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Średniowieczny Piknik
Dnia 22 czerwca br. w ramach realizacji projektu
pn. „Szlakami dawnego górnictwa po obu stronach
Karkonoszy i Gór Izerskich” Gmina Jeżów Sudecki

zorganizowała pod Grodziskiem - Średniowieczny
zamek przejściowy w Płoszczynie Piknik Średniowieczny. Piknik rozpoczął się przy Wieży Książęcej
w Siedlęcinie otwarciem nowego szlaku turystyki
pieszej, który został oznakowany kolorem czarnym, od
schroniska Perła Zachodu w Siedlęcinie do Grodziska
w Płoszczynie poprzez Wieżę Książęcą, Górę Wapienną,
Stromiec. Uczestnicy pikniku wraz z przedstawicielami
gminy partnerskiej Paseky nad Jizerou wyruszyli
szlakiem do Płoszczyny. Po drodze wysłuchali ciekawych opowieści pana Przemysława Nocunia dotyczących średniowiecznego górnictwa na terenie Gminy

Jeżów Sudecki. Podobna historia dotyczy naszej gminy
partnerskiej - Paseky nad Jizerou. Po dotarciu na plac,
użyczony od Koła Łowieckiego „Szarak”, znadujący się
pod Grodziskiem, wszyscy otrzymali średniowieczną

Sierpień 2019
strawę podgrzewaną na ognisku, a także inne smakołyki
i napoje przygotowane przez organizatorów.
Dużą atrakcją był pokaz walk rycerskich
zaprezentowany przez Bractwo Rycerskie Komturii
Nidzickiej, które corocznie bierze czynny udział
w inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem. Wszyscy chętni
mogli przymierzyć zbroje, potrzymać miecz i inną białą
broń średniowieczną.

W nawiązaniu do historii tego terenu odbyło się
płukanie złota, które zostało przeprowadzone przez
Polskie Bractwo Płukaczy Złota ze Złotoryi. Każdy, kto
popróbował i wypłukał cenny kruszec, otrzymał
certyfikat.
Aby zapoznać się z historią tego miejsca,
uczestnicy wraz z p. Przemysławem Nocuniem
wyruszyli zwiedzać Grodzisko, gdzie wysłuchali bardzo
ciekawej opowieści związanej z tym miejscem. Aby
sobie wyobrazić to miejsce, p. Władysław Jagiełło
z Euroregionalnego Centrum Modelarskiego wykonał
makietę Grodziska i płuczki do płukania złota. Obecnie
m a k i e t y m o ż n a o g l ą d a ć w Wi e ż y K s i ą ż ę c e j
w Siedlęcinie.

wieczny zamek przejściowy - Grodzisko. W tym celu
zostały również wykonane i postawione tablice, które
pokazują turystom wizualizację Grodziska i opisują
historie z nim związane.
Składam podziękowanie za pomoc w organizacji
Pikniku średniowiecznego:
- Nadleśnictwu Lwówek Śląski za udostepnienie terenu
na organizację imprezy i postawienie tablicy oraz za
udrożnienie drogi dojazdowej, która bezpiecznie
uczestnicy mogli dojechać.
- Kołu Łowieckiemu "Szarak", za udostępnienie terenu
wraz z szałasem.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie Sudeckim
i Czernicy za pomoc techniczną w przygotowanie
imprezy.
- Stowarzyszeniu „Wieża Książęca w Siedlęcinie” za
przygotowanie posiłku, przeprowadzeniu konkursów.
Panu Przemkowi Nocuń za przekazaną wiedzę
historyczną.
Szczególnie chciałabym podziękować koleżankom Małgorzacie i Agnieszce za wsparcie i pomoc, które
były bezcenne.

Stowarzyszenie Wieża Książęca w Siedlęcinie
przygotowała również wiele atrakcji dla dzieci, dorosłych i rodzin, między innymi odbył się konkurs na
najładniejszy strój średniowieczny.
Średniowiecze to nie tylko walki, wydobywanie
cennych kruszców, ale także życie codzienne mieszkańców, dlatego przedstawiciele Chrośnicy, Wioski
Barwnych Wątków, p. M. Wizła - Kubiak i Joanna
Wojtko przeprowadziły warsztaty barwienia tkanin,
a p. Agata Kowal - Ruschil z Gospodarstwa Agroturystycznego „Kowalowe Skały” warsztaty pod nazwą „Od
owieczki do niteczki”, uczestnicy mogli samodzielnie
wykonać sobie pamiątkę z owczej wełny. Dla dzieci
zorganizowano warsztaty pieczenia podpłomyków.
Piknik Średniowieczny odwiedzili również
uczestnicy spotkania „Żywa historia”, którzy zwiedzali
historyczne obiekty Dolnego Śląska i również nasze
Grodzisko. Podczas zwiedzania Grodziska można było
zapoznać się ze sprzętem do nieinwazyjnego szukania
skarbów w ziemi.
Pogoda była jak na zamówienie, więc wszyscy
dobrze się bawili i na pewno uczestnicy będą teraz
przekazywali informacje o tej wspaniałej atrakcji
turystycznej Gminy Jeżów Sudecki, jaką jest średnio-

Koordynator Bożena Matuszewska

Projekt „Szlakami danego górnictwa po obu stronach Karkonoszy i Gór Izerskich” 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.

Realizując porządek obrad, Przewodniczący obrad
oddał głos Prezesowi Zarządu Gminnego OSP RP dh Piotrowi Leszczowi, który złożył sprawozdanie
z działalności jednostek OSP z terenu Gminy Jeżów
Sudecki, oraz ze współpracy z Państwową Strażą Pożarną
w Jeleniej Górze. Następnie sprawozdania złożyli przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z: Jeżowa Sudeckiego, Dziwiszowa, Czernicy i Siedlęcina.
Po wysłuchaniu sprawozdań Wójt Gminy i Przewodniczący
Rady Gminy podziękowali strażakom za pracę i życzyli,
aby jak najmniej musieli brać udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.
Projekt uchwały ws. aktualizacji Programu
Gospodarki Niskoemisyjnej omówiła p. Ewa Nidzgorska Sekretarz Gminy. Po dyskusji Rada Gminy przyjęła projekt
uchwały.
Realizując porządek obrad, Przewodniczący Rady
i Wójt Gminy przedstawili sprawozdanie z bieżącej pracy
Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
W ramach interpelacji, zapytań i spraw różnych
Radni, Sołtysi i mieszkańcy poruszali sprawy związane
z bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku na terenie
Gminy oraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki.

Sesje Rady Gminy
VI Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki, obyła się
15 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady
Gminy - Wacław Lesik. W sesji uczestniczyło 13 Radnych.
Czas trwania obrad - od godz. 15.00 do godz. 17.10.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu z IV i V Sesji Rady Gminy.
2.Informacja i sprawozdanie z działalności oraz realizacji
zadań Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy
w 2018 roku oraz plany na 2019 rok- Zarząd Gminny OSP
i przedstawiciele jednostek OSP: Czernica, Dziwiszów,
Jeżów Sudecki, Siedlęcin.
3.Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Programu
Gospodarki Niskoemisyjnej.
4.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady
i Wójta Gminy.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z IV i V Sesji Rady
Gminy.
7. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy.
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VII Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki obyła się
5 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady
Gminy - Wacław Lesik. W sesji uczestniczyło 12 Radnych.
Czas trwania obrad - od godz. 15.00 do godz. 17.20.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu VI Sesji Rady Gminy.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
b/szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane
projekty oraz zasad ich promocji,
c/powołania Zespołu do przedstawienia opinii Radzie
Gminy Jeżów Sudecki o kandydatach na ławników do
Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze,
d/przyjęcia rezygnacji Radnego z członka Komisji
Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorczości,
e/rozpatrzenia skargi,
f/uchylenia uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki
Nr XXXVIII/257/2018 z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie dopłat do cen za usługi polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odbiorze
ścieków dla I taryfowej grupy odbiorców indywidualnych - gospodarstw domowych.
3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady
i Wójta Gminy.
4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady
Gminy.
6.Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy.
Przed rozpoczęciem obrad Rada Gminy uczciła
minutą ciszy pamięć śp. Tadeusza Chwałka - Prezesa
Ludowego Klubu Sportowego „Lotnik” w Jeżowie
Sudeckim.
Następnie Przewodniczący oddał głos p. Andrzejowi
Zarembie, który przekazał Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy puchar za zajecie I miejsca
w Rekreacyjnym Turnieju Samorządowców i Działaczy
LZS, który odbył się w Bystrzycy Kłodzkiej w dniach 24-26
maja 2019 roku. Jednocześnie p. Andrzej Zaremba wręczył
podziękowania osobom, które wsparły finansowo organizację letniego wypoczynku dla dzieci.
Po podziękowaniach i wręczeniu podziękowań Rada
Gminy przystąpiła do realizacji pkt. 2 porządku obrad,
w którym przyjęła uchwały zawarte w porządku obrad.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady i Wójt
Gminy przedstawili sprawozdanie z bieżącej pracy
Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
W ramach sprawach różnych Radni, Sołtysi
i mieszkańcy poruszali sprawy związane z bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku na terenie Gminy oraz
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Jeżów Sudecki.
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.

Wyróżnienie dla mieszkańców Jeżowa Sudeckiego
w XVII Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny we Wrocławiu w etapie wojewódzkim Konkursu Bezpieczne Gospodarstwie Rolne
2019 r. wyróżniła gospodarstwo agroturystyczne „Pod
Srebrną Górą” Państwa Agaty i Zbigniewa Wolaków.

Redakcja

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to
jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, którego celem jest
promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie
rolnym.
Państwo Agata i Zbigniew Wolak z Gminy
Jeżów Sudecki w etapie regionalnym konkursu
w Placówce Terenowej KRUS w Jeleniej Górze zajęli III
miejsce i zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.
Komisja konkursowa przy ocenie gospodarstwa
brała pod uwagę przede wszystkim: organizację obejścia
i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie
podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny
budynków inwentarskich i gospodarczych oraz maszyn,
urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie
rolnym, estetykę gospodarstw, zastosowane rozwiązania
organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające
na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających
w gospodarstwie rolnym.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!
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b) warsztaty plastyczne:
- projektowanie oraz malowanie koszulek farbami do
tkanin,

Letni wypoczynek w Czernicy
Jak co roku, w Czernicy w świetlicy wiejskiej
odbyły się półkolonie w terminie od 24 czerwca do dnia
5 lipca 2019 roku. W zajęciach przygotowanych przez
pedagogów brały udział dzieci oraz młodzież z Czernicy
w wieku od 5 do 18 lat.

- projektowanie oraz wykonanie zabawek relaksacyjnych
- gniotków,
- malowanie na szkle,
- malowanie na drewnie.
c) zajęcia kulinarne:
- kolorowe kanapki,
- przygotowanie pizzy według własnego pomysłu,
- sałatka owocowa.

W ramach zajęć odbyły się:
a) cztery wycieczki:
- do Kina za Rogiem w Kowarach oraz na spacer po
starówce,
- do Pałacowej Bawialni przy Parku Miniatur
w Kowarach,
- do Kopalni Podgórze w Kowarach,
- do zamku Chojnik w Sobieszowie.

d) zabawy integracyjne
- gry planszowe i integracyjne: Dobble, Rummikub,
Mafia, Sałatka owocowa,
- nauka wizażu i stylistyki - farbowanie włosów oraz
rysunki na ciele.
Podczas zajęć w świetlicy przeprowadzane były
pogadanki na tematy profilaktyczne:
- zdrowe odżywianie,
- szkodliwość palenia papierosów,
- wpływ alkoholu i innych uzależnień na życie,
- zachowania agresywne w domu i poza nim.

Każda wycieczka miała charakter edukacyjno krajoznawczy, dzieci i młodzież zwiedzali nieznane
sobie wcześniej miejsca, przebywali na świeżym powietrzu, konsumowali poczęstunki w otoczeniu przyrody
i zabytków. Ponadto każda wycieczka oprócz wartości
edukacyjnych miała cele wychowawcze i integracyjne uczestnicy wspólnie pokonywali dystanse, współpracowali i pomagali sobie nawzajem. Zostały przeprowadzone pogadanki na temat bezpieczeństwa w górach
oraz kultury w miejscach publicznych.

Anna Szablicka
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-pokaz tańca Zumby Fitness uczestniczek z Dziwiszowa,
-przysmaki gospodyń wiejskich,
-możliwość obejrzenia motoru policyjnego przez
dzieci.

Festyn Rodzinny
Festyn Rodzinny organizowany z okazji Dnia
Dziecka połączony z „Otwarciem sezonu pszczelarskiego”, odbył się w dniu 8 czerwca 2019 r. na terenie boiska
w Dziwiszowie. Organizatorami byli: Sołtys, Rada
Sołecka, Radni, Koło Gospodyń Wiejskich oraz
Ochotnicza Straż pożarna w Dziwiszowie, Wójt Gminy
Jeżów Sudecki, Stowarzyszenie Pszczelarzy. W festynie
licznie wzięli udział mieszkańcy Dziwiszowa, Jeleniej
Góry.
Uroczystość zaczęła się w kościele św. Wawrzyńca
o godzinie 14 - tej. Po mszy świętej odbył się przemarsz
na boisko, gdzie zostali przywitani wszyscy goście
i mieszkańcy wsi. Po powitaniu rozpoczęła się biesiada spotkanie w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych,
integracja, zabawa.

Organizatorzy bardzo dziękują sponsorom za
pomoc w organizacji biesiad:
-Studio Urody M&M. Monika Tuczak,
- Jelenia Plast,
- Lody Algida,
- Studio Paznokci Ann Nails,
- Mój słodki kącik Anna Marchewka,
- Salon Fryzjerski „Glamour" Wiejska 29 Jelenia Góra
Agata Rams i Laura Bieniosek,
- Państwo Edyta i Tomasz Sadowscy,
- Le Carre Salon Fryzjerski Jelenia Góra - Le Carre
Agnieszka Janicka,
- Leroy Merlin Jelenia Góra,
- Piekarnia Mrugała,
- Mc Donald Jelenia Góra,
- Klocki LEGO Karpacz,
- Ewa Włoszczowska,

Atrakcje podczas Festynu:
-grochówka (sołtysówka ) rozdana do ostatniej chochli,
-sadzenie drzewek przez zaproszonych gości,
-zabawy i konkursy dla dzieci prowadzone przez Pana
Andrzeja Zarembę,
-malowanie twarzy,
-zawody organizowane przez Ochotniczą Straż
Pożarną z Dziwiszowa,
-występ zespołu Dziwiszowianki,

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ludzi
dobrej woli i chęci będzie więcej do pomocy, aby
wywołać uśmiech na twarzach dzieci i nie tylko,
będzie tyle samo, a nawet i więcej.
Sołtys wsi Dziwiszów
Ilona Sadowska
Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Monika Marchewka
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Podczas zajęć socjoterapeutycznych uczestnicy
półkolonii podnosili świadomość dotyczącą przyczyn
sięgania po nikotynę, alkohol i środki zmieniające
świadomość oraz uzależnień od nich. Poznawali skalę
ryzyka związanego z paleniem papierosów, piciem
alkoholu i podejmowaniem prób z narkotykami. Uczyli
się też umiejętności obrony przed uzależnieniami,
ćwiczyli zachowania asertywne. Podczas zajęć
propagowaliśmy zdrowy styl życia bez nałogów
i uzależnień. Dzieci zrobiły plakaty z rymowanymi
hasłami.

PÓŁKOLONIA W CHROŚNICY
W tym roku półkolonia w Chrośnicy prowadzona
była od 24.06.2019r. do 12.07.2019r.. Dzieci miały
zajęcia od godz.8.00 do godz.13.00.

Każdy dzień rozpoczynał się śniadaniem. Po
śniadaniu dzieci przystępowały do zajęć plastycznych:
malowały lakierami i ozdabiały kolorowymi oczkami
słoiczki-świeczniki, lepiły figurki z gliny samoschnącej,
robiły wydzieranki, rysunki, pióropusze indiańskie,
malowały farbami plakatowymi odlewy gipsowe,
farbami żelowymi na folii, lepiły z modeliny figurki
i zawieszki. Dzieci robiły też biżuterię z koralików
i splotów makramowych sznurka. Wykonały pajęczyny
z wełny na patykach, oraz pajączki z drucików
kreatywnych. Dzięki uprzejmości pani Moniki Wizła Kubiak zwiedzaliśmy Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia
Naturalnego w Chrośnicy i braliśmy udział w warsztatach. Malowaliśmy również dziecięce buziaki farbami do
twarzy. W sali pojawiły się wtedy pieski, kotki, tygryski

W ramach półkolonii uczestnicy wyjeżdżali dwa
razy na basen do Jawora. Wszystkie dzieci taplały się
szczęśliwe i zjeżdżały na krętej ślizgawce do wody. Po
wodnych zabawach i nauce pływania zmarzlaki
ogrzewały się i odpoczywały w jacuzzi .

Zwiedzaliśmy również farmę ,,Grappa”. Dzieci
pokonywały mały park linowy, obserwowały i karmiły
zwierzaki, zajadały się również pieczonymi kiełbaskami.
Zadowolone dzieciaczki wraz z opiekunami
dziękują p. E. Dudkowi, p. A. Karmelicie oraz p. Monice
Wizła - Kubiak za możliwość ciekawego i aktywnego
spędzenia czasu.
Katarzyna Łobocka

i motyle. Każdego dnia odbywały się też rozgrywki
sportowe: tory przeszkód, rzuty do celu różnymi
przyborami, układanie budowli na czas, biegi, skoki na
skakance itp.
Wszyscy z apetytem zajadali się przygotowanymi i pieczonymi własnoręcznie ciastkami.
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Dnia 5 czerwca br. odbyła się wycieczka do
Poznania, zwiedziliśmy lotnisko 31-ej Bazy Lotnictwa
Taktycznego Myśliwców F 16 oraz wiele innych
samolotów, które służyły w wojsku polskim. Odwiedziliśmy również lotnisko Aeroklubu Poznańskiego
i modelarnię przy aeroklubie.
W dniach 14-15 czerwca br. na Górze Szybowcowej odbył się VII Karkonoski Piknik Modelarski, jak co
roku piknik cieszył się dużym zainteresowaniem
modelarzy jak i zwiedzających. Przez dwa dni można
było podziwiać wspaniałe modele z Polski i Niemiec oraz
popisy pilotażu modelami. Przeprowadzono wiele
konkurencji dla modelarzy i dla dzieci. Po raz pierwszy

Rok szkolny Euroregionalnego Centrum
Modelarskiego i Samorządu Uczniowskiego przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeżowie
Sudeckim, rok współpracy i imprez modelarskich,
które wspólnie organizowaliśmy.

Kalendarz imprez modelarskich był bardzo
napięty dla naszej modelarni. Oprócz codziennych zajęć
w pracowni modelarskiej organizowaliśmy wiele imprez
modelarskich. Dnia 18 maja br. zorganizowaliśmy I Zlot
Gigantów (modeli latających), który odbył się na lotnisku
w Jeleniej Górze. Na zlot przyjechało ponad 40 załóg
z Polski i Czech, zaprezentowano ponad 70 modeli
samolotów i szybowców. Dnia 25 maja br. na Górze
Szybowcowej odbyły się zawody modelarskie „Młodzi
modelarze lotnicy na start”, w zawodach brało udział 43
zawodników z Bielawy, Mieroszowa, Szczawna Zdroju
i Jeżowa Sudeckiego. Zawodnicy startowali w czterech
konkurencjach modeli wolnolatających F1/2, F1, F1N.
Na zawodników czekały wspaniałe nagrody, dyplomy

Starosta Jeleniogórski pan Krzysztof Wiśniewski
ufundował Puchar Karkonoszy dla najlepszego
modelarza lub załogi. Na zorganizowanej wystawie było
można również obejrzeć ekspozycję broni palnej
rekonstruktorów militarnych z Lubania, do dyspozycji
uczestników była strzelnica przygotowana przez
Jarosława Szparkowskiego, Można było podziwiać
samoloty Wilga dzięki panu Marcinowi Zatońskiemu.
Przez dwa dni nasz piknik odwiedziło 250 osób.
Dnia 29 czerwca br. nasi modelarze brali udział
w pikniku modelarskim we Frydlandzie (Czechy).
Miniony rok szkolny to rok współpracy naszej modelarni

i medale. Trzy medale zdobyli zawodnicy z naszej
modelarni. Dnia 1 czerwca br. braliśmy udział w pikniku
lotniczym w Mieroszowie, nasi modelarze startowali
w trzech konkurencjach modeli wolno latających,
zdobywając 4 medale.

7

Jagiełło, Marioli Gurtatowskiej oraz Marii Chojnackiej
za pomoc podczas imprez modelarskich. Dziękuję
instruktorom, kolegom modelarzom za pomoc
w organizacji i przeprowadzeniu imprez modelarskich.
Kolejna impreza to Święto Latawca dnia 29 września
br. na Górze Szybowcowej, serdecznie zapraszamy,
a dnia 5 września zapraszamy na zapisy do modelarni na
rok szkolny 2019/2020.

z Samorządem Uczniowskim Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim. Wspólnie przeprowadziliśmy pięć imprez modelarskich, kurs dla
nauczycieli oraz kilkanaście warsztatów modelarskich
w szkołach i przedszkolach.
Za współpracę bardzo dziękuję nauczycielkom
pani Agnieszce Sowińskiej i pani Agacie Nidrych.
Dziękuję pani Iwonie Majtczak za pomoc w
zorganizowaniu wycieczki do Poznania, paniom Monice

Władysław Jagiełło

- W Karpaczu w Muzeum Zabawek oraz nad Zaporą
wodną w Karpaczu i na wystawie klocków LEGO .
- W Pasiece Doliny Bobru w Dziwiszowie, gdzie
dowiedzieliśmy się mnóstwa ciekawostek na temat
produkcji miodu i degustowaliśmy miód. Na koniec
wizyty wspólnie rozpaliliśmy ognisko i zjedliśmy
kiełbaski.

Półkolonia Dziwiszów 2019
Półkolonię zorganizował Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim i Wójt Gminy
Edward Dudek. W miejscowości Dziwiszów uczestniczyło w nich 27 dzieci w wieku szkolnym.
Zajęcia były prowadzone w sali świetlicy
wiejskiej w dniach od 24.06 do 05.07. 2019 r.
W trakcie półkolonii przeprowadzono dla dzieci zajęcia:
- profilaktyczno-edukacyjne przedstawiające zagrożenia
związane z uzależnieniem od alkoholu, papierosów,
narkotyków i Internetu.
- W Termach Cieplickich - zabawy w wodzie .
- W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, w którym
obejrzeliśmy m.in. piękną kolekcję obrazów
malowanych na szkle, zbiory rzemiosła artystycznego
oraz wnętrze chałupy wiejskiej.
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- W kinie Helios wraz z prezentacja filmu pod tytułem
„Sekretne życie zwierzaków domowych 2" oraz
skorzystaliśmy z plenerowej siłowni i placu zabaw
przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.
- W modelarni w Jeżowie Sudeckim, w której dzieci
tworzyły modele samolotów. W drodze powrotnej
bawiliśmy się na pobliskim placu zabaw.
-W Bramie Czasu w Jeleniej Górze poznaliśmy tajemnicę
największych podziemi w Karkonoszach i odbyliśmy

wirtualną podróż w czasie i przestrzeni (dla wielu
dzieci była to niepowtarzalna atrakcja, którą na pewno
zapamiętają na długo).

niektórych uczestników była to jedyna okazja, aby
w sposób zorganizowany spędzić część wakacji).
Dziękujemy Pani Sołtys Ilonie Sadowskiej
i Radzie Sołeckiej z Dziwiszowa za sponsorowanie
wycieczki (transport ) do Karpacza.
Dziękujemy również Panu Patrykowi Waloszczyk
za przyjęcie dzieci w swojej pasiece.
Panu Władysławowi Jagiełło i Panu Januszowi
Rosieckiemu za uczestnictwo w zajęciach modelarskich.

W pozostałych dniach dzieci brały udział
w zabawach integracyjnych i zręcznościowych, dzięki
którym mogły poznać zasady zdrowej rywalizacji, zżyły
się ze sobą i nawiązały nowe przyjaźnie. W trakcie
półkolonii dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach
i wycieczkach . Wszyscy jednogłośnie stwierdzili na
koniec półkolonii -"Szkoda, że wakacje trwają tak
krótko".
Uważamy, że półkolonie były bardzo ciekawą
i bezpieczną formą spędzania wolnego czasu (dla

Wychowawcy - K. Wójcik, M. Kalitan

Sukcesy młodych biegaczy z Siedlęcina
Mimo że wakacje w pełni młodzi biegacze
z Siedlęcina rozpoczęli nowy sezon sportowy. W sobotni
poranek 10.08.2019r. pojechali do Ludwikowic
Kłodzkich /gmina Nowa Ruda/ na 4 Bieg dla Dzieci
„Mini Sowa”. Duża impreza, dobrze przygotowana, ale
z nietypowym scenariuszem biegów. W związku z dużą

Skromna 8 - osobowa reprezentacja naszej gminy
uzyskała duże sukcesy. Najlepiej wypadli:
I miejsce
Marceli Krzywy w biegu na 800 m
II miejsce
Oliwia Ługowska w biegu na 200 m
III miejsce
Szymon Piwowar w biegu na 200 m
Estera Krzywy w biegu na 400 m
IV miejsce
Paulina Czaderska w biegu na 600 m
Marta Marchewka w biegu na 800 m
Wszystkim uczestnikom gratulujemy !
Andrzej Zaremba

ilością startujących organizatorzy przeprowadzili
w poszczególnych kategoriach wiekowych eliminacje,
z których najlepsi po raz drugi pobiegli w biegu
finałowym.
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Święto 3 - Maja
Jak co roku, w Jeżowie Sudeckim odbyła się
uroczystość związana ze Świętem 3-go Maja, rozpoczęto
ją w kościele pw. św. Stanisława Biskupa mszą świętą
w intencji Ojczyzny oraz o błogosławieństwo strażaków

zaśpiewali hymn „Boże coś Polskę”.
W uroczystościach uczestniczyli aktywnie strażacy
z OSP Jeżów Sudecki, wystawiając delegację z pocztem
sztandarowym, zabezpieczając przemarsz i przebieg
uroczystości, za co podziękował im Wójt Gminy Edward Dudek wraz z życzeniami z okazji św. Floriana.
Redakcja

OSP jeżów Sudecki. Po nabożeństwie z okazji zbliżającego się święta św. Floriana proboszcz parafii - Andrzej
Szarzyński poświęcił samochody strażaków oraz modlił
się o ich bezpieczeństwo, zdrowie, dziękując za trud
w działaniach na rzecz ratowania życia i mienia
potrzebujących. Następnie wszyscy uczestnicy

„Ślubowanie"

w procesji przeszli pod Krzyż i Pomnik Pamięci
Narodowej. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego delegacje złożyły wiązanki pod Pomnikiem.
W imieniu Mieszkańców Gminy Przewodniczący Rady
Gminy - Wacław Lesik w asyście radnych i strażaków
OSP, w imieniu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
Wicestarosta - Artur Smolarek, w imieniu nauczycieli
i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie
Sudeckim - Anna Bodnar, w imieniu Rady Rodziców
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Joanna Tomoń oraz
w imieniu Rady Sołeckiej Jeżowa Sudeckiego Wiceprzewodnicząca - Krystyna Łachodiak .
Po krótkich wystąpieniach ksiądz Andrzej Szarzyński
odmówił modlitwę w intencji tych, którzy oddali przez
wieki życie za „Ojczyznę” i odśpiewano pieśń „Anioł
Pański”. Na zakończenie uroczystości wszyscy

Rozwiń skrzydła, orle biały i koroną złotą świeć.
Do przeszłości Polski całej
w sercach naszych miłość wznieć!
Srebrnopióry ptaku nasz,
Ty nam drogi w przyszłość wskaż;
Chrobrych myśli i Maja brzask wykuć czynem w Polski blask.
Rozwiń skrzydła, orle biały,
szybuj w niebo, w słońce leci …
Wolny, silny, w pełni chwały,
siłę polskiej woli nieć!…
Ducha Polski wciąż odradzać
O Boże, Ty mocy daj!
I ludzkości drogę wskazać …
Tak ślubuję - w Trzeci Maj.
Józef Stemler
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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.
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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 30 września 2019 r. Nakład 500 egz. Druk: Drukarnia EM GRAF.

