NR 137/19
Gala konkursu Wojewody Dolnośląskiego
„Sołtys Roku 2018"

Na coroczny konkurs ogłoszony przez Wojewodę
Dolnośląskiego Gmina Jeżów Sudecki zgłosiła
kandydaturę pani Ewy Smolnickiej - Sołtysa wsi
Czernica.
Nagroda „Sołtys Roku” przyznawana jest
sołtysom z Dolnego Śląska za ich działalność i osiągnięcia w takich obszarach jak: zaangażowanie w sprawy
społeczne, organizację inicjatyw związanych z aktywizacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia
kultury i miejscowego folkloru. Takimi osiągnięciami
wyróżniła się pani Ewa Smolnicka.

Kwiecień 2019
Gala finałowa odbyła się 11 marca 2019 roku
w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu. W uroczystości uczestniczyło blisko stu dolnośląskich sołtysów, którym
towarzyszyli przedstawiciele gmin. Galę uświetnił
występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we
Wrocławiu oraz uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia im.
Grażyny Bacewicz we Wrocławiu.

Pani Ewa Smolnicka odebrała wyróżnienie
i dyplom pamiątkowy „Sołtys Roku 2018" z rąk
Wojewody pana Pawła Hreniaka.
Podczas Gali została wręczona również nagroda
specjalna za zaangażowanie w obchody 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości i, ku wielkiemu
naszemu zaskoczeniu i zadowoleniu, nagroda trafiła do
Sołectwa Czernica za pośrednictwem Sołtysa wsi
Czernica. Pani Ewa Smolnicka serdecznie podziękowała
(na forum) za nagrodę, wyrażając wdzięczność
wszystkim, którzy przygotowywali i uczestniczyli
w wydarzeniach związanych z obchodami na terenie
Sołectwa, Gminy i Powiatu Jeleniogórskiego.
Serdecznie gratulujemy!
Redakcja

b/rozstrzygnięcie Rady Gminy Jeżów Sudecki
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag
zgłoszonych do projektu Studium,
c/podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki.
8. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z III Sesji
Rady Gminy.
11. Zamkniecie obrad IV Sesji Rady Gminy.
Realizując porządek obrad, Przewodniczący
oddał głos przedstawicielom Stowarzyszenia
Kaczawskiego - p. Ewelinie Rozpędowskiej i p. Julii
Jankowskiej, które przedstawiły prezentację multimedialną dotyczącą Geoparku Krainy Wygasłych
Wulkanów oraz inne działania Stowarzyszenia
Kaczawskiego. Przedstawiono również informacje
dotyczące korzyści, jakie będzie miała Gmina po
przystąpieniu do Stowarzyszenia Kaczawskiego.
Wójt Gminy poinformował, że Gmina była członkiem
Stowarzyszenia Kaczawskiego do 2012 roku.
Następnie przystąpiła do Stowarzyszenia Partnerstwo
Ducha Gór, z którego również wystąpiła, a obecnie
Gmina przynależy do Partnerstwa Izerskiego.
W dyskusji wzięli udział Radni oraz przedstawiciele
„Wioski Barwnych Wątków” z Chrośnicy, którzy
współpracują ze Stowarzyszeniem Kaczawskim
w ramach zagród edukacyjnych, gdzie prowadzone są
zajęcia edukacyjne dla mieszkańców i turystów.
W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący
Komisji Rady Gminy przedstawili plany pracy komisji
na 2019 rok. Rada Gminy przyjęła Plan pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2019.
Następnie Rada Gminy podjęła uchwały
zgodnie z porządkiem obrad.

Sesje Rady Gminy
Posiedzenia sesji zostały zarejestrowane na
nośnikach audiowizualnych pozwalających na
odtworzenie obrazu i dźwięku. Nagrania znajdują się na
stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce
e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Jeżów Sudecki a także w formie płyty dołączonej do
protokołu.
IV Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki obyła się
na dwóch posiedzeniach - I posiedzenie 23 stycznia
2019 roku, II posiedzenie 6 lutego 2019 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy.
I posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący
Rady Gminy - Wacław Lesik. W sesji uczestniczyło
13 Radnych. Czas trwania obrad - od godz. 14.00 do
godz. 16.00.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
2.Prezentacja Stowarzyszenia Kaczawskiego z siedzibą
w Mściwojowie oraz informacja o utworzeniu
Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów w ramach
Światowej Sieci Geoparków UNESCO - Prezes
Stowarzyszenia p. Ewelina Rozpędowska.
3.Plany pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok,
zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ wyodrębnienia funduszu sołeckiego,
d/określenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Jeżów Sudecki,
e/zniesienia ochrony prawnej drzewa uznanego za
pomnik przyrody,
f/ programu opieki na zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Jeżów Sudecki,
g/podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez
osoby objęte rządowym programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023,
h/ poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

Dnia 9 lutego 2019 roku Przewodniczący Rady
Gminy - Wacław Lesik wznowił obrady IV Sesji Rady
Gminy. W II posiedzeniu Sesji udział wzięło
13 Radnych. Czas trwania obrad: 14.00 -19.10.
Do porządku obrad II posiedzenia sesji został zgłoszony
przez Wójta Gminy projekt uchwał w sprawie poboru
w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i leśnego, który dotyczy wyznaczenia inkasenta
w sołectwie Jeżów Sudecki.
Realizując porządek obrad, p. Michał
Chlebowski - projektant Studium przedstawił Radzie
opracowany dokument.
Pan Adam Rodziewicz - podinspektor ds.
rolnictwa, geodezji i zagospodarowania przestrzennego
przedstawił prezentację multimedialną, kolejno
obrazując mapy:
Nr 1 mapa - obowiązujący Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Jeżów Sudecki,

II posiedzenie - 6 lutego 2019 roku o godz. 14.00
6. Wznowienie obrad i stwierdzenie kworum.
7.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów Sudecki:
a/prezentacja projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jeżów Sudecki (zwanego dalej Studium) projektant p. Michał Chlebowski,
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4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
publicznych,
d/wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz gminy Jeżów Sudecki,
e/rozpatrzenie skarg,
f/ przystąpienia Gminy Jeżów Sudecki do Stowarzyszenia Kaczawskiego z siedzibą w Mściwojowie,
g/zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki
Nr XVIII/108/2004 z dnia 19 maja 2004 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeżów
Sudecki.
5.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
7. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady
Gminy.
8. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad oddał głos p. Bożenie
Matuszewskiej - podinsp. ds. obsługi Rady Gminy, która
przedstawiła Radzie sprawozdanie z działalności
Stowarzyszeń realizujących zadania powierzone
w drodze otwartych konkursów w 2018 roku.
Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania, które
zostało załączone do protokołu.
Następnie Stowarzyszenia:
a/ Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki”,
b/ Euroregionalne Centrum Modelarskie,
c/Ludowy Klub Sportowy „Lotnik”,
przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności
w ramach konkursów.
Rada Gminy, Wójt oraz Sołtysi podziękowali za
zaangażowanie i pracę z młodzieżą. Sołtys Jeżowa
Sudeckiego - Jarosław Szatkowski zaproponował, aby
utworzyć sekcję narciarską.
W kolejnym punkcie Rada Gminy przyjęła
uchwały zawarte w porządku obrad.
W sprawach różnych Radni i Sołtys ze wsi Jeżów
Sudecki poruszali sprawy związane z bezpieczeństwem
i utrzymaniem czystości na terenie Gminy.

Nr 2 mapa - projekt Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów
Sudecki,
Nr 3 mapa - aktualnie obowiązujące Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jeżów Sudecki,
Nr 4 mapa - mapa topograficzna z lokalizacją
zgłoszonych uwag na tle całej miejscowości.
Pan Michał Chlebowski oraz p. Roman Słomski Radca Prawny zaprezentowali Radzie, jak wygląda
procedowanie przed przyjęciem uchwały. Radca Prawny
zaznaczył, że jeśli Rada Gminy przyjmie jedną z uwag, to
projekt Studium wraca do ponownego procedowania. Po
prezentacji każdej z uwag, z listy uwag wniesionych na
podstawie art. 11, pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
Studium, następowało głosowanie Radnych. Wyniki
głosowania dołączone są do protokołu zamieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów
Sudecki.
W kolejnym punkcie Rada Gminy przyjęła
projekt uchwały zgłoszony przez Wójta Gminy.
V Sesja Rady Gminy odbyła się 25 marca 2019
roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Posiedzenie
otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy
- Kazimierz Lewaszkiewicz wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy - Wacławem Lesikiem. W sesji
uczestniczyło 14 Radnych. Czas trwania obrad - od godz.
14.00 do godz. 17.10.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu IV Sesji Rady Gminy.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń realizujących zadania powierzone w drodze otwartych konkursów w 2018 roku. Sprawozdanie prezentowali:
a/ Gminny Ludowy Klub Sportowy "Jeżów Sudecki",
b/ Euroregionalne Centrum Modelarskie,
c/ Ludowy Klub Sportowy „Lotnik”,
d/ Moto Klub Siedlęcin.

Redakcja

Zmagania tenisowe o puchar Rady Sołeckiej
16 marca 2019 roku w Jeżowie Sudecki odbył się
X Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Rady Sołeckiej Wsi
Jeżów Sudecki. Zawody, które otworzył pan wójt gminy
Jeżów Sudecki, były bardzo dobrze przygotowane. Gry
turniejowe przebiegły sprawnie i bez protestów.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy mieli możliwość
skorzystania z bufetu przygotowanego przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich oraz Radę Sołecką. Zwycięzcy
otrzymali z rąk pana wójta gminy Edwarda Dudka oraz
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Joanna Borowiec
Kacper Balakowski
Krystyna Apiecionwk
Marian Wysoczański

przedstawicielki Rady Sołeckiej nagrody: puchary,
medale i dyplomy. W turnieju wzięli udział tenisiści
powiatu jeleniogórskiego i lwóweckiego.
Najlepsze wyniki osiągnęli w swoich kategoriach:
I miejsce
Aleksandra Borowiec
Maciej Grodzki
Kornelia Juszczak
Kamil Nowakowski
Oliwia Kowal
Mateusz Berej
Sabina Gałuszka
Zbigniew Sos

III miejsce
Kalina Trytek
Krzysztof Pęczek
Aleksandra Hamkało
Jan Drankowski
Julia Lachowicz
Kajetan Dusznik
Zuzanna Turwanicka
Krystian Jamróz
Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie
gratulujemy aktywności i sukcesów!

II miejsce
Oliwia Stasińska
Wojciech Potaczek
Julia Pyszyńska
Gabriel Szpala

Andrzej Zaremba

Bezpieczny użytkownik Internetu
7 marca br. uczniowie klas I – III z ZS-P z Jeżowa
Sudeckiego uczestniczyli w prezentacji „Bezpieczny
Internet – cyberprzemoc” oraz krótkim quizie dotyczącym pojęć związanych z globalną siecią. Uczniom
zaprezentowano filmiki edukacyjne ukazujące sytuacje

związane z zagrożeniem w sieci, a zwłaszcza zamieszczaniem zdjęć, filmów oraz czatowaniem z nieznajomym. Ponadto, najmłodsi mogli oglądać plakaty
dotyczące korzystania z Internetu wykonane przez
kolegów i koleżanki ze starszych klas.
Sylwia Mackiewicz

4

5

Informacja
Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów
Informatycznych Ochrony Zdrowia informuje
o udostępnionej usłudze dla obywateli - Internetowe
Konto Pacjenta (IKP) - aplikacja dostępna jest pod
linkiem https://pacjent.gov.pl . Dzięki aplikacji można
w łatwy, szybki i bezpieczny sposób odnaleźć informacje
o swoich danych medycznych.
Logując się do IKP uzyskujemy również dostęp do
historii swoich wizyt za które zapłaci Narodowy Fundusz
Zdrowia, a w przypadku rodziców również do
analogicznych danych dla swoich dzieci.
Dostęp do IKP może uzyskać każdy za pomocą
dwóch prostych kroków:
1.Założenia Profilu Zaufanego - jeżeli jeszcze nie jest
założony.
2. Logowanie do IKP następuje na stronie
www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego .
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kiem domowych konfitur z malin i śliwek, miło
spędzając przy tym czas. Ciekawym spotkaniem okazały
się warsztaty świąteczne „Stroiki wielkanocne”, które
Panie wykonały z gałązek wierzby, leszczyny, bukszpanu
oraz forsycji, zdobiąc wstążeczkami, skorupkami jaj
(pomalowanymi przez dzieci przedszkolne Pani Urszuli).
Stroiki ozdobiły Świetlicę Wiejską w Płoszczynie.
Koło istnieje od niedawna, prężnie działa i jest
otwarte na współpracę oraz nowe doświadczenia.
Pomimo krótkiego stażu mamy za sobą kilka ciekawych
spotkań integracyjnych i zaplanowanych imprez, które
czekają nas w najbliższym czasie. Na spotkaniach Panie
dzielą się doświadczeniami, wymieniają przepisy
kulinarne i inne.
Jednym z ważniejszych zadań, które stawiają
przed sobą Panie z KGW, jest kultywowanie tradycji
lokalnej przez organizowanie różnych spotkań i imprez.
Ważne jest zachęcenie dzieci i młodzieży do włączania
się w różne działania organizowane na terenie wsi.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W PŁOSZCZYNIE
Koło Gospodyń Wiejskich zostało założone
19.12.2018 roku z inicjatywy Pani Marii Barańskiej.
Obecną przewodniczącą Koła jest Urszula Arasymowicz,
a w skład Zarządu wchodzą: Małgorzata Malitowicz zastępca Przewodniczącej, Aneta Szynal - członek
Zarządu. Panie spotykają się wspólnie w Świetlicy
Wiejskiej w Płoszczynie według ustalonego wcześniej
Kalendarza Imprez. Obecnie Koło liczy 12 osób.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia odbyło
się spotkanie przedświąteczne poświęcone wspólnemu
śpiewaniu kolęd i pastorałek. Uwieńczeniem spotkania
było dzielenie się opłatkiem i wspólne składanie życzeń.
Każde kolejne spotkanie owocowało nowymi pomysłami
i coraz większym zaangażowaniem członków Koła.
W lutym zaplanowaliśmy „Tłusty Czwartek”. Spotkanie
miało owocny przebieg. Panie pokazały swoim
młodszym koleżankom recepturę robienia zaczynu na
pączki i wyrabiania ciasta. Własnoręcznie wykonane
pączki degustowałyśmy przy kawie i herbacie z dodat-

Zadbamy o poprawę wizerunku miejscowości poprzez
utworzenie pięknych rabatek kwiatowych w miejscach
dostępnych wzdłuż drogi oraz o utrzymanie ładu
i porządku przy posesjach prywatnych. W celu prężnego
rozwijania się KGW pragniemy podjąć współpracę
z Kołami z innych miejscowości.
Przewodnicząca
Urszula Arasymowicz
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Czyste powietrze
W marcu br. odbyły się spotkania z uczniami
naszej szkoły w ramach projektu „Czyste powietrze”
realizowanego przez OSP w Jeżowie Sudeckim.
Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej
Górze, Nadleśnictwa Świeradów Zdrój , Urzędu Gminy
w Jeżowie Sudeckim oraz firmy „ECO” w Jeleniej Górze
zaznajamiali uczniów z następującymi tematami:
ochrona środowiska (rola drzew, stan zalesienia kraju,

zjawisko fotosyntezy, wskaźniki czystego powietrza),
ochrona przeciwpożarowa (ograniczenie skażeń
chemicznych, neutralizacja wycieków substancji
niebezpiecznych, minimalizowanie skutków pożarów
lasów, zachowanie podczas pożaru) segregacja śmieci,
wymiana starych pieców na ekologiczne źródła energii,
ograniczanie emisji niebezpiecznych pyłów, smog,
odnawialne źródła energii.
Joanna Słabicka

Uczniowie klasy III wspólnie z wychowawcą
przygotowali przedstawienie pt. „Woda”. Głównym jego
celem było uświadomienie dzieciom znaczenia wody
w przyrodzie, konieczność oszczędzania wody,
rozwijanie zainteresowań związanych z ekologią. Po
części oficjalnej dzieci z oddziału przedszkolnego oraz
uczniowie klas I - III zaproszeni zostali do wspólnej
zabawy. Przygotowane zostały konkurencje sprawnościowe (m.in. łowienie ryb, wieszanie prania, picie wody
mineralnej przez słomkę na czas, rozpoznawanie smaku
soku z zamkniętymi oczami) oraz turniej wiedzy o
wodzie. Zabawa była przednia. Wszyscy świetnie się
bawili, a w nagrodę każdy uczestnik spotkania otrzymał
butelkę wody mineralnej.

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
w SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SIEDLĘCINIE

22 marca br. w Szkole Podstawowej im. Polskich
Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie obchodzony był Światowy Dzień Wody. Ta ogólnoświatowa
akcja ma zwrócić uwagę ludzi na niewielkie zasoby
wody pitnej, globalnie występującej na świecie. Pomimo
tego, iż woda cały czas jest surowcem bardzo cennym, to
niszczymy jej zasoby, zanieczyszczając morza, rzeki
i jeziora. Ciągle na świecie z powodu braku czystej wody
umierają ludzie. Warto o tym pamiętać, odkręcając
codziennie kran.
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W ramach obchodów Światowego Dnia Wody
w naszej szkole została przygotowana gazetka ścienna
pt. „Spragnieni wody - o krajach, w których brakuje
wody" oraz ogłoszono dwa konkursy szkolne: konkurs
plastyczny pod hasłem „Znaczenie wody w życiu
człowieka” oraz konkurs fotograficzny „Piękno krajobrazowe Doliny Bobru”. Odzew był zaskakujący.
Wpłynęły 64 prace konkursowe.
Na zakończenie imprezy laureatom konkursów
zostały wręczone nagrody oraz dyplomy.
Składamy gorące podziękowania dla Rady
Rodziców na czele z przewodniczącą panią Agnieszką
Hamkało oraz Sołtysa wsi Siedlęcin pana Mariana Tyki
za ufundowanie nagród konkursowych i wsparcie
realizacji działań.
Krystyna Sos

Lektura w pudełku
Uczniowie klasy Va omawiali lekturę pt.
,,Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa’’
autorstwa C.S. Lewisa. Książka ta bardzo im się
podobała, więc aktywnie brali udział w lekcjach języka
polskiego. Na zakończenie chętne osoby mogły wykonać
zadanie określone przez panią jako „lektura w pudełku’’.
Uczniom pomysł bardzo się spodobał.
Z wielką pomysłowością i wyobraźnią przystąpili
do realizacji tego projektu, wykazując się kreatywnością

i nieskończonym zapasem pomysłów. W efekcie
powstało kilka wspaniałych prac – pudełek i szaf,
w których można odnaleźć elementy baśniowej krainy Narnii. W nagrodę uczniowie otrzymali celujące oceny
z języka polskiego. A wytwory prac piątoklasistów
urozmaicają wystrój szkolnej biblioteki.
Wiktoria Kędziorek

Zabawa i ruch
Wczesnym rankiem 11 marca uczniowie klas
drugich z Jeżowa Sudeckiego wyruszyli na wycieczkę do
Legnicy. Celem wyjazdu był Jump Heaven Park
Trampolin. Pobyt rozpoczęli od omówienia zasad
bezpiecznej zabawy i rozgrzewki z trenerem.
Dwugodzinny pobyt w parku był pełną ruchu doskonałą
zabawą, w której uczestniczyli nie tylko uczniowie, ale
także towarzyszący rodzice. Chociaż dzieci zmęczone
wracały autokarem do Jeżowa Sudeckiego, to jednak taka
forma zajęć ruchowych bardzo im się podobała.
Sylwia Mackiewicz
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Spotkanie z poezją
– Gminny Konkurs Recytatorski
W piątek 29 marca br. w Szkole Podstawowej
w Jeżowie Sudeckim odbył się Gminny Konkurs
Recytatorski. Wzięło w nim udział 16 uczniów ze szkół
podstawowych z terenu gminy Jeżów Sudecki, którzy
recytowali wiersze w dwóch grupach wiekowych: klasy
IV- VI oraz klasy VII, VIII i gimnazjalne. Celem
konkursu było szerzenie zamiłowania do poezji,
kształtowanie wrażliwości na piękno słowa i rozwijanie
talentów aktorskich. Oceniając występy uczniów, jury
brało pod uwagę opanowanie pamięciowe, dykcję,
właściwy dobór utworu, ogólne wrażenie artystyczne
oraz tempo mówienia.

Wyróżnienia:
Jakub Smolarek kl. VI – SP w Siedlęcinie
Marcelina Salwa kl. IV – SP w Czernicy
W kategorii kl. VII-VIII i gimnazjum:
I miejsce - Magdalena Rymarowicz kl. VIIb
- SP w Jeżowie Sudeckim
II miejsce – Kacper Wrona kl. VIIb - SP w Jeżowie
Sudeckim
III miejsce – Martyna Sójkowska kl. VIIb - SP w Jeżowie
Sudeckim

Po wysłuchaniu wszystkich uczniów jury
wyłoniło zwycięzców:
W kategorii kl. IV-VI:
I miejsce – Samanta Szłapa kl. V – SP w Czernicy
II miejsce - Elżbieta Teśka kl. VI – SP w Jeżowie
Sudeckim
III miejsce – Anna Rymarowicz kl. Va - SP w Jeżowie
Sudeckim
Wyróżnienia:
Julia Wekłyk kl. VIII- SP w Siedlęcinie
Karolina Sobucka kl. VIII SP w Siedlęcinie
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcy również
nagrody książkowe.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych
konkursach recytatorskich!
Anetta Rosołowska
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Jeżowie Sudeckim

Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżowie Sudeckim
powstało 17.12.2018r. - rejestracja poprzez wpis do
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - działa
w oparciu o nową ustawę z 09.11.2018r. o Kołach
Gospodyń Wiejskich.

Jeżowskie Koło Gospodyń Wiejskich tworzą
Panie gospodarne i wyjątkowe, które chcą działać
i rozwijać się, chcą wymieniać się swoimi umiejętnościami i talentami. W momencie tworzenia się Koła
w szeregach było tylko 10 Pań, obecnie liczy około
30 członkiń i czeka na zapisy Panów - Gospodarzy.
Na pierwszych spotkaniach został uchwalony
statut, wysokość składki członkowskiej oraz wybrano
Zarząd. Przewodniczącą KGW w Jeżowie Sudeckim jest
- p. Elżbieta Karmelita, zastępcą Przewodniczącej
- p. Teresa Mitka, członkiem zarządu i sekretarzem p. Joanna Dudek.

Wspólne działania Kobiet w jeżowskim KGW
łączą nowoczesność z tradycją i młodość z dojrzałością.
Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało do tej pory:
- wieczór kolęd,
- biesiadę karnawałową z tańcami,
- akcję " pączek" w tłusty czwartek, podczas której panie
z Koła paczkami częstowały mieszkańców Jeżowa
i odwiedziły szkołę, sklep, Urząd Gminy, aptekę
i wiele innych zakładów pracy,
- nocne zwiedzanie Wieży Książęcej w Siedlęcinie,
- obchody Dnia Kobiet z poczęstunkiem konkursami,
nagrodami, występami i słodką niespodzianką dla
wszystkich kobiet,
- warsztaty wielkanocne (trzy spotkania), podczas
których panie uczyły się tworzyć kwiaty z krepiny,
tworzyły ozdoby wielkanocne oraz wyrabiały
i lukrowały pierniki wielkanocne.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżowie Sudeckim
ma w najbliższych planach zorganizowanie warsztatów
Sushi i warsztatów wykonywania makijażu. Członkinie
chcą pomagać przy organizacji wspólnych lokalnych
świąt i uroczystości, jak: „Dni Jeżowa” w maju, Dożynki,
Dzień Seniora i zabawa mikołajowa dla dzieci w grudniu.
Koło Gospodyń Wiejskich posiada swoją witrynę
internetową na facebooku, informuje w niej o działaniach
i planach, prowadzi również swoistą kronikę (galerię)
z wszystkich wydarzeń. Panie z KGW liczą na dobrą
współpracę z Radą Gminy, Radą Sołecką, Sołtysem,
OSP, modelarzami i Radą Parafialną na czele z Księdzem
Proboszczem. Działamy w myśl powiedzenia:
„Wspólnie możemy więcej zrobić - dla dobra naszej
małej ojczyzny” - Jeżowa Sudeckiego.
Joanna Dudek
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Siedlęcinie
Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlęcinie
powstało w grudniu 2018 r. Pod tą nazwą działa dopiero
od kilku miesięcy, ale tak na prawdę tylko formalnie,
ponieważ już od długiego czasu, ta sama grupa osób
czynnie uczestniczyła w życiu społecznym
mieszkańców.
W ciągu ostatnich lat zespół miał ręce pełne
roboty, ale teraz będzie działać oficjalnie pod nazwą
Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlęcinie, zajmując się jak do tej pory- wieloma przeróżnymi sprawami. Samo
organizowanie spotkań i festynów we wsi zajmuje dużo
czasu, a to przecież nie wszystko, bo członkinie biorą
udział jeszcze w wielu imprezach poza wsią.
Początek roku zaczynają od zorganizowania
zabawy karnawałowej dla mieszkańców Siedlęcina
i sąsiednich miejscowości, a że wieść o talentach
kulinarnych pań z Koła trafiła już do uszu każdego,
więc sala świetlicy pęka w szwach. Wiosna to czas
konkursów i wspólnego plecenia palm wielkanocnych,
a także organizacja uroczystego przemarszu
z prawdziwym osiołkiem podczas Palmowej Niedzieli.

Na początku czerwca świętowany jest Dzień
Dziecka. Członkowie KGW, bo tak już można o nich
mówić, przygotowują dla najmłodszych wspólne tańce,
śpiewy, konkursy, poczęstunek oraz drobne upominki.
Po żniwach ich spotkania przybierają na
częstotliwości, bo muszą zdążyć z przygotowaniem
wieńca na Święto Plonów. O zdolnościach manualnych
gospodyń świadczy fakt, że wielokrotnie zajmowały
one I miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy podczas Gminnych Dożynek oraz były
wyróżniane na Dożynkach Diecezjalnych i Wojewódzkich.

Ważnym wydarzeniem jest coroczne spotkanie
seniorów, ponieważ gościmy tych najważniejszych naszych przodków, rodziców i dziadków. Spotkanie jest
bardzo uroczyste, dzieci z miejscowej szkoły prezentują
różne występy, a później organizowany jest bal
z poczęstunkiem. Członkinie Koła gotują dużo i często.

zdjęcia www.wikipedia.pl

Nie tylko na konkursy i pokazy kulinarne, ale
również z okazji imprez okolicznościowych, które
obsługują. Podczas organizacji „Pożegnania lata”
gotują - słynną już - grochówkę z kotła, którą rozdają
mieszkańcom. Przygotowują również domowe
wypieki, które są sprzedawane za symboliczną kwotę,
a dochód przeznaczany jest na działalność lokalną.
Na grudniowe spotkanie opłatkowe, przygotowywane jest grzane wino, które sponsoruje
ks. Dariusz Pytel. Tego wieczoru sala wypełniona jest
po brzegi. Spotkanie jest bardzo świąteczne, śpiewane
są kolędy, a dzieci z miejscowej szkoły przygotowują na
tę okazję Jasełka. Rok kalendarzowy zamyka huczna
zabawa sylwestrowa, na którą przychodzą tłumy.
Świetlica w Siedlęcinie, dzięki opiece członków
z KGW, jest przestrzennym, zadbanym miejscem wielu
spotkań. Obecnie sala jest remontowana. Dlatego też
KGW postawiło w pierwszej kolejności na doskonałe
wyposażenie, zakupując nowoczesny sprzęt do
gotowania i pieczenia.
Pomimo tego, że lokalna grupa osób, która od lat
aktywnie uczestniczy w życiu wsi, nie nosiła nazwy
KGW, to jednak najważniejsze są chęci, pomysły,
zaangażowanie oraz trud włożony w pracę, jaką
podejmują na co dzień.
Krystyna Tyka
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Warsztaty Wielkanocne w Dziwiszowie
W świetlicy wiejskiej w Dziwiszowie odbyły się
warsztaty związane z wykonywaniem ozdób wielkanocnych. Podczas kilku spotkań można było nauczyć się
wyplatania wianków z wierzbiny i brzozy, koszyczków
z bukszpanu. Uczono tego, jak ozdobić duże jaja
styropianowe, tworząc z nich pisanki. Uczestnicy chętnie
przychodzili na spotkania, wykazywali się pomysłowością. Wspólna praca dawała wiele radości.

Gospodynie już czekają na kolejne warsztaty, by
odkrywać posiadane talenty i poszerzać horyzonty
twórczej wiedzy.
Kazimiera Wójcik

Mielone kotleciki z pieczarkowym farszem

Skład:
- 500-600 g mielonego mięsa drobiowego (z kurczaka
bądź indyka)
- 250-300 g pieczarek
- 1 cebula
- 1 jajko
- 2 łyżeczki musztardy sarepskiej
- sól, pieprz
- przyprawa do kurczaka/grilla
- 2-3 łyżki bułki tartej

Pieczarki są bardzo uniwersalne. Smakują ze
wszystkim. I samodzielnie, i w sałatce i na pizzy i razem
z różnymi mięsiwami. Dziś właśnie w zestawieniu
z drobiowym mięsem mielonym.
Zaskoczycie tymi kotlecikami rodzinę. Będą się
spodziewali zwyczajnych kotletów, a tu w środku będzie
czekała na nich pieczarkowa niespodzianka.

Oczyszczone pieczarki drobno siekamy. Cebulę
kroimy w drobną kostkę. Podsmażamy na łyżce oleju lub
masła. Następnie dodajemy pieczarki i smażymy do
odparowania wody. Doprawiamy sola oraz odrobiną
pieprzu.
Mielone mięso przekładamy do miski. Dodajemy
musztardę, jajko, sól, pieprz oraz przyprawę do
kurczaka/do grilla, mieszamy. Dodajemy bułkę tartą
w takiej ilości, by całość była dość zwarta (ilość zależy
jak dużego jajka użyjemy i od samej bułki tartej).
Zwilżonymi zimną wodą dłońmi formujemy
kotleciki. Spłaszczamy je a na środek nakładamy 1-2
łyżki pieczarkowego farszu i zlepiamy. Smażymy na
rozgrzanym oleju z obu stron na złoto.
Źródło: http://smakinatalerzu.pl/
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Kwiecień kwitnie

Śliwa czerwonolistna

Ten miesiąc należy do roślin, które najpierw
zakwitają, a dopiero potem wypuszczają liście.
Stoją obsypane kwiatami – białe, żółte, czerwone,
bez śladu zieleni. Oto efekt naszych zeszłorocznych
obserwacji. Wówczas kwiecień „kwitł” przez całe 30 dni.
Jak będzie tej wiosny?

Na każdym etapie kwitnienia była 4 dni za
mirabelką. W pełni zakwitła 21 kwietnia,a 28 po
kwiatach zostały tylko leżące na ziemi płatki.
Śliwa czerwonolistna to odmiana ozdobna, nie zawiązuje
owoców, a jednak pośpiech w kwitnieniu – cecha
przodków, pozostał.

Forsycja
Zakwitła pierwsza, od początku miesiąca była
żółtawa od pękających pączków, a pełne kwiaty pojawiły
się 5 kwietnia.
I kwitła najdłużej ze wszystkich gatunków, ponad
3 tygodnie! Być może dlatego,że forsycja kwitnie „dla
przyjemności”, nie musi się spieszyć, tak jak drzewa
owocowe, żeby w krótkim czasie zdążyć zawiązać
i wydać owoce.

Magnolia
W wyścigu do pełnego kwitnienia była czwarta.
Otworzyła kwiaty 24 kwietnia, ale bardzo powoli
rozwijała pączki, cały proces był więc dość długi. Już
w połowie kwietnia wyglądała pięknie, z bielejącymi od
wysuwających się płatków końcami wielkich pąków.
Kwiaty utrzymały się do końca miesiąca. Ale maj nie był
już czasem magnolii.

Mirabelka
Pączki zaczęły pękać 10 kwietnia, a otwarte
kwiaty pojawiły się 7 dni później.Kwitnąca mirabelka to
jeden z najpiękniejszych wiosennych widoków.
Bielusieńkie drzewo na jeszcze szarawym tle. Ale tydzień
kwitnienia to wszystko, na co można liczyć. Natura nie
daje czasu na pielęgnację urody, gdy trzeba rodzić owoce.

https://polki.pl/
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Konkurs LOP

Przyrodniczo - Ekologicznego Szkół Podstawowych pt. „Ochrona przyrody w Polsce”.
W konkursie uczestniczyli uczniowie
z 9 Szkół Podstawowych z Jeleniej Góry, Gryfowa
Śląskiego, Barcinka, Podgórzyna, Szklarskiej
Poręby, Jeżowa Sudeckiego. Uczestnicy odpowiadali na pytania testowe związane z formami
i celami ochrony przyrody w Polsce, źródłami
zanieczyszczeń wód, gleb, powietrza, żywności,

4 kwietnia 2019r. w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyły się
eliminacje rejonowe XVI Regionalnego Konkursu

formami współżycia organizmów. Musieli wykazać
się również wiedzą na temat Karkonoskiego Parku
Narodowego oraz Parków Krajobrazowych regionu
jeleniogórskiego. Bezkonkurencyjni okazali się
gryfowianie, którzy zajęli cztery czołowe miejsca.
Gratulujemy!
Renata Sobańska - Puk
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 - DYŻUR DZIELNICOWEGO GMINY JEŻÓW SUDECKI
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
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do wykonywania skrótów oraz nie zwraca materiałów wykorzystanych przy redagowaniu gazetki. Materiały do następnego numeru
prosimy przekazywać do siedziby redakcji najpóźniej do dnia 31 maja 2019 r. Nakład 500 egz. Druk: Drukarnia EM GRAF.

