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Oddajemy Państwu setny numer Biuletynu 
Samorządowego Gmina. Pierwszy numer ukazał się we 
wrześniu 1990 roku, miał 4 strony i kosztował 1000 zł. 
Redakcja Biuletynu: Edward Dudek - redaktor 
naczelny, Irena Droździkiewicz, Anna Szulc. Od 
numeru 8 (X 1991 roku) Biuletyn był już bezpłatny i był 
wydawany pod w/w zespołem redakcyjnym do 
listopada 1995 roku. Wznowienie wydawania 
Biuletynu i kolejny numer ukazał się w czerwcu 2000 
roku, redagowany był i jest do dnia dzisiejszego przez 
Biuro Rady Gminy. Wydawnictwo zawiera 12-16 stron 
i ukazuje się w 500 egzemplarzach, przekazywane jest 

do poszczególnych sołectw oraz zamieszczane jest na 
stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki, przez co 
stało się bardziej dostępne dla mieszkańców.

Na wniosek Urzędu Gminy tytuł "Gmina" został 
zarejestrowany w międzynarodowym systemie 
informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono 
symbolem ISSN 1640-6532. Od numeru 25 każdy 
egzemplarz naszego wydawnictwa przekazywany jest 
do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Biuletyn 
ukazuje się co dwa miesiące i zawiera informacje 
z pracy Rady Gminy, jak również najważniejsze 
wydarzenia na terenie Gminy. Dzięki współpracy ze 
szkołami, Radami Sołeckimi, Stowarzyszeniami, które 
przesyłają artykuły wraz z dokumentacją fotograficzną. 
Z okazji Jubileuszu zamieszczamy wspomnienia pani 
Ireny Droździkiewicz, która wraz z panem Edwardem 
Dudkiem zainicjowała wydawanie Biuletynu Samo-
rządowego "Gmina".
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Wspomnienia pani Ireny Droździkiewicz: i dłużej, żeby przygotować materiały do druku na 
następny dzień.

"Na pomysł wydawnictwa gazetki "Gmina" wpadł Najgorsze było, to, jak zabrali nam Edwarda 
ówczesny radny i członek Zarządu Gminy pan Edward Dudka do wojska (bo musiał po studiach musiał 
Dudek (obecny Wójt Gminy), który miał już w tej odsłużyć 6 miesięcy). Całe szczęście, że służył po 
dziedzinie doświadczenie, ponieważ redagował sąsiedzku w jednostce "Pod Jeleniami" (Oficerska 
gazetkę na studiach. Zwrócił się do pracowników Szkoła Radiotechniczna). Myśleliśmy, że wszystko się 
biblioteki o pomoc w redagowaniu gazety i tak się zawali, bo on był mózgiem tego przedsięwzięcia, ale 
zaczęła przygoda z gazetką. Zwerbował nas do pracy, trafił na dobrych, wyrozumiałych szefów i go na każdy 
to jest mnie i p. Beatę Drewnowską, następnie do telefon z Gminy zwalniali ze służby w zamian żądając 
zespołu dołączyła pani Anna Szulc, która w tym czasie dostarczenia im każdego numeru Gazetki, jak również 
była pracownikiem do obsługi Rady Gminy i pisała na dobrych kolegów, którzy czyścili za niego broń. I tak 
artykuły dotyczące pracy Rady Gminy. Sprawami szaty pisaliśmy przez kilka lat z krótką przerwą.W pierwszym 
graficznej, korekty, drukiem i innymi sprawami okresie rozwoziliśmy sami po wsiach gazetki, 
związanymi z wydaniem gazetki zajmował się Edward dostarczaliśmy je do sklepów, Sołtysów i szkół. Na 
Dudek. Natomiast historią gminy, opracowywaniem początku gazetka była  odpłatna". 
konkursów, przepisywaniem tekstów na maszynie Z okazji tego jubileuszu pragniemy podzięko-
zajmowałyśmy się z panią Beatą. Było trochę z tym wać osobom, które przekazywały nam materiały do 
pracy, ponieważ musiałyśmy jeździć do Archiwum zamieszczenia w Biuletynie oraz tym, którzy wy-
Państwowego w Jeleniej Górze i wyszukiwać tam konywali skład komputerowy - panom, Krzysztofowi 
wszystkie wiadomości, które dotyczyły historii, Balandzie i nieżyjącemu już Tyburcjyszowi Tyble-
pochodzenia nazewnictwa wszystkich miejscowości wskiemu, państwu Sławomirowi i Sylwii Mackie-
gminy. Pisząc historię współczesną Gminy Jeżów wiczom - po uprzedniej korekcie polonistycznej, którą 
Sudecki, przeprowadzaliśmy rozmowy z pierwszymi wykonywała i wykonuje do dnia dzisiejszego pani 
mieszkańcami poszczególnych miejscowości, sięga- Anna Kędzierska. 
łyśmy do zapisów kronik szkolnych, jak również Szkoły Wszystkich serdecznie zapraszamy do współ-
Szybowcowej. W pracy pomagali nam tzw. "wolni pracy z redakcją Biuletynu Samorządowego "Gmina". 
strzelcy", tak jak pani Lucylla Bieniek- długoletnia Każdy numer wydawnictwa stanowi część historii 
bibliotekarka w Dziwiszowie, jak również historię Gminy Jeżów Sudecki, która zostanie dla potomnych. 
Siedlęcina napisał jej mieszkaniec. Nie była to łatwa 
praca, nieraz siedzieliśmy w bibliotece do 23.00 Redakcja 

b/ prezentacja projektów uchwał, Sesja 
c/ dyskusja. 

4. Omówienie założeń do projektu Budżetu Gminy na XXI Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła 
2013 rok.się dnia 28 listopada  2012 roku w sali konferencyjnej 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: Urzędu Gminy w Jeżowie Sudeckim, posiedzenie 
a/wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy 

stanowiącej własność gminy, Artur Smolarek. Obecność radnych i zaproszonych 
b/wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gości określona jest na podstawie list obecności 

stanowiącej własność gminy,załączonych do protokołu. W sesji uczestniczyło 14 
c/wyrażenia zgody na przeniesienie własności radnych, obrady trwały od godziny 13.00 do godziny 

nieruchomości stanowiących własność Gminy 18.10. Na protokolanta została wybrana p. Bożena 
Jeżów Sudecki, Matuszewska - podinspektor ds. obsługi Rady 

d/skargi Bogusława Zielińskiego na działalność Gminy.
Urzędu Gminy Jeżów Sudecki.Porządek obrad:

6. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego 1. Otwarcie Sesji:
Rady i Wójta Gminy.    a/ stwierdzenie kworum,

7. Interpelacje i zapytania radnych.    b/ wybór protokolanta,
8. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XX Sesji     c/ wyłożenie protokołu XX Sesji Rady Gminy.

Rady Gminy.2. Aglomeracja Jeleniogórska - korzyści i perspektywy 
9. Zamknięcie obrad  XXI Sesji Rady Gminy. dla samorządów - Prezyden Miasta Jeleniej Góry 

Przed rozpoczęciem obrad  jednostka OSP Pan Marcin Zawiła. 
Czernica zaprezentowała radnym  nowy samochód 3.Wdrażanie przez Gminę ustawy o utrzymaniu 
strażacki oraz wręczyła podziękowanie Radzie Gminy czystości i porządku w gminach:
za przeznaczenie środków na jego zakup w kwocie 200   a/omówienie założeń ustawy w świetle realizacji 
tys. zł z budżetu gminy Jeżów Sudecki.zadań przez gminę, 



W pkt 2. porządku obrad głos zabrał Prezydent Miasta biletów nie były podnoszone mimo wzrostu cen paliwa. 
Jeleniej Góry -Marcin Zawiła- "Dziękuję bardzo za Zaproponowaliśmy pewne zmiany do poziomu cen 
zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie, gratuluję Wam w innych miastach. Planuje się redukcję zatrudnienia - 
zakupu nowego wozu strażackiego. Chciałbym likwidacja kosztów. Zostały niektóre kursy zreduko-
przybliżyć Państwo problematykę Aglomeracji wane, ale nie było protestów w tej sprawie. Nie mamy 
Jeleniogórskiej. Obecnie opracowywana jest Strategia zrealizowanych dochodów, a my nie mamy środków, 
Województwa Dolnośląskiego, a w niej mają znaczenie aby dołożyć. Większy wzrost będzie biletów jedno-
zapisy, które zmniejszą dysproporcję w przyznawaniu razowych, natomiast bardziej korzystnie będzie 
środków. Dotychczas większość środków było zakupić bilet miesięczny lub 10-przejazdowy, dążymy 
przyznawane dla Wrocławia, aby uniknąć dyspro- do tego, aby było można płacić telefonem komór-
porcji, to mniejsze miejscowości muszą się jednoczyć. kowym". 
Można realizować projekty sieciowe, np. sieć boisk W kolejnym punkcie porządku obrad pan 
sportowych. Nasze wspólne interesy muszą być Włodzimierz Stasiak - Zastępca Dyrektora MPGK 
zapisane w strategii. Zaproponowano podział na Jelenia Góra zaprezentował radnym propozycję 
terytoria: Wrocław, Legnica-Głogów, rejon autostrady wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
A4, Wałbrzych, Sudety. Z diagnozy wynika, że w gminach. Po prezentacji Rada Gminy zapoznała się 
największe problemy rozwojowe mają regiony na z założeniami do podjęcia uchwał związanych 
południu województwa. Aglomeracja Jeleniogórska z wdrażaniem przepisów wynikających z w/w ustawy. 
pozwoli na pilnowanie naszych interesów - turystyki Po dyskusji Rada Gminy przyjęła uchwały zawarte 
i ochrony środowiska. Do wszystkich podmiotów w porządku obrad.  
z Kotliny Jeleniogórskiej zwróciliśmy się z zapytaniem W interpelacjach i zapytaniach radnych zostały 
- Czy chcą wejść do Aglomeracji? Odzew był bardzo poruszone następujące zagadnienia:
duży, zgłaszały się gminy spoza Kotliny (Jawor,  Radny  Andrzej Koza
Bolków, Świerzawa, Wojcieszów, powiat lwówecki,  1. Na jakim etapie jest procedura uruchomienia 
Świeradów, Mirsk), poprosiliśmy o podpisanie wstę- działalności Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej 
pnego udziału. Strategia rozwoju ma być opracowana w Dziwiszowie?
na podstawie strategii gminnych, które będą załą- 2. Na skrzyżowaniu ulic Polnej i Krętej przy kratce 
cznikami do opracowania strategii Aglomeracji ściekowej jest dziura, którą kierowcy omijają   przez 
Jeleniogórskiej. Duży impuls rozwojowy jest przy co powodują zagrożenie dla pojazdów jadących 
autostradzie A4 oraz rozwój trasy S3 z Bolkowa do w przeciwnym kierunku.
Lubawki, rozjazd z Bolkowa do Szklarskiej Poręby Wnioski i zapytania osób uczestniczących w Sesji:
w ciągu trasy S3. Są to główne osie komunikacyjne. Pan Marian Tyka Sołtys wsi Siedlęcin
Należy również zakończyć połączenie komunikacyjne Na ulicy Lwóweckiej w Siedlęcinie, transformator jest 
ze Zgorzelca do Karkonoszy z pominięciem miejsco- na prywatnej posesji, co utrudnia dostęp służb 
wości, są to również drogi, którymi dojeżdżamy do energetycznych podczas awarii. 
pracy poza Kotliną. Naszym priorytetem jest turystyka, Pani Dorota Lipińska - mieszkanka Dziwiszowa 
przemysł nowych technologii. Nasze działania mają na Na ulicy Podgórskiej w Dziwiszowie hydrant jest na 
celu, abyśmy byli zauważeni, a głównym celem jest ogrodzonej prywatnej posesji, gdzie znajdują się psy, 
układ komunikacyjny. Strategia będzie przyjmowana co utrudnia dostęp do hydrantu.
na początku 2014 roku, zaistnienie nas w tym Pełna treść uchwał oraz protokołu zamieszczona jest 
dokumencie umożliwi nam pozyskiwanie środków w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
w następnym etapie programowania. internetowej www.jezowsudecki.pl oraz jest do wglądu 

W trakcie dyskusji został poruszony temat w Biurze Rady Gminy Jeżów Sudecki.
wzrostu cen komunikacji miejskiej obsługiwanej przez 
MZK Jelenia Góra, Prezydent udzielił następującej 
odpowiedzi -" Jestem od dwóch lat Prezydentem, ceny Bożena Matuszewska

Działania w czasie ferii zimowych  miały na Ferie zimowe przy Zespole Szkół 
celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z rodzin w Jeżowie Sudeckim 28.01.2013r. do  08.02.2013r.
dysfunkcyjnych, oraz rodzin borykających się z róż-
nymi problemami społecznymi. Zajęcia odbywały się  w godzinach od 8.00 do 

W ramach powyższych zajęć były  prowadzone 13.00 w świetlicy szkolnej. Uczestniczyli w nich  
zajęcia profilaktyczne, odbyło się spotkanie z przedsta-uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Publicznego 
wicielami policji KMP  w Jeleniej Górze p. Danutą Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim.
Razmysłowicz oraz dzielnicowym p. Rafałem Giersem Nauczyciele prowadzący zajęcia to: Krystyna Drahan, 
" Bezpieczne ferie zimowe".Zbigniew Sos, Iwona Majtczak, Izabela Galas- Ziętal  
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Dzieci w trakcie zajęć plastyczno - techni- układy taneczne, wyjazd autobusem MZK na 
cznych wykonały plakaty o tematyce profilaktycznej. lodowisko przy ZSOiT w Jeleniej Górze, zabawy na 
Zainteresowaniem cieszyły się zajęcia muzyczno- 
ruchowe, gry i zabawy oraz zajęcia rekreacyjno- 
sportowe w hali /współzawodnictwo w grach i zaba-
wach, olimpiada sportowa na wesoło/. Zajęcia 
i działania były planowane tak, aby uwzględnić 
potrzeby i możliwości uczestników (dostosowanie do 
wieku), zabawy na hali sportowej: slalom autem 
sterowanym na radio, wyścig samolotów, najdłuższy 

lodowisku, dyskoteka karnawałowa z zabawami 
i konkursami: wyścig rodzin, okręt, taniec z balonami, 
taniec na gazecie, gorący kapelusz, znikające krzesła, 
"balon parzy!”

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu 
i zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci w czasie ferii 
zimowych członkom Gminnej Komisji Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
p. dyrektor Annie Kędzierskiej  za zakupienie dla dzieci 

lot samolotu z papieru, tor przeszkód, skoki na 
materiałów do zajęć plastycznych.

skakance, badminton, rzuty do celu, strzały na bramkę, 
Iwona Majtczak

rzuty do kosza, mecz w "Dwa ognie", tor przeszkód na 
czas - indywidualnie i drużynowo, skoki na skakance, 

przygotowali dla swoich dziadków przestawienia Dzień Babci i Dziadka 
teatralne, wiersze, piosenki oraz własnoręcznie przy-

Jak co roku, tak i w tym 2013, dzieci z oddziału 
przedszkolnego i uczniowie klas I-III w Jeżowie 
Sudeckim wraz z wychowawczyniami przygotowały 
programy artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
To wspaniała okazja, by przypomnieć sobie o osobach, 
którym często zawdzięczamy większość rozkoszy 
dzieciństwa. Chociaż było śnieżnie i mroźno, to goście 

gotowane upominki. Dzieci z przejęciem odtwarzały 
swoje role, okazując w ten sposób wdzięczność wobec 
swoich kochanych dziadków za ich miłość, oddanie, 
ciepło i opiekę. Trema była spora, ale uśmiechy na 
twarzach bliskich szybko ją pokonały. Dziadkowie byli 
pełni uznania dla swoich wnuków. Podziwiali ich 
postawę i umiejętności. Wspaniała atmosfera, która 
towarzyszyła spotkaniom, była okazją do umocnienia 
więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu i bliższego dopisali każdego dnia, w którym poszczególne klasy 
poznania się, a wspólny poczęstunek z domowymi wy-organizowały uroczystości.  Dzieci z niecierpliwością 
piekami mam był miłym zakończeniem uroczystości.czekały, kiedy będą witać swoich gości. Mali artyści 

Sylwia Mackiewicz
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Rozdając paczki wysłuchiwał wierszyków i piosenek. Mikołaj w Chrośnicy
Najlepiej występy wychodziły młodszym dzieciom. 
Szanse wykazania się talentami mieli wszyscy, nawet W niedzielę 9 grudnia 2012r., 
dziadek, który brał paczkę dla chorego wnuka jak co roku, świetlica wiejska 
odśpiewał piosenkę, wspierały go wszystkie mamy. w Chrośnicy tętniła odgłosami 
Dzieci miały również sesję zdjęciową z Mikołajem.rozradowanych dzieci i podekscy-
 Z pomocą Śnieżynki Mikołaj rozdał wszystkie paczki. towanych rodziców i dziadków.  
Zadowolone i wdzięczne dzieci dziękują paniom: Gdy już nie można było przysłowiowej szpilki wetknąć 
Stanisławie Bieniasz, Helenie Ostrowskiej-Korzec za (wszystkie miejsca siedzące i stojące były zajęte), 
przygotowanie paczek i świąteczne przystrojenie sali.wkroczył Mikołaj ze Śnieżynką. Jak zwykle radosny, 

życzliwy i rozmowny. Wypytywał dzieci o różne 
Katarzyna Łobockaciekawostki, ośmielał wpatrzone w niego maluszki. 

Najmłodsi śpiewają kolędy 

W magicznej atmosferze 
Bożego Narodzenia, w sali 
oświetlonej światełkami, 
p r z y g o t o w y w a n o  s i ę  
wspólnie do przeżywania 
najpiękniejszych w roku 
świąt. 
18. grudnia 2012 roku 

w Zespole Szkół w Jeżowie Sudeckim odbył się koncert 
"Najmłodsi śpiewają kolędy", podczas którego 
uczniowie klas I-III i dzieci z oddziału przedszkolnego 
zaprezentowali popularne i mniej znane kolędy atrakcją imprezy był kiermasz przygotowanych przez 
i pastorałki. Wprawiając zaproszonych gości oraz dzieci, a także i z pomocą rodziców, ozdób związanych 
przybyłych rodziców i członków swoich rodzin z Bożym Narodzeniem. 
w ciepłą, radosną, świąteczną atmosferę.  Dodatkową Sylwia Mackiewicz

na tradycyjnej wojskowej kuchni, oraz smażyli Zimowe zawody rowerowe
kiełbaski przy ognisku. Całość okraszona była na Górze Szybowcowej 
doskonałym humorem.  Kolejna edycja już w maju. 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom, partnerom, Dnia 10 lutego 

odbyła się pierwsza 
edycja KPR STOOR 
M T B  W I N T E R  
MARATON 2013. Jest 
to nowatorski projekt 
Klubu Piłki Ręcznej 
Jelenia Góra i firmy 
STOOR,  który wspie-

ra Klub,  jak i promuje ekstremalne kolarstwo górskie. 
Zawodnicy mieli do przejechania dystans 15 km po 
zboczu Góry Szybowcowej. 

W zawodach wzięło udział 39 zawodników, 
w tym jedna kobieta: I miejsce zajął Łukawski Tomasz, 
II miejsce Kaczmarczyk Patryk, III miejsce współorganizatorowi, sponsorom i oczywiście dziew-
Alchimowicz Rafał. Wszystkim serdecznie gratu- czynom z KPR. Impreza była doskonałą promocją 
lujemy. Nagrody ufundowali:  Aeroklub Jeleniogórski Góry Szybowcowej w Jeżowie Sudekcim, która jest 
- loty szybowcem, Almar - wycieczki, Stoor - bluzy wspaniałym miejscem do rekreacji i  punktem 
i koszulki termoaktywne oraz Ściana wspinaczkowa - widokowym na całą Kotlinę Jeleniogórską.
Pochylnia - wejściówki. 
Po zawodach zawodnicy zjedli grochówką, gotowaną Organizatorzy 
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W czasie zimowego wypoczynku dzieci Wypoczynek zimowy w Chrośnicy
malowały na folii, robiły plakaty dotyczące walki 
z uzależnieniami od papierosów, alkoholu, narko-
tyków, robiły biżuterię z folii termokurczliwej, 
wykonywały maski karnawałowe, przygotowywały 
odlewy z gipsu i je ozdabiały - malowały węglem,   
składały i ozdabiały orgiami, lepiły i wypiekały figurki, 
broszki, zawieszki z modeliny, wykonywały obrazki na 
kartce z wełną. Przygotowywały prace na konkurs 
ogłoszony przez firmę TAURON pt. "Jesteśmy 
bezpieczni. Bezpiecznie z prądem".

W trakcie zajęć uczestnicy brali udział 
w pogadance na temat bezpieczeństwa z udziałem 
policjantów, podczas której była dyskusja "Co mogą 
stracić, dając się namówić na palenie papierosów, picie 
alkoholu, branie narkotyków, czy zachowując się 
agresywnie?".

W tłusty czwartek dziewczynki piekły ciaste-
czka i degustowały się hamburgerami i soczkami 
z MC Donald'sa .W środy odbywały się turnieje tenisa 
stołowego. Zajęcia prowadziła pani Katarzyna 
Łobocka, a obsługę sali zapewniała pani Stanisława W dniach od 28.01 do 08.02.2013 roku w godzinach od 
Bieniasz.8.00 do 13.00, od poniedziałku do piątku, odbywały się 

Zadowolone dzieci i organizatorzy dziękują: w świetlicy wiejskiej w Chrośnicy zajęcia półzi-
pani Alicji Karmelicie, Wójtowi Edwardowi Dudkowi mowiska. 
za umożliwienie odbycia zajęć oraz panu Ireneuszowi W ramach zajęć dzieci każdego dnia otrzy-
Raczyńskiemu i pani Oli Pawlak z firmy Mc Donald's  mywały pierwsze i drugie śniadanie. Odbywały się 
za wzbogacenie naszych posiłków.zajęcia plastyczne i sportowe ze słodkimi nagrodami.

Katarzyna Łobocka 

Zabawa karnawałowa

We wtorek 12 lutego bieżącego roku odbyła się 
w naszej szkole zabawa karnawałowa dla dzieci z klas 
I-III oraz oddziału przedszkolnego. Na zabawie 
pojawiły się postacie z bajek, filmów dla dzieci, 
kosmosu, innych kontynentów, bowiem dzieci 
wspólnie z rodzicami przygotowały i przebrały się 
w ciekawe kostiumy.  Uczestnicy zabawy aktywnie 

w parze z balonem", to jedne z popularniejszych zabaw 
lubianych przez dzieci młodsze. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się także "obrazy" malowane na 
twarzach dzieci. 
Całość zabawy uatrakcyjniała muzyka przygotowana 
przez jednego z rodziców (p. M.Gurtatowski). Dzieci 
chętnie tańczyły oraz śpiewały znane muzyczne 
przeboje. Wszystkie dzieci otrzymały słodki 
poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców 
naszej szkoły. Całości towarzyszyła miła i radosna 

włączyli się w konkursy i zabawy zorganizowane przez atmosfera.
wychowawczynie. "Taniec na gazecie" czy "Taniec Elżbieta Maćków



7

asertywną, uczestnicy wykonali plakaty nt. szko-Ferie zimowe w Dziwiszowie
dliwości narkotyków, alkoholu i papierosów oraz 
zachowań agresywnych. Nie mniej atrakcyjne okazały  Podczas ferii zimowych w okresie 28.01 - 
się zajęcia kulinarne, jak samodzielne przygotowanie 08.02.2013r. w Dziwiszowie prowadzone były zajęcia 
sałatek owocowych. Apetyt wtedy dopisał wszystkim. z programem profilaktycznym w zakresie nadu-
Ponadto gościliśmy przedstawicieli Komendy żywania alkoholu, narkotyków oraz zachowań 
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, p. st. aspiranata agresywnych dla wszystkich chętnych dzieci 

mieszkających w Dziwiszowie. Zajęcia prowadzone 
przez Sylwię Mackiewicz i Agnieszkę Sowińską 
odbywały się w budynku Biblioteki - Świetlicy 
w godzinach 8.00 - 13.00. Ok. godz. 10.00 zapewniony 
był posiłek. Uczestnikami zajęć były dzieci ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Każdy mógł realizować 
swoje pomysły, doskonalić umiejętności, zdobywać 
nowe doświadczenia wybierając czynny wypoczynek 
i biorąc udział w proponowanych zajęciach: sporto-
wych, komputerowych, socjoterapeutycznych, plasty-
cznych, kulinarnych oraz korzystać z układanek i gier 
planszowych, jak i również pomocy dydaktycznej 
nauczycieli. 
Proponowane codziennie zajęcia cieszyły się zainte-
resowaniem, a różnice wiekowe nie były przeszkodą 

Rafała Giersa i p. aspirant Danutę Razmysłowicz, 
w zabawie. Dużą frajdą były zabawy na śniegu podczas 

którzy przeprowadzili zajęcia nt. zasad bezpieczeństwa 
spacerów po miejscowości, jak i pieczenie kiełbasek 

w domu, szkole i na drodze. Atrakcją okazał się też 
przy ognisku. Starsi chłopcy zorganizowali mini-

wyjazd do Jeleniej Góry i wizyta w KFC. Dzieci 
turnieje tenisa stołowego, konkursy zręcznościowe 

chętnie korzystały z pracowni komputerowej. Na 
zakończenie każdy z uczestników został nagrodzony. 
Dwa tygodnie ferii minęły bardzo szybko i niestety, 
trzeba było się rozstać. 
Za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu 
zimowiska w Dziwiszowie serdecznie dziękujemy:
Panu Edwardowi Dudkowi  - Wójtowi Gminy,
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,
Pani Alicji Karmelicie - Kierowniczce GOPS, 
Pani Irenie Cichońskiej,
Radzie Sołeckiej  i Sołtysowi z Dziwiszowa,
Pani Kazimierze Wójcik,
oraz rodzicom za okazaną życzliwość i pomoc.

oraz wiedzy ogólnej - quizy. Dzieci chętnie wykony-
                                                  Sylwia Mackiewicz                                                                                   wały prace plastyczne, takie jak wycinanki, wykle-

Agnieszka Sowińskajanki, rysunki kredką itp. Doskonaląc postawę 

Skoczeń-

Nasze pierwsze spotkanie rozpoczęliśmy od FERIE W CZERNICY
ustalenia regulaminu pobytu w czasie ferii oraz 

Za nami kolejne zimowisko w Czernicy wyznaczenia dyżurów śniadaniowych i opiekunów 
dobiegło końca. Od rana 8:30 do godzin popo- poszczególnych sekcji porządkowych. Dzieci spisały 
łudniowych 13:30 w dniach od 28.01.13. do 08.02.13. propozycje swoich ulubionych zajęć i zabaw, pomysły 
dzieci spędzały czas, uczestnicząc w różnego rodzaju na spędzanie wolnego czasu.
zajęciach pod "okiem" opiekunów szkolnych. Uczest- Dziewczyny objęły władzę w kuchni, jak 
nicy ferii wykonywali prace plastyczno - techniczne, również na zajęciach plastycznych wykazywały się 
czas upływał im na grach i zabawach sportowych, inwencją twórczą, sekcja chłopaków prowadziła 
tanecznych, informatycznych, ponadto brali udział zajęcia sportowe i komputerowe, a maluchy opa-
w przygotowywaniu posiłków. Wspólnie wszyscy nowały bawialnię, klocki i gry planszowe. W mniej-
dbali o porządek w miejscu zabawy i pracy oraz o miłą szych grupach powstawały piękne maski karna-
atmosferę. wałowe, witraże, które zdobią naszą szkołę oraz inne 



wytwory plastyczne wykonane rożnymi technikami. Policji w Jeleniej Górze. Prace wykonane różną 
Czas mijał szybko, my poznawaliśmy się coraz lepiej, techniką (collage, grafika i technika pastelowa) 
integracyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek i dysko- wysłane zostaną do 1 marca 2013r.
teka przyczyniły się do tego, że zatarły się różnice Zajęcia na półzimowisku często przebiegały 
wieku, a wszyscy czuliśmy się jak jedna wielka z podziałem na zespoły, w zależności od zaintereso-
rodzina. wań. W kolejnych dniach odbył się turniej piłkarzyków, 

który wygrali Kuba G. z kl.VI oraz Radek M. z kl.V. 
Chłopcy byli bezkonkurencyjni. Dziewczynki, szcze-
gólnie te starsze, zainteresowały się szydełkowaniem 
i wykonały z grubych nici bransoletki i paski. W tym 
czasie maluchy zabawiały się masą plastyczną, 
wykonując kolorowe ulepianki - zwierzaki.
 We środę zaplanowaliśmy samodzielne wykonanie 
sałatki owocowej z różnych owoców- nasze "goto-
wanie" poprzedziła pogadanka nt. zdrowego odżywia-
nia się i zachowania koniecznej higieny, nie tylko 
w czasie posiłków. Tego dnia spotkała nas miła 
niespodzianka- pizza margerita zasponsorowana 
i przywieziona przez bardzo miłą panią Annę Rych-
lewską z Płoszczynki. Tu należą się podziękowania 

Drugi tydzień pobytu na półzimowisku rozpoczęliśmy 
od spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej 
w Jeleniej Górze, którzy przygotowali prezentację nt. 
"Bezpieczniej żyć". P. aspirant Danuta Razmysłowicz 
oraz st. aspirant Rafał Giers opowiedzieli o zagroże-
niach i sposobach radzenia sobie z nimi na drodze 
i w innych sytuacjach dnia codziennego. Na koniec 
każdy otrzymał plan lekcji, odblaskowego misia-
breloczek i opaskę na rękaw. Ważne jest ciągłe uczenie
i przypominanie o zasadach bezpieczeństwa, ponieważ 
współczesny świat niesie coraz więcej zagrożeń. Przy 
okazji przeprowadzono pogadankę nt. zagrożeń 
wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu 
oraz zażywania narkotyków.

p. Ani nie tylko za pizzę, którą wszyscy zjedli ze 
smakiem, ale również za inną materialną pomoc 
w postaci żywności. Dzięki takiemu wsparciu możliwe 
było zorganizowanie ciekawych zajęć plastycznych 
oraz przyznanie nagród w konkursach i zawodach 
sportowo-zręcznościowych oraz zorganizowanie 
poczęstunku na "tłusty czwartek" w postaci pączków 
i herbatki z sokiem owocowym.
Dziękujemy również ks. Zbigniewowi Pędziwiatrowi 
za wsparcie finansowe.
Na zakończenie półzimowiska, co zbiegło się z zakoń-
czeniem karnawału, starsi uczestnicy zorganizowali 
dyskotekę, w czasie, której bawili się mali i duzi.
Dziękujemy jak zwykle p. Dyrektor SP w Czernicy za 
udostępnienie pomieszczeń szkolnych, przedszkola, 

 Druga część dnia spędziliśmy na zajęciach plasty- pracowni komputerowej oraz sali gimnastycznej, co 
cznych, zabawach dydaktycznych oraz ruchowych na pozwoliło na bezpieczne i ciekawe zagospodarowanie 
świeżym powietrzu w radosnej atmosferze współza- czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii 
wodnictwa. Zaproszeni goście zaproponowali udział zimowych.
dzieci i młodzieży w konkursie plastycznym pt. Joanna Świdzińska
"Bezpieczniej z prądem", edycji organizowanej przez  Beata Dreszer
Zakład Energetyczny "TAURON" oraz Komendanta 
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emocjami, bardziej uwierzyły w siebie i swoje Dzień Babci i Dziadka w Siedlęcinie
możliwości. Dla Babć i Dziadków, bo mogli poczuć, 
jak bardzo są potrzebni i kochani przez wnuków. 
Dzieci dziękowały Im za dobroć i wyraziły swoją 
miłość. Oprócz wierszy i piosenek przedszkolaki "Z okazji Święta Babci

i kochanego Dziadka zaprezentowały  również inscenizację pt. "Zima". 
wszystkich przybyłych gości Występy bardzo podobały się gościom. Oprócz miłych 

wita nasza gromadka....”

Słowami tego wiersza dzieci z oddziału przed-
szkolnego przywitały swoich najbliższych - Babcie 
i Dziadków. Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu 
dziecku kojarzą się z miłością, ciepłem, spokojem 
i wszystkim co dobre. Dzień Babci i Dziadka, mimo że 
obchodzone w styczniu to jedne z najcieplejszych 
świąt w roku. Dzieci z oddziału przedszkolnego 
zaprosiły swoje ukochane Babcie i Dziadków na 
coroczną uroczystość. Wychowawczyni złożyła 
gościom najserdeczniejsze życzenia. Życzyła przede 
wszystkim dużo zdrowia, aby Dziadkowie mogli jak 
najdłużej obdarzać swoje wnuki miłością, byli dumni
 z ich sukcesów i uczyli tego co piękne, mądre i ważne. słów uznania dzieci otrzymały słodki upominek. 
Wnuczęta natomiast przygotowały najpiękniejsze Wnuczęta wręczyły swoim Babciom i Dziadkom 
życzenia wyrażone wierszem i piosenką. Życzenia te własnoręcznie wykonane laurki oraz wspaniałe 
były wyrazem przede wszystkim miłości, szacunku tulipany. Uroczystość zakończyła się słodkim 
i oddania. Spotkanie to było wspaniałym przeżyciem poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców.
i doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Dla 
dzieci, bo uczyły się lepiej panować nad swoimi Krystyna Sos

?Konkurs karaoke w dwóch grupach wiekowychKarnawał w Siedlęcinie
?Konkurs na najbardziej oryginalny strój karna-

wałowy.Dnia 26. stycznia 2013r. Rada Sołecka Wsi 
Siedlęcin oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w 
Siedlęcinie zaprosiła do Sali Domu Ludowego  
najmłodszych mieszkańców naszej wsi na zabawę 
karnawałową. 

Dzieci bardzo licznie przybyły na bal. 
Rozpiętość wiekowa była duża, ale wszyscy potrafili 
bawić się wspólnie z nauczycielami i rodzicami. Nad 
oprawą muzyczną czuwali Marcin Kondras oraz 
Andrzej Zaremba.

Pod koniec zabawy sołtys wsi Marian Tyka 
sprawił niespodziankę i zaprosił wszystkie dzieci po 
odbiór paczki karnawałowej. Wszyscy zadowoleni, 
uśmiechnięci rozeszli się do domu.
 W pracę nad organizacją balu zaangażowała się 
Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej 
w Siedlęcinie, Rada Sołecka naszej wsi, Stowarzy-
szenie " Nasz Siedlęcin" oraz nauczyciele.W czasie zabawy odbyły się konkursy z nagrodami:

?Taniec z miotłą
Zuzanna Kozyra-Jędruch?Konkurs z serduszkami
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wały kartki walentynkowe, przepiękne krajobrazy zimowe, FERIE ZIMOWE W SIEDLĘCINIE
plakaty przestrzegające przed piciem alkoholu, paleniem 
papie-rosów, zażywaniem narkotyków oraz zachowaniami 
agresywnymi. Dzieci miały dostęp do różnorodnych W dniach 28.01.2013r.- 
materiałów plastycznych. 08.02.2013r. w sali Domu 

04.02.2013r. odbyła się pogadanka z dziećmi na Ludowego odbywały się 
temat bezpiecznego spędzania ferii zimowych oraz zajęcia przeznaczone dla 
zagrożeń czyhających na młodych ludzi przeprowadzona dzieci uczęszczających 
przez pracowników policji. Dzieci podczas trwania do Szkoły Podstawowej 
półzimowiska brały udział w konkursach plastycznych, w Siedlęcinie. Zajęcia te 
ruchowych i umysłowych. Najlepsi w konkurencjach zostali połączone były z pro-
nagrodzeni. Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez gramem profilaktycznym 

w zakresie nadużywania 
alkoholu, narkotyków oraz zachowań agresywnych 
w Siedlęcinie.  

Dzieci miały zagospodarowany czas od ponie-
działku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. 
W zależności od proponowanych przez nauczycieli 
prowadzących działań i atrakcji liczba uczestników była 
różna. Cieszy fakt, że dzieci bardzo chętnie i licznie 
uczęszczały na te spotkania. Prowadzącymi byli: Pan 
Andrzej Zaremba, Pani Dorota Piwowar, Pani Zuzanna 
Kozyra - Jędruch oraz Pani Małgorzata Rybakowska.
W pierwszym tygodniu zajęcia prowadził przez trzy dni Pani 
Andrzej Zaremba. Dzieci brały udział w turniejach 
zorganizowanych przez prowadzącego. 28.01.2013 roku 
odbył się turniej w warcaby stupolowe w dwóch 
kategoriach: klasa IV i młodsi oraz klasa V i VI. W tym dniu 

Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie oraz 
Radę Sołecką wsi Siedlęcin. Na zajęciach prowadzonych 
przez Panią Małgorzatę Rybakowską uczestnicy brali udział 
w grach integracyjnych, zajęciach plastycznych i spor-
towych. Lepili z masy solnej, malowali na śniegu, 
kolorowali wytwory z masy solnej, wykonywali przepiękne 
ilustracje na zadany temat. W drugim tygodniu półzimo-
wiska dzieci uczestniczyły także w licznych zawodach 
sportowych zorganizowanych w sali gimnastycznej. 
Wszystkie te zajęcia prowadzone przez nauczycieli 
dostarczyły dzieciom wiele radości i zadowolenia.
Wszyscy młodzi ludzie uczestniczący w zajęciach mieli 
zapewnione śniadania, owoce, słodki poczęstunek. Rada 
Rodziców zakupiła dla dzieci pączki na Tłusty Czwartek. 

również dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym Dziękuję Radzie Rodziców i Radzie Sołeckiej, którzy 
"Sport w oczach dziecka". 29.01.2013 roku odbyły się dwa wsparli nas finansowo i dzięki temu mogliśmy zakupić dla 
turnieje. Pierwszy w "piłkarzyki", drugi natomiast to turniej dzieci nagrody, owoce, słodycze oraz inne niezbędne 
szachowy. Ostatnim dniem zmagań sportowych był produkty.
01.02.2013r. Dzieci brały udział w turnieju tenisa Organizacja półkolonii to wkład wielu osób, okazanie serca 
stołowego. Nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu i chęci zapewnienia dzieciom spokojnych, bezpiecznych
plastycznego "Sport w oczach dziecka". Uczestnicy i ciekawych wakacji.  
półzimowiska, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca Składam serdeczne podziękowania Pani Kierownik 
w organizowanych turniejach, otrzymali dyplomy i medale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Alicji 
ufundowane przez GLKS Jeżów Sudecki. W pierwszym Karmelicie, Wójtowi Gminy Jeżów Sudecki Panu 
tygodniu ferii zajęcia prowadziła również Pani Dorota Edwardowi Dudkowi, Przewodniczącego Komisji 
Piwowar- 30.01.2013 r. oraz 31.01.2013 r. W tych dniach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dzieci brały udział w szeregu gier i zabaw integracyjnych, Panu Stanisławowi Sekule, członkom Komisji Profilaktyki 
zajęciach plastycznych, grach stolikowych. Uczestnicy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sołtysowi wsi 
wykonywali skaczące żabki oraz ramki na zdjęcia. Siedlęcin Panu Marianowi Tyce, Radzie Sołeckiej wsi 

W drugim tygodniu ferii zajęcia prowadziła od Siedlęcin, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej 
04.02.2013r. do 06.02.2013r. Pani Zuzanna Kozyra- w Siedlęcinie. Dziękuję również Pani Halinie Rzepce oraz 
Jędruch, natomiast od 07.02.2013r. do 08.02.2013r. Pani Katarzynie Krzemienieckiej za pomoc w przygotowaniu 
Małgorzata Rybakowska. Pani Zuzanna Kozyra - Jędruch posiłków oraz pomieszczeń do organizacji zajęć.
przeprowadziła szereg zajęć plastycznych. Dzieci wykony-                                                       Zuzanna Kozyra- Jędruch
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Walki powietrzne zakończone 
W kategorii makiet samolotów samolotów okresu 
I wojny światowej zwyciężyli:W sobotę, 8 grudnia, odbyły się trzecie w historii 

Warty Bolesławieckiej pucharowe zawody modelarskie 
1. Rafał Mijal (Kraków)w kategorii walk powietrznych ESA WWI i WWII. 
2. Wojciech Krajnik (Wrocław)W tej klasie była to dziesiąta, jak i ostatnia impreza w 
3. Rafał Wiaderek (Siedlęcin)tym sezonie.

Chęć uczestnictwa w zawodach zgłosiło 
22 zawodników z Polski. 

Przed godziną dziewiątą nastąpiło oficjalne 
otwarcie zawodów, a zarazem wezwanie pierwszych 

W Klasyfikacji eskadr Pucharu Polski nasz  
zawodników na start. Poszczególne rundy przebiegały 

teamu, w którego skład wchodzą: Rafał Wiaderek, 
sprawnie, między lotami modelarze mieli okazję 

Kamil Chipczyński, Marcin Gurtatowski, Andrzej 
zagrzać się oraz przygotować swoje modele w sali 

Hempel, Gerard Owsiański z ilością 16017 pkt zajął 
ośrodka sportowego, który został nam udostępniony na 

drugie miejsce.
czas trwania zawodów.

Na szczególne uznanie zasługuje Rafał 
Wiaderek (Mistrz Polski kategorii F3F, oraz Wicemistrz  Mimo krótkiego dnia i niskiej temperatury 
Polski kategorii ESA air combat), zawodnik ten w sezo-(-15 stopni) rozegrane zostały wszystkie rundy. 
nie 2012 zdobył 6856 pkt dla naszego terenui zajął Po godzinie szesnastej nastąpiły finały, które wyłoniły 
trzecie miejsce w Pucharze Polski w kategorii WWI.najlepszych zawodników modelarzy air combat w III 

Gratulujemy naszym zawodnikom i już teraz Bitwie o Wartę Bolesławiecką oraz najlepszych 
zapraszamy chętnych do nowo powstałej modelarni, zawodników i eskadry Pucharu Polski.
która mieścić się będzie w świetlicy szkoły w Jeżowie 
Sudeckim. Pierwsze spotkanie odbyło się 11-01-2013r. W kategorii makiet samolotów okresu II wojny 
o godzinie 17.00. światowej zwyciężyli:

Marcin Gurtatowski1. Rafał Wiaderek (Siedlęcin)
2. Kamil Chipczyński (Jelenia Góra)
3.          Piotr Kubissa  (Płock) 
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Zabawa Karnawałowa w Jeżowie Sudeckim

17 stycznia 2013 roku w nowej hali sportowej 
zebrały się dzieci w oczekiwaniu na przybycie 
Świętego Mikołaja. Mimo że zapowiedział On swoją 
świąteczną wizytę z lekkim opóźnieniem, to i tak na sali 
zebrała się spora grupa oczekujących. I to jakich!! Były 
księżniczki, królewny, baletnice, Pippi Langstrumpf, 

razem…. Święty Mikołaj rozdał prezenty wszystkim 
dzieciom i odjechał. Obiecał jednak, że już za rok 
odwiedzi nas znowu. Organizatorem wizyty Mikołaja 
i zabawy karnawałowej byli: Wójt Gminy Jeżów 

piraci, żołnierze, rycerze…, trafiła się nawet śmierć 
z kosą i wiele, wiele innych postaci. Święty Mikołaj 
oczywiście nie zawiódł. Zawiódł jedynie śnieg, który 
unieruchomił sanie Mikołaja. Ale wtedy z pomocą 
pospieszyli nasi dzielni strażacy i dowieźli Mikołaja do 
nas swoim wielkim wozem, oczywiście na sygnale. 
Przywitaliśmy Mikołaja okrzykiem i piosenką. Zanim 
jednak przystąpił On do rozdawania prezentów, pomógł 
w rozstrzygnięciu konkursu na Króla i Królową balu. 
Razem z paniami: Teresą Mitką - sołtysem wsi, a także Sudecki, Rada Sołecka, Rada Rodziców przy Zespole 
Bożeną Szczepańską mieli niełatwy orzech do Szkół w Jeżowie Sudeckim oraz Stowarzyszenie 
zgryzienia. Na szczęście udało się i mogliśmy "Sołectwo Jeżów Sudecki". 
ukoronować Króla z Królową. Wiadomym jest, że co                                                                                                                                                                          
dobre szybko się kończy i tak niestety, było tym Iwona Majtczak

łem ks. biskupa Marka Mendyka została odprawiona w DAR I TAJEMNICA,
kościele p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Siedlęcinie  czyli  50 lat w służbie Bogu i ludziom
-parafii, której ksiądz Jubilat Józef Górak był 
proboszczem przez 31 lat /od września 1978r. do Dnia 8 grudnia 2012r. w Święto Niepokalanego 
21. czerwca 2009r./. Na tę uroczystość przybyło liczne Poczęcia Najświętszej Marii Panny obchodził złoty 
grono kapłanów: przyjaciół, znajomych i księży jubileusz kapłaństwa ks. prałat Józef Górak. 
z rocznika święceń. Obecna była także siostra Jubilata Jubileuszowa Msza Święta koncelebrowana z udzia-
oraz przedstawiciele władz gminy Jeżów Sudecki 
z wójtem, Panem Edwardem Dudkiem i Przewodni-
czącym Rady Arturem Smolarkiem.
Mszy Świętej przewodniczył sam Jubilat w gronie 
koncelebransów. Wśród księży modlących się przy 
ołtarzu był dziekan dekanatu Jelenia Góra Zachód 
ks. Bogdan Żygadło, który w homilii wskazał na dar 
i tajemnicę kapłaństwa, wspomniał także zasługi 
Jubilata w umacnianiu ducha wiary swych parafian 
i licznie podejmowane przez 31 lat duszpasterzowania 
prace nad renowacją, konserwacją parafialnych 
świątyń oraz te związane z budową kościoła w Strzy-
żowcu. Słowa księdza dziekana miały także wyraz 



osobistych refleksji nad powołaniem kapłańskim posługę kapłańską w Wąsoszu, następnie pracował 
Jubilata i stanowiły podziękowanie za wieloletnią w innych parafiach, by po probostwie w Kosiskach na 
służbę Kościołowi. 31 lat oddać się służbie duszpasterskiej w siedlęcińskiej 

W uroczystości jubileuszowej uczestniczyło parafii, gdzie dał się poznać jako sumienny, wzorowy 
wielu księży z diecezji wrocławskiej, legnickiej, gospodarz, bezkompromisowy w odpieraniu zła kapłan 
świdnickiej. Wśród gości znaleźli się koledzy i znajomi i otwarty na potrzeby innych człowiek. Pod koniec 
ks. Józefa Góraka, m.in.  ks. Stanisław Hendzel, były uroczystej Mszy Świętej ks. Jubilat usłyszał podzię-
proboszcz z Jeżowa Sudeckiego, ks. Tadeusz Rusnak - kowania i najlepsze  życzenia od ks. biskupa, władz 

gminy Jeżów Sudecki i przedstawicieli parafian. Nie 
zabrakło wzruszających słów wyrażających życzenia, 
zapewnień o wstawienniczej modlitwie do Boga 
w intencjach Jubilata.

Po Mszy Świętej zaproszeni goście udali się na 
obiad do pobliskiego Domu Ludowego. Poczęstunkowi 
w kręgu parafian i przybyłych księży towarzyszyły 
wspomnienia kolegów z seminarium, którzy przybli-
żyli dzień przyjęcia święceń prezbiteratu i wspominali 
swoje lata posługi kapłańskiej. 
To spotkanie po latach w kręgu mieszkańców 
Siedlęcina i księży uświetnił występ uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego 

rodowity siedlęcinianin oraz ks. senior Franciszek 
Rozwód, najstarszy ksiądz w Polsce, niegdyś pro-
boszcz w Siedlęcinie, obecnie w wieku 102 lat przybył 
z Wrocławia do swojej dawnej parafii, by podziwiać jej 
piękno.

Oprawę muzyczną przygotowali członkowie 
parafialnego chóru, którego wzniosłe śpiewy podkre-
ślały niezwykły nastrój tego grudniowego podwójnego 
święta, wzmacniały wydźwięk modlitwy dziękczynno - 
błagalnej i ożywiały atmosferę uroczystości.

Podczas Mszy Świętej ks. prałat Franciszek 
Krosman odczytał, przeskanowany z Watykanu, dekret 
o nominacji księdza Jubilata na kapelana papieskiego, 

Nauczania w Siedlęcinie przygotowany pod kierun-
kiem pani dyrektor Zuzanny Kozyry - Jędruch. Ów 
montaż poetycko - muzyczny w wykonaniu młodych 
parafian wyrażał piękne misterium o powołaniu do 
kapłaństwa, do służby Bogu i człowiekowi.

Wiele radości i łez wzruszenia dostarczył 
wszystkim zebranym program multimedialny odno-
szący się w swym materiale do archiwalnych zdjęć  - 
pamiątek działalności duszpasterskiej ks. prałata Józefa 
Góraka. Panowie: Marcin Kondras, Artur Smolarek, 
Wiktor Warachim dokonali zestawienia oraz montażu 
materiału filmowego i fotograficznego ujmującego 
dorobek 31 lat pracy duszpasterskiej ks. Jubilata 
w parafii w Siedlęcinie. Na zakończenie ks. Józef 
Górak podziękował obecnym na spotkaniu przedsta-co wiąże się z nadaniem Jubilatowi honorowego  tytułu 
wicielom władz gminy, sołtysowi Siedlęcina Panu prałata. Po eucharystii nastąpiły podziękowania dla 
Marianowi Tyce, proboszczowi parafii p.w. Świętego ks. biskupa Marka Mendyka i wspomnienia święceń 
Mikołaja w Siedlęcinie ks. Dariuszowi Pytlowi oraz kapłańskich, których księdzu Józefowi Górakowi 
przybyłym parafianom za przygotowanie tej pięknej udzielił rektor Seminarium Duchownego we Wrocła-
uroczystości i czynny w niej udział.wiu ks. biskup Paweł Latusek.

Iwona Lach - RójTrzeba nadmienić, że ks. Józef Górak rozpoczął swą 
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widzów. Tu jednak też mu się nie udaje. W pewnej chwili Tradycje jasełkowo - kolędowe 
dzieci wstają i rozbrzmiewa kolęda "Pójdźmy wszyscy do 
stajenki". W drugiej scenie Jasełek dzieci przenoszą się do Pod takim tytułem realizowane było ostatnie 
Betlejem, gdzie właśnie Maryja porodziła syna. Uczniowie działanie w ramach realizacji projektu pn. "Bajkowy świat 
składają dzieciątku dary: cukierki, latarkę, lizaki, zabawki. w gminach partnerskich". Dnia 13 stycznia 2013 roku 
To spotkanie w Betlejem powoduje, że dzieci zmieniają się. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli 
Stają się posłuszne, grzeczne, słuchają swojej nauczycielki, Tajnego Nauczania z Siedlęcina wraz z opiekunami wyje-
nie kłócą się między sobą. Na zakończenie Jasełek śpiewają chali do gminy partnerskiej Paseky nad Jizerou i Bozkova, 
najpiękniejsze kolędy, aby złożyć podziękowanie Bogu za gdzie w kościołach mieszkańcy mogli podziwiać przedsta-
narodziny Jezusa.wienie jasełkowo-kolędowe. 
Po występie młodzi artyści otrzymali gromkie brawa 
i podziękowania za tak dobrze przygotowany program, a 
następnie ks. Krzysztof Mikuszewski zaprosił wszystkich 
na poczęstunek, po którym wyruszyliśmy w dalszą drogę do 
kościoła w Pasekach nad Jizerou. 
Kolejny występ odbył się w kościele w Pasekach nad 
Jizerou. Pani Hana Růžičkova Starosta Gminy serdecznie 
wszystkich powitała, podziękowała za przyjazd i życzyła 
udanego występu. Ojciec Krzysztof Mikuszewski wprowa-
dził widzów w scenariusz jasełek, dlatego publiczność 
rozumiała role poszczególnych aktorów. Po poczęstunku 
ruszyliśmy się w drogę powrotną. 
Cieszymy się, że kolejny występ dzieci z Siedlęcina został 
bardzo gorąco przyjęty w Bozkovie i Pasekach nad Jizerou. 

W trakcie przejazdu podziwialiśmy zimową scenerię, która 
stawała się coraz ładniejsza w drodze do Bozkova. 
W Jakuszycach mogliśmy zobaczyć obozowisko uczestni-
ków Międzynarodowych Zawodów Psich Zaprzęgów 
i różne rasy psów biorących udział w zawodach. 
Po przyjeździe do Bozkova przywitał nas ks. Krzysztof 
Mikuszewski - Proboszcz Parafii, a następnie dzieci 
przygotowywały się do występu w kościele. 

Akcja Jasełek, które zaprezentowali uczniowie 
została przeniesiona do czasów współczesnych. W pierw-
szej scenie niesforni uczniowie, czekają na rozpoczęcie 
lekcji. Są bardzo niegrzeczni, przezywają się, krzyczą. 
W pewnym momencie pojawia się nauczycielka, która nie 
potrafi uciszyć rozbrykanych uczniów. Mimo jej próśb 
dzieci nie mają zamiaru się uspokoić. Nagle w klasie 

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie występu: pani pojawia się postać w bieli, która swym urokiem zachwyca 
Zuzannie Kozyrze - Jędruch - Dyrektorowi Szkoły, Dorocie rozbrykanych uczniów. To anioł, który w jednej chwili 
Piwowar i Małgorzacie Rybakowskiej - nauczycielom oraz uspokaja naszych bohaterów. Piękna postać opowiada 
pracownikom, rodzicom, którzy są bardzo zaangażowani dzieciom o niebie i o wyjątkowym wydarzeniu, które miało 
w przygotowaniach swoich pociech do występów. miejsce w Betlejem. Kiedy dzieci są zasłuchane w słowa 

 anioła, pojawia się dziwna kosmata postać - diabeł. 
Poszukuje on chętnych, którzy razem z nim odbędą 
bezpowrotną podróż do piekła. Ma przy sobie tajemniczą 
listę, na którą wpisuje wszystkich zainteresowanych. Diabeł 
kusi dzieci, twierdząc, że w piekle będą miały pod 
dostatkiem czekolady, hamburgerów i frytek. Nie zabraknie 
im również nowości technologicznych: komputerów, 
internetu, telefonów komórkowych. Dzieci początkowo są 
zainteresowane propozycją diabła, ale anioł przekonuje je, 
że w niebie jest o wiele lepiej, że warto być dobrym, 

Koodynator projektuuczciwym i pokornym człowiekiem. Diabeł widząc, że nic 
Bożena Matuszewska nie wskóra u dzieci, próbuje znaleźć chętnych wśród 

Euroregion Nysa

Projekt pn."Bajkowy świat w gminach partnerskich", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 
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W jaki sposób na Dolnym Śląsku Jaką tedy karę wymierzycie temu, kto wcześniej planował 
 pojawiły się krzyże pokutne zabić swojego brata? Jeśli już mowa o Biblii, to czy 

nienapisano w niej:  "Przestańcie osądzać, żebyście nie byli 
Otóż bardzo dawno temu w Miłkowie, około 1301 osądzeni, bo jakim sądem osądzacie, takim będziecie 

roku, wydarzyło się bardzo przykre zdarzenie. Dwóch braci sądzeni i jaką miarą odmierzacie, taką wam odmierzą".
pokłóciło się o to, do kogo należy rozdzielająca ich poletka        Zakonnik przytoczył jeszcze wiele cytatów, tak, że 
porośnięta soczystą trawą miedza. Starszy brat twierdził, że zgromadzeni byli wielce zaskoczeni jego tak dobrą zna-
to jemu ojciec przekazał połowę pola wraz z miedzą. jomością Pisma Świętego i oprócz słów: "Oko za oko i ząb 
Młodszy natomiast, że miedza należy do niego. Od słowa do za ząb" nie byli w stanie przeciwstawić mu żadnego cytatu 
słowa, doszło do poważnej kłótni, w czasie której starszy z Biblii.
brat popchnął młodszego tak, że ten upadł i nieszczęśliwie - Jaką karę, wielebny ojcze, - spytał podchwytliwie jeden 
uderzył głową o kamień. Nie zwracając na niego uwagi, z rady sądowej - przewidujecie dla tego człowieka? Chyba 
podenerwowany udał się do swojej chaty. nie zamierzacie puścić go wolno?
       Dopiero pod wieczór, kiedy przed jego domem - Nawet gdyby musiał zapłacić to własnym życiem, - 
zgromadziła się grupa ludzi, dowiedział się, że jego brat nie odezwał się zakonnik - nie jest to najlepszym rozwiązaniem. 
żyje. Pomimo zapewnień, że nie zrobił tego specjalnie, Czyż ukaranie śmiercią winnego zabójstwa, nie udowodniło 
żądny zemsty tłum obrzucał go najgorszymi obelgami. na przestrzeni wieków, że w jego otoczeniu znaleźli się 
Związano go grubym powrozem i do czasu doprowadzenia ludzie, którzy żądni zemsty często podpalali gospodarstwa 
go do sądu, zamknięto w stodole. Postawiono przy nim poszkodowanych lub utrudniali im byt. Następujące później 
dwóch rosłych, silnych mężczyzn, którzy mieli go po sobie najazdy, zacięcie walki zwaśnionych rodów były 
pilnować, aby nie uwolnił się. Nazajutrz Duch Gór, jadąc przyczyną jeszcze większego nieszczęścia. Po wielu, wielu 
swoim powozem, zauważył grupkę ludzi prowadzących latach nikt już nie wiedział, jak się to wszystko zaczęło, 
skrępowanego mężczyznę. Kazał zatrzymać karetę i zwrócił a obie strony utraciły wielu pobratymców. 
się z pytaniem: Czy tak miałaby wyglądać wasza sprawiedliwość? Czy 
 - Dokąd to prowadzicie tego nieszczęśnika? pomyśleliście również o rodzinie skazanego? Czy nie 
 - Pod sąd! - odrzekł jeden z mężczyzn. będzie musiała udać się na tułaczkę, poniewierkę i głód, gdy 
 - Cóż takiego uczynił, że musicie go tam doprowadzić? zabraknie jej głównego żywiciela?
 - Zabił swojego młodszego brata - odrzekł oburzony chłop.        Widać było, że słowa zakonnika poruszyły 
 - Brata? - zdziwił się Duch Gór. - Jaka wtedy czeka go za to wszystkich i zapanowała długa chwila ciszy. Każdy z nich 
kara? w myślach szukał właściwego rozwiązania, ale niestety, nic 

       Mężczyzna wykonał ręką znak, który wskazywał na rozsądnego nie przychodziło im do głowy.
to, że na pewno zostanie powieszony. W trudnych sprawach, - Cóż tedy proponujcie, wielebny ojcze? - spytał jeden 
takich, jak: zabójstwa, oskarżenia o czary, spowodowanie z siedzących za stołem.
zarazy i tym podobnych sprawach, miejscowe sądy  - Załatwić tę sprawę polubownie.
zwracały się o pomoc do wyższych instancji. Głównie - Polubownie?! - zdziwili się wszyscy. - Jak to sobie 
chodziło im o to, aby nie brać na siebie odpowiedzialności wyobrażacie? 
za wydanie wyroku. Czasami był to wysłannik zwierz- - Otóż, skoro doszliśmy do wniosku, że kara śmierci nie 
chnich władz lub wysoko postawiony przedstawiciel jest najlepszym rozwiązaniem - odpowiedział bardzo 
Kościoła. Tak było i tym razem. poważenie zakonnik - proponuję, aby obie strony zło-
Miejscowi przedstawiciele sprawiedliwości z niecierpli- żyły przysięgę przez ołtarzem. Oskarżony poświadczy, że 
wością oczekiwali na przybycie przeora klasztoru cystersów zbrodnia ta wynikła z nieumyślności, nie była zapla-
z Krzeszowa. Minęły dwa dni, a przeor jakoś nie spieszył się nowana, zaś rodzina poszkodowanego: że nie będzie 
z przybyciem na rozprawę sądową. W końcu trzeciego dnia szukać na nim zemsty. Ponadto zabójca zobowiązany 
od wy-znaczonego terminu rozprawy przybył nikomu będzie świadczyć materialnie na rzecz najbliższej 
nieznajomy zakonnik, który poinformował wszystkich, że rodziny ofiary. Oprócz kosztów sądowych powinien 
ze względu na chorobę swojego przełożonego jego upowa- pokryć koszty pogrzebowe. Aby dusza jego, choć 
żniono, aby prowadził rozprawę, co potwierdził pokazanym w części, dostąpiła przebaczenia, dobrze by było jakby 
pergaminem. odbył jakąś pielgrzymkę do jednego z miejsc świętych.
       Po przesłuchaniu świadków, oskarżonego, rodziny - Wielebny ojcze - wtrącił się jeden z rady sądowej - nie 
zabitego i wielu innych osób, udano się na tajną naradę, aby uważacie, że dobrze byłoby, aby zabójca własnoręcznie 
uzgodnić wyrok. wykuł z kamienia krzyż, który postawiony na miejscu 

- Jaką karę przewidujecie za to zabójstwo? - zapytał zakon- zbrodni przypominałby o tym tragicznym wydarzeniu, 
nik z Krzeszowa, zwracając się do przedstawicieli a zarazem byłby przestrogą dla innych?
miejscowego prawa. - Jeśli o mnie chodzi - odrzekł z pełną powagą zakonnik - to 

- Jak zawsze - odpowiedział jeden z nich - śmierć przez nie mam nic przeciwko temu.
powieszenie.        Takim to sposobem powstało na Dolnym Śląsku 

- Czym tedy motywujecie swój wyrok? - spytał zakonnik. nowe, nieznane w ówczesnej Europie prawo, które 
- Napisane jest w Biblii: "Oko za oko i ząb za ząb" - odrzekł przetrwało ponad 300 lat. Kim był ów nieznany nikomu 

dumnie. zakonnik z Krzeszowa, tego niestety, nie mówi legenda. Co 
       Zakonnik zamyślił się nad tym, co usłyszał i powiedział: niektórzy powiadają, że był nim nasz dobry Duch Gór - 
- Czyż z zeznań, jakie usłyszeliście na tej rozprawie, nie Liczyrzepa.
wynika dobitnie, że był to po prostu nieszczęśliwy wypadek. Janusz Mędrykiewicz
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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 od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 - 15.30
Kasa czynna jest w godzinach 8.00 - 15.00

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

PRZYJMUJE 
INTERESANTÓW 

W SPRAWACH SKARG 
I WNIOSKÓW W KAŻDY 

PIĄTEK OD GODZINY 
14.00 DO 15.30

Drogi czytelniku
gdy już nasz Biuletyn
będzie niepotrzebny
przekaż go innym

Ruszyła Modelarnia

W  piątek 18 stycznia 2013r. odbyło się drugie 
spotkanie młodych modelarzy w modelarni, która 
mieści się w świetlicy Zespołu Szkół w Jeżowie 
Sudeckim w Domu Ludowym.

Po drugich zajęciach widać duże postępy 
Przyszli kadeci modelarstwa na dwugo- pracy, skrzydła zostały już wycięte, natomiast belka 

dzinnych zajęciach poznawali sztukę budowy modeli ogonowa wstępnie oszlifowana. Choć przed dziećmi 
latających. Jako pierwszy model do budowy został jeszcze sporo pracy przy modelu, to widać, że chęci 
wybrany szkolny szybowiec zaliczany do klasy F1N, i zapału nikomu nie brakuje. Sporą ciekawość 
czyli klasy modeli halowych swobodnie latających. wzbudził symulator lotów, który został uruchomiony 

na czas trwania zajęć. Każde dziecko miało okazję 
potrzymać profesjonalną aparaturę zdalnego 
sterowania i spróbować polatać wirtualnym mode-
lem. Chętnych zapraszamy w każdy czwartek na 
godz. 16.30

Marcin 
Guratowski


