NR 122/16
”BŁĘKITNE SKRZYDŁA 2016"
"
'
dla Euroregionalnego Centrum Modelarskiego
w Jeżowie Sudeckim

W dniu 26 sierpnia 2016 roku w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Gala
Jubileuszowa obchodów Święta Lotnictwa 2016 oraz
10-lecia służby samolotów F-16 w Siłach Powietrznych
Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie uroczystości
wręczono najwyższe honorowe wyróżnienia lotnicze

październik 2016
w kraju „BŁĘKITNE SKRZYDŁA 2016" przyznawane
przez Kapitułę składającą się z Redakcji „Skrzydlatej
Polski” i Zarządu Krajowej Rady Lotnictwa, przy wsparciu Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych
i Aeroklubu Polskiego.

Wśród laureatów tegorocznej edycji tego
lotniczego wyróżnienia znalazło się Euroregionalne
Centrum Modelarskie w Jeżowie Sudeckim za wskrzeszenie lotniczej działalności modelarskiej na Ziemi
Jeleniogórskiej i wkład w kształcenie najmłodszych
adeptów lotnictwa. Nagrodę z rąk przedstawicieli
Kapituły odebrała delegacja Euroregionalnego Centrum
Modelarskiego w Jeżowie Sudeckim w składzie:
Władysław Jagiełło, Rafał Wiaderek, Marcin Gurtatowski.
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Kwota dotacji obejmuje refundację kosztów
poniesionych i kwalifikowanych w wysokości 63,63%,
tj. 63,63% wartości zadania ujęte jest na 2017 i 2018 rok.
Pozostałe zadania:
- Ulica Leszczynowa - po przetargu (środki własne)
złożyliśmy wniosek do PROW, jeśli otrzymamy środki, to
będzie można środki własne przenieść na inne zadania.
- Wodociągi - w Jeżowie Sudeckim zbudowane wodociągi
mają ponad 20 lat, każda zasuwa ma 5 lat gwarancji.
Mamy czasowe problemy z zasilaniem sieci wodociągowej. Aby usunąć awarię, należy wymienić część zasuw
na węzłach. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, jaka jest
przyczyna awarii. Jest to obszar zabudowany. W Siedlęcinie jest wykonywany remont studni głębinowej wraz
z wymianą pomp. W przyszłym tygodniu przepompownia
powinna działać.
W interpelacjach i zapytaniach Radnych zostały poruszone
następujące zagadnienia:
Radny K. Lewaszkiewicz
1. Kiedy zostaną postawione znaki na drodze w Górnym
Dziwiszowie?
2. Czy jest możliwe przejęcie w 2016 roku gruntu od
Agencji Nieruchomości Rolnych na cele urządzenia
ścieżki rowerowo-pieszej z Dziwiszowa na Górę
Szybowcową?
3. Droga nr 144 została zniszczona, został również
załamany przepust.
4. Powiadomienie właścicieli nieruchomości o obowiązującym znaku zakazu wjazdu pojazdów powyżej 12 ton
na ulicę Widok w Dziwiszowie.
Radna Katarzyna Łobocka
- Usuniecie gałęzi z drzew na drodze powiatowej Janówek Chrośnica.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy.
Radna Krystyna Tyka
1.Interwencja w sprawie rosnącej góry śmieci gromadzonej
przez firmę p. Dziwaka na gruncie gminnym przy
ul. Topolowej w Siedlęcinie.
2.Ustawienie znaków kierunkowych na skrzyżowaniu ulic
Topolowa - Dębowa w Siedlęcinie.
3.Ustawienie znaku na ul. Polnej w Siedlęcinie „Uwaga
zwierzęta gospodarskie”.
W sprawy różnych poruszono następujące tematy:
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
1.Ustawienie lustra na skrzyżowaniu dróg przy posesji Dziwiszów 175 w Dziwiszowie.
2. Uprzątniecie śmieci przy drodze nr 144 w Dziwiszowie.
Pani Teresa Mitka - Sołtys wsi Jeżów Sudecki
1.Usuniecie gałęzi ograniczającego wyjazd z ulicy Polnej
na ulicę Długą w Jeżowie Sudeckim.
Pani Stanisława Bieniasz - Sołtys wsi Chrośnica
1.Wykonanie przeglądu dachu na budynku świetlicy
wiejskiej w Chrośnicy.
Uchwały oraz protokoły zamieszczone są w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.jezowsudecki.pl oraz udostępniane są do wglądu
w Biurze Rady Gminy Jeżów Sudecki.

Sesje Rady Gminy
XX Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła się
dnia 3 sierpnia 2016 roku w Euroregionalnym Centrum
Spotkań Gmin Partnerskich. W sesji uczestniczyło 12
Radnych, czas trwania obrad od godz. 14.00 do godz. 15.30.
Przewodniczący obrad serdecznie powitał wszystkich
zebranych i otworzył posiedzenie Sesji Rady Gminy.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu XIX Sesji Rady Gminy.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady
i Wójta Gminy.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady
Gminy.
6.Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.
Przy omawianiu spraw związanych z wykonaniem
budżetu gminy, Wójt Gminy poinformował Radnych o planowanych remontach na terenie Gminy Jeżów Sudecki.
„Wnioski do Urzędu Marszałkowskiego obejmujące”
Remont drogi na Łysej Górze" oraz remont drogi nr 88/5
w Dziwiszowie są na liście rankingowej na dofinansowanie
z PROW, dlatego Rada Gminy jest zobowiązana do
zabezpieczenia środków w budżecie gminy, aby podpisać
umowy o dofinansowanie.
Mówiliśmy o przygotowaniu projektów na remonty
ulic: Krętej, Bocznej w Jeżowie Sudeckim. Nie spełniamy
kryteriów do dofinansowania tego zadania, dlatego
dokumentacja została przygotowana w wariancie pomniejszającym zakres, realizacja będzie skorygowana. Ulica
Kręta od posesji nr 3 do posesji nr 14 w projekcie jest ujęty
remont płyty na moście, ulica Boczna od ulicy Długiej
w kierunku ulicy Aroniowej i Malinowej oraz ul. Kręta
(dojazd do ECSGP) budowa muru oporowego, chodnik +
brama wjazdowa do hali sportowej. Przy remoncie ulic
przewidziane są bariery ochronne nad potokiem Szumiąca ul. Kręta, ul. Bocznej i na ul. Ogrodowej.
Złożone wnioski do funduszu PROW:
Dnia 29 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu zostały podpisane przez Marszałka
Województwa Dolnośląskiego oraz Wójta i Skarbnika
Gminy Jeżów Sudecki umowy na dofinansowanie dwóch
zadań w Gminie Jeżów Sudecki w ramach środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów
Wiejskich:
- 560.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi na Łysą
Górę” - celem operacji jest umożliwienie dojazdu do
ośrodka narciarskiego SKI ARENA Łysa Góra poprzez
modernizację ok. 915,5 m drogi gminnej,
- 343.966,00 zł na zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej
w Dziwiszowie”, celem operacji jest umożliwienie dojazdu do Świetlicy Wiejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
poprzez odbudowę ok. 0,765 km drogi gminnej.
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Ksiądz Stanisław Hendzel praktycznie poświęcił
37 lat posługi duszpasterskiej w Naszej miejscowości,
37 najlepszych jego lat życia, będąc osobą, która faktycznie zaczynała tworzyć parafię, w skład której wchodził
na początku tylko mały kościółek p.w. św. Michała
Archanioła oddalony od domów i położony wśród pól,
obok poligonu wojskowego. Ale jak wspominał
ks. Stanisław, biskup wrocławski kierując go w 1968
roku na parafię do Jeżowa, miał powiedzieć: „Stasiu,
będziesz tam 2-3 lata, zorganizujesz Parafię i później pójdziesz na coś lepszego”. Podczas wczorajszej eucharystii ksiądz biskup Marek Mendyk stwierdził fakt, że
ks. Stanisław Hendzel w swoim życiu był proboszczem
tylko jednej parafii, Parafii Jeżów Sudecki, i to rzadkość,
i takich sytuacji się już nie spotyka. Jest to dowód wyjątkowości posługi ks. Stanisława - można powiedzieć, że
była to dla niego najlepsza parafia, a już na pewno, że ks.
Stanisław Hendzel był dla nas najlepszym Proboszczem.
Pracę rozpoczął od znalezienia - wynajęcia
mieszkania i sali katechetycznej. Przez wiele lat pokój,
w którym mieszkał ze swoją mamą Józefą, był mieszkaniem, kancelarią parafialną, czasem salką katechetyczną,
ale również biblioteką parafialną. Żył skromnie, lub jak
określił to śp. ksiądz Infułat Władysław Bochnak biednie.
Czynił wieloletnie i skuteczne starania o nabycie
budynku w Jeżowie Sudeckim przy ulicy Bocznej 6 na
plebanię oraz niestrudzenie dążył w swoich działaniach
do budowy kaplicy w centrum wsi. Gdy już posiadał
projekt budowlany kaplicy, nastąpił czas Solidarności
i zdobył zgodę na budowę kościoła. Wysiłkiem księdza
i parafian został wybudowany w latach 80-tych nowy
kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Przy
budowie codziennie pracowało wiele osób, ale jedynie
ks. Stanisław nie opuścił żadnej dniówki. Ja również
wielokrotnie pracowałem z Nim, jednak zawsze godzinę
przed wieczorną mszą św. schodził z rusztowania z wieży
lub dachu, by się umyć, przebrać i sprawować mszę św.,
a często po niej wracał, by dalej pracować przy budowie
świątyni. Dawał nam tym przykład nie tylko głębokiej
wiary, ale przykład wyjątkowej pracowitości, sumienności i uczciwości. Pamiętam jego spracowane dłonie
poobijane od młotka i pozdzierane od podawania desek,
cegieł czy zaprawy. Należy tu wspomnieć Nasze wyjątkowe lekcje religii w latach 80-tych. Przychodziło się na
nie po lekcjach - najpierw była modlitwa, później sprawdzanie obecności, a następnie praca na placu budowy,
brało się młotki i czyściło, układało w słupki cegłę lub
przenosiło się na budowę - dziś dla młodego pokolenia
takie lekcje są niemożliwe, rodzice dzieciom nie
pozwoliliby tak pracować, ale dziś również księża też już
tak nie pracują na budowach lub przy remontach
kościołów.
Kościół otrzymał patrona - św. Stanisława
Biskupa i Męczennika i również przez ten fakt w pamięci
naszej i kolejnych pokoleń pozostanie on związany ze
śp. Księdzem Stanisławem Hendzlem.

Śp. ksiądz prałat Stanisław Hendzel

Dnia 14 października 2016 roku w 87 roku życia
i 57 roku kapłaństwa odszedł do Pana śp. Ksiądz prałat
Stanisław Hendzel.
Po poświęceniach prezbiteratu, które przyjął
21 czerwca 1959 roku we Wrocławiu jako wikariusz
pracował w parafiach w: Bielawie Dolnej, Marciszowie,
Jaworzynie Śl., we Wrocławiu, w Bolesławcu, od 1968
roku najpierw jako wikariusz, a następnie proboszcz
w parafii Jeżów Sudecki, aż do przejścia na emeryturę
w czerwcu 2005 roku. Wówczas zamieszkał w Domu
Księży Emerytów w Legnicy. W ostatnim czasie, ze
względu na pogarszający się stan zdrowia, przebywał
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jeleniej Górze.
Przed rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych
ks. Arkadiusz Śliwiński odczytał życiorys zmarłego,
a Wójt Gminy Edward Dudek przedstawił jego historię
życia i posługi w parafii Jeżów Sudecki:
„Śmierć ks. Prałata Stanisława Hendzla poruszyła Nas wszystkich i wywołała wiele wspomnień.
Wśród pamiątek, którymi dzielił się za życia, znalazłem
kserokopię Dyplomu Pochwalnego z 28 czerwca 1946
roku z Państwowego Koedukacyjnego Liceum i Gimnazjum w Kołczycach a na nim fragment z „Ody do
młodości” Adama Mickiewicza ”Młodości ty nad poziomy wylatuj i
… dzieckiem w kolebce kto łeb urwał hydrze,
młodzieńcem zdusi centaury
piekłu ofiarę wydrze,
do nieba pójdzie po laury (…)”,
który jeśli spojrzeć na całe życie śp. ks. Prałata idealnie je
prezentuje i mogłoby zastąpić wszystkie przemówienia.
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wszystkich uroczystościach kościelnych i narodowych.
Księdza staraniem został postawiony obok krzyża
Pomnik Pamięci Narodowej wraz z urną z prochami
z grobów i miejsc kaźni Polaków z całego świata. Zaczął
organizować spotkania z okazji świąt i uroczystości 3-go Maja, 15-go Sierpnia, 1-go Września i 11-go Listopada i do dziś odprawiane są msze św. i spotkania
o charakterze kościelno-patriotycznym przy Krzyżu
i Pomniku Pamięci Narodowej.
Wielkim przeżyciem było odwołanie księdza
Stanisława z obowiązków proboszcza i przejście na
emeryturę. Tej decyzji nie chciał przyjąć do wiadomości
z koniecznością opuszczenia parafii i Jeżowa nigdy się
nie pogodził. Zawsze pragnął tu wrócić, zamieszkać, być
wśród swoich jeżowiaków. To było jego wielkie pragnienie i cierpienie jednocześnie. Nasze spotkania
w Legnicy i Jeżowie, zaproszenia na uroczystości
w szkole, organizowanie Jubileuszy, m.in. 50-lecia
kapłań-stwa czy 85-lecia urodzin, dawały mu ulgę,
radość ze spotkania, ale później często potęgowały tę
tęsknotę. Dla mojego pokolenia i dla mnie osobiście ks.
Stanisław Hendzel był i zawsze będzie w Jeżowie
Sudeckim i w nim na zawsze pozostanie.
Podczas uroczystości i składania życzeń wspominałem często o patronie księdza Prałata i dziś powtórzę:
Jak święty Stanisław Biskup i Męczennik poświęcił życie
dla kościoła w Polsce, tak śp. Ksiądz Prałat Stanisław
Hendzel poświęcił się Bogu i Naszej Małej Ojczyźnie,
której na imię Jeżów Sudecki.
Dzisiaj choć my jesteśmy w żalu i smutku - to
wracasz do Nas, księże Stanisławie, i z Nami pozostaniesz tu już na zawsze. Spoczywaj w Pokoju, a dusza Twa
niech „Do nieba pójdzie po laury (…)”.
Msza św. pogrzebowa została odprawiona
19 października 2016 roku w kościele pw. św. Stanisława
Biskupa w Jeżowie Sudeckim pod przewodnictwem
ks. bp Zbigniewa Kiernikowskiego. Po mszy kondukt
pogrzebowy przeszedł do kościoła parafialnego pw. św.
Michała Archanioła, gdzie na cmentarzu parafialnym
złożono ciało księdza do grobu.
Redakcja

W latach 70-tych doprowadził do powiększenia
i ogrodzenia cmentarza parafialnego i każdego roku
utrzymywał i remontował drogę do kościoła (dziś
ul. Leszczynowa). Są to Jego wielkie dokonania o charakte-ze materialnym, które ułatwiają posługę duszpasterską, a wiernym uczestnictwo w życiu religijnym.
Ksiądz Prałat pełniąc posługę kapłańską, swoją
postawą życiową udowodnił przez te wszystkie lata, że
był osobą najwyższego zaufania. Jego wielką zasługą
było ustawiczne wpajanie nam na co dzień nie tylko słowami, ale i osobistym przykładem, miłości do Boga i bliźnich. Posiadał wyjątkową umiejętność pozyskiwania
wiernych dla służby bożej i potrzeb wspólnoty parafialnej.
Zawsze aktywnie i chętnie pracował z dziećmi
poprzez modlitwę, nauczanie, sport, wycieczki, a grono
ministrantów było najliczniejsze wśród parafii dekanatu
Jelenia Góra. Spośród nich wyrosło i wykształciło się
wiele szanowanych osób, w tym również ksiądz Piotr
Różycki i ksiądz Arkadiusz Śliwiński, ksiądz Marcin
Delestowicz. Troskę o wychowanie młodego pokolenia
sumiennie realizował również jako pedagog Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim, gdzie
oprócz rozległej wiedzy religijnej, przekazywał młodzieży i wpajał uniwersalne wartości chrześcijańskie i patriotyczne.
Będąc duchowym opiekunem i przewodnikiem
dla parafian, służył rodzinom posługą w momentach
radosnych i tych smutnych, gdy były choroby, nieszczęścia czy pogrzeby bliskich. Dołożył wielu starań w celu
integracji mieszkańców naszej parafii, którzy po wojnie
przybyli z różnych stron świata i z wielu środowisk, a dziś
żyją w jednej wspólnocie parafialnej.
W czasie tych lat ks. Stanisław Hendzel ściśle
współpracował z organizacjami społecznymi i samorządowymi. Organizował założenie Związku Solidarności,
później Komitetu Obywatelskiego. Uczestniczył w nadaniu i poświęcił sztandary ZG Ochotniczej Straży
Pożarnej i Zarządu Gminnego Związku Kombatantów.
Ochotnicy strażacy i kombatanci aktywnie angażowali
się w życie parafii i nadal pracują, i uczestniczą we

Otwarcie placu zabaw w Płoszczynie
W dniu 3 września 2016r. został otwarty i oddany
do użytku plac zabaw w Płoszczynie.
Na otwarciu obecni byli m.in. Przewodniczący
Rady Gminy Pan Wacław Lesik oraz funkcjonariusze
Policji. Dzieci i rodzice dziękują wszystkim osobom,
które przyczyniły się do jego budowy.
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy
Jeżów Sudecki oraz ze środków Zarządu Województwa
Dolnośląskiego w kwocie 30.000 zł w ramach konkursu
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
Z wyrazami szacunku,
Sołtys Wsi Płoszczyna
Leon Szućko
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posiłki dla uczestników dożynek. Tradycyjnie odbył się też
konkurs ciast. Konkursowe jury nagrodziło wszystkich
uczestników konkursu, a główne nagrody otrzymały panie:
I miejsce zdobyło ciasto p. Lidii Góral, II miejsce p. Bożeny
Ziemby, III miejsce p. Haliny Pawliszyn. Nagrody zostały
ufundowane przez Panią Sołtys i Radę Sołecką Jeżowa
Sudeckiego.
Związek Gmin Karkonoskich zaprezentował swoją
działalność ekologiczną, poprzez zajęcia edukacyjne dla
najmłodszych uczestników. Uczestnicy mogli nabyć produkty z pasieki pszczelarskiej p. Eugeniusza Dawidowicza.

Święto plonów w Jeżowie Sudeckim

W niedzielę 4. września 2016 roku w Jeżowie
Sudeckim odbyły się Sołeckie Dożynki. Uroczystość
rozpoczęła Msza Święta w kościele pod wezwaniem św.
Stanisława Biskupa w intencji rolników oraz podziękowaniu za zebrane plony, które zostały poświęcone. Dalsza
część uroczystości, czyli biesiada, odbywała się w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. Gości
przywitała Pani Teresa Mitka - Sołtys wsi Jeżów Sudecki,
W trakcie biesiadowania odbyły się konkurencje
sportowo-rekreacyjne, w których brały udział również całe
rodziny. Euroregionalne Koło Modelarskie zaprezentowało
swoja działalność i przeprowadziło konkurencje modelarskie, w których każdy mógł pokazać swoje umiejętności
„lotnicze”. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.
Dzieci doskonale bawiły się na dmuchanym zamku
i zjeżdżalni.

wśród gości byli: Wójt Gminy Pan Edward Dudek,
proboszcz parafii ks. Andrzej Szarzyński, Radni, rolnicy,
delegacje z wieńcami dożynkowymi z Jeżowa Sudeckiego
i Siedlęcina, mieszkańcy Jeżowa Sudeckiego.
Jeżowskie gospodynie z Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia „Sołectwo Jeżów Sudecki” przygotowały pyszne
potrawy, m. in. pierogi, grochówkę i bigos, w tym bezpłatne

Podczas imprezy informowano o działalności
i dofinansowaniu organizacji Sołeckich Dożynek w Jeżowie
Sudeckim przez Dolnośląską Izbę Rolniczą.
Biesiadnikom umilał czas zespół ludowy „Rybniczanki". Artystyczną i taneczną część imprezy prowadził
p. Jarosław Suchocki. W radosnej atmosferze bawiono się
do późnych godzin wieczornych.
Bożena Matuszewska
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Dzień Seniora w Dziwiszowie
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim
"
jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II

W czasie uroczystości wystąpiły zespoły- Dziwiszowianki, Sybiraczki Kresowianie oraz były śpiewy piosenek biesiadnych, do których przygrywał Pan Marian
Banach. Podziwialiśmy pokaz tańca towarzyskiego
Weroniki i Dominika.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy
pysznym torcie z piekarni od Pana Mrugały.
Z licznymi konkursami i tańcami zabawa trwała do
późnych godzin wieczornych.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli
w zorganizowaniu imprezy: Panu Wójtowi Gminy
Edwardowi Dudkowi za sponsorowanie torta, Pani Poseł
Zofii Czernow za szampany, Związkowi Gmin Karkonoskich za pomoc w nagłośnieniu sali oraz Przyjaciołom
Rady Sołeckiej - Monice, Bogumile, Barbarze, Ewie,
Edycie, Urszuli, Beacie, Janowi, Marianowi, Romanowi,
Zdzisławowi i dzieciom Julii i Lenie, za pomoc
w organizacji spotkania.

W dniu 10 września w Sali Domu Ludowego
odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Seniora” zorganizowane przez Radę Sołecką, Radnych i Sołtysa wsi Dziwiszów. Razem z Seniorami gościliśmy Starostę Powiatu
Jeleniogórskiego Panią Annę Konieczyńską, Przewodniczącego Rady Gminy Jeżów Sudecki Pana Wacława Lesika,
Proboszcza Parafii ks. Krzysztofa Słotwińskiego.

Przewodnicząca
Rady Sołeckiej
Kazimiera Wójcik
Impreza była współfinansowana przez
Związek Gmin Karkonoskich
Wychowawczynie zadbały, aby program półkolonii
był atrakcyjny i przygotowany tak, żeby każde dziecko
mogło w nim znaleźć coś dla siebie.
By ułatwić dzieciom zapoznanie się, półkolonie
rozpoczęły się zabawą integracyjną.
Kolejne dni były pełne atrakcji, takich jak: zajęcia
muzyczne połączone ze śpiewem i pokazem gry na
instrumentach prowadzone przez jeleniogórskiego rapera,
i twórcę hip-hopu patriotycznego „ Sovę" plenerowe zajęcia
plastyczne, zabawy florystyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyło się karaoke oraz zajęcia świetlicowe umożliwiające grę w tenisa stołowego, czy gry planszowe.
Nie zabrakło zajęć sportowych, i rozgrywek w piłkę
nożną, które odbywały się na boisku w Czernicy. Wychowawczynie zadbały również o zajęcia edukacyjne.
Dzieci spotkały się z przedstawicielami Policji oraz
Ratownikiem Medycznym p. Mariuszem Bryłką, w ramach
akcji „Bezpieczne wakacje”. Policjanci z KPP oraz
Ratownik Medyczny, przypomnieli zasady bezpiecznego
zachowania nad wodą, placach zabaw, podczas jazdy
rowerem, czy też zachowania podczas kontaktu z agre-

Półkolonie Czernica 2016
W czasie wakacji 2016r. w świetlicy wiejskiej
został zorganizowany turnus półkolonii. Uczestniczyło
w nim około 20 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
bezpiecznego i twórczego spędzania wolnego czasu, przybliżyły
atrakcje turystyczne oraz
dorobek kulturowy naszego regionu.
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„Walońscy Zielarze”, gdzie w otoczeniu skał i minerałów
wzięły udział w lekcji historii o walońskich poszukiwaczach skarbów, obejrzały minerały, które można znaleźć
w Karkonoszach oraz wysłuchały legendy o Duchu Gór.
Podczas spotkania wybrana została, spośród uczestników
Arystokracja Walońska. Uczestnicy przechodzili Próbę
Pokory, po czym udali się do kamiennych podziemi Chaty.
W każdym dniu półkolonii dzieci miały możliwość
spożywania posiłków, serwowane były owoce, warzywa,
napoje, itp. Na zakończenie półkolonii każde dziecko
otrzymało drobny upominek. Ostatnie wspólne chwile
tegorocznych półkolonii zostały spędzone przy wspólnym
stole ,gdzie czekała na nas pyszna pizza.
O tym, jak bardzo podobał się tak zorganizowany
czas wypoczynku dzieci, świadczyły podziękowania
i oklaski jakimi dzieci nagrodziły swoich opiekunów, ale
i smutek podczas pożegnania z ulubionymi przyjaciółmi.
Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować
za okazane serce oraz za pomoc i wsparcie przy organizacji
tegorocznych półkolonii: panu Edwardowi Dudkowi
Wójtowi Gminy Jeżów Sudecki, pani Alicjii Karmelicie oraz
wszystkim pracownikom
GOPS w Jeżowie Sudeckim. Dziękujemy również
sołtysowi wsi Czernica
pani Ewie Smolnickej za
jej troskę, wsparcie oraz
za ufundowanie dzieciom
pysznych słodkości.
Dziękujemy wszystkim,
którzy byli z nami w czasie
tegorocznych półkolonii.

sywnym psem. Atrakcją był pokaz sprzętu znajdującego się
w karetce pogotowia służącej do akcji ratunkowej, dzieci
z pomocą Ratownika mogły posłuchać bicia własnych serc.
Pan Mariusz Bryłka omówił również zagrożenia wynikające z nadmiernego spożywania słodyczy oraz o konsekwencjach z tego wynikających. Został omówiony problem cukrzycy, która staje się coraz
powszechniejsza wśród
dzieci i młodzieży.
Wychowawczynie przygotowały i prowadziły
spotkanie na temat zapobiegania narkomanii
i alkoholizmowi. Przekazały szereg informacji
również w formie warsztatów o zagrożeniach,
jakie czyhają na dzieci
i młodzież szczególnie
w wakacje, ale i przez
cały rok, związanych z narkotykami i alkoholem oraz
innymi używkami. Uczestnicy półkolonii odwiedzili
„Cyrkland” „Młodzieżowy Teatr Cyrkowy” w Miłkowie.
Miasteczko cyrkowe zaoferowało dzieciom mnóstwo
niezapomnianych atrakcji. Pod kopułą nowego cyrku dzieci
mogły podziwiać występy międzynarodowej grupy
artystów. Po programie wszyscy razem spotkali się na
warsztatach gdzie uczyli się od samych profesjonalistów
sztuki cyrkowej, m.in. żonglerka, hula-hop. Zwiedzanie
było tak przygotowane, że dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały, słuchały i zadawały pytania. Po skończonych warsztatach uczestnicy półkolonii zjedli ciepłą
kiełbaskę i pomimo deszczowej aury w dobrych humorach
wrócili do Czernicy.
Druga wycieczka odbyła się do „Chaty Walońskiej”
w Szklarskiej Porębie. Dzieci zwiedzały salę edukacyjną

Monika Niedzielska

V Dolnośląskie Dożynki Rolników
Dożynki odbyły się dnia 18 września 2016 roku
w miejscowości Zacisze koło Gryfowa Śląskiego.
Organizatorem była Dolnośląska Izba Rolnicza. W tej
uroczystości udział wzięła delegacja Sołectwa Jeżów
Sudecki, która prezentowała wieniec dożynkowy.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną
za tegoroczne zbiory. Po powitaniu gości Prezes DIR
wręczał odznaczenia i podziękowania. Jednym z najważniejszych punktów programu był konkurs na najpiękniejszą „Koronę Żniwną”, w którym udział wzięło 26
wieńców. Podczas wspólnego biesiadowania - piknik
wieprzowy, uczestnicy mogli posłuchać występów artystycznych zespołów ludowych, wziąć udział w konkursach
dla dzieci i dorosłych. Nasza delegacja otrzymała nagrodę
pieniężną i podziękowanie od Prezesa Dolnośląskiej Izby
Rolniczej - p. Leszka Grali za udział.
Dziękujemy wszystkim za udział i promocję naszej Gminy.
Redakcja
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Po zakończeniu oficjalnej części seniorzy zostali
zaproszeni do suto zastawionych stołów, gdzie czekały
na nich smakowite dania i drobne upominki.

„Dzień Seniora" w Czernicy
Dnia 07.05.2016r. w świetlicy wiejskiej w Czernicy
odbył się zorganizowany przez Radę Sołecką oraz
Sołtysa wsi Czernica „Dzień Seniora”. Seniorzy zostali
uroczyście powitani przez panią sołtys Ewę Smolnicką,
Przewodniczącą Rady Sołeckiej panią Marię Prymakowską oraz przez Przewodniczącego Rady Gminy pana
Wacława Lesika. W kolejności swoje życzenia zdrowia,
długiego, dobrego, rodzinnego życia oraz wielu łask
i błogosławieństwa na kolejne lata udzielił proboszcz
Zbigniew Pędziwiatr.

W części artystycznej wystąpił zespół ludowy
„Karkonosze”, który swoim repertuarem podbił serca
i zachęcił do wspólnego śpiewania zgromadzonych gości
a następnie były również tańce w rytmie granej przez
zespół muzyki ludowej. W tak radosnej i miłej atmosferze „Dzień Seniora” trwał do późnych godzin
wieczornych.
Monika Niedzielska

Wyniki sztafety bojowej:
I miejsce OSP Dziwiszów z wynikiem 52,34 sekundy
II miejsce OSP Czernica z wynikiem 57,62 sekundy
III miejsce OSP Siedlęcin z wynikiem 77,66 sekundy

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
Dnia 17 września 2016 roku w Czernicy na
boisku sportowym odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze. Gospodarzem zawodów była
Ochotnicza Straż Pożarna z Czernicy.

Wyniki sztafety pożarniczej:
I miejsce OSP Czernica z wynikiem 72,88 sekundy
II miejsce OSP Dziwiszów z wynikiem 77,60 sekundy
III miejsce OSP Siedlęcin z wynikiem 82,09 sekundy
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
W zawodach uczestniczyła drużyna z OSP Siedlęcin,
OSP Dziwiszów oraz dwie drużyny z OSP Czernica.

W zawodach wzięły udział Jednostki OSP
z: Czernicy, Dziwiszowa i Siedlęcina.
We współzawodnictwie wzięły udział również
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Zawody były
nadzorowane przez druhów z Państwowej Straży
Pożarnej w Jeleniej Górze z Komendantem PSP bryg. mgr inż. Radosławem Fijołek. Głównym sędzią
zawodów był - mł.kpt. Tomasz Kafel.
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Klasyfikacja generalna zawodów:
I miejsce - OSP Dziwiszów - 129,94 sekundy
II miejsce - OSP Czernica - 130, 5 sekundy
III miejsce - OSP Siedlęcin - 159,75 sekundy.
Po zawodach Komendant Miejski Straży
Pożarnej wraz z Komendantem Gminnym OSP wręczyli

puchary, nagrody. Wszystkie jednostki otrzymały
pamiątkowe dyplomy.
Po części oficjalnej wszyscy udali się na ciepły
posiłek, który został przygotowany przez OSP Czernicy.
Redakcja

Łysogórki
W ostatnią niedzielę wakacji, tj. 28 sierpnia 2016 r., na
terenie Ski Areny odbyła się kolejna edycja tegorocznych
„Łysogórek”. Wysoka temperatura i palące słońce nie
zniechęciło najwytrwalszych zawodników, w sumie
wystartowało ich 35 w różnych kategoriach wiekowych.
Wszyscy bezpiecznie dotarli do mety, gdzie odebrali
pamiątkowe medale i dyplomy.

Szkoła Narciarska Aesculap zaprasza na kolejną
edycję zawodów, które odbędą się w przyszłym roku.
Wśród osób, które wystartowały we wszystkich pięciu
edycjach, rozlosowana jest nagroda niespodzianka.
Zawodom patronuje Wójt Gminy Jeżów Sudecki
Pan Edward Dudek, patronat medialny sprawuje
Portalik24.
Natalia Zarzycka
W wyścigu niepokonani okazali się: Kulej Julia (Quest
Team Jelenia Góra), Maciej Grabiński (Aesculap), Kaja
Krzystyniak (Wrocław), Adam Piszczek (Wojcieszów),
Zofia Kucharska (Wojcieszów), Mateusz Cegliński
(Aesculap), Natalia Sitek (MTB Lubawka), Paweł
Bielecki (KKW Superior Wałbrzych), Marcin Sieradzki
(MitutoyoSportprofit), Agata Orczyk (Astol MTB Racing
Team), Sławomir Kopka (B4a), Anna Bielecka (KKW
Superior Wałbrzych), Tomasz Durachta (Cyklosport
Bolesławiec), Bielakowicz Jarosław (Legnica).
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Obóz rekreacyjno - wypoczynkowy
GLKS Jeżów Sudecki
Nowy Dębiec 25.07.2016 - 05.08.2016 r.
Po raz 24 Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów
Sudecki” zorganizował dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy letni obóz rekreacyjno - wypoczynkowy. 28
uczestników spędziło dwa tygodnie nad jeziorem
Wonieść w Nowym Dębcu /powiat Kościan/. Bazą naszą
był Kompleks Gastronomiczno - Hotelowy „Niedźwiedź”.
Opiekunami byli nauczyciele wf Zbigniew Sos i Andrzej
Zaremba.

„chrzest”, który przechodzili uczestnicy będący pierwszy
raz na obozie. Czas wolny był wypełniony. Uczestnicy
brali udział w:
ź turnieju tenisa stołowego,
ź turnieju ringo,
ź turnieju w remika,
ź zawodach w pływaniu,
ź biegach przełajowych,
ź zawodach strzeleckich,
ź zawodach w boule /petanka/,
ź turnieju w darta,
ź kalamburach,
ź dyskotekach,
ź konkursie plastycznym,
ź konkursie czystości,
ź podchodach,
ź wieczorach humoru i dowcipów,
ź konkursie „Jeden z dwunastu”,
ź potyczkach grupowych „Familiada”.

W czasie pobytu odbyło się bardzo dużo zajęć
sportowo - rekreacyjnych. Kąpaliśmy się na strzeżonym
kąpielisku, odbyły się wycieczki rowerami wodnymi
i kajakami po jeziorze. Byliśmy na 3 wycieczkach
autokarowych: w Lesznie, gdzie uczestniczyliśmy
w meczu żużlowym Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra

oraz w Poznaniu. W Poznaniu odwiedziliśmy kompleks
rekreacyjny MALTA, nowoczesny Park Wodny „Termy
Maltańskie” oraz kibicowaliśmy Lechowi Poznań
w meczu piłki nożnej z Jagiellonią Białystok.
Podczas obozu uczestnicy kapali się w jeziorze
pod opieką ratownika, pływali na kajakach i rowerach
wodnych. Pod koniec pobytu odbył się symboliczny

Czas wypoczynku szybko minął, zdrowi, zadowoleni wróciliśmy do domu. Wyjazd nie byłby możliwy,
gdyby nie wsparcie finansowe następujących firm i osób
prywatnych:
ź Rada Sołecka wsi Siedlęcin,
ź Bogusław Chodak - Stacja Paliw w Siedlęcinie,
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 Jamrożek,
ź Norbert Łukaniuk,
ź Krystyna i Leszek Tyka,
ź Anna Hołub,
ź Zbigniew Waszkiewicz.
Serdecznie dziękujemy wójtowi gminy Panu
Edwardowi Dudkowi za życzliwość oraz pomoc
w pozyskaniu sponsorów.
Zbigniew Sos, Andrzej Zaremba,
uczestnicy oraz rodzice
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Święto Plonów w Płoszczynie
Dnia 27 sierpnia 2016r. Samorządy wsi Płoszczyna,
Czernica, Janówek i Chrośnica zorganizowały obchody
Święta Plonów, które odbyły się na boisku wiejskim
w Płoszczynie.

ekologiczna poprzez gry i zabawy, zajęcia np. malowania
na szkle. Zabawa taneczna trwała do godziny 1.00 dnia
następnego.
Sołtys wsi Płoszczyna serdecznie dziękuje Księdzu
Proboszczowi, Panu Wójtowi Edwardowi Dudkowi i pracownikom Urzędu Gminy oraz, Sołtysom oraz Radom
Sołeckim i prywatnym darczyńcom z Czernicy, Chrośnicy,
Janówka i Płoszczyny, a także wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie tej uroczystości.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił
ksiądz proboszcz Marek Mikicionek. W części artystycznej udział wzięły zespoły ludowe „Dziwiszowianki”
oraz „Rybniczanki”. Gry i zabawy sprawnościowe
zostały zorganizowane przez p. Andrzeja Zarembę,
p. Adama Rodziewicza i p. Zbigniewa Sos.
Związek Gmin Karkonoskich zaprezentował się
na swoim stoisku, na którym była prowadzona edukacja

Z wyrazami szacunku,
Sołtys Wsi Płoszczyna
Leon Szućko
Impreza była współfinansowana przez
Związek Gmin Karkonoskich

Co ciekawego w klasach I-III
w Jeżowie Sudeckim?
Ruch to zdrowie
Jak corocznie, tak i w tym roku, nasi uczniowie
uczestniczyli w biegach rozpoczynających rok sportowy
w naszej szkole. 13 września 2016r. uczniowie klas I-III
i starszych oraz dzieci z oddziału przedszkolnego stanęli
na starcie rywalizacji sportowej w biegach na różnych
dystansach. Doping kolegów, ale i obecnych rodziców,
dodawał uczniom sił. Chociaż nie wszyscy stanęli na
podium, to i tak każdy z biegaczy był zwycięzcą,
ponieważ ukończył swój bieg.
Sprzątanie świata- Polska 2016
16 września 2016r. uczniowie najmłodszych klas
ze szkoły podstawowej włączyli się do akcji „Sprzątanie
świata” , która organizowana jest w Polsce od 1994. Jest
to najbardziej rozpoznawalne i najpowszechniejsze
działanie w zakresie edukacji ekologicznej w Polsce.
Uczniowie uporządkowali teren wokół szkoły przy ulicy
Krętej, a ponieważ pogoda tego dnia dopisała i było
słonecznie, dzieci chętnie wzięły udział w akcji ze
wspólnymi zabawami terenowymi.
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Dzień ziemniaka
Pyra, grula, ziemniak, kartofel to tylko niektóre
nazwy ziemniaka używane w Polsce. 3 października
2016r. ziemniak miał swoje święto w naszej szkole.
Uczniowie klasy IIIb przygotowali krótkie scenki związane z pochodzeniem ziemniaka, jego przeznaczeniem
oraz wystawką ziemniaczanych stworków (również
prezentowanych przez uczniów klasy IIIa). Po wspólnej
zabawie uczniowie mogli skosztować pysznych,
ciepłych ziemniaczków w swoich klasach.

Na szkle malowane
18 października 2016r. dla uczniów klas IIIa i IIIb
zorganizowano zajęcia malowania na szkle. Dzieci
z zaciekawieniem słuchały opowieści pani Lucyny
Czyszczoń - Witkowskiej, naszego gościa, o etapach
malowania na szkle. Następnie pod czujnym okiem
„fachowca” same tworzyły barwne obrazy. Efekty były
bardzo interesujące i wywołujące zdumienie samych
autorów prac.
Sylwia Mackiewicz

Święto Latawca 2016
1 października na Górze Szybowcowej w ramach
realizacji projektu pn. "Współpraca Gmin Partnerskich
w tradycji i kulturze dwóch narodów" odbyło się kolejne
działanie „Święto latawca” zorganizowane przez
Euroregionalne Centrum Modelarskie w Jeżowie
Sudeckim. Podczas święta latawca można było
podziwiać umiejętności manualne, konstruktorskie
i plastyczne dzieci, młodzieży i dorosłych. Latawce,
które brały udział w zawodach, były prawdziwym
majstersztykiem modelarskim.
W zawodach brało udział 38 zawodników
z Jeżowa Sudeckiego, Bielawy, Szczawna-Zdrój,
Mieroszowa, Wałbrzycha, Jeleniej Góry i okolic. Przedstawiciele Koła Modelarskiego z Frydlantu, podczas
pokazów, zaprezentowali modele ze swojej pracowni
modelarskiej.

W kategoriach zwyciężyli:
ź Latawce płaskie do lat 13:

Wykonanie
1.Jakub Blukacz
2.Paweł Taraszkiewicz
3.Jakub Maciejak

Loty
1.Paweł Taraszkiewicz
2.Marysia Malczuk
3.Jakub Blukacz /
Paweł Składanowski

ź Latawce skrzynkowe do lat 13:

Wykonanie
1.Dominik Gurtatowski
2.Jakub Blukacz
3.Adrian Gurtatowski
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Loty
1.Adrian Gurtatowski
2.Paweł Taraszkiewicz
3.Paweł Składanowski

ź Latawce płaskie od 13 lat:
Wykonanie
Loty
1.Sebastian Janicki
1.Sebastian Janicki
2.Monika Ramus
2.Monika Ramus
ź Latawce skrzynkowe od 13 lat:

Wykonanie
1.Mateusz Piotrowski
2.Kacper Sadowski

Loty
1.Mateusz Piotrowski
2.Kacper Sadowski

ź Drużynowo:

1. Bielawa
2. Szczawno Zdrój
3. Jeżów Sudecki

Poza podziwianiem latawców można było korzystać
z innych atrakcji: kosz balonowy prezentowany przez
Baloon Expedition, sklep modelarski Hobby Max ze

swoimi artykułami, Nadleśnictwo Lwówek Śląski ze
swoim stoiskiem. Pokazy modeli samochodów przez RC
Stara Kamienica, wystrzelenie rakiety przez Pana
Jarosława Szparkowskiego. Dużą atrakcją dla uczestników były ćwiczenia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które odbyły się na Górze Szybowcowej.
Chcemy podziękować firmie Auto Prendota za ufundowanie nagród dla zwycięzców.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomagali przy
organizowaniu i przeprowadzaniu zawodów.
Zapraszamy na kolejne zawody - Smyki na Start, które
odbędą się 25 lutego 2017 roku w hali sportowej
w Jeżowie Sudeckim.
Władysław Jagiełło

Projekt "Współpraca Gmin Partnerskich w tradycji i kulturze dwóch narodów " jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Szafa z Książkami na niebieskim szlaku
W Górach Kaczawskich, w dolinie potoku Lipka
(Chrośnicki Potok) przez Chrośnicę prowadzi niebieski
międzynarodowy szlak turystyki pieszej E3. To właściwe
miejsce na powstanie ogólnodostępnej Szafy z książkami. Pomysł jest prosty: lokalny bookcrossing (portal
społecznościowy łączący miłośników dobrej książki)
połączony z promocją Chrośnicy - wioską barwnych
wątków. Szafa jest dostępna dla mieszkańców Chrośnicy,
Gości oraz Turystów. Książki można poczytać na
miejscu, a także wypożyczyć - do domu, na trasę.
W dniu 17.09.2016 nastąpiło poświęcenie Szafy
z Książkami. Proboszcz, ksiądz Marek Mikicionek,
przyznał, że to pierwsza taka uroczystość w jego życiu.
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Obecni przy tym spotkaniu, m.in. sołtys Chrośnicy- pani
Stanisława Bieniasz, wyrazili nadzieję, że idea Szafy
podwyższy poziom czytelnictwa, w barwny sposób
zachęcając do czytania książek. W ramach działalności
Szafy z Książkami raz w miesiącu, w Świetlicy Wiejskiej
odbędzie się spotkanie czytelnicze. W programie przewidujemy głośne czytanie, gry i zabawy literackie.
Szafa z Książkami to inicjatywa nieformalna,
pomysłodawcą jest Joanna Wojtko. Wykonawcy Szafy
i wiaty: Joanna Wojtko, Wiesława i Janusz Rygusik,

Monika Wizła-Kubiak, Andrzej Andrzejewski oraz
dzieci: Zosia, Ernest, Eryk i Oskar. Pomocy w budowie
udzieliło także Leśnictwo Płoszczyna. Szafę zakupiono
dzięki zbiórce pieniędzy wśród naszych rodzin, znajomych i gości. Podobnie wygląda sytuacja z przekazywaniem książek - dużym wsparciem są rodziny, przyjaciele
i turyści.
Ze względu na warunki w okresie zimowym,
książki z Szafy trafią do Świetlicy Wiejskiej. W tym
czasie na szlaku dostępne będą informacje dotyczące wsi,
powiatu i gminy. W okresie świąt Bożego Narodzenia
planowane są spotkania ze wspólnym kolędowaniem
przy Szafie.
Adres Szafy z Książkami:
Chrośnica 67, 58-508 Chrośnica gm. Jeżów Sudecki.
Internetowa odsłona Szafy:
www.facebook.com/Szafazksiazkami
Serdecznie zapraszamy!
„Instrukcja obsługi Szafy z Książkami:
1. Znajdź Szafę. Szafę z Książkami na niebieskim szlaku.
2. Podejdź, Szafa nie gryzie, jest bardzo łagodna i nawet
lubi dzieci.
3. Otwórz Szafę...
4.Wybierz Książkę, gdy nie sięgasz do najwyższych
półek, zawsze ktoś pomoże.
5. Zamknij Szafę.
6. Miłej lektury!
A co dalej? Wybór należy do Ciebie. Możesz
zabrać Książkę do domu (książki to lubią), po
przeczytaniu oddać lub przekazać dalej. Można też
dokonać cudów- Szafa uwielbia cud rozmnożenia
Książek”.
Joanna Wojtko

PROW na drogi gminne
Dnia 29 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu zostały podpisane przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wójta
i Skarbnika Gminy Jeżów Sudecki umowy na dofinansowanie dwóch zadań w Gminie Jeżów Sudecki
w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Obszarów Wiejskich:
- 560.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi na
Łysą Górę” - celem operacji jest umożliwienie dojazdu
do ośrodka narciarskiego SKI ARENA Łysa Góra
poprzez modernizację ok. 915,5 m drogi gminnej,
- 343.966,00 zł na zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej
w Dziwiszowie”, celem operacji jest umożliwienie
dojazdu do Świetlicy Wiejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej poprzez odbudowę ok. 0,765 km drogi
gminnej.
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Kwota dotacji obejmuje refundację kosztów
poniesionych i kwalifikowanych w wysokości 63,63%,
tj. 63,63% wartości zadania ujęte jest na 2017 i 2018 rok.

Redakcja

Rajd Gmin Partnerskich
Tegoroczny Rajd odbył się w Górach Kaczawskich pod hasłem „Najpiękniejsze punkty widokowe
w Gminie Jeżów Sudecki”.

Wędrówka odbyła się dnia 1 października 2016 r.
i rozpoczęła się z pętli autobusowej w Dziwiszowie. Po
powitaniu i rozdaniu pamiątkowych koszulek promujących działanie wszyscy uczestnicy wraz z przewodnikiem sudeckim Krzysztofem Paulem powędrowali

poprzez Górny Dziwiszów na Łysą Górę. Po drodze
widoczny był Krzyż Pokutny z rytem miecza - pomnik
średniowiecznego prawa. Po dotarciu na Łysą Górę
707 m n.p.m., spotkaliśmy się z panią Teresa Rażniewską
założycielką Szkoły Narciarskiej „Aesculap”- honorowym Prezesem Szkoły, która zaprezentowała nam
historię założenia Szkoły Narciarskiej oraz bieżącą
działalność, jaka jest prowadzona w okresie zimowym
i letnim na Łysej Górze. Po krótkim odpoczynku wszyscy

wyruszyli w dalszą wędrówkę, po drodze podziwiając
piękną panoramę Karkonoszy, Gór Izerskich, Kotliny
Jeleniogórskiej i Pogórza Kaczawskiego - Krainy
Wygasłych Wulkanów z widokiem na Ostrzycę
Proboszczowicką - polską Fudżijamę 450 m.n.p.m. oraz
Grodziec 389 m.n.p.m. Podziwiając piękne widoki,
weszliśmy do lasu, którym doszliśmy do drogi łączącej
Dziwiszów z Płoszczyną.

Po przejściu przez drogę skierowaliśmy się
w stronę lasu i drogą leśną doszliśmy do Góry Szybowcowej 561m. n.p.m. Pod szczytem w lesie zobaczyliśmy
dawne wyrobiska górnicze - pozostałość po kopalniach
złota (pomiędzy Jeżowem Sudeckim, a Dziwiszowem
zinwentaryzowanych zostało ok. 200 stanowisk górniczych).
Po pokonaniu całej trasy na uczestników czekał
gorący i obfity posiłek. Odpoczywając po trudach
wędrówki, przy pięknej słonecznej pogodzie, uczestnicy
oglądali najpiękniejszą panoramę Jeleniej Góry, Kotliny
i otaczających ją gór.
W Rajdzie uczestniczyło ponad 100 osób, w tym
przedstawiciele z Gmin Partnerskich Paseky nad Jizerou
i Vierkirchen.

Bożena Matuszewska
Koordynator projektu.

Projekt "Współpraca Gmin Partnerskich w tradycji i kulturze dwóch narodów " jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A
Republika Czeska - Polska 2014-2020.
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Dożynki Gmin Partnerskich

W ramach realizacji projektu pn. „Współpraca Gmin
Partnerskich w tradycji i kulturze dwóch narodów” zostało
zrealizowane działanie pn. „Dożynki Gmin Partnerskich”, które
odbyły się w sołectwie Siedlęcin. W święcie plonów udział
wzięły Gminy Partnerskie Paseky nad Jizerou, Bozkov
i Vierkirchen oraz przedstawiciele sołectw Gminy Jeżów
Sude-ki. Sołectwo Siedlęcin zaprezentowało wieniec dożynkowy, a pozostałe sołectwa i gminy partnerskie kosze dożynkowe
z plonami z pól i ogrodów. Prezentacja wieńca dożynkowego
i koszy cieszyła się dużym zainteresowanym wśród uczestników.
Dożynki rozpoczęły się od błogosławieństwa plonów przez
ks. Proboszcza Dariusza Pytla. Pan Wójt Gminy z Sołtysem wsi
Siedlęcin - p. Marianem Tyką powitał wszystkich uczestników,
a w szczególności delegacje z Gmin Partnerskich. Pan Sołtys
zaprosił do biesiady dożynkowej, na którą przygotowano grochówkę w kuchni polowej i wiele innych potraw. Największym
zainteresowaniem cieszył się konkurs ciast, w którym udział
wzięło 25 wypieków. Do komisji konkursowej zostali powołani
również przedstawiciele gmin partnerskich. Komisja miała
bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie ciasta były smaczne

i pięknie wyglądały. Ogłoszono werdykt I miejsce zajęła p. Anna
Ługowska, II miejsce p. Barbara Filipiak, III miejsce p. Iwona
Smolarek. Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
rzeczowe. Nagrody były wręczane przez panią poseł Zofię
Czernow - która przybyła na nasze dożynki, Wójta Gminy i Sołtysa. Po konkursie wszyscy również mogli przystąpić do degustacji
tych specjałów. Biesiadę umilał uczestnikom zespół ludowy
„Karkonosze”. Dla osób, które chciały aktywnie spędzić czas,
zostały przygotowane przez p. Andrzeja Zarembę i p. Zbigniewa
Sosa konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci, dorosłych
i rodzin, zwycięzcy otrzymali nagrody. Najmłodsze dzieci miały
do dyspozycji dmuchany zamek i zjeżdżalnię, które cieszyły się
dużym powodzeniem. Związek Gmin Karkonoskich na swoim
stanowisku prowadził zajęcia edukacyjne oraz malowanie na
szkle. Przy dobrej muzyce uczestnicy bawili się do późnych
godzin wieczornych.
Składamy serdeczne podziękowania dla Sołtysap. Mariana Tyki, Rady Sołeckiej sołectwa Siedlęcin, Stowarzyszenia „Nasz Siedlęcin” za pomoc w organizacji Dożynek Gmin
Partnerskich, a OSP Jeżów Sudecki za pomoc techniczną.

Koordynator Bożena Matuszewska

Projekt "Współpraca Gmin Partnerskich w tradycji i kulturze dwóch narodów " jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A
Republika Czeska - Polska 2014-2020.
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

Druk
sfinansowany
przez
Związek Gmin
Karkonoskich

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. 757 526 938, 757 520 150
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