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W Wigilię Bożego Narodzenia
Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach,
otwórzmy pudła słodkich marzeń.
Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,
jak Trzej Królowie z dary swymi,
staną cicho za Twoim progiem,
by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich
i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,
niech w domach będzie Wam jak w niebie...
Życzymy wszystkim szczęśliwych i radosnych
świąt Bożego Narodzenia
oraz wspaniałego Nowego 2020 Roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik

Wójt Gminy
Edward Dudek

przystępuje do procedury zmiany nazwy Powiatu
Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski.
W sprawach różnych zostały poruszone następujące
tematy:
- ujęcie w budżecie gminy na 2020 rok budowy
chodnika wzdłuż ulicy Lwóweckiej i Krótkiej
w Siedlęcinie.
- wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia
i cmentarzu w Siedlęcinie?
Pan Wójt poinformował, że realizacja zadania
(parking) zostanie rozpoczęta w bieżącym roku, a środki
zostaną przekazane jako środki niewygasające na
przyszły rok budżetowy.
- wykonane bariery przy Ekomuzeum i remizie
strażackiej w Chrośnicy.
Radny Krzysztof Gawron złożył sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorczości dotyczące ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Jeżów Sudecki.
Pan Wójt zaproponował Radnym wyjazd do Gminy Stara
Kamienica ws. pozyskania informacji nt. odnawialnych
źródeł energii.

Sesje Rady Gminy
X Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki, obyła się
25 września 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy.
Posiedzenie otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący
Rady Gminy - Kazimierz Lewaszkiewicz. W sesji
uczestniczyło 11 Radnych. Czas trwania obrad - od godz.
14.00 do godz. 15.15.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu IX Sesji Rady Gminy.
2.Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy za
I półrocze 2019 roku:
a/prezentacja "Informacji…" oraz opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej przez Skarbnika Gminy,
b/opinie Komisji Rady Gminy,
c/dyskusja.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zmian w Budżecie Gminy na 2019 rok,
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia
2 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a Gminą Jeżów Sudecki
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
4.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z IX Sesji
Rady Gminy.
7.Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy.

XI Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki, obyła się
28 października 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy - Wacław Lesik. W sesji uczestniczyło 14 Radnych. Czas trwania obrad - od godz. 14.00
do godz. 17.20.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu X Sesji Rady Gminy.
2.Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy
Jeżów Sudecki - Komendant Komisariatu I Policji
w Jeleniej Górze nadkom. Bartłomiej Kamzel.
3.Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy
społecznej w 2018 i 2019 roku - Kierownik GOPS pani
Alicja Karmelita.
4.Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego Przewodnicząca Zespołu pani Elżbieta Werstak.
5.Sprawozdanie z realizacji zadań i programów przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2019 roku oraz omówienie uchwał:
- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią zywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
- w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2020 - 2021 - Przewodniczący
Komisji pan Stanisław Sekuła.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
b/Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2020 - 2021,
c/ Programu wspierania rodziny w Gminie Jeżów
Sudecki na lata 2020-2023,

Realizując pkt 2 porządku obrad, p. Skarbnik
zapoznała Radę Gminy z informacją o wykonaniu
Budżetu Gminy Jeżów Sudecki za I półrocze 2019 roku
i Uchwałą Nr I/62/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
16 sierpnia 2019 r.
W pkt 3 porządku obrad Rada Gminy przyjęła
uchwały, które zostały przedłożone Radnym i omówione
na posiedzeniach komisji.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady i Wójt
Gminy przedstawili sprawozdanie z bieżącej pracy
Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
W sprawach różnych Radny Powiatu Jeleniogórskiego, p. Artur Smolarek poinformował zebranych,
że został rozstrzygnięty przetarg na zimowe utrzymanie
dróg. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez PKS
TOUR Jelenia Góra. Został również uaktualniony
kosztorys na wykonanie remontu ulicy Górnej w Siedlęcinie i drogi powiatowej przebiegającej przez Chrośnicę.
Postępowanie przetargowe na remont mostu w Siedlęcinie jeszcze nie zostało rozpoczęte, aktualizowana jest
dokumentacja do przetargu. Powiat Jeleniogórski
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Prezentowane materiały są do wglądu w Biurze Rady
Gminy lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jeżowie Sudeckim.
Realizując porządek obrad, Rada Gminy przyjęła
uchwały zawarte w pkt. 6 porządku obrad.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady i Wójt
Gminy przedstawili sprawozdanie z bieżącej pracy
Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
W ramach spraw różnych Radni, Sołtysi i mieszkańcy
poruszali następujące sprawy:

d/szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu
ich pobierania,
e/ zmian w Budżecie Gminy na 2019 rok,
f/wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze,
g/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
h/określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych,
i/wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia
Międzygminnego pomiędzy Miastem Jelenia Góra,
a Gminą Jeżów Sudecki w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego.
7.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z X Sesji
Rady Gminy.
10.Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy.

Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
1.Zatrudnienie animatora sportu dla młodzieży
w sołectwie Dziwiszów.
2.Kiedy zostanie zamontowana siłownia zewnętrzna na
boisku sportowym w Dziwiszowie?
3.Ustawienie znaku zakazu wjazdu, z wyłączeniem
pojazdów rolniczych, na drogę nr 144 w Dziwiszowie, w celu zapobiegania powstawaniu dzikich
wysypisk śmieci, które się tworzą przy w/w drodze.
4.Wydzierżawienie działki nr 129/4 w Dziwiszowie od
Agencji Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa
na utworzenie trasy pieszo-rowerowej z Dziwiszowa
na Górę Szybowcową.
5.Ustawienie luster:
1)na skrzyżowaniu ulicy Dębowej z drogą powiatową,
w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników dróg,
2)przy wyjeździe z drogi gminnej przy budynku nr 141
lub 55,
3)przy wyjeździe z posesji nr 147a,
4)przy wyjeździe z drogi gminnej przy dawnej fabryce
NADEX przy moście.
6.Na jakim etapie jest przebudowa oświetlenia
drogowego na terenie gminy Jeżów Sudecki?
7.Na jakim etapie jest gazyfikacja Dziwiszowa?
8.Zwiększenie ilości patroli na drodze 365 w Dziwiszowie, kierowcy nie przestrzegają ograniczenia
prędkości.
9.W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 365
w Dziwiszowie jest konieczność oznakowania
znakami poziomymi i pionowymi przejść dla pieszych
w następujących miejscach:
1) wyjazd z drogi gminnej przy budynku nr 128,
2) wyjazd z drogi gminnej przy budynku nr 35,
3) wyjazd z ulicy Leśnej.
10.Budowa ścieżki rowerowo-pieszej od boiska
sportowego do Jeleniej Góry.
11.Zmiana oznakowania ulicy Karkonoskiej w Dziwiszowie, w nawigacji samochodowej ulica Karkonoska
przebiega również przez cały Dziwiszów.
12.Utrzymanie zimowe chodnika w Dziwiszowie, nie
wszyscy mieszkańcy odśnieżają chodnik, przez co
utrudniony jest ruch pieszych.
Radna Bożena Szczepańska
Postawienie znaku ograniczającego prędkość
przy ulicy Bocznej w Jeżowie Sudeckim.

Przewodniczący obrad powitał Komendanta
Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze - nadkom.
Bartłomieja Kamzela oraz Dzielnicowego mł.asp. Marka
Sadowskiego.
Komendant Komisariatu przedłożył Radzie
Gminy informację na temat przeprowadzonych interwencji od stycznia do września 2019 roku na terenie
Gminy Jeżów Sudecki, których było 501. Podczas
dyskusji Radni zgłaszali: problemy związane z nadmierną szybkością poruszających się pojazdów na
obszarze zabudowanym, problemy ze stadem bydła
pasącym się w lasach na terenie Chrośnicy i Dziwiszowa.
Radni i Sołtysi zwracali się z prośbą o częstsze patrole
policyjne przy szkołach i na drodze 365 na terenie
Dziwiszowa.
W kolejnym punkcie Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim p. Alicja Karmelita przedstawiła prezentację multimedialną, prezentującą realizację zadań w zakresie pomocy
społecznej w latach 2018-2019.
Pani Elżbieta Werstak - Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim przedstawiła Radzie Gminy sprawozdanie z pracy
Zespołu.
Pan Stanisław Sekuła - Przewodniczący Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił Radzie Gminy informację z pracy Komisji
w 2019 roku oraz omówił projekty uchwał, które będą
obowiązywały w 2020 i2021 roku.
W dyskusji Radny poruszył sprawę zatrudnienia
animatora sportu dla młodzieży w sołectwie Dziwiszów.
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2.Postawienie lustra przy skrzyżowaniu dróg ulica
Kościelna i Długa.
Pani Ewa Smolnicka - Sołtys wsi Czernica
Mieszkańcy Czernicy pytają, kiedy skończą się awarie
wodociągu w Czernicy?
Pan Zbigniew Lewaszkiewicz - mieszkaniec
Dziwiszowa
Prośba o interwencję ws. bydła rolnika z Wrzeszczyna,
które chodzi po polach i wyrządza szkody w uprawach.
Odpowiedzi udzielał Wójt Gminy podczas obrad
sesji, a na tematy bezpieczeństwa udzielał odpowiedzi
Komendant Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze.
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.

Radny Wacław Lesik
1.Wywóz śmieci z cmentarza, przed dniem 1 listopada
ponieważ jest taka potrzeba z uwagi na to, że
pojemniki szybko się napełniają.
2.Sprawdzenie, czy nie ma awarii wodociągu w Czernicy
przy posesji nr 63, ponieważ podczas suszy podniósł
się stan wody w studni i pojawiła się woda w wskazanej
piwnicy.
Radny Marian Tyka
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami gazowni
ws. gazyfikacji Siedlęcina.
Radny Krzysztof Gawron
1.Przycięcie drzew przy kapliczce przy Domu Ludowym
w Jeżowie Sudeckim.
2.Omówienie na posiedzeniu Komisji Gospodarki
Komunalnej i Przedsiębiorczości Regulaminu
utrzymania cmentarzy na terenie Gminy Jeżów
Sudecki.
Radna Krystyna Tyka
1.Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę parkingu
przy cmentarzu w Siedlęcinie?

Redakcja

Poznawanie historii szybownictwa
w formie zabawy
Dnia 16 listopada br. nasze centrum modelarskie
odwiedziło 40 dzieci z domów dziecka w Szklarskiej
Porębie i Jeleniej Górze. Pod hasłem "Poznawanie
historii szybownictwa" w formie zabawy odbyły się
warsztaty modelarskie, które przeprowadziliśmy jako
kolejne działanie po warsztatach wyjazdowych
w szkołach, przedszkolach i domach dziecka. Tym razem
zaprosiliśmy dzieci do naszej modelarni, aby pokazać,
gdzie pracują modelarze, zwiedzić Izbę Lotniczej
Tradycji i Zakłady Szybowcowe. Podczas warsztatów
dzieci pod okiem instruktorów z naszej modelarni
składały modele legendarnego szybowca Grunau Baby.
Wysłuchały historii szybownictwa, którą opowiadał im
pan Stanisław Błasiak. Warsztaty stanowiły integrację
dzieci z różnych środowisk i dały możliwość rozmowy
z modelarzami o modelach i lataniu, a także służyły

poznania historii lotnictwa w formie zabawy. Pełen cykl
spotkań i warsztatów, które organizuje Euroregionalne
Centrum Modelarskie w Jeżowie Sudeckim, to bardzo
dobra współpraca z Samorządem Uczniowskim przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim
prowadzonym przez panie: Agnieszkę Sowińską i Agatę
Nidrych oraz emerytowanym pilotem - panem
Stanisławem Błasiakiem. Jako gość uczestniczył również
w warsztatach członek Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego - pan Artur Smolarek. Kolejne spotkania dla
dzieci z domów dziecka planujemy na styczeń 2020 roku.
Za pomoc i udział w warsztatach bardzo dziękuję
kolegom modelarzom, paniom - opiekunkom Samorządu
Uczniowskiego, państwu Miroś, panu Markowi
Wolańskiemu, panu Stanisławowi Błasiakowi oraz panu
Henrykowi Mynarskiemu za możliwość zwiedzania
Zakładów Szybowcowych.
Władysław Jagiełło
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Zabawy z Mamą i Tatą
Dnia 18 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Siedlęcinie odbyły się zajęcia pozalekcyjne dla
RODZICÓW i UCZNIÓW KLASY I pod hasłem "Dziś
bawią się znakomicie, Dzieci i Rodzice!". Spotkanie
odbyło się w sali gimnastycznej. Celem zajęć było

5.Wyścigi:
ź sadzenie ziemniaków,
ź tor przeszkód,
ź przenoszenie piłeczki na łyżce.
6.Co to za obrazek? (należało nazwać postacie z bajek
ukryte pod karteczkami).
7.Ułożenie zdania z patyczków - WESOŁA ZABAWA.
integrowanie zespołu klasowego, integrowanie rodziców, pogłębianie więzi emocjonalnych między dziećmi
i ich rodzicami, kształtowanie właściwych postaw
społecznych, kształtowanie umiejętności "zdrowej"
rywalizacji, tworzenie klimatu bliskości, miłości
i akceptacji.
Zajęcia składały się z dwóch części. W pierwszej
części przeprowadzone zostały zabawy muzycznoruchowe typu; "Karuzela", "Dyrygent", "Krzesła",
"Sałatka owocowa", , zabawy z chustą animacyjną.
W drugiej części zajęć uczestnicy zostali podzieleni na
zespoły i przystąpiono do współzawodnictwa w grupach.
Przeprowadzono następujące konkurencje:
1.Rzut woreczkami do celu.
2.Łowienie rybek.
3.Układanie puzzli w formacie A1.
4.Zagadki muzyczne (odgadywanie tytułów dobranocek)

Na zakończenie zaproponowano "wojnę papierową". Uczestnicy zajęć przygotowali kulki z gazet i na
sygnał ruszono do ataku. Było mnóstwo radości, śmiechu
i zadowolenia.
Podsumowując, zabawa była przednia.
Z obserwacji dzieci i rodziców w czasie zajęć
widać, że wspólne zabawy, rozwiązywanie zadań,
współzawodnictwo sportowe zbliża rodziców i dzieci,
pogłębia więzi rodzinne, zaspokaja potrzeby akceptacji
i bezpieczeństwa. Tego rodzaju zajęcia są, moim
zdaniem, okazją, w której wspólnie obok siebie w pracy
i w zabawie spotykają się trzy ważne ogniwa w procesie
wychowania, a więc dzieci, rodzice i nauczyciele jako
przedstawiciele szkoły.
Duża frekwencja rodziców na spotkaniu jest
dowodem na to, że takie zajęcia mają sens.
Krystyna Sos
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miejsce trzy konferencje z zakresu rozwoju wsi.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawili
zaproszonym gościom z Dolnego Śląska i Opolszczyzny
plan strategiczny dla rolnictwa, leśnictwa i obszarów
wiejskich na lata 2019-2027. Unia Europejska zwiększy
maksymalne kwoty pomocy na rzecz zakładania
gospodarstw przez młodych rolników i zakładania
przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Bardzo miłym
zaskoczeniem dla gości było spotkanie z nowym
Komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim,

Sołtys z Dziwiszowa w Brukseli
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu w 2019 roku zaprosiło
przedstawicieli jednostki pomocniczej gminy - Sołtysów
wsi dolnośląskich i opolskich do udziału w wyjeździe
studyjnym do Brukseli.

Gmina Jeżów Sudecki zgłosiła propozycję
kandydatów do wyjazdu. Po weryfikacji los uśmiechnął
się do p. Ilony Sadowskiej - Sołtysa sołectwa Dziwiszów.
Tematyka wyjazdu Sołtysów do Brukseli obejmowała
zagadnienia dotyczące: roli i funkcjonowania Komisji
Europejskiej, aktualnych wyzwań Unii Europejskiej,
przyszłości wspólnej polityki rolnej, unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich, polityki regionalnej
Komisji Europejskiej, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu na obszarach wiejskich.
Wyjazd studyjny 25 osób do Brukseli odbył się w
dniach od 27 do 29.11.2019 r. W trakcie spotkania miały

który mówił o wspólnej polityce rolnej po 2020 roku oraz
o innowacjach w rolnictwie. Sołtysi zwiedzili również
zabytki Brukseli oraz spróbowali kulinarne przysmaki.
Wszyscy mają wspaniałe wspomnienia oraz większą
wiedzę na temat pracy Komisji Europejskiej, którą
podzielą się z mieszkańcami.
Ilona Sadowska

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Bozkovie
W niedzielę (8.12.2019 r.) Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze z naszej gminy wzięły udział w wycieczce do
Bozkova w Czechach. Młodzież po przybyciu wzięła
udział w Mszy Świętej w tamtejszym kościele, a także
miała okazję zwiedzenia kościoła z wejściem na punkt
widokowy na wieży kościelnej, z ktorego rozpościerał się
piękny widok na Bozkov i okolice. Po spotkaniu integracyjnym z przedstawicielami gminy partnerskiej i Straży

Pożarnej odbyło się zwiedzanie Jaskini Bozkovskiej,
gdzie była możliwość obejrzenia pięknych różnorodnych
form naciekowych. Dzieła przyrody nieożywionej
wzbudziły zachwyt zwiedzających. Na zakończenie
gospodarze zaprosili młodzież do zwiedzenia remizy
Straży Pożarnej w Bozkovie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicy od kilku lat
współpracuje ze strażakami z Bozkova. Wyjazd był
jednym z elementów współpracy partnerskiej między
jednostkami.
Redakcja
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jednak, że mamy silne partnerstwo między samorządami,
nadleśnictwami, organizacjami pozarządowymi oraz
biznesem, którego celem jest wspólne i spójne
zarządzanie regionem.
Korzyści dla lokalnej społeczności oraz biznesu
płynące z utworzenia geoparku to przede wszystkim
wzrost rozpoznawalności marki regionu, zwiększenie
ruchu turystycznego, a także prestiż, który idzie za
członkostwem w sieci UNESCO.

Gmina Jeżów Sudecki w Geoparku
„Kraina Wygasłych Wulkanów”

Czym jest Geopark?
Geopark to jednolity obszar, który w zrównoważony sposób zwiększa ochronę i wykorzystanie
dziedzictwa geologicznego i sprzyja dobrobytowi
ekonomicznemu ludzi tam mieszkających.
To obszar, gdzie unikatowe dziedzictwo geologiczne służy jako filar promocji i rozwoju, jednak
działalność geoparku nie ogranicza się do popularyzacji
geologii. Celem geoparku jest również promocja
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu oraz
poprawa jakości życia mieszkańców.
Na terenie Geoparku zostało wyznaczonych
ponad 100 geostanowisk, z tego na terenie Gminy Jeżów
Sudecki następujące:
- Okole w Chrośnicy
-Sołtysie Skały w Chrośnicy,
-Chrośnickie Kopy w Chrośnicy,
-Góra Wapienna w Płoszczynie,
-Stromiec w Jeżowie Sudeckim,
-Skowron w Płoszczynie,
z tego na listę "TOP -32" (najbardziej cennych) trafiły

Przedstawiciele samorządów regionu Gór
i Pogórza Kaczawskiego wyrazili wolę utworzenia
Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Deklaracja ta
była początkiem do rozpoczęcia formalnych działań
zmierzających do wpisania regionu Krainy Wygasłych
Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO
(UNESCO Global Geoparks Network - GGN).
Koordynatorem całego procesu ustanowiono Stowarzyszenie Kaczawskie, przed którym stoi teraz wyzwanie
przygotowania niezbędnej dokumentacji do sieci GGN.
Według definicji UNESCO geoparki to spójne
obszary charakteryzujące się unikatowym dziedzictwem
geologicznym, zarządzane zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli harmonijnego współistnienia
przyrody z rozwojem społecznym i gospodarczym.
Geopark nie jest formą ochrony obszarowej, a z jego
powstaniem nie wiążą się żadne ograniczenia związane
z użytkowaniem terenu czy prowadzeniem gospodarki,
w tym gospodarki wydobywczej. Wręcz przeciwnie - na
obszarach geoparków światowych i europejskich
działalność kopalni i kamieniołomów idzie w parze
z edukacją oraz promocją górniczego dziedzictwa. Do
sieci GGN należy 120 geoparków w 33 krajach na całym
świecie, w tym 69 geoparków w 23 krajach w Europie.
Obecnie status Geoparku Krajowego, nadany przez
Ministerstwo Środowiska, posiadają 3 obszary: polska
część Łuku Mużakowa, rejon Góry św. Anny oraz
Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną. Jedynym
polskim geoparkiem włączonym do sieci europejskiej
jest Łuk Mużakowa (geopark polsko-niemiecki).
Dlaczego Geopark w Krainie Wygasłych Wulkanów?

dwa geopunkty z Gminy Jeżów Sudecki - Okole
i Stromiec.
Zadaniem Gminy będzie udostępnienie tych
miejsc poprzez udrożnienie dojścia do obiektów,
oznakowanie, umieszczenie tabliczki z opisem i logiem
Geoparku.
Obecnie Stowarzyszenie Kaczawskie przystąpiło
do opracowania mapy, na której będą zaznaczone
wszystkie zinwentaryzowane i opisane przez geologa
geopunkty.
Redakcja

Region Gór i Pogórza Kaczawskiego wyróżnia
się spośród innych regionów w Polsce niezwykłą
różnorodnością geologiczną, szczególnie ciekawe są
skały i wzgórza będące pozostałością trzech okresów
aktywności wulkanicznej. To z tego powodu region
zwany jest Krainą Wygasłych Wulkanów.
Z nazwą tą identyfikuje się wielu mieszkańców
oraz interesuje się nią wielu turystów. Opieramy promocję naszego regionu na dziedzictwie geologicznym,
dawnych wulkanach oraz różnorodności skał i minerałów występujących w okolicy. Najważniejsze jest
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Certyfikat Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów
został zrealizowany jako lokalna marka turystyczna"
realizowana w ramach Działania M19 "Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego PROW 2014-2020 Podziałanie 19.2 "Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność".
W ramach tego działania Certyfikaty trafiły również do
naszej Gminy dla następujących osób:
1.Agata Wolak - Agroturystyka "Pod Srebrną Górą"
w Jeżowie Sudeckim.
2.Agata Kowal - Ruschil - Ekoturystyka "Kowalowe
Skały" we Wrzeszczynie.

Certyfikat Geoparku Krainy
Wygasłych Wulkanów

Dnia 8 grudnia 2019 roku podczas XIII Kaczawskiego
Jarmarku Bożonarodzeniowego, zorganizowanego przez
Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Kaczawskie,
w Pałacu w Krotoszycach zostały wręczone Certyfikaty
Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Jest to
regionalny certyfikat przyznawany podmiotom branży
turystycznej.
Idea certyfikatu powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Kaczawskiego przy wsparciu Stowarzyszenia
"Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
w 2019 roku. Utworzenie certyfikatu Geoparku Krainy
Wygasłych Wulkanów ma na celu promocję i ochronę
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu Gór
i Pogórza Kaczawskiego, aktywizację lokalnego rynku
pracy oraz integrację różnych podmiotów branży
turystycznej. Wdrożenie certyfikatu na lokalnym rynku
usług turystycznych umożliwi podnoszenie jakości tych
usług, zapewni integralność przyrodniczo-kulturową
oraz wpłynie na podniesienie świadomości społecznej na
temat wartości płynących z identyfikacji z regionem.

3.Wieża Książęca w Siedlęcinie.
4.Renata Górna - Agroturystka "Siedlisko Sztuki"
w Dziwiszowie.
5.Fundacja Mazelan - "Chrośnica Wioska Barwnych
Wątków".
Gratulujemy i życzymy samych sukcesów w promowaniu Gór i Pogórza Kaczawskiego.
Redakcja
Frekwencja, jak zwykle, również była wysoka. Tym
razem dzieci wraz ze słodyczami otrzymały również
książki. Wśród tytułów znalazły się min.: "Bystry umysł,
ćwiczymy liczenie", "Dobre maniery, czyli savoir vivre
dla dzieci", "Ilustrowana księga świata", "Chłopaki nie
płaczą, a krokodyle?" lub dla ciekawych wszystkiego
"Człowiek" albo "Polskie parki narodowe". Miejmy
nadzieję, że nowa formuła bardzo spodobała się zarówno
pociechom, jak i rodzicom.
O oprawę muzyczną zadbał DJ i animator Rafał
Czapliński. Konkursy i zabawę prowadziły panie: Joanna
Słabicka, Barbara Pawłowska-Droździk i Marzena
Mackało z ZS-P w Jeżowie Sudeckim. Poczęstunek
przygotowały Panie z Rady Sołeckiej: Krystyna
Łachodiak, Wanda Gulka, a także pan Mirosław
Kazimierczak i Radne Rady Gminy panie: Teresa
Karmelita, Bożena Szczepańska i Małgorzata
Kuczyńska. Całą imprezę zorganizował Sołtys przy
współudziale w/w osób.
Jarosław Szatkowski
Sołtys wsi Jeżów Sudecki

Mikołaj w Jeżowie Sudeckim
W sobotę 07.12.2019 w Euroregionalnym
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich odbyła się
"Impreza Mikołajkowa" , w której uczestniczyły dzieci
w wieku od 2 do10 lat z Sołectwa Jeżów Sudecki. Była
zabawa, konkursy i oczywiście Mikołaj z paczkami.
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Dzień Seniora w Jeżowie Sudeckim
W ramach realizacji projektu pn. „Szlakami
dawnego górnictwa po obu stronach Karkonoszy i Gór
Izerskich” dnia 19 października 2019 roku Sołtys, Rada
Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżowie
Sudeckim zorganizowali uroczyste obchody Dnia Seniora.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania
przybyłych gości przez Wójta Gminy – Edwarda Dudka
i Sołtysa wsi – Jarosława Szatkowskiego.
W trakcie spotkania zostały wręczone seniorom
drobne upominki wykonane przez dzieci z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego.
W kolejnym punkcie imprezy Wójt GminyEdward Dudek w asyście Sekretarz Gminy – Ewy
Nidzgorskiej oraz Przewodniczącego Rady Gminy –
Wacława Lesika wręczyli nadane przez Prezydenta RP
pana Andrzeja Dudę Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie oraz uhonorowali kwiatami, pamiątkowymi
tabliczkami i koszem słodyczy pary małżeńskie, mające
ponad 50-letnie pożycie małżeńskie – Państwa Halinę
i Juliana Karmelitów, Teresę i Romana Kryszczyszyn.
Wiązankę kwiatów otrzymała również najstarsza
seniorka uczestnicząca w spotkaniu – p. Helena Zwonik.

Panie Joanna Bicz-Danio i Magdalena Niemczak
- wychowawczynie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Jeżowie Sudeckim - przygotowały wraz z dziećmi
przedszkolnymi zabawny i humorystyczny program
artystyczny, który został przyjęty gromkimi brawami
przez seniorów.
Program uświetniły pokazy tańców standardowych i latynoamerykańskich w wykonaniu młodzieży ze
Szkoły Tańca – Krzysztofa Cieślaka z Jeleniej Góry.

Na przybyłych gości czekał smaczny poczęstunek, który tradycyjnie przygotowały panie z Rady
Sołeckiej Jeżowa Sudeckiego i Koła Gospodyń
Wiejskich w Jeżowie Sudeckim.
Po obiedzie DJ- animator zapewnił seniorom zabawę
przy muzyce, w trakcie której można było pośpiewać
i potańczyć.
Koordynator projektu
Bożena Matuszewska

Występy par były bardzo efektowne i wprowadziły oglądających w nastrój taneczny. Dzieci z sekcji
artystycznej Miejskiego Domu Kultury w Jeleniej Górze
przedstawiły krótki spektakl teatralny przy akompaniamencie piania.

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.
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Dzień Seniora w Siedlęcinie
Dnia 11 listopada 2019 roku w nowo wyremontowanej sali Domu Ludowego w Siedlęcinie odbyło się
coroczne spotkanie Seniorów. Wszystkich przybyłych
powitał Sołtys wsi - p. Marian Tyka i Wójt Gminy Edward Dudek. W uroczystości uczestniczyli również Członek Zarządu Powiatu Artur Smolarek oraz p. Ewa
Nidzgorska - Sekretarz Gminy. Spotkanie miało
szczególnie podniosły charakter ze względu na zbieg
uroczystości - 101 Rocznica święta Niepodległości
i Dzień Seniora. Tak więc po niezwykle pięknym
uroczystym apelu przygotowanym przez dzieci
i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Polskich
Nauczycieli Tajnego Nauczania, seniorów ugoszczono
obiadem przygotowanym przez panie z Rady Sołeckiej
i Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlęcinie.
W trakcie spotkania odbyło się wręczenie Medali
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom, które mają za
sobą ponad 50 lat pożycia małżeńskiego. Medale nadane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz
z kwiatami i koszami ze słodyczami otrzymali: Państwo
Bronisława i Władysław Kufel oraz Wanda i Franciszek
Piątkowscy.
Ten wyjątkowy dzień był też okazją do podziękowania za wieloletnią pracę opiekuna świetlicy

Dużo i kolorowo
Członkinie Kolorowego Koła Gospodyń Wiejskich
w Chrośnicy uczestniczyły w warsztatach dotyczących
ekologicznej wsi i podjęły wyzwanie zastosowania
praktycznych rozwiązań w terenie wiejskim. Sporym
sukcesem była akcja sprzątania wsi, zakończona
wspólnym ogniskiem.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
szczepienia drzew prowadzone przez Bena Lazara.
W ramach zachowania starych odmian, wspólnymi
siłami posadzono drzewa owocowe. Przy świetlicy
wiejskiej KKGW zbudowało spiralę ziołową, z wykorzystaniem nasadzeń rodzimych ziół. Koło Gospodyń
Wiejskich realizując projekt ze środków zewnętrznych,

w Siedlęcinie pani Barbarze Filipiak, która na uroczystości była w podwójnej roli - byłego pracownika i nowo
nominowanej emerytki.
Wspólne biesiadowanie uświetnił zespół "Skauci"
z Nielestna oraz zespół ludowy "Karkonosze"
z Gruszkowa.
Wieczór służył nostalgii, można było pośpiewać,
potańczyć i powspominać.
Seniorzy dziękują za organizację uroczystości i czekają
na kolejne spotkanie w 2020 roku.
Redakcja
zorganizowało dla członków wycieczki tematyczne wizyty studyjne w: Młynie Wielisław, Aboretum
Wojsławice, Kalwaria Zebrzydowska, Ojcowski Park
Narodowy. Wyjazdy zawsze integrują, zatem lokalnie
zwiedzano- wioski i miasta Krainy Wygasłych
Wulkanów- Jawor, Dobków, Rzeszówek. W Sudeckiej
Zagrodzie Edukacyjnej grupa odczuła nawet trzęsienie
ziemi. Koło aktywnie wspomaga społeczność lokalnąpoprzez współorganizację imprez, takich jak: Dzień
Seniora czy Dzień Dziecka.
Niezwykle radośnie obchodzono także Sobótkęwarsztaty tradycyjnego koszenia kosą oraz plecenie
wianków połączone z ogniskiem, na długo pozostaną
w pamięci mieszkańców Chrośnicy. Kolorowe Koło
może pochwalić się smakowitymi produktami lokalnymi, to między innymi ogórki musztardowe, kiszona
fasolka szparagowa, sałatki czy przetwory z cukinii,
sałatki. Wypieki członkiń poznano i chwalono podczas
wielu spotkań, także wyjazdowych. Nawiązując do
historii wsi, przygotowano spektakl "Jak to z lnem..."pokaz specjalny odbył się w Siedlęcinie. Wśród
najbliższych planów koła: 20.grudnia br. odbędzie się
Spotkanie opłatkowe - "Podziel się smakiem świąt",
podczas którego członkowie zaprezentują tradycyjne
smaki wigilijne, a także specjalne przepisy. Rok
zakończy impreza Sylwester w Chrośnicy.
Joanna Wojtko
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżowie Sudeckim
W grudniu mamy okazję do świętowania, gdyż
dokładnie mija rok, jak powstało i zostało zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze nasze Koło Gospodyń Wiejskich.
17 grudnia 2018r. Panie założycielki z zapałem, energią
i nowymi pomysłami rozpoczęły działania na rzecz koła, jak
i mieszkańców Jeżowa Sudeckiego.

Mijający rok obfitował w wiele różnych działań
i wydarzeń:
- w Bibliotece Gminnej Panie spotkały się na wspólnym
śpiewaniu kolęd i pastorałek,
- zorganizowano integracyjną zabawę karnawałową dla
mieszkańców wsi i okolic z wyborem Królowej i Króla
Balu,
- w lutym odbyła się pierwsza wycieczka- Nocne zwiedzanie
Wieży Książęcej w Siedlęcinie z ogniskiem i pieczeniem
kiełbasek,
- w Tłusty Czwartek, Panie z koszykami pełnymi pączków,
spacerowały po ulicach Jeżowa, częstując mieszkańców
i odwiedzając różne instytucje ( szkołę, sklepy, Urząd
Gminy, zakłady pracy i punkty usługowe). Była to
doskonała okazja do zaprezentowania KGW lokalnej
społeczności,
-w marcu Panie z Koła zorganizowały i zaprosiły wszystkie
kobiety do wspólnego świętowania Dnia Kobiet. Był
poczęstunek, różne zabawy i konkursy z nagrodami. Panie
pomagały także w organizacji Turnieju o Puchar Rady
Sołeckiej, w tenisie stołowym. Do nich należało
przygotowanie pysznych kanapek dla zawodników z terenu
Powiatu Jeleniogórskiego,
- przed Wielkanocą zorganizowano trzy warsztaty wielkanocne, podczas których Panie uczyły się wykonywać różne
ozdoby, w tym kwiaty z krepiny oraz doskonalono technikę
wypiekania ciasteczek wielkanocnych,
- w maju Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżowie Sudeckim
przyłączyło się do organizacji charytatywnego Pikniku
Rodzinnego :" Gramy dla Prezesa", na który nasze Panie
upiekły wiele pysznych ciast,
- również w maju, razem z Radą Sołecką, byliśmy
współorganizatorami Dni Jeżowa Sudeckiego, corocznego
święta naszej miejscowości,
-w czerwcu Panie z koła włączyły się w pomoc przy Festynie
Parafialnym i wykonały około 1200 pierogów,
- w czasie wakacji KGW w Jeżowie Sudeckim zorganizowało
dla członków i mieszkańców wycieczkę do Niemiec.
Zwiedziliśmy Spreewald, Bad Muskau i Park Mużakowski
z pięknym pałacem,

- we wrześniu Panie z KGW reprezentowały naszą gminę na
święcie dożynkowym w naszej gminie partnerskiej
w Niemczech - Vierkirchen ( Melaune ),
- 19 października - Dzień Seniora w Jeżowie Sudeckim - Panie
z Koła Gospodyń przygotowały pyszny poczęstunek dla
naszych seniorów i zaproszonych gości,
- w listopadzie KGW zorganizowało Zabawę andrzejkową
z licznymi konkursami i nagrodami,
- 30 listopada zorganizowano wycieczkę do Miśni
i Moritzburga. Panie zwiedziły muzeum i manufakturę,
znanej i cenionej na całym świecie porcelany. Wiele czasu
spędziły na odbywających się Jarmarkach Świątecznych,
szukając nowych pomysłów i inspiracji przy szykowaniu
ozdób bożonarodzeniowych,
-w grudniu odbyły się warsztaty piernikarskie (3 dni), na
których Panie doszkalały się w technice lukrowania
i wypiekania świątecznych pierników,
- również w grudniu do Koła Gospodyń Wiejskich zawitał
w tym roku św. Mikołaj i w ramach prezentu, zaprosił
wszystkich członków do kina Helios.
W najbliższych planach, KGW pragnie zorganizować
spotkanie opłatkowe dla wszystkich członków, sympatyków
i przyjaciół Koła.

Koło Gospodyń Wiejskich bierze udział w wielu
uroczystościach gminnych i szkolnych. Podczas ważnych
świąt państwowych (3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada)
delegacja Koła składała kwiaty pod Krzyżem i Pomnikiem
Pamięci Narodowej w Jeżowie Sudeckim. Zarząd reprezentuje
Koło podczas licznych świąt i uroczystości organizowanych
przez Zespół Szkolno- Przedszkolny, takich jak przykładowo Dni Ziemi, gdzie ufundowano nagrody dla wszystkich klas
biorących udział w konkursie czy w Dniu Edukacji
Narodowej.
Koło Gospodyń chcąc na bieżąco informować
mieszkańców o swoich działaniach, prowadzi stronę na
facebooku, gdzie udostępnia inne ważne treści dla
mieszkańców sołectwa.
Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżowie Sudeckim
tworzą Panie, które chcą działać i rozwijać się, wymieniać się
swoimi umiejętnościami, pomysłami i doświadczeniami, chcą
się uczyć nowych rzeczy, integrować i poznawać nowe trendy.
Początkowo Koło liczyło 10 członków, jednak poprzez swoje
prężne działania przybywa nowych chętnych.
Po roku działania KGW liczy 35 osób. To bardzo
cieszy i daje poczucie satysfakcji dla wszystkich planujących
dalszą pracę i rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Jeżowie
Sudeckim.
Joanna Dudek
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Modelarze farciarze
Takim hasłem można opisać tegoroczne
Mikołajkowe spotkanie z balonami, które odbyło się
7 grudnia br. grudnia 2019 r. na jeleniogórskim lotnisku.
Organizatorami było Euroregionalne Centrum Modelarskie w Jeżowie Sudeckim wspólnie z Samorządem
Uczniowskim Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Jeżowie Sudeckim. Pomimo niesprzyjającej pogody na
lotnisko w Jeleniej Górze przy ul. Łomnickiej przybyło
kilkudziesięciu baloniarzy ze swoimi modelami
balonów.
Za pomoc w przeprowadzeniu spotkania z balonami
dziękuję kolegom modelarzom, paniom - opiekunkom
Samorządu Uczniowskiego - Agnieszce Sowińskiej
i Agacie Nidrych, kolegom z Klubu Seniorów Lotnictwa
z Jeleniej Góry, państwu Miroś i panu Jackowi Musiałowi
- dyrektorowi Aeroklubu Jeleniogórskiego.
Władysław Jagiełło
Euroregionalne Centrum Modelarskie
w Jeżowie Sudeckim

Kiedy balony unosiły się kilkanaście metrów nad
ziemią nagrzane ciepłym powietrzem, wśród dzieci
zapanowała euforia i radość, że balony, które same
zrobiły, latają. Na spotkanie z balonami przyjechali nasi
koledzy modelarze ze Szczawna Zdroju, dzieci z Domu
Dziecka z Jeleniej Góry i oczywiście członkowie naszej
modelarni. Całe spotkanie to była fantastyczna zabawa,
na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom i medal
z piernika w kształcie balonu.
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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