3

O skali trudności biegu mogą świadczyć wyniki
najlepszych biegaczy. Rekord trasy mężczyzn wynosi
43:04, a kobiet 54:50 i zostały uzyskane przez
„wytrawnych górali”.
Ubiegłoroczny majowy bieg rozegrany został
przy słonecznej pogodzie, przez co zapewnił uczestnikom niezapomniane widoki na Karkonosze i ośnieżony jeszcze szczyt Śnieżki oraz Góry Kaczawskie.
Listopadowa aura okazała się łaskawa i uczestnicy
rywalizowali w przepięknych okolicznościach pięknej
polskiej złotej jesieni, pomimo mocnych podmuchów
chłodnego już wiatru.
Jedno jest pewne - obie edycje gwarantują
biegaczom atrakcyjną i wymagającą trasę - zarówno dla
"wytrawnych górali", jak i tych mniej zaawansowanych
w górskim bieganiu. Kilka szybkich zbiegów i taka sama
ilość zróżnicowanych podbiegów powinna zadowolić
każdego biegacza.
W listopadzie bieg zyskał miano międzynarodowego, a to przez udział Pavla Brydla z Czech
(II miejsce Open), który zapowiedział swój powrót na
Górę Szybowcową w towarzystwie innych czeskich
biegaczy. Frekwencja biegu rośnie z edycji na edycję, co
dobrze rokuje na przyszłość i mamy nadzieję, że tak
pozostanie. Szczególnie dużo biegaczy przyjeżdża
z regionu Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej: Strzegomia,
Żar, Lubawki, Wałbrzycha, Świeradowa Zdroju czy
Sobótki. Niestety mimo kapitalnej lokalizacji zawodników z Jeleniej Góry i okolic jest niewielu.
No i jeszcze ten niepowtarzalny klimat Góry
Szybowcowej z zawsze rześkim powietrzem oraz pełni
pasji biegowej ludzie, którzy organizują ten bieg, a w
szczególności społeczność biegowa "Strzegomska
Dwunastka" kreująca atmosferę biegowego święta.
Uczestnicy chwalą sobie bardzo posiłek serwowany po
biegu przez restaurację Hexa-66.
Czy potrzeba czegoś więcej, aby zachęcić Was do
udziału w RuneXTreme Ledwie Dycha?
Zapraszamy - Przybywajcie na Górę Szybowcową!

Ledwie Dycha

RuneXTreme Ledwie Dycha - to z założenia
Organizatorów - dwa biegi „z flagą w tle”. Edycja
wiosenna organizowana jest w majówkowy weekend
1 - 3 maja (Święto flagi, Święto Konstytucji 3 maja),
natomiast w okolicy 11 listopada - Narodowego Święta
Niepodległości organizujemy edycję jesienno-zimową.
Dlaczego „ledwie dycha”? Bo dystans to niespełna 10 km
i podbieg na ostatnim kilometrze pod Górę Szybowcową
(130 metrów w pionie), po którym każdy uczestnik
będzie „ledwie dyszał...” - co wielokrotnie uczestnicy
biegów podkreślali w swoich wypowiedziach i jak
twierdzą „Ledwie Dycham” byłoby właściwszą nazwą.

Edward Fedyczkowski

Mieczysławem Smagackim i Henrykiem Mynarskim,
którzy opowiadają o naszej szybowcowej historii.
Oprócz spotkań będziemy zwiedzać miejsca,
w których tworzyła się ta historia, a są to:
ź Dawna Szkoła Szybowcowa, obecnie Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich
i Szkoła Podstawowa,
ź Kasyno Lotnicze, obecnie Szkoła Podstawowa,
ź Dom Edmunda Schneidera, obecnie dom Pani Janiny
Mentel,
ź Dom teściów E.Schneidera, gdzie początkowo
mieszkał i konstruował szybowce, obecnie dom Pana
Wiesława Zielińskiego,
ź Zakład Szybowcowy obecnie prowadzony przez

Śladami szybowcowej historii Jeżowa Sudeckiego
Euroregionalne Centrum Modelarskie w Jeżowie
Sudeckim organizuje rajd "Śladami szybowcowej
historii Jeżowa Sudeckiego". Poznajemy miejsca, gdzie
tworzyła się historia światowego szybownictwa, oraz
powstanie szkoły szybowcowej w Grunau (obecnie
Jeżów Sudecki). Rajd trwa od połowy marca do maja
2016. W rajdzie biorą udział dzieci i młodzież, będące
uczestnikami zajęć Modelarni, ale będziemy również
zapraszać młodzież nieuczęszczającą na nasze zajęcia.
Uczestnicy biorą udział w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, m.in. Panami Stanisławem Błasiakiem,
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Patroni:

Pana Henryka Mynarskiego,
ź Szlakiem na Górę Szybowcową przez miejsce, gdzie

ź Edward Dudek - Wójt Gminy Jeżów Sudecki
ź Jacek Musiał - Dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego
ź Henryk Mynarski - Właściciel Zakładu Szybow-

dawniej stał hangar roboczy i magazyn,
ź Stare Lotnisko na Chrośnickich Kopach - Góra Skiba,
ź Zwiedzanie Lotniska przy ul. Łomnickiej w Jeleniej
Górze.
Zakończenie rajdu odbędzie się podczas zlotu
starych szybowców „Baby Grunau” w maju. Odbędzie
się wtedy podsumowanie rajdu oraz wręczenie pamiątek
i nagród wszystkim uczestnikom.
Organizatorzy:
Władysław Jagiełło
Marcin Gurtatowski
Rafał Wiaderek

cowego w Jeżowie Sudeckim
ź Stanisław Błasiak - Prezes honorowy Stowarzyszenia
Lotniczego " Loteczka”
ź Jerzy Siatkowski - Prezes Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej

wykorzystywać surowce wtórne. Ze spalonej żarówki
robiliśmy bałwanki. Pracy było dużo, ale wyszły śliczne.
Wielką niespodzianką była wizyta redaktora Muzycznego Radia; pan pytał dzieci, jak spędzają ferie i czy
podobają im się zajęcia, w których uczestniczą.
Kolejne zajęcia miały miejsce 11.02.2016 roku. Tym
razem poświęcone były sztuce szklarskiej. Dzieci
dowiedziały się, jak powstają kryształowe przedmioty,
poznały krótką historię szklarstwa w naszym regionie
i zwiedziły wystawę rzeźby szklanej poświęconą miłości.
Odbyły się również warsztaty. Tym razem robiliśmy
szklane lampiony. Pani Natalia pokazała, jak ze słoika,
soli spożywczej, soli do kąpieli i kolorowego brokatu
wyczarować cudowne lampiony.
Wycieczka do Karkonoskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Obejrzeliśmy film o
niezwykłej przyrodzie Karkonoszy i roli Karkonoskiego
Parku Narodowego w ochronie roślin i zwierząt żyjących
na jego terenie. Wielkie zainteresowanie wzbudziły
interaktywne tablice ukazujące historię powstania
naszych gór, ich budowę, świat roślin i zwierząt, miejsca
warte zobaczenia i trasy turystyczne. Bardzo podobała się
makieta Karkonoszy i wystawa fotografii roślin chronionych. Potem odbyliśmy krótką wycieczkę pieszą
zielonym szlakiem, wzdłuż rzeki Szklarki.
Wycieczka w poszukiwaniu zimy - udało nam się
znaleźć zimę! Niestety, tylko na jeden dzień. To jednak
wystarczyło, żebyśmy zdołali ulepić bałwana i porzucać
się śnieżkami.Zajęcia sportowe - wszyscy wiemy, jak
ważny dla zdrowia i dobrego samopoczucia jest ruch.
Dlatego wśród propozycji rozmaitych zajęć były też te
podnoszące sprawność fizyczną dzieci. Odbywały się
one w hali sportowej.

Ferie w Jeżowie Sudeckim
W dniach 01.02. - 12.02.2016 roku w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich,
w ramach półkolonii zimowych, odbywały się różnorodne zajęcia. Uczestniczyło w nich 23 dzieci ze
szkoły podstawowej i gimnazjum. Organizatorem był
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim, zajęcia prowadziły Beata Kuźniar i Paulina
Domagała. Program obejmował działania o charakterze
opiekuńczo-wychowawczym, zajęcia rozwijające zainteresowania ze szczególnym uwzględnieniem zajęć plastycznych oraz działania promujące zdrowy tryb życia.

Zajęcia w Muzeum Karkonoskim - w tym
niezwykłym miejscu gościliśmy dwukrotnie; 04.02. 2016
roku zwiedziliśmy wystawę stałą muzeum - regionalną
chatę z przedmiotami codziennego użytku, podziwialiśmy pięknie haftowane stroje. Pani przewodnik
opowiadała nam o historii Jeleniej Góry i pokazała
wykopane monety, naczynia i średniowieczny miecz.
Potem odbyły się warsztaty, na których uczyliśmy się
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Dzieci pomagały nakrywać do stołu, sprzątać po skończonym posiłku. Zjadały wszystko z wielkim apetytem.
Przebojem stały się naleśniki smażone przez panią
Paulinę, jogurty z musem owocowym i szynka bartnika.

Gry i zabawy w grupie - umiejętność zgodnego
funkcjonowania w grupie, odnajdywanie własnego
miejsca w grupie, tworzenie i przestrzeganie norm
grupowych, budowanie zaufania, uczenie się słuchania
i rozumienia potrzeb innych, nieagresywne zachowanie,
pokojowe rozwiązywanie konfliktów - to umiejętności,
których mogły nauczyć się dzieci, uczestnicząc w proponowanych przez nas grach i zabawach. „Kalambury”,
„Gorący kartofel”, „Pajęczyna”, zabawy z wykorzystaniem chusty klanzowskiej, budowanie z klocków,
„Wygibajtus”, planszowe gry stolikowe: „Grzybobranie”, „Warcaby”, „Chińczyk”, „Kot i myszy” - to
niektóre z gier zespołowych , które pomogły osiągnąć
zamierzone cele i bardzo uatrakcyjniły zajęcia.

„Wiem, co jest dla mnie dobre” - pod takim
tytułem obyła się krótka pogadanka o szkodliwości picia
alkoholu, palenia papierosów, po niej dzieci dzieliły się
swoją wiedzą na temat szkodliwości używek i podawały
propozycje zdrowego spędzania czasu wolnego.
Wielkie czytanie i oglądanie filmu - mieliśmy
przyjemność gościć w bibliotece i wysłuchać czytanych
przez jedną z uczestniczek zimowiska - Sabinę i panie
wychowawczynie fragmentów książek dla dzieci. Potem
robiliśmy do nich ilustracje. Odbył się również seans
filmowy. Film o Minionkach bardzo się podobał,
a popcorn wszystkim smakował.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólnie
spędzony czas i zapraszamy na zajęcia podczas wakacji.

Euroregionalne Centrum Modelarskie - tutaj, pod
okiem pana Władysława Jagiełły, dzieci budowały
modele szybowców. Zajęcia były niezwykle ciekawe,
a efekty niełatwej pracy zachwyciły wszystkich. Dzieci
były bardzo dumne ze swoich modeli i cieszyły się, że tak
pięknie potrafią szybować.
Integracja grupy podczas wspólnych posiłków ważnym elementem dnia było wspólne drugie śniadanie.

Beata Kuźniar
Paulina Domagała

Szytorla, Elżbieta Matubowska, Marta Zarzeczna,
Danuta Bryk, Magdalena Smolnicka, Natalia Smolnicka.
Podczas kiermaszu przeprowadzono konkurs na
palmę wielkanocną. Komisja miała trudny wybór,
ponieważ wszystkie palmy były piękne, wykonanie ich
wymagało wiele czasu, materiałów i precyzji. Przyznano

Kiermasz Wielkanocny w Czernicy
Dnia 19 marca 2016r. w świetlicy w Czernicy
odbył się Kiermasz Wielkanocny, który był okazją do
zaprezentowania oraz promocji twórczości artystycznej
oraz kulinarnej związanej z obchodami Świąt Wielkanocnych. Tak wielkiego wyboru i różnorodności prac
jeszcze u nas nie było.
Bardzo serdeczne i gorące, z serca płynące
podziękowania pragnę skierować do wszystkich osób
przygotowujących swoje dzieła artystyczne na kiermasz
czyli: UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI,
MIESZKAŃCÓW i OSÓB SPOZA CZERNICY
CHĘTNYCH DO POKAZANIA SWOICH WYROBÓW.
Na uczestników i wszystkich przybyłych na
kiermasz czekał pyszny żurek wielkanocny i inne
potrawy oraz ciasta, baby i inne pyszoty do degustacji,
przygotowane przez wspaniałe i zawsze chętne do
współpracy gospodynie w osobach: Helena Prymakowska, Krystyna Guzowska, Janina Kozłowska,
Małgorzata Rumijewska, Elżbieta Giers, Krystyna
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trzy miejsca: I miejsce - dzieci ze świetlicy wiejskiej
w Czernicy, II miejsce - kl.”0" z p. Beatką Dreszer,
III miejsce - Jagoda Sumera - uczennica klasy VI,
wszyscy otrzymali pluszowe nagrody związane tematycznie ze Świętami Wielkanocnymi. Przeprowadzono
licytację wyjątkowej palmy wielkanocnej o wysokości
ok.3 metrów, którą wykonała wychowawczyni klasy III
p.Katarzyna Łobocka na rzecz swojej klasy. Szczęśliwym posiadaczem palmy został p. Janusz Surmacz, który
z kolei ze szczerego serca podarował ją na rzecz sołectwa
Czernica. Palmę przeniesiono do kościoła w celu
poświęcenia. Dziękujemy p. Januszowi jeszcze raz.
Wszystkim dzieciom przybyłym na kiermasz
rozdano prezenty świąteczne, tj. zajączki czekoladowe
i duże jajo „śmigusówkę”. Sponsorem nagród i poczęstunku była Rada Rodziców S.P. w Czernicy i Rada
Sołecka.
Szczególne podziękowania kieruję do Pań
Krystyny Guzowskiej, Heleny Prymakowskiej, Elżbiety
Giers, Marty Szytorli, Elżbiety Matubowskiej i Moniki
Niedzielskiej za zaangażowanie w przygotowanie
dekoracji i posiłków oraz p. Janusza Malczewskiego za
reportaż fotograficzny z wydarzeń tego wieczoru,
z którym można się zapoznać na stronie parafii:
www.parafiaczernica.jgora.net .
Mile spędzony czas w niezwykłej, bo zarówno
wiosennej, jak i świątecznej atmosferze, na długo
pozostanie w pamięci każdego z nas.
Ewa Smolnicka - Sołtys wsi Czernica
została odczytana podczas uroczystości. Wójt Gminy
Jeżów Sudecki - Edward Dudek, Przewodniczący Rady
Gminy - Wacław Lesik i Sekretarz Koła Gminnego
Związku Kombatantów - p. Alicja Karmelita w imieniu
mieszkańców Gminy Jeżów Sudecki wręczyli kosz biało
- czerwonych róż i tabliczkę pamiątkową następującej
treści:
Szanowny Pan Stanisław Pałka
Pana Jubileusz to niecodzienna i wyjątkowa chwila.
Sto lat, to czas, który dla większości z nas - zwłaszcza na
początku drogi życiowej - wydaje się nie do osiągnięcia…
To czas, w którym można objąć mnóstwo cennych
doświadczeń i mądrości, wspaniałych przeżyć, wielu chwil
szczęścia i niezmiernej radości. Wierzymy, że dla Pana
bliskich są one źródłem drogocennych rad i wskazówek, a
dla całej społeczności naszej Gminy - pozostają
nieocenionym dziedzictwem. Cieszymy się, że daje nam Pan
wraz z Rodziną świadectwo zgodnego życia w rodzinnej
harmonii, miłości i poszanowaniu.
Z okazji 100-ych urodzin składamy serdeczne
gratulacje i życzenia zdrowia, pomyślności, miłości bliskich
oraz wielu lat szczęśliwego i pogodnego życia".
W uroczystości uczestniczyła licznie rodzina,
przyjaciele, mieszkańcy Czernicy wraz z Panią Sołtys
i Przewodniczącą Rady Sołeckiej.
Redakcja

Obchody 100 - lecia urodzin

Dnia 20 marca 2016 roku w Czernicy odbyła się
uroczystość 100-lecia urodzin pana Stanisława Pałki.
Uroczystość odbyła się podczas jubileuszowej mszy św.
w kościele pw. św. Michała Archanioła, którą celebrował
Proboszcz Parafii - ks. Zbigniew Pędziwiatr. Szanowny
Jubilat otrzymał list gratulacyjny od Prezesa Rady
Ministrów - Pani Beaty Szydło, Wojewody Dolnośląskiego - Pawła Hryniaka oraz ks. bp. Zbigniewa
Kiernikowskiego - Biskupa Legnickiego. Treść listów
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Spożywając truskawki, dostarczamy naszemu organizmowi spore ilości soli wapnia i fosforu, które są
głównymi materiałami potrzebnymi do: budowy kości,
normalnej akcji serca, prawidłowej krzepliwości krwi
oraz pobudliwości mięśni i nerwów.
Zawarta w truskawkach bromelia ułatwia trawienie i pomaga strawić białko. Pomaga w rozpuszczaniu skrzepów, w leczeniu choroby wieńcowej serca
i nasila działanie antybiotyków. Jest ponadto silnym
naturalnym antyoksydantem, czyli związkiem o właściwościach przeciwutleniających, przez co pomaga
neutralizować uszkodzenia wywołane przez wolne
rodniki, a więc wykazuje działanie antynowotworowe.
Wśród kwasów owocowych, którym truskawki zawdzięczają orzeźwiający smak, warto wymienić kwas elegonowy. To on właśnie wykazuje działanie przeciwnowotworowe poprzez to, że neutralizuje wolne rodniki.
Chyba nie każdy wie, że truskawki wybielają zęby,
dobrze je czyszczą i zapobiegają osadzaniu się kamienia
na zębach. Ale mało kto ma wiedzę, że odgrywają
również znaczącą rolę przy wszelakich zapaleniach jamy
ustnej. Potrafią bowiem oczyszczać miejsca chorobowo
zmienione i zregenerować je, a zawarty w nich wapńi
fosfor wzmacniają kości i zęby. Truskawki mają
działanie: ściągające, przeciwbiegunkowe, krwiotwórcze, moczopędne i wzmacniające. Sok z truskawek ma
właściwości bakteriobójcze, podobnie jak chrzan,
czosnek czy cebula.
www.onet.pl

Truskawki

Pojawiają się już na przełomie maja i czerwca,
i możemy je jeść niemal przez całe lato. Owoce te nie
tylko pięknie pachną, wyglądają i smakują, ale przede
wszystkim są zdrowe. Truskawki mogą jeść niemal
wszyscy, bez względu na wiek i stan zdrowia. Nawet
cukrzykom nie zaszkodzą, ponieważ zawierają łatwo
przyswajalne cukry - glukozę i fruktozę. Truskawek
powinni unikać tylko alergicy. Najlepiej kupować je
u zaufanego rolnika, który nie faszeruje ich podczas
uprawy chemikaliami.
W truskawkach jest więcej witaminy C niż
w cytrynach i grejpfrutach. Jedna porcja świeżych
owoców, ok. 20 dag, pokrywa dobowe zapotrzebowanie
organizmu na tę witaminę. Ponadto truskawki zawierają
znaczne ilości żelaza, które działa krwiotwórczo.

Noc Świętojańska
Wigilia św. Jana to święto obchodzone w nocy
z 23 na 24 czerwca w wigilię Świętego Jana Chrzciciela.
Data obchodów wyznaczona przez Kościół nieprzypadkowo zbiega się z datą słowiańskich obchodów
sobótki (nocy Kupały, kupalnocki) związanych z letnim
przesileniem Słońca. Najkrótsza noc przypada zazwyczaj
z 21 na 22 czerwca i właśnie w czasie wtedy odbywały się
główne obrzędy związane z obchodami tego święta.
Obrzędy sobótek w tradycji słowiańskiej
W tradycji słowiańskiej było to święto wody
i ognia, ale również święto miłości, płodności, Słońca
i Księżyca. Zwyczaje i obrzędy kultywowane w Noc
Kupalną miały na celu zapewnienie zdrowia i urodzaju.
W trakcie tej najkrótszej nocy w roku palono ogniska
wokół których tańczono przy wtórze muzyki. Stare
gospodynie rzucały do ognia zioła (bylicę, szałwię
i inne), by zapewnić płodność oraz urodzaj. Skakanie
przez ogniska i tańce wokół nich miały oczyszczać,
chronić przed złymi urokami i chorobami.
Wianki
Noc Świętojańska (Noc Kupały) odgrywała
również rolę podobną do współczesnych Walentynek
(14 lutego). W noc świętojańską młode dziewczęta

(panny) plotły wianki z kwiatów i ziół, a następnie
rzucały je do wody (rzeki, jeziora). Chłopcy usiłowali je
wyłowić. Dziewczęta wróżyły o zamążpójściu na
podstawie tego, czyj wianek kto złowił, czyj utonął, czyj
najdalej popłynął. Pozwalano również młodym parom na
samotne spacery po lesie w poszukiwaniu kwiatu
paproci, którego odnalezienie wróżyło szczęście.
www.kalendarzswiat.pl
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Chłopcy
1.Kłujsza
Kacper
2.Woliński
Marcin
3.Berej
Mateusz
KATEGORIA "KADET”
Dziewczęta
1.Fabin
Marcelina
2.Dachowska Marcelina
3.Gałuszka
Sabina

KOMUNIKAT KOŃCOWY
Z VII TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR SOŁTYSA WSI JEŻÓW SUDECKI
Jeżów Sudecki 05.03.2016 r.
ORGANIZATORZY:
- Rada Sołecka Wsi Jeżów Sudecki
- Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Jeżowie
Sudeckim
- GLKS "Jeżów Sudecki”

Łomnica
Łomnica
Siedlęcin
Łomnica
Jeżów Sudecki
Jeżów Sudecki

WYNIKI KOŃCOWE TURNIEJU
KATEGORIA "ŻAK”
Dziewczęta
1.Kowal
Oliwia
Płoszczyna
2.Sobucka
Karolina
Siedlęcin
3.Borowiec Joanna
Siedlęcin

Chłopcy
1.Jamróz
2.Jasnosz
3.Matubowski
15.Słaboń

Chłopcy
1.Kraiński
Marcel
2.Dusznik
Kajetan
3.Nowakowski Kamil

NorbertJeżów Sudecki
Kacper
Jeżów Sudecki
Marek
Czernica
Piotr
Stara Kamienica

Łomnica
Siedlęcin
Łomnica

KATEGORIA "OPEN”
Kobiety
1.Majowska Dominika
Jeżów Sudecki
2.Turwaniecka Zuzanna
Stara Kamienica
Mężczyźni
1.Sos
Zbigniew
Jelenia Góra
2.Bojar
Przemysław Jeżów Sudecki
3.Tracki
Tomasz Dziwiszów
Najlepsze zawodniczki i najlepsi zawodnicy
otrzymali: zwycięzcy - puchary, pierwsze trójki - medale,
pierwsze szóstki - dyplomy pamiątkowe wręczane przez
panią sołtys Teresę Mitkę. Wszyscy uczestnicy otrzymali
poczęstunek i napoje przygotowane przez Radę Rodziców
Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim. W zawodach wzięło
udział 73 uczestników.

KATEGORIA "MŁODZIK”
Dziewczęta
1.Tyrańska
Beata
Płoszczyna
2.Jabkowska Agata
Siedlęcin
3.Wekłyk
Julia
Siedlęcin
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Zabytkowy zegar w Dziwiszowie
Zabytkowy zegar na kościele p.w. św. Wawrzyńca w Dziwiszowie odzyskał swój dawny blask. Zegar
z 1800 roku odnaleziono w 2014 roku podczas remontu
wieży kościelnej. Został wykonany przez trzech braci
zegarmistrzów Magwoloow. Z inicjatywy Radnego
Kazimierza Lewaszkiewicza -Wiceprzewodniczącego

Rady Gminy Jeżów Sudecki, wspólnie z druhami OSP
Dziwiszów, zegar został wyczyszczony i postawiony na
stojaku, i wtedy postanowiono, że zegar trzeba
uruchomić.
Od tego pomysłu minęły dwa lata, podczas
których Pan Kazimierz zbierał środki na renowację
i dzięki życzliwości darczyńców uzbierał potrzebną
kwotę w wysokości 29 tys. zł. W marcu 2016 roku zegar
został ponownie zamontowany na wieży, a w Święta
Wielkanocne po raz pierwszy będzie można usłyszeć
bicie zegara.

Zostały założone dwie tarcze zegarowe o średnicy 140 cm (repliki tarcz z 1800 roku) z cyframi
rzymskimi na cyferblacie, które zostały pokryte 24
karatowym złotem. Jest to najstarszy jednowskazówkowy zegar na Dolnych Śląsku.
Inicjatywa Radnego i mieszkańców Dziwiszowa
wzbudziła bardzo duże zainteresowanie mediów, ukazało
się wiele artykułów na temat zegara, przez co Dziwiszów
zyskał dodatkowy atut jako miejscowość turystyczna,
w której można również zwiedzić zabytki, skorzystać
z oferty Łysej Góry w sezonie zimowym i letnim,
zatrzymać się na dłużej i skorzystać z bogatej oferty
miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych.

Na pewno inicjatywa Pana Kazimierza wpisze się
na stałe w historię miejscowości.
Gratulujemy wytrwałości i zaangażowania
w realizacji tego zamierzenia.
Redakcja
gacja Gminy Jeżów Sudecki, której przewodniczyli Wójt
Gminy Edward Dudek i Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik.

Gmina Jeżów Sudecki przystąpiła
do Związku Gmin Karkonoskich

W dniu 23 lutego 2016 r. w Bukowcu odbyła się
uroczystość z okazji przystąpienia Gminy Jeżów Sudecki
do Związku Gmin Karkonoskich, w której uczestniczyły
władze związku, przedstawiciele członków Gmin
i instytucji współpracujących ze Związkiem oraz dele-

Działania Związku w zakresie ochrony środowiska, promocji i zagospodarowania turystycznego
Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej oraz wypracowane
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metody systemu zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowały, że Gmina Jeżów Sudecki
przystąpiła do Związku Gmin Karkonoskich. Liczymy,
że nasze uczestnictwo pomoże w rozwoju i wykorzystaniu potencjału tego regionu oraz przyniesie wiele
korzyści mieszkańcom Gminy i coraz liczniej przybywającym do niej turystom. Rada Gminy i Wójt Gminy
Jeżów Sudecki są przekonani, że wspólnie będzie łatwiej
rozwiązywać wiele trudnych problemów i zadań, które
Gminy otrzymują do realizacji.
Redakcja

Zmiany w Gminie Vierkirchen
Dnia 1 kwietnia 2016 roku delegacje z Gminy
Jeżów Sudecki i Paseky nad Jizerou uczestniczyły
w uroczystej Sesji Rady Gminy Vierkirchen, podczas
której pożegnano Burmistrza Horsta Brücknera, który od

przepis zezwalający na piastowanie tego stanowiska
jednocześnie w dwóch gminach. W związku z tym
zostały przeprowadzone wybory i dopiero za trzecim
razem został wybrany nowy Burmistrz, zgłoszony przez
mieszkańców - Pani Andrea Weise, która była dotychczas
pracownikiem Urzędu Gminy.
Uroczysta sesja odbyła się w miejscowości
Melaune w Euroregionalnym Centrum - budynek
dawnego młyna. Pani Andrea Weise złożyła ślubowanie
i została oficjalnym Burmistrzem Gminy Vierkirchen.
Radni, Stowarzyszenia, organizacje dziękowali odchodzącemu Burmistrzowi za zaangażowanie w życie
mieszkańców, wykonane prace na terenie Gminy,
a nowej Pani Burmistrz życzyli sukcesów, kontynuowania rozpoczętych i wdrażania nowych zadań.

2008 roku kierował społecznie Gminą Vierkirchen i jednocześnie był Burmistrzem Gminy Waldhufen. Po
wprowadzeniu nowych przepisów, zniesiony został

Na spotkaniu obecna była delegacja z Gminy partnerskiej
Paseky na Jizerou z udziałem Starosty Hany Růžičkowej
i z naszej Gminy z udziałem Wójta Gminy Jeżów
Sudecki. Podczas rozmów z nową Panią Burmistrz
otrzymaliśmy deklarację dalszej współpracy i realizacji
wspólnych projektów, które będą miały wpływ na
integrację mieszkańców naszych gmin.
Redakcja

11

Program obchodów Dni Jeżowa Sudeckiego'2016
20 maja 2016 roku - Piątek
Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim
- godz. 9.30 Konkurs ortograficzny o Pióro Wójta Gminy
Boisko „Orlik”
- Zawody piłkarskie młodzików o puchar Sołtys Jeżowa Sudeckiego
Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich
- godz. 18.00 Koncert Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy „Rota” ze Złotoryi.
21 maja 2016 roku - Sobota
Festyn - Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich
- godz. 14.00
- Gry i zabawy przygotowane przez Nadleśnictwo Lwówek Śląski i Związek
Gmin Karkonoskich.
Wiele innych atrakcji:
- Występ chóru Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim
- Występ Zespołu Ludowego „Dziwiszowianki”
- Konkurs ciast
- Pokazy modelarskie i strażackie
- godz. 18.00 - 22.00 Zabawa pod chmurką
22 maja 2016 roku - Niedziela
- godz. 12.00 - Msza św. w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa w Jeżowie Sudeckim w intencji mieszkańców Jeżowa
Sudeckiego.
Boisko sportowe
- godz. 14.00 Pokaz modeli latających, gry i konkursy dla mieszkańców (konkurencje rodzinne).
Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszej imprezie!
Organizatorzy i sponsorzy: Sołtys, Rada Sołecka w Jeżowie Sudeckim, Stowarzyszenia: LKS „Lotnik”, OSP Jeżów
Sudecki, Sołectwo Jeżów Sudecki, Rada Rodziców i Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim, Euroregionalne Koło
Modelarskie, Radni Rady Gminy z Jeżowa Sudeckiego i Wójt Gminy.
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
30
00
15 DO 17

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. 757 526 938, 757 520 150
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