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Otwarcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jeżowie Sudeckim
1 września 2018 roku został uroczyście otwarty
nowy kompleks budynków mieszczących Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim.

Główne obchody uroczystości odbyły się w auli
szkolnej, uczestniczyli w niej zaproszeni znamienici
goście: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary
Przybylski, Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz
Wrzal, starszy wizytator Kuratorium Oświaty we

Wrocławiu Jolanta Studniarek, ks, proboszcz Andrzej
Szarzyński, senator R.P. Krzysztof Mróz, posłanka Zofia
Czernow, asystentka wiceministra Edukacji Narodowej
Marzeny Machałek, przedstawiciele samorządu lokalnego, gmin partnerskich z Czech i Niemiec, dyrektorzy
szkół gminnych, nauczyciele - byli pracownicy szkoły.
Mimo kapryśnej, deszczowej pogody nową szkołę

Październik 2018
odwiedziło wielu mieszkańców gminy. Wszyscy
pragnęli obejrzeć nowoczesny obiekt przystosowany
także dla uczniów niepełnosprawnych, w którym na
dwóch piętrach znajduje się dwanaście sal lekcyjnych,

pracownia komputerowa, biblioteka z mediateką, sala
konsumpcyjna oraz sale do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Kolorami zachwyca część przedszkolna,
w której znajdują się cztery sale dla 3-, 4-, 5- i 6-latków.
Wszystkie sale , zarówno przedszkolne, jak i szkolne, są
skomputeryzowane oraz wyposażone w tablice multimedialne. Szkoła otrzymała także pomoce dydaktyczne
do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
oraz do prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Rodzice z zachwytem oglądali
miejsce, w którym codziennie będą przebywać ich
pociechy.
Dotychczasowe budynki szkolne nie zawsze
spełniały swoją rolę.

i cyfrowych. Komplementarne przygotowanie dwóch
wniosków projektowych pozwoliło sprawnie pozyskać
środki i zrealizować przedsięwzięcie.
Łączna wartość inwestycji wyniosła 10 mln zł, z tego
dofinansowanie unijne 6,5 mln zł. Projekt zrealizowano
w 17 miesięcy. Łączna powierzchnia użytkowa budynku
2385,42 m2, Przedszkola 544,16 m2, Szkoły Podstawowej - 151977 m2, części wspólne 330,49 m2 .
Dziękujemy wszystkim współuczestniczącym w
realizacji zadania, to dzięki działaniom i zaangażowaniu
wielu stron przedsięwzięcia nasze dzieci mogły rozpocząć
w tym roku szkolnym naukę w nowoczesnym obiekcie,
dobrze wyposażonej szkoły i przedszkola.
Życzymy dzieciom sukcesów w nauce, a rodzicom
zadowolenia z nowych warunków szkolnych i dumy
z pociech.
Pracownicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jeżowie Sudeckim

Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim zaczęła
funkcjonować 8 września 1945 roku. W 2016 roku
uroczyście obchodzono 70-lecie istnienia instytucji.
Przez szereg lat placówka zmieniała swój wizerunek. Na
początku mieściła się w jednym budynku, później
uczniowie uczyli się także w salach w budynkach
udostępnianych przez osoby prywatne. Przez ostatnie
lata (podczas istnienia Zespołu Szkół) szkoła mieściła się
w trzech budynkach: w parterowym drewnianym przy
ulicy Krętej gdzie uczyły się klasy I-III oraz funkcjonował oddział przedszkolny), w budynku przy ulicy
Długiej (dawny Dom Ludowy) - znajdowały się klasy
IV-VII oraz biblioteka i świetlica dla uczniów gimnazjum, a w budynku głównym uczyli się gimnazjaliści, tu
także znajdowała się sala komputerowa oraz gabinet
dyrektora i sekretariat. Niespełna dwa lata temu miejsce
na drugim piętrze budynku zajęła księgowość szkoły. Po
otwarciu Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin
Partnerskich uczniowie edukowani byli także w klasach
utworzonych w tymże budynku.
Dziś warunki nauki i pracy znacząco się
poprawiły. Można powiedzieć, że Zespół Szkolno Przedszkolny to obiekt na miarę XXI wieku. Nowy
budynek szkolno-przedszkolny, tuż obok hala sportowa
(oddana do użytku kilka lat temu ) tworzą bazę, która na
pewno spełnia oczekiwania zarówno uczniów,
nauczycieli, rodziców, jak i wszystkich mieszkańców
gminy Jeżów Sudecki.
Inwestycja została zrealizowana dzięki aplikowaniu o środki unijne z dwóch działań Regionalnego
Programu Operacyjnego 7.1. A. Przedsięwzięcia
z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku
przedszkolnym (…) i 7.1. C. Przedsięwzięcia prowadzące do poprawy warunków nauczania zwłaszcza
z zakresu zajęć matematyczno - przyrodniczych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014 - 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej
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Przewodniczący obrad - Sprawozdanie z pracy
Rady Gminy i Wójta przekładamy na kolejne posiedzenie, ze względu na nieobecność Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad - Interpelacje i zapytania Radnych oraz sprawy
różne.
Radny Paweł Rosół
1.Jak zostanie rozwiązana sprawa podłączenia do
wodociągu mieszkańców ulicy Granicznej w Jeżowie
Sudeckim?
2.Jest potrzeba załatania dziur na ulicy Słonecznej
w Jeżowie Sudeckim.
Radna Teresa Karmelita
1.Kiedy zostaną przeprowadzone prace przy rowie
melioracyjnym za posesją ul Kręta 11?
2.Należy rozważyć możliwość wybudowania rowu
odwadniającego wzdłuż drogi nr 37 w Jeżowie
Sudeckim. Wody spływające ze Srebrnej Góry
zalewają posesje przy w/w drodze.
3.Przy posesji na ulicy Krętej 14 w Jeżowie Sudeckim
jest potrzeba wykonania studzienki odwadniającej,
ponieważ korytka odwadniające nie spełniają swojej
roli podczas dużych opadów deszczu.
Sprawy różne
Pani Teresa Mitka - Sołtys wsi Jeżów Sudecki
1.Naprawa nawierzchni drogi nr 402 w Jeżowie
Sudeckim - po opadach deszczu nawierzchnia drogi
została wypłukana i droga jest nieprzejezdna.
2.Zamontowanie barierek ochronnych przy rowie
naprzeciwko posesji przy ulicy Długiej 141 w Jeżowie
Sudeckim.
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
1.Przy budowie chodnika została ominięta posesja nr 53,
woda spływająca z chodnika będzie zalewać posesję.
2.Jest potrzeba zamontowania barierki zabezpieczającej
przy rowie naprzeciw posesji Dziwiszów 88.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący
obrad zamknął XL posiedzenie Sesji Rady Gminy.

Sesje Rady Gminy
XL Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła się
dnia 31 lipca 2018 roku, w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Jeżowie Sudeckim. Posiedzenie otworzył
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Kazimierz
Lewaszkiewicz. Obecność Radnych, gości zaproszonych
oraz osób uczestniczących zgodnie z załączonymi listami
do protokołu. Czas trwania obrad - od godz. 15.00 do
godz. 15.25. W sesji uczestniczyło 12 radnych,
w związku z tym obrady były prawomocne. Na
protokolanta została wybrana p. Bożena Matuszewska podinspektor ds. obsługi Rady Gminy. Wyłożony został
protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad - Wszyscy otrzymaliśmy
porządek obrad, czy są uwagi, propozycje do porządku
obrad? Rada Gminy nie wniosła uwag do porządku
obrad, który przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu XXXIX Sesji Rady Gminy.
2.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu
"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie 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 XXXIX Sesji
Rady Gminy.
6.Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad - Proszę o prezentację
projektu uchwały.
Pan Artur Smolarek - Zastępca Wójta omówił projekt
uchwały, poinformował, że treść uchwały została
skonsultowana z Państwowym Gospodarstwem
Wodnym -Wody Polskie.
Przewodniczący obrad - Czy są pytania do
projektu uchwały? Jeśli nie ma, przystępujemy do
glosowania. Kto z Pań, Panów jest za przyjęciem
uchwały?
12 - głosów "za". Rada Gminy przyjęła
uchwałę, której nadano numer XL/266/2018.

Redakcja

Sołeckie Dożynki w Jeżowie Sudeckim
W sobotę 1 września 2018 roku w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich odbyły
się sołeckie dożynki - Jeżów Sudecki 2018. Impreza
połączona była z uroczystym otwarciem nowej szkoły.
Dożynki rozpoczęły się od przywitania przez Panią
Sołtys i Wójta Gminy, który jednocześnie dziękował
rolnikom za trud pracy na roli oraz przekazał życzenia od
Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pana Leszka Grali,
następnie błogosławieństwa plonów i poświęcenia
wieńca dożynkowego dokonał ks. Andrzej Szarzyński.
Pani Sołtys Teresa Mitka wraz z zespołem wykonała
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wieniec dożynkowy i figury „Żniwiarza i Żniwiarki
z chlebem dożynkowym". Jeżowskie gospodynie przygotowały pyszne potrawy m. in. kiszkę ziemniaczaną,
gołąbki, bigos i grochówkę, która wydawana była do
ostatniej chochli. Tradycyjnie odbył się też konkurs ciast.
Konkursowe jury w międzynarodowym składzie oceniło
36 ciast i nagrodziło najlepsze z nich: I miejsce
p. A. Breczko, II miejsce A.Gulka, III miejsce M. Lizoń,
IV miejsce K. Wasilewska. Wszyscy uczestnicy

Uroczystości dożynkowe zakończyła msza święta
w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa,
która sprawowana była w niedzielę o godz. 12.00
w intencji rolników i o błogosławieństwo plonów.
Poświęcono wieniec dożynkowy i płody rolne.
Organizatorami dożynek sołeckich był Sołtys i Rada
Sołecka, a zostały one współfinansowane przez Związek
Gmin Karkonoskich i Dolnośląską Izbę Rolniczą.

konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Panią
Sołtys i Radę Sołecką Jeżowa Sudeckiego. W trakcie
uroczystości dożynkowych odbył się konkurs „Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”, zorganizowany przez KRUS Jelenia Góra, a także konkurencje
sportowe dla dzieci i dorosłych. Biesiadnikom umilały
czas zespoły ludowe: „Dziwiszowianki” i „Sokoliki”.
Na koniec sobotnich obchodów sołeckich dożynek
odbyła się zabawa „pod chmurką”. W takt przebojów
znanych i lubianych zgromadzeni bawili się do późnych
godzin nocnych. Szkoda tylko, że w tym roku pogoda
sprawiła organizatorom niezłego „psikusa”, ale to nie
przeszkodziło najwytrwalszym w dobrej zabawie, przy
radości rolników z padającego deszczu.

Iwona Majtczak

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Jeżów Sudecki zaprasza mieszkańców
na bezpłatne
ĆWICZENIA REHABILITACYJNO-KOREKCYJNE,
które będą się odbywały w Hali Sportowej w Jeżowie Sudeckim, ul. Kręta 27
w każdą środę od 5 września do 19 grudnia 2018 roku
w godzinach od 16.00 do 17.00.
Ćwiczenia prowadzone będą przez wykwalifikowanego instruktora - rehabilitanta.
Zajęcia mają na celu poprawę ogólnej kondycji
oraz wspomaganie leczenia wad postawy i dolegliwości ruchowych.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się w karimatę niezbędną do ćwiczeń,
odzież i obuwie sportowe.

„ROZRUSZAJ SWÓJ KRĘGOSŁUP”
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i dzisiejszymi), wyruszyła w stronę centrum Jeżowa
Sudeckiego. Kolejnym celem było odwiedzenie sali
upamiętniającej tradycje lotnicze Jeżowa Sudeckiego
oraz modelarni, które znajdują się w Centrum Spotkań
Gmin Partnerskich. Po dotarciu na miejsce grupą
"zaopiekował się" pan Władysław Jagiełło, który
oprowadził wszystkich po modelarni i wtajemniczył

RAJD UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W CZERNICY UPAMIĘTNIAJĄCY 100-LECIE
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI
„ŚLADAMI TRADYCJI LOTNICZYCH GMINY
JEŻÓW SUDECKI”
Rok 2018 to czas obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę. Z okazji jubileuszu stu lat
niepodległości Rzeczypospolitej uczniowie Szkoły
Podstawowej w Czernicy postanowili uczcić pamięć
walczących w obronie ojczyzny. W tym celu wyruszyli
na "rajd niepodległościowy", któremu przyświecało
hasło "Śladami tradycji lotniczych gminy Jeżów
Sudecki".
Trzynastego września 2018 roku o godzinie 7:50
spod budynku SP w Czernicy wyruszyła grupa uczniów
klas IV-VIII, aby odwiedzić wszystkie miejsca związane
z tradycjami lotniczymi regionu oraz uczcić pamięć osób
poległych w obronie ojczyzny. Uczniowie, ubrani w
białe i czerwone koszulki, z wymalowanych na twarzach
barwami narodowymi, pełni dobrego humoru rozpoczęli
wymarsz w kierunku Jeżowa Sudeckiego.
Trasa wiodła przez Czernicę i Płoszczynę
w kierunku Góry Szybowcowej. I wcale nie była łatwa…

w meandry świata modelarskiego oraz konstrukcyjnego.
Zaprezentował najciekawsze modele szybowców
i samolotów, a także makiety budowli z terenu Jeżowa
Sudeckiego. Wspomniał również o tym, że uczeń SP
w Czernicy jest jednym ze zdolniejszych uczestników
zajęć warsztatowych w modelarni. Chodziło o Marka
Orzechowskiego, ucznia klasy VIII.
W dalszej kolejności grupę swoim patronatem
objął pan Stanisław Błasiak, który oprowadził wszystkich po sali upamiętniającej jeżowskie tradycje lotnicze,
i który w wyczerpującym zakresie przybliżył zwiedzającym historię lotnictwa polskiego i regionalnego.
Pan Stanisław Błasiak towarzyszył grupie także
podczas pobytu w Zakładach Szybowcowych w Jeżowie
Sudeckim, które były na "liście miejsc koniecznych do

Po zdobyciu szczytu Góry Szybowcowej, wychowanków zachwycił przepiękny widok panoramy
jeleniogórskiej. Jak się okazało, co niektórzy byli na
Górze Szybowcowej po raz pierwszy…
Po zachwytach nad przepięknymi widokami
i krótkiej regeneracji sił wszyscy uczestnicy rajdu
zatrzymali się na dłużej przy ścianie hangaru, na której
widniały tabliczki upamiętniające nazwiska asów
polskiego lotnictwa. Uczniowie dowiedzieli się, że na
Górze Szybowcowej szkolił się niegdyś Mirosław
Hermaszewski - jeden z pierwszych ludzi, którego noga
stanęła na Księżycu. W dalszej kolejności wychowankowie zatrzymali się przy mosiężnej tablicy upamiętniającej tradycje lotnicze Jeżowa Sudeckiego oraz przy
Słupie Pokoju - symbolu nawołującego do szacunku
i porozumienia pomiędzy narodami. Grupa, po chwili
zadumy nad losem ludzi dotkniętych wojnami (dawnymi

odwiedzenia". Po terenie zakładu oprowadzał wszystkich pan Maciej Musiał. Uczniowie mieli okazję
zobaczyć z bliska szybowce, które wymagały przeglądu
lub naprawy. Widzieli je "obnażone" i "rozczłonkowane"
na mniejsze elementy, czyli tak zwane szkielety. Mogli
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jedenastu kroków; był bardzo zaskoczony, że to aż tyle!
Pan Maciej ze stoickim spokojem i w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadał na wszystkie pytania, które
w naturalny sposób rodziły się w głowach wychowanków. A było ich naprawdę dużo. Opowiedział także
historię powstania zakładu, w którym wcześniej nie tylko
naprawiano, ale przede wszystkim produkowano
szybowce.
Miejscem docelowym uczestników rajdu, które
wieńczyło trud marszu, był krzyż upamiętniający
poległych w obronie ojczyzny podczas II wojny
światowej. Tam też uczniowie Szkoły Podstawowej
w Czernicy zapalili znicz, który symbolicznie wyraził
ich pamięć i wdzięczność za wolną Polskę.
samodzielnie zmierzyć długość skrzydeł. Dawid, uczeń
klasy VI, stwierdził, że jedno skrzydło ma długość jego

Organizator rajdu
Edyta Smagacka
konkursami i tańcami. W czasie uroczystości wystąpiły
dwa zespoły - „Dziwiszowianki” oraz „Sybiraczki
i Kresowianie”, podziwialiśmy pokaz tańca grupy Dance
Fitness. Razem z seniorami gościliśmy Proboszcza
Parafii ks. Krzysztofa Słotwińskiego i ks. Prałata
Tadeusza Dańko oraz Pana Dzielnicowego mł. asp.
Marka Sadowskiego.

Dzień Seniora w Dziwiszowie

Dnia 8 września br. w sali Domu Ludowego
w Dziwiszowie odbyło się spotkanie z okazji „Dnia
Seniora” zorganizowane przez Radę Sołecką, Radnych
Dziwiszowa i Wójta Gminy Edwarda Dudka.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, zabawa
trwała do późnych godzin wieczornych z licznymi

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc
w organizacji i sponsorowaniu imprezy:
- Pani E. Sobańskiej, Panu Wójtowi Gminy, Panu
K. Lewaszkiewiczowi, Panu R. Mrugale, Panu B. Salus,
Panu J. Fijak oraz właścicielowi hurtowni jajek
w Dziwiszowie.
Mieszkańcy Wsi Dziwiszów po raz kolejny
udowodnili, jak cenna jest dla nich integracja i wspólne
spędzanie czasu. Wspaniała zabawa i słowa uznania
gości dla organizatorów motywują i zobowiązują Radę
Sołecką wsi Dziwiszów do dalszej wzmożonej pracy nad
organizacją podobnych imprez.
Przewodnicząca Rady Sołeckiej
K. Wójcik
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były ogromnym zaskoczeniem dla samego trenera młody
sportowiec czekał prawie dwa lata. W lutym 2018r. Oskar
Murzyn został Mistrzem Dolnego Śląska w wadze 63 kg.
Był to debiut młodego pięściarza. Chłopak w trzech
walkach zmierzył się ze znakomitymi zawodnikami,
którzy mieli już na swoim koncie osiągnięcia
mistrzowskie.
Oskar pragnie swoją przyszłość związać
z boksem. Marzy, aby dostać się do Kadry Olimpijskiej,
a w przyszłości przejść na zawodowstwo. W chwili
obecnej ma już na swoim koncie kwalifikacje na
Mistrzostwa Polski oraz udział w ćwierćfinale Pucharu
Polski. Jest członkiem Kadry Dolnego Śląska w boksie
w kategorii: kadet.
Boks jest wielką pasją Oskara, której poświęca
każdą wolną chwilę. Nie jest łatwo łączyć treningi
z nauką. Nasz młody Mistrz rozpoczął w tym roku
edukację w Zespole
Szkół Elektronicznych
i Gimnazjalnych nr 3 w
Jeleniej Górze na profilu technik logistyk.
Gratulujemy Oskarowi
wspaniałych osiągnięć
sportowych i oczywiście życzymy dalszych
rewelacyjnych wyników.

Mistrz Dolnego Śląska z Siedlęcina
„Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka
wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny
tydzień, zamiast ponuro liczyć dni".
Cecelia Ahern
Oskar Murzyn od urodzenia mieszka
w Siedlęcinie i właśnie tutaj rozpoczęła się jego sportowa
przygoda, która w krótkim czasie przerodziła się
w wielką pasję. Oskar od początku swojej edukacji
interesował się spor-tem. Grał w piłkę nożną, tenisa
stołowego, biegał. Jak każdy młody człowiek poszukiwał
swojej drogi. Niewielu wiedziało, że
młody chłopak interesuje się boksem.
Sam nie trenował,
ale wspólnie z tatą
Ireneuszem Murzynem oglądał walki
bokserskie, śledził
dokonania ulubionym zawodników.
Skąd pasja?
Dziadek Oskara Pan
Wa c ł a w M u r z y n
również trenował
boks.
Rodzice, widząc
zainteresowanie Oskara, zapisali go do Bokserskiego
Klubu Sportowego Red Fighters Jelenia Góra. Chłopak
zaczął trenować w maju 2016 roku pod profesjonalnym
okiem Bartosza Kamudy. Na rewelacyjne wyniki, które

REDAKCJA

Tegoroczne Narodowe Czytanie odbywało się w środkach masowego przekazu, w wielkich miastach i małych
wioskach, na uczelniach i w prowincjonalnych bibliotekach, w teatrach, parkach, na rynkach miast, w domach
kultury, szkołach, a nawet w remizach strażackich. Akcja
zapoczątkowana została w 2012 roku przez ówczesnego
prezydenta Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą
"Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w
całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry,
a podczas następnych edycji przeczytano kolejno:
Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława
Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda wraz z żoną rozpoczęli
Narodowe Czytanie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.
W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było
"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.
W tym roku akcja Narodowe Czytanie była ściśle
związana z obchodami 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Dlatego też podczas tegorocznej

NARODOWE CZYTANIE
w Szkole Podstawowej w Czernicy
Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna
propagująca znajomość literatury narodowej, w której
obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie.

edycji odczytywano fragmenty książki Stefana Żeromskiego

cd. na str. 10
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OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowie Sudeckim z dnia 4 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Jeżów Sudecki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)
Gminna Komisja Wyborcza w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych
kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Jeżów Sudecki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
1. DUDEK Edward Jan, lat 53, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018
2. ROSÓŁ Paweł Tadeusz, lat 39, wykształcenie średnie, nie należy do partii politycznej, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA.
PrzewodniczącyGminnej Komisji Wyborczej
w Jeżowie Sudeckim Renata Krystyna Dziedzic
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowie Sudeckim z dnia 4 października 2018 r
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Jeżów Sudecki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000
i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości publicznej informację
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jeżów Sudecki zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
Okręg wyborczy Nr 1
1.SARA-BEREŹNICKA Katarzyna Barbara, lat 43, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA - Lista nr 4
2.KUCZYŃSKA Małgorzata Irena, lat 65, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
Okręg wyborczy Nr 2
1.ROSÓŁ Paweł Tadeusz, lat 39, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA - Lista nr 4
2.MITKA Teresa Genowefa, lat 68, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
Okręg wyborczy Nr 3
1.ZAWADZKI Tomasz Jakub, lat 30, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA - Lista nr 4
2.SZCZEPAŃSKA Bożena, lat 60, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
Okręg wyborczy Nr 4
1.WRONA Kazimierz, lat 32, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA - Lista nr 4
2.KARMELITA Teresa Stanisława, lat 59, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
Okręg wyborczy Nr 5
1.GAWRON Krzysztof Józef, lat 52, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
2.SZATKOWSKI Jarosław Andrzej, lat 47, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA SZATKOWSKIEGO - Lista nr 15
Okręg wyborczy Nr 6
1.GURTATOWSKI Marcin Paweł, lat 39, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA - Lista nr 4
2.KACPERSKI Andrzej, lat 59, zam. Jeżów Sudecki,
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
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Okręg wyborczy Nr 7
1.PAWLUKOWICZ Roman, lat 66, zam. Siedlęcin,
zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA - Lista nr 4
2.TYKA Marian Franciszek, lat 69, zam. Siedlęcin,
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
3.WOLF Piotr, lat 56, zam. Siedlęcin,
zgłoszony przez KW DIS - Lista nr 16
Okręg wyborczy Nr 8
1.SZAWURSKI Krzysztof Edward, lat 26, zam. Siedlęcin,
zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA - Lista nr 4
2.TYKA Krystyna, lat 52, zam. Siedlęcin,
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
Okręg wyborczy Nr 9
1.ŁOZIŃSKI Łukasz Jerzy, lat 32, zam. Siedlęcin,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10
2.ŚLIMAKOWSKI Krzysztof Mariusz, lat 29, zam. Siedlęcin,
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
Okręg wyborczy Nr 10
1.KACZMARCZYK PAŁUCHA Lidia Łucja, lat 59, zam. Dziwiszów,
zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA - Lista nr 4
2.GRONTMAN Jadwiga Agnieszka, lat 43, zam. Dziwiszów,
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
Okręg wyborczy Nr 11
1.SZCZUROWSKI Tomasz Dariusz, lat 50, zam. Dziwiszów,
zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA - Lista nr 4
2.MAZEPA Grzegorz Andrzej, lat 40, zam. Dziwiszów,
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
Okręg wyborczy Nr 12
1.SZYMAŃSKI Wojciech Kazimierz, lat 74, zam. Dziwiszów,
zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA - Lista nr 4
2.LEWASZKIEWICZ Kazimierz, lat 68, zam. Dziwiszów,
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
3.GÓŹDŹ Michał, lat 39, zam. Dziwiszów,
zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA SZATKOWSKIEGO - Lista nr 15
Okręg wyborczy Nr 13
1.PAŁKA Tomasz Rafał, lat 42, zam. Czernica,
zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA - Lista nr 4
2.LESIK Wacław, lat 56, zam. Czernica,
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
Okręg wyborczy Nr 14
1.SZUĆKO Leon Stanisław, lat 56, zam. Płoszczyna,
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
Okręg wyborczy Nr 15
1.ŁOBOCKA Katarzyna, lat 52, zam. Chrośnica,
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ 2018 - Lista nr 14
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Jeżowie Sudeckim Renata Krystyna Dziedzic

9

cd. ze str. 7
„Przedwiośnie”. Przedwiośnie to ostatnia powieść
pisarza, która została opublikowana w 1924 roku. Autor

z uczniów - Krystian Paluch (uczeń kl. V), wójt gminy
Edward Dudek, sekretarka SP w Czernicy - Ewa
Smolnicka, oraz nauczyciel języka polskiego i jednocześnie organizator spotkania - Edyta Smagacka.
Choć lektura "Przedwiośnia" w odbiorze do łatwych nie
należy, to w atmosferze wspólnego czytania wzbudziła
wśród uczniów niemałe zainteresowanie. Skupienie
i cisza towarzyszyły nawet najmłodszym uczestnikom.
Znana myśl bolońskiego naukowca i pisarza Umberto
Eco mówi, że kto czyta - żyje podwójnie. Lektura książki
pozwala czytelnikowi znaleźć się w świecie powieści,
uczestniczyć w przygodach bohaterów i razem z nimi
przeżywać wielkie emocje. Warto więc czytać, żeby żyć
pełniej. Ponadto lektura stanowi obszerne źródło wiedzy
i już od najmłodszych lat poszerza słownictwo. Częsta
wpływa nie tylko na poziom wiedzy, ale także na
efektywność pracy mózgu. Czytanie jest zaraźliwe.
I abyśmy często zarażali się takim wirusem …
Z pewnością Szkoła Podstawowa w Czernicy
w przyszłym roku ponownie dołączy do Narodowego
Czytania, aby jej wychowankowie po raz kolejny mogli
obcować z lekturami polskiego kanonu literatury.

dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości
Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy
państwa, ale także na błędy i zanie-chania.
Szkoła Podstawowa w Czernicy w tym roku po
raz pierwszy uczestniczyła w akcji Narodowego
Czytania. W poniedziałek 10 września o godz. 10:00
wszyscy uczniowie oraz zaproszone osoby spotkały się,
aby wspólnie odsłuchać fragmentów „Przedwiośnia"
Stefana Żeromskiego. Wśród lektorów był jeden

Koordynator
Edyta Smagacka

Kolejna nagroda B
" łękitne Skrzydła"
dla Euroregionalnego Centrum Modelarskiego
w Jeżowie Sudeckim
Dwa lata temu nagrodę „Błękitne Skrzydła”
odbierało w Poznaniu Euroregionalne Centrum
Modelarskie za wskrzeszenie modelarstwa na ziemi
jeleniogórskiej. W tym roku kapituła lotnicza pod
redakcją Skrzydlatej Polski oraz Zarząd Krajowej Rady
Lotnictwa przy wsparciu Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych i Aeroklubu Polskiego
przyznała nagrodę „Błękitne Skrzydła” panu Władysła-

wowi Jagiełło, instruktorowi modelarstwa lotniczego za
wybitne osiągnięcia w propagowaniu
modelarstwa
lotniczego na
ziemi jeleniogórskiej oraz
krzewienie historii lotniczej
regionu wśród
młodzieży.
Uroczyste
wręczenie
odbyło się 28
s i e r p n i a b r.
podczas państwowych obchodów 100 - lecia Lotnictwa Polskiego na
Polu Mokotowskim w Warszawie, przed Pomnikiem
Lotników Polskich poległym w latach 1939 - 1945. Panu
Władysławowi w uroczystościach towarzyszyła córka
Katarzyna oraz Wójt Gminy Edward Dudek.
Serdecznie gratulujemy Panu Władysławowi
pasji, zaangażowania i wspaniałych osiągnięć, oraz
otrzymanego wyróżnienia. Życzymy dalszych sukcesów.
Euroregionalne Centrum Modelarskie
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ŚWIĘTO SZKOŁY
Środa 26. września 2018 roku była dla społeczności
Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Siedlęcinie dniem szczególnym. Tego dnia
świętowano XXII rocznicę nadania Szkole Podstawowej w
Siedlęcinie imienia Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania
oraz zakończenie projektu "Jeżów Sudecki na rzecz ochrony
klimatu - termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej", a tym samym oddanie do użytku po kapitalnym
remoncie budynków Szkoły Podstawowej im. Polskich
Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Szkolnej 10 oraz
ul. Kościelnej 5 w Siedlęcinie.

Wśród znakomitych gości powitaliśmy Marszałka
Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego,
Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty Janusza Wrzala,
asystentkę posłanki na Sejm Zofii Czernow, asystentkę
wiceministra Edukacji Narodowej Marzeny Machałek, Wójta
Gminy Jeżów Sudecki Pana Edwarda Dudka prezesa ZNP
Okręg Jelenia Góra Panią Sylwię Gac- Sufletę, przedstawicieli
samorządu lokalnego, radnych, dyrektorów szkół gminnych.
Gorąco przez uczestników uroczystości zostali powitani
również emerytowani nauczyciele, absolwenci, rodzice,
uczniowie oraz przyjaciele szkoły.

które stanowią swoistą kartę historii naszej szkoły. Następnie
dokonali wpisów do księgi pamiątkowej, otwierającej kolejne
dekady życia Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli
Tajnego Nauczania w Siedlęcinie.
Kolejnym punktem uroczystości była akademia,
podczas której zaproszeni goście oraz społeczność szkolna
prześledziła wydarzenia z ostatnich dwudziestu dwu lat
historii naszej szkoły. Uczniowie licznie zaangażowali się
w przedstawienie, a muzyka była dopełnieniem tego wyjątkowego wydarzenia.

Obchody rocznicy nadania imienia szkole to
uroczysty i doniosły dzień w życiu naszej szkoły. Obecni na
uroczystości mogli odczuć atmosferę zadumy i refleksji.
Reasumując należy stwierdzić, iż była to uroczystość,
która potwierdziła, że szkoła jest wewnętrznie zintegrowana,
że panuje w niej przyjazny klimat, w którym wszyscy czują się
dobrze, a w związku z tym praca przynosi efekty. Jesteśmy
przekonani, że kolejne rocznicowe uroczystości powiększą
dorobek i sukcesy szkoły.
Dyrektor szkoły Pani Zuzanna Kozyra złożyła gorące
podziękowania za współpracę i pomoc wszystkim, którzy
przyczynili się do rozwoju placówki, wspomagali działania
podejmowane na jej terenie, okazywali zrozumienie i serce dla
miejsca, które łączy ze sobą społeczność Siedlęcina.
Podziękowania otrzymali:
Wójt Gminy Jeżów Sudecki Pan Edward Dudek, Marszałek
Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski,
Dolnośląski Wicekurator Oświaty Pan Janusz Wrzal, Zastępca
Wójta Gminy Pan Artur Smolarek, Sekretarz Gminy Jeżów
Sudecki Pani Ewa Nidzgorska, Radni Gminy Jeżów Sudecki,
Skarbnik Gminy Pani Marta Kędziorek, Sołtys wsi Siedlęcin
Pan Marian Tyka, Rada Rodziców, Przedsiębiorstwo
Usługowo-Budowlane Kaja Krzysztof i Joanna Jamrożek,
Pani Sabina Łozińska-Uroda, Pan Jan Gębura oraz Pani
Barbara Mela.
Krystyna
Sos

Tegoroczne obchody Dnia Patrona były wyjątkowe,
związane z ważną rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, co nadawało im uroczysty charakter.
Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, zaprezentowali
umiejętności, a także zyskali świadomość roli szkoły w życiu
każdego jej wychowanka.
Uroczystość rozpoczęła się zwiedzaniem nowo
wyremontowanej, pięknej placówki. Uczniowie wspólnie
z wychowawcami przygotowali gazetki tematyczne i wystawy
prac. Zaproszeni goście chętnie przeglądali kroniki szkolne,
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DZIEŃ SENIORA W SOŁECTWIE PŁOSZCZYNA
Jak co roku, również i w tym, Rada Sołectwa
Płoszczyna zorganizowała "Dzień Seniora". Celem tych
spotkań jest zwrócenie szczególnej uwagi na najstarszych mieszkańców naszej wsi. W ten dzień nasi
seniorzy spotykają się w świetlicy wiejskiej, przy
wspólnym stole i akompaniamencie zespołu "Dziwiszowianki". Goście mają okazję na rozmowy, wspom-

nienia, a także dobrą taneczną zabawę. Tegoroczne
święto było wyjątkowe dla dwóch małżeństw o najdłuższym stażu Państwa J. i M. Kamińskich oraz Państwa
W. i H Łukowskich.
Dziękujemy wszystkim przybyłym seniorom. Wasze
zaangażowanie jest bardzo ważnym aspektem w życiu
naszej wsi.
Janina Truchanowicz-Kamińska

Sukces dolnośląskich projektów
Dobre jedzenie,
piękna przyroda, cisza
i
spokój - za to kochamy
polską wieś. W sierpniu w Warszawie
poznaliśmy laureatów
konkursu "Na wsi
najlepiej - 12 dobrych
praktyk w turystyce
wiejskiej", którego pomysłodawcą jest Polska
Organizacja Turystyczna. Wśród laureatów znalazły się
dwa projekty z województwa dolnośląskiego:
Gospodarstwo ekoturystyczne "Pod Srebrną Górą" oraz
"Villa Greta".

W I edycji konkursu "Na wsi najlepiej - 12
dobrych praktyk w turystyce wiejskiej" udział wzięło aż
115 podmiotów funkcjonujących na terenach wiejskich. Zgłoszenia do konkursu były na bardzo wysokim

poziomie. To pokazuje, że oferta polskiej wsi jest coraz
bardziej profesjonalna i kompleksowa - mówi Robert
Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Do konkursu mogli zgłaszać się: właściciele
gospodarstw, podmioty prowadzące działalność
turystyczną na terenach wiejskich, lokalne organizacje

turystyczne, instytucje administracji samorządowej,
lokalne grupy działania (LGD), organizacje i stowarzyszenia turystyczne, a także firmy z branży turystycznej.
Każdy mógł startować w jednej z czterech kategorii
związanych z wypoczynkiem u rolnika, z wypoczynkiem
na wsi, z kompleksową ofertą uatrakcyjniającą pobyt na
obszarach wiejskich lub ze szlakami kulinarnymi.
- Polska wieś stanowi jeden z niewielu w Europie
przykładów zachowania tradycyjnego krajobrazu
kulturowego, autentycznego ludowego folkloru,
zwyczajów i obyczajów utrwalonych i przekazywanych
z pokolenia na pokolenia - mówi Rafał Romanowski,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Dodaje, że konkurs jest jednym z elementów
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kampanii "Odpoczywaj na wsi", realizowanej przez
Konsorcjum Turystyki Wiejskiej, które działa przy
Polskiej Organizacji Turystycznej i współpracuje
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Kapituła oceniła 115 zgłoszeń, które wpłynęły na
konkurs. Spośród nich wybrała 12 dobrych praktyk laureatów konkursu. Wśród nich znalazły się dwa
projekty. Pierwszy z nich to Gospodarstwo ekoturystyczne "Pod Srebrną Górą". - Chcemy, aby każdy z naszych
gości znał różnicę i wiedział, jak smakują prawdziwe
wiejskie potrawy - zgodnie mówią gospodarze Agata
i Zbigniew Wolakowie. Kuchnia pani Agaty zachwyca
swoimi potrawami. Smaków sałaty i pomidorów
z ekologicznej uprawy czy chleba na zakwasie wypie-

kanego w piecu nie można zapomnieć. Dla tych, którzy
nad leniuchowanie na ogrodowym leżaku przedkładają
piesze, rowerowe czy zmotoryzowane wycieczki po
górach, stoją otworem wszystkie atrakcje regionu.
Drugi z wyróżnionych projektów to „Villa
Greta". Gospodarze chętnie pokazują pamiątki po
przodkach, polecają urokliwe zakątki Gór i Pogórza
Kaczawskiego, opowiadają historię Dobkowa. Krzysztof
Rozpędowski jest potomkiem dawnych właścicieli Pauli
i Agnes Wittwerów, którzy weszli w posiadanie obiektu
w XIX w. - Nasz dom jako jeden z nielicznych na Dolnym
Śląsku pozostał w rękach tej samej rodziny od ponad 130
lat - mówi. Jak to możliwe? Warto sięgnąć do tekstu i tam
znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Poznaj laureatów konkursu "Na wsi najlepiej":
Kategoria - Wypoczynek u rolnika:
1.miejsce - Gospodarstwo Agroturystyczne Ziołowy
Dzbanek
2.miejsce - Gospodarstwo Agroturystyczna Ola
3.miejsce - Ekoturystyka Pod Srebrną Górą
Kategoria - Wypoczynek na wsi:
1.miejsce - Agroturystyka Malowane
2.miejsce - Agroturystyka Polesie
3.miejsce - Villa Greta
Kategoria - Oferta wypoczynkowa turystyki
wiejskiej:
1.miejsce - Lawendowa Osada i Zagroda Edukacyjna
Lawendowej Osady
2.miejsce - Sielsko i anielsko w Górach Świętokrzyskich
3.miejsce - Zagroda Młynarska w Uniejowie
Kategoria - Oferta szlaków kulinarnych na terenach
wiejskich:
1.miejsce - szlak kulinarny "Świętokrzyska Kuźnia
Smaków"
2.miejsce - szlak kulinarny "Podkarpackie Smaki"
3.miejsce - szlak kulinarny "Kaliskie Smaki”
Konkurs jest elementem operacji pn.
„Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych
praktyk w turystyce na obszarach wiejskich", współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja pn. "Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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STO LATAWCÓW
NA STULECIE LOTNICTWA POLSKIEGO
Pod takim hasłem 22 września na Górze
Szybowcowej odbyło się piąte już Święto Latawca.
Organizatorem było Euroregionalne Centrum Mode-arskie w Jeżowie Sudeckim wspólnie z Samorządem
Uczniowskim przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Jeżowie Sudeckim pod opieką pani Agnieszki
Sowińskiej i pani Agaty Nidrych. Współorganizatorami
była Gmina Jeżów Sudecki, Aeroklub Jeleniogórski
i Paralajding Club Jeżów Sudecki.
Na Górę Szybowcową przybyło bardzo wielu
uczestników Święta Latawca ze swoimi pięknymi
latawcami, od prostych latawców do bardzo wymyślnych
i ciekawych latawców takich jak: samolot „Czerwony
Baron”, smok, orzeł czy latawiec zbudowany ze stu
latawczyków. Do rywalizacji zapisało się 48 zawodników z Bielawy, Szczawna Zdroju, Mieroszowa,
Ząbkowic, Wrocławia i Kotliny Jeleniogórskiej.

Przeprowadzano konkurencje w kategoriach do
lat 10, powyżej lat 10 i w kategorii OPEN od lat 16.
Sędziowie oceniali wykonanie, zdobienie oraz holowanie i lot latawca. Na zawodników czekały nagrody:
medale i dyplom za zwycięstwo dla trzech pierwszych
miejsc oraz dyplom za udział i odznaka pamiątkowa dla
wszystkich startujących.
Na Górze Szybowcowej przy pięknej pogodzie
oprócz pięknych latawców można było spotkać wielu
pilotów, szybowników i członków Klubu Seniorów
Lotnictwa, co świadczy o tym, że to, co my robimy, jest
kontynuacją tego, od czego oni zaczynali. Oprócz
latawców w hangarze można było oglądać wystawę prac
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim pt.
„Lotnictwo Polskie oczami dzieci" przygotowaną przez
Panią Agnieszkę Sowińską oraz wystawę „100 - lecie
Lotnictwa Polskiego" przygotowaną przez Pana Jerzego
Siatkowskiego ze Szczawna Zdroju.
W imieniu organizatorów pragnę przekazać
serdeczne podziękowania za pomoc podczas Święta
Latawca Paniom: Marioli Gurtatowskiej, Katarzynie
Wiaderek, Agnieszce Sowińskiej, Agacie Nidrych,

Państwu Grażynie i Mirosławowi Kazimierczakom,
Państwu Miroś z piekarni Jeżów Sudecki, Panu Markowi
Wolańskiemu, OSP Jeżów Sudecki oraz instruktorom
i modelarzom.

Wyniki zawodów:
I. Latawce płaskie do lat 10:
1. Maria Malczuk i Wiktor Zakrzewski
2. Natalia Nagły
3. Wiktor Kołodziej
II. Latawce płaskie od lat 11 -16:
1. Piotr Tymiński
2. Kacper Gargol
3. Tomasz Stryjek, Patryk Szuszkiewicz i Maksymilian
Biegas
III. Latawce skrzynkowe od lat 11 - 16:
1. Adrian Gurtatowski
2. Dominik Gurtatowski i Tomasz Stryjek
3. Igor Chmielowski
IV. OPEN:
1. Sebastian Janicki
2. Stanisław Jagielski
3. Kacper Sadowski
Zapraszamy na kolejną imprezę organizowaną przez
Euroregionalne Centrum Modelarskie 16.02.2019
„Smyki na Start".
Władysław Jagiełło
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RAJD ROWEROWY W PŁOSZCZYNIE
Rajd rowerowy to cykliczna impreza, która na
stałe zapisała się w kalendarzu imprez Sołectwa
Płoszczyna. W tym roku dnia 01 września odbył się już po
raz trzeci. Na zawodników, mimo nie sprzyjającej aury,
czekał prawdziwie terenowy przejazd. Dla zawodników
okazał się drobnostką i wszyscy ukończyli trasę bez
problemu. Na mecie dla uczestników czekały gorące

kiełbaski z napojami i oczywiście małe słodkości. Jak
przystało na imprezę sportową, każdy uczestnik otrzymał
dyplom i nagrodę.
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za
przybycie. Do zobaczenia na następnym IV Rajdzie
Rowerowym.
Sołtys Leon Szućko
wraz z Radą Sołecką

Piątoklasiści w Banku Genów Leśnych
w Kostrzycy

warsztatowy. Uczestnicy poznali sposoby selekcjonowania i przechowywania nasion drzew. Następnie
wykonywali polecenia zawarte w karcie zadań,
gromadząc dane na podstawie obserwacji prowadzonych
na terenie obiektu. Ostatnim etapem warsztatów było
wykonanie plakatu z wykorzystaniem materiałów
naturalnych zgromadzonych podczas realizacji zadań.

10 września uczniowie obu klas piątych naszej
szkoły wzięli udział w wycieczce do BGL Kostrzyca
k. Miłkowa. Pobyt w Banku Genów miał charakter

Uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem
wyglądu i ogromu stale modernizowanych obiektów
Banku Genów Leśnych. Na pewno taka forma lekcji
przyrody przypadła uczniom do gustu.
Anetta Rosołowska
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Dożynki Wojewódzkie
Sołectwo Siedlęcin i Gmina Jeżów Sudecki
reprezentowało Powiat Jeleniogórski na Dożynkach
Wojewódzkich, które odbyły się dnia 2 września 2018
roku w Gryfowie Śląskim.
Delegacja Sołectwa prezentowała wieniec
dożynkowy podczas: mszy świętej, przemarszu oraz
przed główna sceną. Komisja konkursowa przyznała

Wieniec jest w kształcie korony. W jej wnętrzu
znajduje się kontur mapy Polski. Wnętrze mapy
wyklejone jest drobnym bobikiem, a w centralnej części
mapy umieszczone zostało godło Polski, wykonane
z czarnej soczewicy, kokosa oraz prosa zabarwionego
zaprawą do nasion. Wieniec dożynkowy został wykonany dwoma technikami- pleceniem kłosów zbóż
połączonych z wyklejaniem zbóż i nasion. Część
pleciona dotyczy konstrukcji wieńca, która w całości
opleciona jest kłosami różnych zbóż: jęczmienia, owsa,
żyta i pszenicy. Do dekoracji użyto również orzechów
włoskich, owoców goi oraz czerwonej fasoli. Na szczycie
wieńca znajduje się słomiany krzyż.
Dziękujemy i Gratulujemy Panu Sołtysowi Marianowi
Tyce, Radzie Sołeckiej, Radnym i wszystkim mieszkańcom Siedlęcina, którzy pracowali na w/w wyróżnienie
w Konkursie na Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec
Dożynkowy na Dożynkach Wojewódzkich'2018.
Redakcja

Grupie Wieńcowej z Siedlęcina wyróżnienie za wieniec,
który został przygotowany przez Radną Krystynę Tykę
i członków Rady Sołeckiej wsi Siedlęcin. Zgodnie
z ludowym zwyczajem kształtem nawiązuje do kultu
religijnego, a wykonany jest z plonów pochodzących
zarówno z pól, jak i ogrodów i sadów.
Tegoroczny wieniec jest również nawiązaniem
do jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Po 123 latach zaborów i niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń
Polek i Polaków - nasz kraj odzyskał suwerenność.

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 – 16.15
Wtorek – Czwartek - 8.00 – 8.30, 10.00 – 14.30
Piątek
- 8.00 –8.30, 10.00 – 13.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
PRZYJMUJE
INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG
I WNIOSKÓW W KAŻDY
PONIEDZIAŁEK
30
00
15 DO 17

Drogi czytelniku
gdy już nasz Biuletyn
będzie niepotrzebny
przekaż go innym

Godziny przyjęć interesantów w Rewirze II Dzielnicowych I Komisariatu Policji w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 32
Poniedziałek, wtorek
- w godz. 9.00 - 11.00
Druk
Środa
- w godz. 16.00 - 19.00
sfinansowany
Czwartek
- w godz. 16.00 - 18.00
przez
W pozostałych dniach i godzinach kontakt telefoniczny z Dyżurnym I Komisariatu Policji
Związek Gmin
w Jeleniej Górze, ul. Armii Krajowej 5 tel. 757 526 938, 757 520 150
Karkonoskich
WYDAWCA:
Rada Gminy Jeżów Sudecki.
Adres Redakcji ul. Długa nr 63, 58 - 521 Jeżów Sudecki
tel./fax 757-132-254, 757-132-255, 757-132-257 wew. 126, e:mail radagminy@jezowsudecki.pl Redakcja zastrzega sobie prawo
do wykonywania skrótów oraz nie zwraca materiałów wykorzystanych przy redagowaniu gazetki. Materiały do następnego numeru
prosimy przekazywać do siedziby redakcji najpóźniej do dnia 31 października 2018r. Nakład 500 egz. Druk: Drukarnia EM GRAF.

