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Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota Oto co czynić wam każe
Miłość - największa cnota.
Jan Kasprowicz

Mieszkańcom Gminy i Gościom
w Naszych domach życzymy
radosnych świąt Bożego Narodzenia
i wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik

Wójt Gminy
Edward Dudek

Dnia 5 września odbyło się wyborcze Zebranie
Wiejskie w Janówku, wybrano na sołtysa p. Joannę
Jamrożek, serdecznie witam nowego Sołtysa i gratuluję
wyboru.
Przed przystąpieniem do porządku obrad, chciałbym powitać przedstawicieli Euroregionalnego Koła
Modelarskiego w Jeżowie Sudeckim. Proszę o zabranie
głosu.
Pan Władysław Jagiełło, z p. Rafałem Wiaderek
poinformowali zebranych o otrzymaniu prestiżowej
nagrody 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 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.
Po prezentacji nagród -które będą wyeksponowane w Izbie Pamięci Lotniczej w Jeżowie Sudeckim p. W. Jagiełło podziękował wszystkim za wspieranie
działalności modelarskiej.
Koło modelarskie nawiązało współpracę z sekcją
balonową z Gryfowa Śląskiego, sekcją modelarską
z Republiki Czeskiej.
Druga nagroda „Błękitnych Skrzydeł” trafiła
również do naszej Gminy, otrzymał ją nasz mieszkaniec pilot - instruktor - p. Andrzej Cichoński.
Przedstawiciele pracowni modelarskiej zaprezentowali
zebranym film z uroczystości rozdania nagród.
Przewodniczący obrad podziękował za prezentację, pogratulował nagrody, która promuje naszą Gminę
w Polsce i na świecie.
Realizując porządek obrad Rada Gminy przyjęła
uchwały zawarte w porządku obrad.
W interpelacjach, zapytaniach i sprawach różnych
zostały poruszone następujące zagadnienia.
Radny K. Lewaszkiewicz
1.Łatanie dziur na pętli autobusowej w Dziwiszowie.
2.Kiedy zostaną postawione znaki na drodze w Górnym
Dziwiszowie?
3.Czy jest możliwe przejęcie w 2016 roku gruntu od
Agencji Nieruchomości Rolnych na cele urządzenia

Sesje Rady Gminy
XXI Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła się
dnia 7 września 2016 roku w Euroregionalnym Centrum
Spotkań Gmin Partnerskich. W sesji uczestniczyło 15
Radnych, czas trwania obrad od godz. 14.00 do godz. 16.20.
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 XX Sesji Rady Gminy.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c/zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki
nr V/35/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie
poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i leśnego,
d/dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Jeżów
Sudecki,
e/zmiany uchwały Nr XIX/143/2016 Rady Gminy
Jeżów Sudecki z dnia 13 lipca 2016 roku. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez
właściciela nieruchomości,
f/zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki
nr XIX/145/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe,
g/zmiany uchwały XVIII/116/2004 Rady Gminy
Jeżów Sudecki z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie
wyznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego,
h/wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
stanowiącej własność gminy (Siedlęcin),
i/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów
Sudecki ( Siedlęcin),
j/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów
Sudecki.
3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XX Sesji
Rady Gminy.
6.Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad - Nieoczekiwanie odszedł
od nas Ryszard Zakrzewski - Sołtys wsi Janówek. Proszę
o powstanie i uczczenie jego pamięci minutą ciszy.
Dziękuję.
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ścieżki rowerowo-pieszej z Dziwiszowa na Górę
Szybowcową?
4.Odpowietrzenie instalacji wodociągowej w Dziwiszowie.
5.Ulica Widok i droga nr 144 uległy dużemu zniszczeniu
przez użytkowników drogi o dużym tonażu. Wizja
w terenie Przewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej w Dziwiszowie - wysypisko gruzu za
stawem na Dolnym Dziwiszowie.
6.Wycięcie samosiejek przy drodze wojewódzkiej przy
ogrodach działkowych.
7.Kiedy odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy?
8.Zorganizowanie spotkania w Dziwiszowie z Samorządem wsi i wszystkimi działaczami celem omówienia wspólnej działalności na rzecz Sołectwa.
Radna Katarzyna Łobocka
1.Brak komunikacji o godz. 15 z Chrośnicy do Jeleniej
Góry.
2.Wycięcie zwisających konarów nad jezdnią na drodze
Janówek - Chrośnica.
Radna Renata Nowogrodzka
Przeprowadzenie wizji w terenie na drodze
w sąsiedztwie posesji - Siedlęcin, ul. Górna 29 - droga nie
jest przejezdna.
Radny W. Lesik
Przyspieszenie kursu autobusu z Czernicy do
Jeleniej Góry, ponieważ osoby dojeżdżające do szkół
oddalonych od dworca PKS Jelenia Góra nie mogą
dojść/dojechać do szkół bez spóźnienia na godz.8.00.

Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin
Przydział lokalu mieszkalnego wielodzietnej
rodzinie w Siedlęcinie, która w swoim lokalu nie posiada
energii elektrycznej.
Pani Dorota Lipińska - mieszkanka Dziwiszowa
1.Uciążliwość dla mieszkańców Dziwiszowa z tytułu
działalności - Dziwiszów 41.
2.Psy z posesji Dziwiszów 41 wychodzą poza obręb
posesji i wdzierają się na inne posesje, co stwarza
zagrożenie dla mieszkańców i zwierząt domowych.
3.Ograniczenie wysokiej emisji spalin w Dziwiszowie,
pozyskanie środków zewnętrznych na montaż paneli
słonecznych, które ograniczą zanieczyszczenie powietrza w Dziwiszowie.
4.Oczekuję odpowiedzi na pismo, które złożyłam do
Urzędu Gminy dnia 3 września 2016 roku.
Pan Mateusz Bławat - Sołtys wsi Wrzeszczyn
1.Przegląd techniczny hydrantów na terenie Wrzeszczyna.
2.Wrzeszczyn 2a - osunięcie skarpy przy drodze spowodowane pojazdem o dużym tonażu.
3.Postawienie lustra przy drodze wyjazdowej z posesji Wrzeszczyn 3.
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.

Wybory Młodzieżowej Rady Gminy Jeżów Sudecki
- krok po kroku

3 kandydatów, Okręg wyborczy nr 3 - 0 kandydatów,
Siedlęcin Okręg wyborczy nr 1 - 1 kandydat, Okręg
wyborczy nr 2 - 1 kandydat, Okręg wyborczy nr 3 - 1
kandydat. Dziwiszów Okręg wyborczy nr 1 - 0 kandydatów, Okręg wyborczy nr 2 - 0 kandydatów, Okręg
wyborczy nr 3 - 0 kandydatów. W sumie we wszystkich
Okręgach zarejestrowano 16 kandydatów na Radnych.
Zgodnie z Kalendarzem wyborczym nazwiska kandydatów na Radnych podano do publicznej wiadomości.
5.Zgodnie z zapisami Ordynacji wyborczej Komisja
wyborcza w Jeżowie Sudeckim w związki z zarejestrowaniem tylko jednego kandydata w Okręgu
wyborczym nr 3 stwierdziła obsadzenie tego mandatu.
Komisja wyborcza w Siedlęcinie w związku z zarejestrowaniem jednego kandydata w poszczególnych
okręgach wyborczych stwierdziła obsadzenie 3 mandatów. W tych okręgach wyborczych nie przeprowadzano głosowania, a mandaty zostały obsadzone
automatycznie. W Komisjach wyborczych, w których
nie zarejestrowano kandydatów, nie przeprowadzano
głosowania Jeżów Sudecki - Okręg wyborczy nr 1,
Czernica Okręg wyborczy nr 3, Dziwiszów Okręgi
wyborcze nr 1,2,3. Reasumując, Komisje wyborcze
w Jeżowie Sudeckim i Siedlęcinie obsadziły bez
głosowania 4 mandaty.
6.W dniu 14 listopada 2016 roku Komisje wyborcze
w Jeżowie Sudeckim i Czernicy zostały przeszkolone
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1.Rada Gminy Jeżów Sudecki uchwałą nr XV/118/2016
z dnia 22 lutego 2016 roku powołała Młodzieżową
Radę Gminy Jeżów Sudecki, nadała jej Statut i uchwaliła Ordynację wyborczą.
2.Wójt Gminy Jeżów Sudecki Zarządzeniem nr 36/2016
z dnia 14 października 2016 roku zarządził wybory
Młodzieżowej Rady Gminy Jeżów Sudecki na dzień
16 listopada 2016 roku w godzinach od 12.00 do 18.00.
W zarządzeniu tym ustalono również kalendarz
wyborczy oraz wzory dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia tych wyborów.
3.W dniu 21 października 2016 roku Wójt Gminy powołał Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów
Młodzieżowej Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim,
Czernicy, Siedlęcinie i Dziwiszowie.
4.Komisje wyborcze do dnia 28 października 2016 roku
rejestrowały zgłoszenia kandydatów na Radnych,
a następnie ogłosiły nazwiska zarejestrowanych kandydatów na Radnych w poszczególnych Okręgach
wyborczych. Jeżów Sudecki Okręg wyborczy nr 1 0 kandydatów, Okręg wyborczy nr 2 - 7 kandydatów,
Okręg wyborczy nr 3 - 1 kandydat. Czernica Okręg
Wyborczy nr 1 - 2 kandydatów, Okręg wyborczy nr 2 -
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W kolejnym punkcie sesji prowadzący odczytał
rotę ślubowania Radnego:
„Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla
dobra i pomyślności młodzieży Gminy Jeżów Sudecki,
działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami
młodzieży - godnie i rzetelnie reprezentować swoich
wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić
sił dla wykonania zadań Rady”.
Po odczytaniu treści ślubowania, wyczytywani
kolejno Radni wypowiadali słowo - „ślubuję”.
Zgodne ze statutem Młodzieżowej Rady Gminy
Jeżów Sudecki na pierwszej sesji wybrano również
Przewodniczącego Rady. Komisja Skrutacyjna w składzie: Oskar Barański, Michał Raczyński, Stanisław Zyśk
ogłosiła rezultaty tajnego głosowania w wyniku, którego
Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Jeżów
Sudecki została Sandra Berej reprezentująca Okręg
wyborczy w Siedlęcinie.
Wójt serdecznie podziękował młodym ludziom
za podjęcie trudu pełnienia mandatu radnych, podkreślając niezwykle ważny aspekt edukacyjny pełnionej
funkcji.
Po ogłoszeniu wyników głosowania Wójt przekazał prowadzenie obrad nowo wybranej Przewodniczącej
Sandrze Berej, która podziękowała za wybór i zaufanie
i przystąpiła do realizacji następnych punktów porządku
obrad. Następna Sesja Młodzieżowej Rady odbędzie się
w styczniu 2017 roku,. podczas której dokonany zostanie
wybór Prezydium Rady.
Na tym zakończono obrady Pierwszej Sesji
Młodzieżowej Rady Gminy Jeżów Sudecki.

w zakresie przeprowadzenia głosowania i obliczania
wyników wyborów.
7.Dyrektorzy szkół w siedzibach Obwodowych Komisji
wyborczych przygotowali profesjonalne lokale wyborcze, spełniające wszystkie warunki określone przypisami prawa.
8.W dniu 16 listopada 2016 roku przeprowadzono
głosowanie w Obwodach wyborczych w Jeżowie
Sudeckim i Czernicy. Głosowanie odbyło się bez
żadnych incydentów, w atmosferze powagi i spokoju.
9.W głosowaniu w poszczególnych Obwodach wyborczych wzięło udział: 22 wyborców w Jeżowie Sudeckim, w Czernicy 12 wyborców. W Jeżowie Sudeckim
dwóch kandydatów otrzymało taką samą ilość głosów,
w związku z tym Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowie
Sudeckim zarządził losowanie, w którym wyłoniono
trzeciego Radnego z tego Obwodu wyborczego.
10.W dniu 25 listopada 2016 roku Wójt Gminy Jeżów
Sudecki w formie Obwieszczenia ogłosił wyniki
wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Jeżów
Sudecki - I kadencji. Młodzieżowa Rada Gminy Jeżów
Sudecki liczy 9 Radnych.
11.W dniu 25 listopada 2016, zgodnie z Ordynacją
wyborczą, Wójt zwołał I Sesję Młodzieżowej Rady
Gminy na dzień 2 grudnia 2016 roku na godzinę 14.00.
Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady
Gminy Jeżów Sudecki
W dniu 2.12.2016 r. w Euroregionalnym Centrum
Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim odbyła
się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy. W sesji
uczestniczyło 9 radnych oraz wielu zaproszonych gości.
Sesję prowadził Wójt Gminy Jeżów Sudecki Edward
Dudek, podkreślił niezwykłą wagę nowo stworzonego
organu opiniotwórczego Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim. Zaznaczył również, że tak wczesny udział młodzieży w samorządności na pewno zaowocuje w przyszłej karierze młodych ludzi i przyczyni się do rozwoju
całej społeczności lokalnej. Prowadzący obrady następnie wręczył „Podziękowania” członkom Komisji Wyborczych, które przygotowały i przeprowadziły wybory.
Następnie Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
Wacławem Lesikiem wręczyli Radnym Młodzieżowej
Rady Gminy - Zaświadczenia o wyborze.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Jeżów Sudecki:
1.
OSKAR BARAŃSKI
2.
SANDRA BEREJ
3.
JULIA DUBICKA
4.
PATRYCJA JASNOSZ
5.
JULIA MARCINIAK
6.
MICHAŁ RACZYŃSKI
7.
WERONIKA SZPARKOWSKA
8.
JULIA WEKŁYK
9.
STANISŁAW ZYŚK
Redakcja

Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje
Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od
dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach
rejestracji.

Informacja dla rolników - hodowców
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Jeleniej Górze informuje, że posiadacz zwierzęcia
gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) na podstawie
Ustawy z dnia 23 września 2016 roku o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 1605), zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających
w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście
miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Tadeusz Czopor

4

tszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wrocławskich
ks. Tadeusz Rusnak - absolwent Szkoły Podstawowej
w Siedlęcinie, który podczas kazania wygłosił ujmujące
słowa o chwilach przeżytych w murach szkoły obchodzącej jubileusz.

Jubileusz 70-lecia powstania Szkoły
Podstawowej w Siedlęcinie oraz 20. rocznicy
nadania szkole zaszczytnego imienia
Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania
"”Miłość i służba
nadaje sens naszemu życiu
i czyni je pięknym,
ponieważ wiemy,
czemu i Komu je
poświęcamy."
23 września 2016 roku przeżyliśmy niezwykle
uroczysty dzień. Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie
obchodziła Jubileusz 70-lecia powstania oraz 20
rocznicy nadania szkole zaszczytnego imienia Polskich
Nauczycieli Tajnego Nauczania.
Na uroczystych obchodach Jubileuszu pojawili
się zacni goście. Przybyli między innymi: Pan pułkownik
Edward Jakubowski - prezes Zarządu Okręgowego
Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej

Po mszy świętej zebrani goście przeszli do
murów Szkoły Podstawowej w celu zwiedzenia oraz
przypomnienia czasów swojej obecności w placówce.
Ich Pamięć pomogły odświeżyć odpowiednio wyeksponowane na korytarzach i klasach zdjęcia ilustrujące
historię szkoły. W klasach znajdowały się różne eksponaty: akt nadania imienia szkole, kroniki, pamiętniki,
zdjęcia przedstawiające dawną szkołę, a także wiele
innych pamiątek wypożyczonych przez mieszkańców
wsi na tę uroczystość. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się wyłożone kroniki szkolne i klasowe,
gdzie każdy szukał skrawka swojej własnej historii z niekiedy odległych lat. Podczas zwiedzania szkoły każdy
gość mógł wpisać kilka własnych słów do pamiątkowej
kroniki szkoły. W klasach można było zobaczyć
dyplomy, medale i przepiękne puchary uczniów naszej
szkoły za liczne osiągnięcia sportowe, a także różne
pomoce przyrodnicze i biologiczne wykorzystywane
podczas zajęć, a pozyskane w ramach wielu projektów
przeprowadzanych w szkole. W czasie zwiedzania
budynku można było zobaczyć łezkę w niejednym oku
zebranych gości. Uczestnicy w czasie krótkiej retrospekcji pokazywali sobie nawzajem fotografie pamiątkowe, które przywieźli ze sobą. Emerytowani nauczyciele oraz ich wychowankowie wspominali swoją przeszłość w murach szkoły. Były to miłe i wzruszające
chwile dla każdego zwiedzającego gościa.
O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta akademia
w Sali Domu Ludowego. Pani Dyrektor przedstawiła
historię placówki oświatowej, od 1945 roku do chwili
obecnej. Podczas swojego przemówienia Pani Dyrektor
wyraziła szczególne podziękowania dla osób, które
wspierają Szkołę Podstawową w Siedlęcinie. Są to osoby,
na które placówka zawsze i w każdym momencie może
liczyć. Potem zostały odczytane listy gratulacyjne oraz
życzenia z okazji jubileuszu szkoły od osób, które
z różnych przyczyn nie mogły pojawić się osobiście
podczas uroczystości.

i Byłych Więźniów Politycznych oraz Pani Monika
Misztal - Partyka - specjalista od spraw organizacji
uroczystości Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych; Pani Anna Konieczyńska- starosta
Powiatu jeleniogórskiego; Pan Piotr Paczóski- zastępca
prezydenta Jeleniej Góry. Nie zabrakło również wójta
Gminy Jeżów Sudecki Pana Edwarda Dudka; zastępcy
wójta Gminy Jeżów Sudecki Pana Artura Smolarka;
sekretarza gminy Jeżów Sudecki Pani Ewy Nidzgorskiej; Swoją obecnością zaszczycili uroczystość również
nauczyciele będący na zasłużonych emeryturach oraz
absolwenci szkoły, którzy bardzo licznie przybyli na
dostojny jubileusz placówki. Honory gospodarza
uroczystości pełniła dyrektor Szkoły Podstawowej
w Siedlęcinie Pani Zuzanna Kozyra.
Obchody rozpoczęły się o godzinie 9.00 uroczystą
Mszą Świętą w Kościele p.w. św. NMP, której przewodniczył ksiądz proboszcz Dariusz Pytel. Wraz z nim mszę
świętą sprawował proboszcz parafii p.w. Najświę-
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Warto tu wspomnieć, iż Pani Monika Misztal-Partyka na
tę uroczystość przybyła aż z Warszawy, gdzie na co
dzień zajmuje się organizowaniem uroczystości dla
kombatantów oraz osób będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego.
Prowadzi i koordynuje realizację także innych przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji walk
o niepodległość Rzeczypospolitej oraz pamięci ofiar
wojny i okresu powojennego. Współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami kombatanckimi oraz urzędami administracji publicznej zajmującymi się sprawami polskich kombatantów i ofiar
represji poza granicami kraju.
Kolejnym punktem akademii były przemówienia. Podczas przemówień goście składali życzenia,
wspominali swoje chwile w placówce oraz wręczali
kwiaty na ręce dyrektor Szkoły Pani Zuzanny Kozyry.

Następnie Pan pułkownik Edward Jakubowski
wraz z Panią Moniką Misztal-Partyką - specjalistą
w Departamencie Uroczystości Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych dokonali aktu
odznaczenia sztandaru szkoły oraz nadali odznaczenia
wyróżnionym gościom, którzy przybyli na uroczystość.
Odznaczenia PRO- PARTIA otrzymali Piotr Paczóskizastępca prezydenta Miasta Jelenia Góra, Ryszard Grekprezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Tadeusz Gąsiorowski- były wójt Gminy
Gromadka. Warto wspomnieć, iż Pani Dyrektor również
otrzymała taka odznakę, a każdy z nauczycieli oraz
gospodarze gminy otrzymali dyplom uznania nadany
przez pułkownika doktora habilitowanego Ryszarda
Sobierajskiego- Prezesa Zarządu Głównego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

W części artystycznej duże wrażenie na zebranych gościach zrobił występ uczniów klasy III oraz klas
starszych. Umiejętnie wpleciona w program historia
polskiej szkoły w Siedlęcinie przybliżyła klimat wcześniejszych lat.
Cała akademia była niepowtarzalną okazją do
odświeżenia wspomnień oraz nawiązania nowych,
głębokich i autentycznych więzi.
Ukoronowaniem tego niezwykłego dnia był wspólny
obiad, podczas którego nie zabrakło wspólnych wspomnień i śpiewów.
Magdalena Ławrynowicz
Nasz honorowy gość Pani Monika MisztalPartyka w czasie swojego wystąpienia pogratulowała
nauczycielom osiągnięć, jakie uzyskali na przestrzeni lat
działania placówki, w szczególności powstania w szkole
pięknej i bogatej w zasoby pamiątkowe Izby Patrona.
Pani Misztal- Patryka złożyła także życzenia wszystkim
pracownikom placówki. Po wystąpieniu naszego ważnego gościa Pan Pułkownik Edward Jakubowski wręczył
Pani Monice na pamiątkę książkę pt. „Ocalić od zapomnienia. Kobiety 1 i 2 Armii Wojska Polskiego biografie i wspomnienia”.
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Andrzejki w Dziwiszowie
Sołtys i Rada Sołecka z pomocą mieszkańców:
Ilony Sadowskiej, Mariana Banacha i młodzieży
Dziwiszowa: Martyny Gawrońskiej, Oli Wolińskiej
i Jasia Jackiewicza zorganizowali zabawę dla dzieci.
Odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Coraz mniej
śmieci segregują dorośli i dzieci”. Były tańce, konkursy,
zawody i recytacja wierszy, pokaz ratownictwa OSP
Dziwiszów.
Organizatorzy serdecznie dziękują za dar serca
sponsorom, by zabawa była atrakcyjniejsza:
Panu Wójtowi Gminy Edwardowi Dudkowi za słodycze,
OSP Dziwiszów za owoce,
Panu Rafałowi Mrugale za pyszne pączki,
Związkowi Gmin Karkonoskich za ufundowanie nagród
na konkurs plastyczny.

Przewodnicząca Rady
Sołeckiej Dziwiszów
Kazimiera Wójcik

Bieg górski w Paseky nad Jizerou
W sobotę 24.09.2016 r. reprezentacja gminy
Jeżów Sudecki wzięła udział w Poutovym Behu
Budarkou w Pasekach nad Jizerou w naszej czeskiej
gminie partnerskiej. W biegu wzięli udział mieszkańcy
gminy Jeżów Sudecki, którzy pod opieką nauczycieli wf
Zbigniewa Sosa i Andrzeja Zaremby wystartowali w
biegach młodzieżowych i seniorów . Na dystansie 1100
m w typowym biegu alpejskim /pod górę/ reprezentanci
Jeżowa Sudeckiego osiągnęli sukcesy:
Marceli Krzywy - I miejsce w biegu do lat 11
Łukasz Smagacki - II miejsce w biegu do lat 10
Olaf Mela - II miejsce w biegu do lat 15
Dawid Rzepka - II miejsce w biegu seniorów
Martyna Tyka - III miejsce w biegu do lat 10
Kacper Balakowski - III miejsce w biegu do lat 15

Ten specyficzny, bardzo trudny bieg ukończyli
wszyscy startujący. Serdecznie im gratulujemy!
Andrzej Zaremba
udostępniły panie: Halina Korzec, Stanisława Bieniasz,
Barbara Urban i Wanda Dec.

Odpustowe wspomnienia w Chrośnicy
Święto patronalne kościoła parafialnego w Chrośnicy
św. Jadwigi Śląskiej odbyło się w niedzielę 16. października. Msza odpustowa rozpoczęła się o godzinie 14:00.
Po mszy parafianie spotkali się w Świetlicy Wiejskiej kawa, herbata, słodkie „co nieco” przygotowane przez
mieszkańców wsi. To jednak nie koniec atrakcji, w tym
roku przygotowano także pokaz dawnych i współczesnych zdjęć z Chrośnicy. Czar wspomnień ożywił
zebranych- rozpoznawanie na fotografiach sąsiadów ze
szkolnych ław, z uroczystości kościelnych czy życia
codziennego wzbudziło wiele radości i wzruszeń. Wśród
zdjęć znalazły się „perełki” historyczne: dwa kościoły
chrośnickie, zdjęcie pierwszych osiedleńców, fotokopia
pokwitowania obioru krowy z 1946 roku - Chrośnica była
wówczas gromadą Ludwików. Pomysł, opracowanie
i obsługa techniczna pokazu- Monika Wizła-Kubiak
i Joanna Wojtko. Rodzinne pamiątki fotograficzne

Serdecznie dziękujemy!
Joanna Wojtko
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Andrzejki
Tradycyjnie, jak co roku, tak i w tym, najmłodsi
wróżyli sobie w andrzejki, traktując wróżby z lekkim
przymrużeniem oka jako dobrą zabawę. Obchodzone
w Polsce od kilku pokoleń, nie tracą na popularności.
Były wróżby z butami, lanie wosku, ciasteczka z wróżbą,
tajemnicze kleksy i wiele innych. Zabawy przyniosły
dzieciom dużo radości i uśmiechu.

Co ciekawego w klasach I-III
w Jeżowie Sudeckim?
Śniadanie Daje Moc
8 listopada 2016r., już po raz kolejny, uczniowie
klas I-III i dzieci z oddziału przedszkolnego wzięli udział
w Dniu Śniadanie Daje Moc wspólnie ze szkołami z całej
Polski. Dzień ten obchodzony był w Polsce po raz szósty.
Wszyscy wiemy, że śniadanie to najważniejszy posiłek
dnia. Dzieci spożywając je, mają energię do nauki, lepiej
koncentrują się i mają siłę do zabawy. Śniadanie to
najlepszy start w nowy dzień.

W Książnicy Karkonoskiej

Bądźmy uważni
W listopadzie gościliśmy przedstawicieli policji
z Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze, którzy opowiadali i wyjaśniali najmłodszym uczniom Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim, jak powinni postępować
w czasie zagrożeń, znalezienia nieznanych pakunków.
Dzieci dowiedziały się, jak i komu przekazywać niepokojące je zdarzenia i jak zachowywać się w konkretnych
sytuacjach.
Uczniowie klas I- III przez ostatnie tygodnie byli gośćmi
w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Poznawali
tajniki pracy bibliotekarza, zaznajamiali się z księgozbiorem biblioteki, a także samodzielnie wyszukiwali
wybrane książki z katalogu online. Panie z Książnicy
szczegółowo wyjaśniały i udzielały uczniom wszelkich
odpowiedzi na pytania. Jako ostatnia grupa, która gościła
w bibliotece, byli uczniowie klas III a i b. Dzięki zaangażowaniu pani Małgorzaty Prugar w przedsięwzięcie,
zachęcanie do czytania, uczniowie może chętniej będą
odwiedzać bibliotekę szkolną, gminną i Książnicę
Karkonoską.
Sylwia Mackiewicz
latawców, w których uczestniczyło ok. 190 zawodników
z całego Dolnego Śląska. Braliśmy udział w zawodach,
pokazach i piknikach w kraju i za granicą.
Organizowaliśmy Kurs Instruktorów Modelarstwa Lotniczego, przeprowadziliśmy I Rajd śladami
szybowcowej historii Jeżowa Sudeckiego. Braliśmy
udział nie tylko w zajęciach modelarskich, ale również
w pracach na rzecz Jeżowa Sudeckiego, przy pomocy
przyjaciół modelarni: Jarosława Szparkowskiego,
Sławomira Bereźnickiego i Marka Jasnosza zamontowaliśmy tablicę pamiątkową na cmentarzu niemieckim.
Wykonaliśmy i zamocowaliśmy napisy na hangarze na
Górze Szybowcowej. Otrzymaliśmy najwyższe wyróżnienie lotnicze „Błękitne Skrzydła” oraz otrzymaliśmy
nominacje do nagrody „Liczyrzepy”. We wrześniu założyliśmy własne stowarzyszenie pod nazwą: Euroregionalne Centrum Modelarskie. W naszym statucie
oprócz modelarstwa jest też historia i tradycje szybowcowe oraz lotnicze Jeżowa Sudeckiego.

Mijający rok 2016
w Euroregionalnym Centrum Modelarskim
Mijający rok nasze centrum modelarskie może
zaliczyć do bardzo udanych. Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy zawody modelarskie od smyków do
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W imieniu własnym oraz całego zarządu stowarzyszenia chciałbym serdecznie podziękować tym
wszystkim, którzy nas wspierali i pomagali przy organizacji imprez i zawodów modelarskich. Zapraszamy na
najbliższe zawody 25 lutego 2017 roku w hali przy
ul. Krętej 27.
Euroregionalne Centrum Modelarskie życzy
wszystkim ciepłych, radosnych i rodzinnych świąt
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku
Prezes stowarzyszenia
Władysław Jagiełło

Zarząd stowarzyszenia to:
Władysław Jagiełło - prezes
Marcin Gurtatowski - wiceprezes
Krzysztof Malczuk - sekretarz
Rafał Wiaderek - skarbnik
Komisja rewizyjna:
Sebastian Janicki - przewodniczący
Krzysztof Bański - członek
Dariusz Dukowicz - członek
Obecnie stowarzyszenie liczy 18 członków.

II miejsce III miejsce -

Jesienne Bieganie Siedlęcińskiej Młodzieży
Okres jesienny sprzyja do zajęć na świeżym
powietrzu. Wykorzystując to, młodzi biegacze z Siedlęcina wzięli udział w różnych imprezach biegowych,
notując duże sukcesy:

Mateusz Hamkało
Kalina Trytek
Filip Pyziak
Estera Krzywy
Martyna Tyka
Kajetan Dusznik

4.V Memoriał im. Michała Wojtanowskiego - Bielawa
- 08.10.2016 r.
I miejsce III miejsce -

1.XIV Memoriał Ryszarda Semczuka - impreza z cyklu
„JELENIA GÓRA BIEGA” - Jelenia Góra - 18.09.2016 r.
I miejsce - Aleksandra Borowiec
Martyna Tyka
Marceli Krzywy
II miejsce Oliwia Pasieka
Marta Marchewka
Mateusz Hamkało
Kajetan Dusznik
III miejsce - Kacper Zawada

5.II Bieg Pod Chojnikiem - impreza z cyklu „JELENIA
GÓRA BIEGA” - Jelenia Góra - 16.10.2016 r.
I miejsce -

2.III Międzypokoleniowy Bieg Pojednania Krzyżowa - 29.09.2016 r.
I miejsce II miejsce -

II miejsce -

Kalina Trytek
Filip Pyziak
Krystian Tomoń
III miejsce -

3.Żarowskie Biegi Strefowe - Żarów - 02.10.2016 r.
I miejsce -

Aleksandra Borowiec
Kalina Trytek
Estera Krzywy

Aleksandra Borowiec
Marta Marchewka
Marceli Krzywy

Aleksandra Borowiec
Martyna Tyka
Estera Krzywy
Oliwia Pasieka
Jakub Smolarek
Marta Marchewka
Marceli Krzywy
Mateusz Hamkało
Kornelia Juszczak
Kajetan Dusznik
Gratulujemy !
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Andrzej Zaremba

Dzień Seniora
W dniu 8 października 2016 roku w ramach
realizacji projektu pn. „Współpraca Gmin Partnerskich
w tradycji i kulturze dwóch narodów” zostało zrealizowane działanie pn. „Dzień Seniora”, które odbyło się
w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. Wśród seniorów gościliśmy delegacje z Gmin
partnerskich - Paseky nad Jizerou i Vierkirchen. Wszystkich seniorów powitał Wójt Gminy - Edward Dudek
i Sołtys wsi Jeżów Sudecki - Teresa Mitka.

Po posiłku Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
oraz Sołtys złożyli życzenia i gratulacje dla par
małżeńskich z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego:
państwu Stanisławie i Stanisławowi Smoleń za 73- lecie
pożycia małżeńskiego oraz za ponad 50 lat pożycia
małżeńskiego państwu Genowefie i Tadeuszowi Kwoka,
państwu Walentynie i Januszowi Siemińskim oraz
państwu Walentynie i Jerzemu Marczewskim.
Wójt Gminy podziękował również p. Teresie
Mitce - Sołtysowi, za wzorową pracę na rzecz Sołectwa
Jeżów Sudecki za wykonywane prace i działalność
w 2016 roku oraz uzyskane wyróżnienie, w tym Wojewody Dolnośląskiego „Sołtys roku'2015". Po podziękowaniach, gratulacjach wystąpił zespół „Dziwiszowianki”, który zaprezentował piosenki ludowe, oraz zespół
z Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie „Skauci”.
Przedstawiciele Gmin Partnerskich podziękowali za
zaproszenie i przekazali swoje życzenia dla seniorów. Na
spotkanie z Seniorami zostali zaproszeni również przedstawiciele Policji, którzy przekazali informację na temat
bezpieczeństwa i uczulili ich na różne formy przestępczości, którymi są zagrożone osoby w podeszłym wieku.

Spotkanie rozpoczęły występy dzieci z oddziału
przedszkolnego i klas I-III Zespołu Szkół w Jeżowie
Sudeckim, które zostały nagrodzone gromkimi brawami,
a seniorzy otrzymali od uczniów ręcznie wykonane
pamiątki. Po występach seniorzy zjedli obiad przygotowany przez Radę Sołecką oraz degustowali ciasta, które
zostały upieczone przez mieszkanki sołectwa Jeżów
Sudecki.
Najbardziej oczekiwanym i integracyjnym punktem spotkania były tańce, seniorzy wspólnie się bawili
w rytm muzyki. Organizatorów bardzo cieszy fakt, że tak
wielu seniorów uczestniczyło w spotkaniu, jest to jedno
z wielu spotkań w ciągu roku, na którym mogą spotkać
się, porozmawiać, pośpiewać i potańczyć, gdyż Rada
Sołecka pod przewodnictwem p. Sołtys organizuje kilka
razy w roku wieczorki integracyjne, na które przychodzi
również wielu Seniorów.
Składamy serdeczne podziękowania Pani Sołtys Teresie Mitce, członkom Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia "”Sołectwo Jeżów Sudecki" za przygotowanie
spotkania.
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.
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Dzień Papieski w Dziwiszowie
"Człowiek współczesny tak bardzo potrzebuje nadziei”
Jan Paweł II

Dnia 22 października w świetlicy wiejskiej - Dziwiszów 157 odbyła się uroczystość upamiętniająca życie
Jana Pawła II. Wspólne śpiewanie z mieszkańcami
prowadził zespół „Dziwiszowianki” z zaprzyjaźnionym
zespołem „Sybiraczki i Kresowianie”. Na organach i akordeonie przygrywał Pan Marian Banach. Spotkanie
odbyło się w miłej atmosferze przy śpiewach pieśni

kościelnych i piosenek biesiadnych, przy pysznym torcie
upieczonym przez Panią Marię Aleksandrowicz. Odbył
się konkurs o życiu Jana Pawła II. Okazało się, że
uczestnicy konkursu bardzo dobrze znają życie Papieża
z Polski .
Przy pożegnaniu zadowoleni mieszkańcy umówili się na kolejne spotkanie - „Śpiewanie kolęd”, na
które Rada Sołecka Dziwiszów serdecznie zaprasza.

Przewodnicząca Rady Sołeckiej Dziwiszów
Kazimiera Wójcik
Dariusz Pytel, Przedstawiciele Rady Rodziców Przewodnicząca Pani Agnieszka Hamkało i Zastępca Pan
Janusz Garbowski oraz Rodzice, Dziadkowie i najbliżsi
pierwszoklasistów.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
I PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLĘCINIE
Dnia 14.10.2016 r. w Szkole Podstawowej im.
Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie
odbyła się podwójna uroczystość. W tym dniu obchodzono Dzień Edukacji Narodowej oraz w poczet uczniów
Szkoły Podstawowej przyjęto pierwszoklasistów.
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:
Wójt Gminy Pan Edward Dudek, Zastępca Wójta Gminy
Pan Artur Smolarek, Sołtys wsi Siedlęcin Pan Marian
Tyka, Radna wsi Siedlęcin Pani Krystyna Tyka, była
Dyrektor Szkoły Pani Krystyna Mujta, Ksiądz Proboszcz

Akademię szkolną dotyczącą Dnia Edukacji
Narodowej przygotowali uczniowie klasy II pod kierunkiem wychowawczyni Pani Marleny Łaty. Młodzi artyści
piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień
w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli i pracowników
szkoły. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność
za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie,
czujność i troskę o dobro wychowanków. Uśmiechniętym nauczycielom i pracownikom szkoły wręczono
laurki wykonane na zajęciach koła plastycznego.
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Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani
Zuzanna Kozyra, która mówiła o trudnej, ale jakże
pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała wszystkim
nauczycielom i pracownikom szkoły za dotychczasowe
zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości
w tym wyjątkowym zawodzie.
Również Wójt Gminy Pan Edward Dudek zwracając się do nauczycieli przekazał najlepsze życzenia,
a na ręce Pani Dyrektor bukiet kwiatów. Nie zabrakło
życzeń oraz słodkich upominków od Sołtysa Wsi
Siedlęcin Pana Mariana Tyki oraz Rady Rodziców.
Kolejny punkt uroczystości należał do uczniów
klasy I. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
uczennica klasy V Joanna Borowiec oraz uczniowie
klasy IV Aleksander Pietrzak i Julia Szadujko powitali
pierwszoklasistów, życzyli im sukcesów w nauce oraz

zapewnili o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole
i poza nią.
Uczniowie klasy pierwszej ubrani w świąteczny
strój galowy, przepiękna dekoracja sali, to wszystko po
to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej
uroczyście. Pierwszoklasiści przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni Pani Krystyny Sos program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności
wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą
dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które
ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Wszyscy zgromadzeni zgodnie stwierdzili, że
mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej.
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.
Pasowania na uczniów dokonała Pani Dyrektor Zuzanna
Kozyra. Dzieci otrzymały wspaniałe upominki w postaci
puzzli, książeczek, przyborów szkolnych oraz pamiątkowych dyplomów od Pani Dyrektor, Rodziców, Rady
Rodziców oraz wychowawczyni. Wójt Gminy Pan
Edward Dudek swoim zwyczajem zafundował gminną
wycieczkę dla uczniów klas pierwszych (za co serdecznie
raz jeszcze - DZIĘKUJEMY!)
Na zakończenie zaproszono przybyłych gości,
nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów klasy I
i ich najbliższych na słodki poczęstunek przygotowany
przez Rodziców pierwszoklasistów oraz Rodziców
uczniów klasy II. Gorące podziękowania od wychowawczyń - Krystyny Sos i Marleny Łaty.
Krystyna Sos

„Lecieli do Wolności”
Pierwsza ucieczka cywilów samolotem
Drugiego sierpnia 1945 roku instruktor Władysław Dziergas wystartował z zastosowaniem lin gumowych do pierwszego po wojnie lotu szybowcem Kranich
z Góry Szybowcowej w ówczesnym Grunowie, czyli
w obecnym Jeżowie Sudeckim. Wkrótce loty zaczęli
wykonywać jego uczniowie. Byli to harcerze, którzy
przyjechali tu z rejonu Bielska, Białej i Żywca po
wstępnym przeszkoleniu na szybowcach na szybowisku
Żar. Ich głównym zadaniem było zabezpieczenie przed
kradzieżą i niszczeniem szybowców oraz wyposażenia
szkoły szybowcowej i zakładu szybowcowego w Grunowie. W ciągu roku przyjechało tu dziesiątki chętnych
do szkolenia z różnych stron Polski, głównie z Warszawy,
Wrocławia, Poznania i z Małopolski. Szkolenie ich
przebiegało intensywnie. Zabezpieczenie szybowiska
przejęli zawodowi wartownicy, wyposażeni w broń.
26 listopada 1946 roku około godziny trzeciej w nocy
dwaj żołnierze, pełniący funkcje wartowników Wawrzyniec Ferenc i Andrzej Czapla usłyszeli głosy
i kroki nadchodzących ludzi. Chwycili za karabiny,
jeden z nich krzyknął: Kto idzie? Usłyszeli odpowiedź:
Swój, UB. Za moment pięciu uzbrojonych mężczyzn
podeszło do strażników. Grożąc im pistoletami, rozbroili
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ich i przywiązali do kaloryferów. Wkrótce czterech
napastników zniknęło, piąty pilnował przywiązanych. Po
kilkunastu minutach usłyszano warkot silnika samolotu,
który wkrótce wzbił się w powietrze. Był to samolot
produkcji radzieckiej PO-2 o znakach SP - AFH,
dwuosobowy dwupłat konstrukcji drewnianej. Piąty
mężczyzna nadal pilnował wartowników, jeszcze przez

około godzinę. Odchodząc, zagroził im, że jeśli będą
próbować ruszać się z miejsca i wzywać pomocy, to
zginą. Mają czekać w ciszy aż do przyjścia rano drugiej
zmiany wartowników. Tak się też stało. Wtedy dopiero

powiadomiono jeleniogórski Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego o zajściu i kradzieży samolotu.
W Karkonoszach działały już wtedy Wojska
Ochrony Pogranicza. Żołnierz Czesław Wiśniewski,
służąc na warcie, usłyszał na nocnej zmianie warkot
samolotu. Nagle silnik ucichł i po chwili rozległ się
głuchy odgłos uderzenia i trzask łamanych drzew.
Natychmiast pobiegł na posterunek i zawiadomił o tym
swego dowódcę ppor. Stanisława Wronieckiego. Dopiero
2 grudnia udało się wyjaśnić tę tajemnicę. Zlokalizowano
bowiem wtedy miejsce katastrofy samolotu, czego
dokonał leśniczy Bolesław Gwizd z Matejkowic (dziś
Przesieka). Do ppor. Wronieckiego wysłał on z notatką na
kartce papieru pracownika leśnego, którym był Niemiec,
nieznający języka polskiego. Wkrótce podporucznik ten
wspólnie z leśniczym dokonali oględzin rozbitego
samolotu. Znaleziono cztery ciała, co zgadzało się
z zeznaniami strażników z Grunowa. Zgadzały się
również znaki samolotu.
Jeszcze tego samego dnia na miejsce katastrofy
przyjechali funkcjonariusze jeleniogórskiego UBP. Przy
ciałach zabitych znaleźli dokumenty. Wynikało z nich, że
ofiarami katastrofy byli dwaj bracia: Alfred i Rudolf
Szymańscy oraz Władysław Burławski i Franciszek
Rybczyński. Szymańscy podczas wojny walczyli
w oddziałach AK w Małopolsce. Do Grunowa przyjechali latem 1946 roku, Rudolf pracował tam w Zakładzie
Szybowcowym, Alfred zaś w Szkole Szybowcowej.
Alfred w partyzantce posługiwał się pseudonimem Felek,
Rudolf używał imienia Marek. Pod tymi imionami byli
znani w Grunowie. Z ich korespondencji z siostrą Zofią
Szymańską wynika, że mieszkała ona z rodzicami
w Gdańsku i pracowała w Biurze Odbudowy Portu. W
liście dziękowała braciom za pomoc jej kolegom, których
identyfikowano jako Burławskiego i Rybczyńskiego.
4 grudnia 1946 roku na miejsce katastrofy
przybyła komisja z Ministerstwa Komunikacji.
Oceniła ona przypuszczalne przyczyny katastrofy.
Według niej zawinił pilot, którym był Alfred Szymański,
co dopiero wyszkolony podstawowo na krótkim trzytygodniowym kursie w Cywilnej Szkole Pilotów i Mechaników w Ligocie Dolnej koło Strzelc Opolskich, odbytym na przełomie września i października 1946 roku. Nie
miał on jeszcze odpowiednich kwalifikacji pilotażowych
do tak trudnego lotu ani uprawnienia do wykonywania
lotów nocnych. Tablica przyrządów pokładowych nie
była oświetlona. W czasie tego lotu w górach wiał silny
wiatr południowo-zachodni z prędkością 18 - 19 m/s,
który mógł powodować silną turbulencję, zwłaszcza, że
katastrofa nastąpiła na tzw. zawietrznej stronie Karkonoszy. Samolot podczas lotu w górach mógł znaleźć się
w chmurach w oblodzeniu, gdyż temperatura mogła być
tam ujemna. Ponadto samolot był przeciążony, gdyż
leciały nim aż cztery osoby. Pozostaje zagadką, jak one
się zmieściły w tym samolocie, przystosowanym do
przewozu zaledwie dwóch osób. Prawdopodobna była
też mgła lub silne zamglenie.
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Ciała wszystkich czterech ofiar katastrofy pochowano
w lesie na miejscu tragedii. Prawdopodobnie piąty
uczestnik tych zdarzeń, który przypuszczalnie był
związany z grunowską Szkołą Szybowcową, zbudował
w tym miejscu nagrobek i postawił krzyż z tabliczką
i napisem: „Tu spoczywa dwóch braci pilotów Alfred
i Rudolf Szymański wraz z dwoma kolegami. Zginęli
śmiercią lotników dnia 26 listopada 1946. Cześć Ich
Pamięci”. Na prowizorycznej płycie betonowej ułożono
kilka metalowych części z rozbitego samolotu.
Drwale pracujący w lesie wspominali, że w latach
sześćdziesiątych rodzina braci Szymańskich, mieszkająca na Pomorzu, dokonała ich ekshumacji. Ich ciała
pochowano w grobie na cmentarzu w Jeżowie Sudeckim.
Nie wiadomo, czy wraz z nimi przeniesiono tam ciała
kolegów. Nie wiadomo też, czy ekshumacji dokonano
legalnie, bowiem w jeleniogórskim urzędzie Sanepidu
nie ma w tej sprawie dokumentów. Nie odnotowano też
choćby wzmianki w jeżowskiej parafii o pochówku.
Przez wszystkie lata grobem tym opiekowała się pani
Irena Droździkiewicz, która znała braci Szymańskich.
W pracach tych pomagała jej córka Małgorzata Kuczyńska.
Kto, naprawdę wraz z braćmi Szymańskimi poleciał
w tym dramatycznym locie pozostaje do dziś zagadką.
Na grobie w miejscu katastrofy pojawiła się niedawno na
krzyżu tabliczka z nazwiskiem Władysława Pawłowskiego ze Lwowa i z datami: 1923 oraz 1946. Przed ośmiu
laty mieszkanka Wałbrzycha, pani Urszula Gawron,
ujawniła w materiale prasowym, że jest przekonana, iż
w tej katastrofie zginął jej brat, właśnie Władysław
Pawłowski. Kolegował się on z braćmi Szymańskimi,
działali razem we lwowskim AK. Uważa ona, że
dokumenty na nazwisko Władysław Burawski były
fałszywe i dotyczyły naprawdę jej brata. Zgadzało się
jego imię i imię ojca. Matka miał na drugie imię Maria,
którym w dokumentach zapisano matkę Wł. Burławskiego. Nie zgadzała się natomiast data urodzenia.
Rodzina Pawłowskich w październiku 1945 przyjechała
ze Lwowa do Katowic, następnie zamieszkała w Gliwicach. Władysław Pawłowski uciekał ze Lwowa w Rzeszowskie, potem ślad o nim zaginął. Odnalazł rodzinę

w Gliwicach dzięki koledze Teodorowi ("Dorkowi")
Grabowskiemu. Wkrótce w Gliwicach próbował go
znaleźć Urząd Bezpieczeństwa, postanowił więc natychmiast uciekać do Gdańska. Przebąkiwał, że ucieknie
zagranicę statkiem drogą morską, mając jeszcze z AK
dokumenty na inne nazwisko. Jego kolega Dorek, który
też miał sfałszowane w AK swoje dokumenty, również
wybierał się do Gdańska, aby skontaktować się z braćmi
Szymańskimi.Siostra Władysława Urszula wiedziała, że
planowali oni, iż jeśli nie uda się im ucieczka statkiem, to
będą próbować uciec samolotem. Pani Urszula przypuszcza, że kolejnym zaginionym w katastrofie samolotu
nie był Franciszek Rybczyński, urodzony rzekomo w
roku 1926 w Łucku, lecz naprawdę to Teodor Grabowski,
faktycznie urodzony w Łucku. W zachowanym liście
Zofii Szymańskiej z 14 listopada 1946 roku pisała ona do
brata: „Eluś, bardzo się cieszę, że masz coś do moich
kolegów (…). Bardzo mi ich żal, marnują się w Gdańsku.
Bardzo ich lubię, bo są naprawdę fajni koledzy. (…).
Pozdrowienia od Dorka, Władzia, Fredzia i wszystkich
znajomych dla Ciebie”.
Czyżby wspomniany tu Fred był tym piątym, który
26 listopada pilnował stróży?
W tym roku minęło 70 lat od czasu tej katastrofy pod
Przesieką. Od lat interesował się nią ksiądz proboszcz
jeżowskiej parafii Andrzej Szarzyński. Chcąc godnie
uczcić pamięć braci Szymańskich, postanowił wyremon-

tować przy współudziale wójta gminy Edwarda Dudka
i Krzysztofa Grzegorczyka ich grób na cmentarzu.
Efektem jest duża piękna płyta nagrobna. Jest na niej
wyryty model samolotu PO-2 wraz ze znakami SP-AFH
oraz z napisem:
Pozyskane środki
z rezerwy celowej budżetu państwa dla Gminy
Gmina dzięki pomocy i staraniom Pani Poseł
Marzeny Machałek otrzymała dotację z rezerwy celowej
z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk
żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 332.564,00 zł
na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej
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Tu spoczywają
Żołnierze Armii Krajowej
bracia
Alfred Szymański ps. " Felek”
ur. 28.04.1926 roku
i
Rudolf Szymański ps. " Marek”
ur. 18.06.1922 roku,
którzy podczas ucieczki z kraju samolotem typu PO-2
SP-AFH
wystartowali z lotniska w Jeżowie Sudeckim, a zginęli
w katastrofie lotniczej w Przesiece 26.11.1046 roku.
Lecieli do Wolności!
Historyczny metalowy krzyż wraz z tabliczką wyremontował latem br. Henryk Mynarski, właściciel jeżowskiego zakładu szybowcowego wraz ze swymi dwoma
pracownikami: Bogdanem Barczykiem i Mariuszem
Olchówką. Finansowego wsparcia inicjatywy księdza
proboszcza udzielił Jeleniogórski Klub Seniorów
Lotnictwa (JKSL) i jeżowscy parafianie (Anne Maria
Szadkowska, Władysław Kędziorek, Ryszard Ptak,
Stanisław Błasiak, Edward Dudek).
Dokładnie w 70 rocznicę katastrofy, w sobotę
26 listopada, przy grobie braci Szymańskich odbyła się
uroczystość jubileuszowa. Wzięli w niej udział: ksiądz
proboszcz Andrzej Szarzyński, wójt gminy Edward
Dudek, lotnicy Aeroklubu Jeleniogórskiego (AJ), członkowie JKSL oraz przedstawiciele gminy Jeżów Sudecki.
Ksiądz proboszcz Andrzej Szarzyński przywitał zebranych, wygłosił okolicznościowe przemówienie i poświęcił grób. Wystąpili również: wójt gminy Edward Dudek
i niżej podpisany. Nad grobem i głowami zebranych
przeleciał kilkakrotne samolotem Wilga dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego - Jacek Musiał. W godzinach
przedpołudniowych na miejscu katastrofy w lesie koło
Przesieki był obecny niżej popisany wraz z instruktorem
modelarstwa lotniczego z jeżowskiego Centrum Modelarstwa Lotniczego Marcinem Gurtatowskim, którzy
zapalili tam znicze. Grób ten jest odwiedzany, o czym
świadczą zachowane na nim dziesiątki zniczy.
Była to pierwsza w Polsce próba ucieczki po
wojnie cywilów samolotem cywilnym na Zachód,
prawdopodobnie do Austrii. Wcześniej, 4 lipca 1946 roku
pierwszej, w dodatku udanej, ucieczki samolotem
wojskowym Jak-9 dokonał pilot mjr Tadeusz Siewierski,
który wystartował z lotniska Rakowice w Krakowie
i wylądował w Niemczech.
Stanisław Błasiak

nr 627/106 ul. Graniczna w Jeżowie Sudeckim od 0,000
km do 0,500 km (intensywne opady deszczu czerwiec
2013)”.
Całkowita wartość zadania wyniosła 621.212,24 zł.
W ramach realizacji zadania została wykonana podbudowa drogi, przepusty, nawierzchnia bitumiczna
i oświetlenie solarne.
Redakcja

Sukces na Biegu Niepodległości w Wałbrzychu
Dzień Niepodległości młodzi biegacze z Siedlęcina
obchodzili na sportowo w Wałbrzychu, gdzie wzięliśmy
udział w biegach dzieci i młodzieży w ramach XVII

Crossu Niepodległości. Z powodu choroby na bieg
pojechało tylko 10 uczniów, ale za to wspaniałych
biegaczy, którzy odnieśli duże sukcesy w swoich
kategoriach wiekowych.
Najlepiej wypadli:
I miejsce
Kalina Trytek
Mateusz Hamkało
Marceli Krzywy
II miejsce
Krystian Tomoń
Oliwia Pasieka
Kajetan Dusznik
III miejsce
Estera Krzywy
Jakub Hołub
Agata Jabkowska
Serdecznie gratulujemy!
Andrzej Zaremba

Kalendarz planowanych imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych
w Gminie Jeżów Sudecki w miesiącach I – II 2017 roku

Data

Nazwa imprezy

Miejsce
STYCZEŃ

06.01
Orszak Trzech Króli-z kościoła św. Stanisława Euroregionalne
godz.12.00 do Eurocentrum
Centrum Spotkań Gmin
Partnerskich
06.01
Spotkanie opłatkowe Siedlęcin
sala Domu Ludowego
godz. 17.00
13.01.
Spotkanie z pisarką- panią Joanną Marią
Biblioteka
godz.17.00 Chmielewską
w Dziwiszowie
14.01
Zabawa karnawałowa dla dzieci
sala Domu Ludowego
godz. 9.00
w Siedlęcinie
14.01.
Zabawa karnawałowa dla dzieci
ECSGP Jeżów Sudecki
godz. 13.00
15.01
Zawody narciarskie o Puchar Łysej Góry
Łysa Góra Dziwiszów
godz. 10.00
21.01
Wspólne śpiewanie kolęd
Świetlica-Biblioteka
godz.16.00
Dziwiszów
Koncert
kolęd–Kowarska
Orkiestra
Rozrywkowa
22.01.
ECSGP Jeżów Sudecki
godz. 15.00 – MOK Kowary, Dziwiszowianki z Dziwiszowa
29.01
Puchar „Aesculap”- zawody narciarskie
Łysa Góra Dziwiszów
godz. 10.00

Organizator
Parafia Jeżów Sudecki,
Rada Sołecka
Sołtys, Rada Sołecka,
Stowarzyszenie, Parafia
Biblioteka Dziwiszów
Samorząd Sołectwa,
Szkoła Podstawowa
Sołtys, Rada Solecka,
Stowarzyszenie
SN i SKN Aesculap SKI
Arena Łysa Góra
Samorząd wsi, Biblioteka
Rada Sołecka,
Urząd Gminy, ZGK
SN i SKN Aesculap , SKI
ARENA Łysa Góra

LUTY
25.02.
godz. 10.00
25.02.
godz. 20.00
26.02
godz. 10.00

Smyki na Start
Zabawa karnawałowa

Hala Sportowa Jeżów Euroregionalna pracownia
Sudecki
Modelarska
ECSGP Jeżów Sudecki LKS „Lotnik”

III Memoriał Stanisława Rażniewskiego –
zawody narciarskie

Łysa Góra –
Dziwiszów
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SN i SKN, SKI Arena
Aesculap Łysa Góra

Wielkie wyróżnienie gminy
oraz działaczy sportowych
Zarząd Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we
Wrocławiu uroczyście podsumował XVII Dolnośląskie
Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi i Miast. Impreza odbyła
się w Strzegomskim Centrum Kultury 9 grudnia 2016 r.
Z gminy Jeżów Sudecki na uroczystość zostali
zaproszeni:

Ogromnym wyróżnieniem było przyznanie przez
Ministra Sportu i Turystyki pana Witolda Bańkę
odznaczeń dla działaczy sportowych gminy Jeżów
Sudecki za całokształt pracy sportowej w Ludowych
Zespołach Sportowych oraz młodzieżą szkolną:

- Wójt Gminy Edward Dudek
oraz nauczyciele wychowania fizycznego i działacze LZS
- Andrzej Zaremba - Prezes GLKS "Jeżów Sudecki",
- Zbigniew Sos - Wiceprezes GLKS "Jeżów Sudecki".
Wójt Gminy Edward Dudek odebrał puchar za
XII miejsce naszej gminy w XVII Igrzyskach
Dolnośląskich - warto nadmienić, że byliśmy pierwszą
gminą wiejską w rankingu Samorządów.

Andrzeja Zaremby - Srebrna Odznaka za Zasługi dla
Sportu,
Zbigniewa Sos - Brązowa Odznaka za Zasługi dla
Sportu.
Ponadto Rada Dolnośląska LZS we Wrocławiu
przyznała obu działaczom Medal 70 - lecia LZS oraz
Wójtowi Gminy Podziękowanie za współpracę w roku
2016.
Andrzej Zaremba

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

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

Drogi czytelniku
gdy już nasz Biuletyn
będzie niepotrzebny
przekaż go innym

Druk
sfinansowany
przez
Związek
Gmin
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