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Kiermasz Średniowieczny

 7 września br. w ramach realizacji projektu p.n.: 
„Szlakami dawnego górnictwa po obu stronach 
Karkonoszy i Gór Izerskich”, Gmina Jeżów Sudecki 
zorganizowała pod Wieżą Książęcą w Siedlęcinie 
Kiermasz Średniowieczny, który otworzyli p. Ewa 
Nidzgorska - Sekretarz Gminy wraz z p. Radosławem 

Burchackim - Zastępcą Wójta Gminy. Aby wprowadzić 
w klimat średniowiecza, sołectwa Dziwiszów, Janówek 
i Chrośnica przygotowały scenki rodzajowe ze średnio-
wiecznego życia, które zaprezentowały na scenie. 
Występy sołectw publiczności bardzo się podobały, 
o czym świadczyły gromkie brawa dla aktorów. Scena 
została udekorowana przez sołectwa koszami z warzyw
i owoców oraz dekoracjami ze zbóż - darami tegoro-
cznych plonów. Publiczność mogła wysłuchać występów 

zespołów ludowych: „Karkonosze” i „Dziwiszowianki”. 
Przeniesienie w inną epokę i poznanie klimatu 
średniowiecza w trakcie Kiermaszu było możliwe dzięki 
zespołowi „Żniwa” Państwa Lidii i Pawła Ulatowskich 
z Wrocławia, którzy prezentowali historyczne utwory 
grając na starych instrumentach muzycznych.
 Dużą atrakcją była inscenizacja walk rycerskich 
przygotowana przez dwa Bractwa Rycerskie: Komturii 
Nidzickiej i Husyckiej Roty Pieszej. Obóz rycerski 
wzbudzał duże zainteresowanie wszystkich uczestników. 

Oprócz walk rycerskich można było oglądać scenki 
związane z polowaniem na dzika, a na zakończenie odbył 
się pokaz strzelania z kuszy, łuku i broni prochowej. 
Wystrzelono z armaty, organek i hakownicy. Wszyscy 
chętni mogli zrobić sobie zdjęcie z rycerzami, 
przymierzyć zbroje, potrzymać miecz i inną białą broń 
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średniowieczną. W nawiązaniu do historii średnio-
wiecznego górnictwa odbyło się płukanie złota, które 
zostało przeprowadzone przez Polskie Bractwo Płukaczy 
Złota ze Złotoryi. Każdy, kto próbował i wypłukał cenny 
kruszec, otrzymał certyfikat.
 Aby zapoznać się z historią tego miejsca, 
uczestnicy Kiermaszu, wraz z p. Przemysławem 
Nocuniem, zwiedzili Wieżę Książęcą w Siedlęcinie, 
gdzie wysłuchali bardzo ciekawej opowieści związanej 
z tym miejscem. 
 W ramach spotkania odbył się także konkurs 
ciast. Komisja wybrana do oceny miała dużo pracy, bo 
zgłoszono 25 ciast. Po dogrywce ustalono werdykt: 
I miejsce - p. Agnieszce Hamkało, II miejsce Karina 
Simeonidu, III miejsce Iwona Kędzierska. Zwycięzcy 
konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, 
które uroczyście wręczyli: Sekretarz Gminy - p. Ewa 
Nidzgorska i Zastępca Wójta - p. Radosław Burchacki. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobny 
upominek. 

 W trakcie imprezy zostały przeprowadzone przez 
panów: Adama Rodziewicza, Andrzeja Zarembę 
i Zbigniewa Sosa, konkurencje sportowe dla dzieci, 
dorosłych i rodzin, a ich zwycięzcy otrzymali atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. 
 Koła Gospodyń Wiejskich z różnych sołectw 
prezentowały swoją działalność. Można było również 
nabyć przetwory wykonane przez gospodynie.
Dla wszystkich uczestników był przygotowany posiłek 
w postaci grochówki z kuchni polowej i ciepły posiłek. 
 Oprawę muzyczną zapewnił p. Bolesław 
Faściszewski, który na bieżąco komentował to, co się 
działo na placu i wszyscy mogli biesiadować przy 
muzyce średniowiecznej, ale i też współczesnej. 

 Pogoda trochę nam kaprysiła, ale mimo to 
wszyscy bardzo dobrze się bawili i na pewno wrażenia 
pozostaną na długo w pamięci. 
 Składam serdeczne podziękowanie za pomoc 
w organizacji Kiermaszu Średniowiecznego:
- Sołectwom i Kołom Gospodyń Wiejskich z Gminy Jeżów 
Sudecki,
- Stowarzyszeniu " Wieża Książęca" w Siedlęcinie,
-Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlęcinie i Jeżowie 
Sudeckim, 
-Stowarzyszeniu "Nasz Siedlęcin", Sołtysowi i Radzie 
Soleckiej wsi Siedlęcin za przygotowanie poczęstunku 
dla uczestników.
-koleżankom  Małgorzacie,  Agnieszce  i Danusi.

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.
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Sesje Rady Gminy

 VIII Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki, odbyła 
się 24 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. 
 Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodni-
czący Rady Gminy Wacław Lesik. W sesji uczestniczyło 
12 Radnych. Czas trwania obrad - od godz. 13.00 do 
godz. 16.20. 
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:

 a/ stwierdzenie kworum,
 b/ wybór protokolanta,
 c/ wyłożenie protokołu VII Sesji Rady Gminy.

2.Raport o stanie Gminy Jeżów Sudecki za 2018 rok:
a/przedstawienie Raportu,
b/debata nad przedstawionym Raportem,
c/przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

wotum zaufania.
3.Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2018 

rok oraz Sprawozdania z wykonania planu finan-
sowego Samodzielnego Publicznego Gminnego 
Ośrodka Zdrowia i Gminnej Biblioteki Publicznej 
Gminy Jeżów Sudecki za 2018 rok: 
a/prezentacja przez Skarbnika Gminy sprawozdań oraz 

opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedło-
żonych sprawozdaniach,

b/opinie Komisji Rady Gminy,
c/dyskusja nad sprawozdaniami,
d/podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy Jeżów Sudecki za 2018 
rok. 

3.Absolutorium:
a/prezentacja wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,
b/prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachun-

kowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie absolutorium,

c/dyskusja,
d/podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla 

Wójta Gminy.
 4.Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/zmian w budżecie gminy na 2019 r., 
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
c/zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci 

szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe , 

d/wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów 
Sudecki, 

e/zasad udzielania dotacji celowej na zadanie służące 
ochronie powietrza, w ramach programu prioryte-
towego pn.”Ograniczenie niskiej emisji na obszrze 
województwa dolnośląskiego” EDYCJA II. 

5.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego 
Rady i Wójta Gminy.

6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady 

Gminy.
8.Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy. 
 W pkt. 2 porządku obrad Pan Wójt - Edward 
Dudek omówił Raport o stanie Gminy Jeżów Sudecki za 
2018 rok. Raport był omawiany podczas posiedzeń 
Komisji i został zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Jeżów Sudecki. Po debacie nad 
przedstawionym Raportem Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. 
W pkt. 3 p. Skarbnik - Marta Kędziorek przedstawiła 
Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania Budżetu 
Gminy za 2018 rok oraz sprawozdanie z wykonania 
planu finansowego Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnej Biblioteki 
Publicznej Gminy Jeżów Sudecki za 2018 rok. Po 
prezentacji sprawozdania została odczytana Uchwała nr 
I/28/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2019 
roku. Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie.
Przewodniczący Rady w imieniu swoim i Radnych 
podziękował Pani Skarbnik i pracownikom za realizację 
Budżetu Gminy w 2018 roku. Rada Gminy jednogłośnie 
przyjęła uchwałę ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy Jeżów Sudecki za 2018 rok. 
W pkt 4 porządku obrad głos zabrał Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej - Andrzej Kacperski, który odczytał 
wyciąg z protokołu Komisji z dnia 9 maja 2019 roku. 
Wyciąg został skierowany do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o/ Jelenia Góra, który został zaopinio-
wany Uchwałą Nr I/45/2019 z dnia 21 maja 2019 roku 
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Jeżów Sudecki w sprawie udzielenia absolu-
torium Wójtowi Gminy Jeżów Sudecki za 2018 rok. 
Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.
 Po dyskusji Rada Gminy udzieliła Wójtowi 
Gminy absolutorium.
 W pkt. 4 porządku obrad Rada Gminy przyjęła 
uchwały, które zostały przedłożone Radnym.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady i Wójt 
Gminy przedstawili sprawozdanie z bieżącej pracy.
 W ramach sprawach różnych Radni, Sołtysi 
i mieszkańcy poruszali sprawy związane z bezpieczeń-
stwem i utrzymaniem porządku na terenie Gminy.

IX Sesja Rady Gminy
 
 IX Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki, odbyła się 
2 września 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. Posiedzenie otworzył i prowadził Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Kazimierz Lewaszkiewicz. 



W sesji uczestniczyło 10 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 VIII Sesji Rady Gminy.

2.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a/wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

Międzygminnego pomiędzy Miastem Jelenia Góra, 
a Gminą Jeżów Sudecki w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego,

b/określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Jeżów Sudecki oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków,

c/ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawo-
wych oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę 
Jeżów Sudecki od dnia 1 września 2019 roku,

d/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów 
Sudecki, 

e/ wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów 
Sudecki. 

3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego 
Rady i Wójta Gminy.

4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z VIII Sesji 

Rady Gminy.

6.Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy. 
 Przed podjęciem uchwały dotyczącej Porozu-
mienia głos zabrał p. Daniel Błażków z wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Jelenia Góra, który przedstawił prezentację 
multimedialną dotyczącą funkcjonowania Miejskiego 
Zakładu Komunikacji na terenie Powiatu. Po dyskusji 
Rada Gminy przyjęła projekt uchwały ws. wyrażenia 
zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego 
pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a Gminą Jeżów Sudecki 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, omówił 
Wójt Gminy.
 Realizując porządek obrad Rada Gminy przyjęła 
uchwały zawarte w pkt. 2 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 bezpieczeń-
stwem i utrzymaniem porządku na terenie Gminy.
 Posiedzenia sesji zostały zarejestrowane na 
nośnikach audiowizualnych pozwalających na odtworze-
nie obrazu i dźwięku. Nagrania znajdują się na stronie 
internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja 
oraz w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Jeżów 
Sudecki. 

Redakcja 

Bieg odpustowy w Paseky nad Jizerou

 W niedzielę 29.09.2019 r. reprezentacja gminy 
Jeżów Sudecki wzięła udział w Jubileuszowym 20 
Poutovym Behu Budarkou  w Pasekach nad Jizerou, 

w naszej czeskiej gminie partnerskiej. W biegu wzięli 
udział mieszkańcy gminy Jeżów Sudecki, którzy pod 
opieką nauczycieli wychowania fizycznego:  Zbigniewa 
Sosa i Andrzeja Zaremby, wystartowali w biegach 
młodzieżowych i seniorów. Na dystansie 1100 m, 
w typowym biegu alpejskim /pod górę/, reprezentanci 

Jeżowa Sudeckiego osiągnęli następujące sukcesy: 
- Sabina Gałuszka I miejsce w kategorii seniorek, 
- Marcel Rojek I miejsce w kategorii do lat 15,
- Marceli Krzywy II miejsce w kategorii do lat 15, 
- Estera Krzywy III miejsce w kategorii do lat 10, 
- Ignacy Zieliński III miejsce w kategorii do lat 15, 
- Kalina Trytek IV miejsce w kategorii do lat 10, 
- Paulina Czaderska IV miejsce w kategorii do lat 15,
- Kajetan Dusznik IV miejsce w kategorii do lat 15. 
    Ten specyficzny, bardzo trudny bieg ukończyli 
wszyscy startujący. Serdecznie im gratulujemy! 

Andrzej Zaremba
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Święto Latawca

 W sobotę 28 września br. na Górze Szybowcowej 
w Jeżowie Sudeckim po raz szósty odbyło się Święto 
Latawca , organizowane przez Euroregionalne Centrum 
Modelarskie w Jeżowie Sudeckim, Samorząd 
Uczniowski przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
w Jeżowie Sudeckim (prowadzony przez panie: 
Agnieszkę Sowińską i Agatę Nidrych), Aeroklub 
Jeleniogórski i „Moją Fundację” z Jeleniej Góry. 
W piękny, słoneczny dzień niebo nad Górą Szybowcową 
pokryło się pięknymi i barwnymi latawcami, a było ich 
ok. 100. Latawce wykonały dzieci podczas warsztatów 
w modelarni i w trakcie zajęć w placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych. W zawodach brali udział uczniowie 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Jeżowa Sudeckiego, 
wychowankowie domów dziecka z Jeleniej Góry, Cieplic 

i Jagniątkowa oraz zawodnicy z Bielawy, Mieroszowa, 
Szczawna Zdroju, Piławy Górnej i modelarni z Jeżowa 
Sudeckiego. Łącznie startowało 69 zawodników z lataw-
cami płaskimi i skrzynkowymi w trzech kategoriach: do 
lat 11, od 12 do 16 lat i w kategorii OPEN. 

W poszczególnych kategoriach wiekowych czołowe 
miejsca zajęli: 
1. do lat 11 - latawce płaskie:

ź Aleksander Markiewicz, miejsce I
ź Jagoda Jachimczak, miejsce II
ź Alicja Kluczyńska, miejsce III

2. do lat 11 - latawce skrzynkowe:
ź Aleksander Markiewicz, miejsce I
ź Paweł Taraszkiewicz, miejsce II

3. od 12 do 16 lat - latawce płaskie:
ź Kamil Nowosad, miejsce I
ź Wiktoria Dziedzińska, miejsce II
ź Klaudia Nowosad, miejsce III

4. od 12 do 16 lat - latawce skrzynkowe:
ź Igor Chmielowski, miejsce I
ź Klaudia Nowosad, miejsce II
ź Kamil Nowosad, miejsce III

5. Kategoria OPEN:
ź Kacper Sadowski, miejsce I
ź Olymphia Krawczyk oraz Marcin Gurtatowski, 

miejsce II
 W trakcie trwania zawodów została wręczona 
nagroda „Błękitne Skrzydła” dla pana Stanisława 
Jagielskiego, instruktora modelarstwa lotniczego 
z Bielawy, który nie mógł osobiście odebrać tej nagrody 
przyznanej z okazji Święta Lotnictwa w Warszawie. 
Nagrodę wręczyli: p. Artur Smolarek - członek Zarządu 
Powiatu Jeleniogórskiego i p. Radosław Burchacki- 
Zastępca Wójta Gminy Jeżów Sudecki. Zawody 
uświetniły: loteria fantowa, którą przygotowała „Moja 
Fundacja” z Jeleniej Góry i wystawa - „Stulecie 
Lotnictwa Polskiego” przygotowana przez Euroregio-
nalne Centrum Modelarskie. Na zakończenie zawodów 
wręczono dyplomy i medale za czołowe miejsca oraz 
dyplomy za uczestnictwo. Po nagrodach nadszedł czas na 
spotkanie przy ognisku i smażenie kiełbasek.
 Organizatorzy bardzo dziękują państwu 
Mirosiom z piekarni w Jeżowie Sudeckim, panu Markowi 
Wolańskiemu z drukarni w Jeżowie Sudeckim oraz firmie 
Decathlon za wsparcie organizacji tego święta, 
a wszystkim uczestnikom za przybycie.
Dziękujemy również wszystkim pomagającym przy 
organizacji Święta Latawca, a ludziom dobrej woli za 
pomoc przy organizacji naszego święta.

Władysław Jagiełło, 
Agnieszka Sowińska, 

Agata Nidrych
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Dzień Seniora w Dziwiszowie 

  28 września br. w sali Domu Ludowego 
w Dziwiszowie odbył się bal z okazji „Dnia Seniora”. Na 
przywitanie gości zaśpiewał zespół Dziwiszowianki, 
a następnie odbyło się uroczyste wręczenie „Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Jest to wyróżnienie 

dla małżonków, którzy przeżyli ze sobą co najmniej 
50 lat. Wójt Gminy Jeżów Sudecki p. Edward Dudek, 
wręczył medale w asyście zaproszonych gości - Starosty 
Powiatu Jeleniogórskiego- p. Krzysztofa Wiśniew-
skiego, Członka Zarządu Powiatu - p. Artura Smolarka, 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - p. Kazimierza 
Lewaszkiewicza oraz Sołtysa wsi Dziwiszów - p. Ilony 
Sadowskiej. Medale otrzymały pary małżeńskie: 
Państwo Bogumiła i Lech Czajewicz, Krystyna i Marian 
Wójcik oraz Helena i Zygmunt Szenda.

      Jubilaci otrzymali moc wspaniałych życzeń,wiązanki 
kwiatów, tabliczki pamiątkowe  oraz kosze słodyczy. 
Podczas ceremonii były łzy wzruszenia, a wszyscy 
obecni na sali zaśpiewali uhonorowanym "Sto Lat". Dużą 
atrakcją było krojenie tortu ufundowanego przez pana 
Rafała Mrugałę. Po słodkim poczęstunku rozpoczęły się 
tańce. Imprezę uświetnił pokaz tańca Zumby prowa-
dzony przez p. Monikę Marchewkę. Symboliczną 
wiązankę kwiatów otrzymała również najstarsza osoba 
na balu, Pani Irena Gogojewicz. W spotkaniu uczestni-
czyli: ks. Proboszcz Tomasz Tytera, Radni Rady  Gminy 
Jeżów Sudecki, członkowie Koła Gospodyń Wiejskich 
z Dziwiszowa. Zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych. Organizatorzy bardzo dziękują za tak 
liczną frekwencję i mają nadzieję, że seniorzy będą mile 
wspominali to spotkanie. 

Samorząd wsi Dziwiszów 

Dożynki w Dziwiszowie

 Mieszkańcy wsi Dziwiszów w dniu 14.09.2019r. 
podziękowali za tegoroczne plony podczas dożynek, 
które odbyły się na boisku we wsi Dziwiszów. 
 Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
w kościele św. Wawrzyńca, a następnie pochód przeszedł 
na stadion ,gdzie czekała na gości kwaśnica. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz Rada Sołecka przygotowały 

dużo przysmaków. Pogoda dopisała jak i liczne 
przybycie mieszkańców, którzy przy dobrej zabawie  
mile spędzili czas do późnych godzin wieczornych.
 Organizatorami tego wydarzenia byli: Sołtys wsi 
Dziwiszów, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka 
i Radni.

Ilona Sadowska 
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Walne zebrania członków Gminnego Ludowego 
Klubu Sportowego „Jeżów Sudecki” 

w Jeżowie Sudeckim
 
            

Rok 2019 jest czasem wyborów w Ludowych Zespołach 
Sportowych. 25.09.2019 r. w Domu Ludowym w Siedlę-
cinie odbył się zjazd sprawozdawczo - wyborczy 
Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Jeżów 
Sudecki" w Jeżowie Sudeckim. W wyniku obrad, 
dyskusji i przeprowadzonych wyborów w skład władz 
klubu na nową kadencję 2019 - 2023 weszli:

Zarząd klubu:
Andrzej Zaremba - prezes klubu,
Zbigniew Sos - zastępca prezesa klubu,
Adam Rodziewicz - skarbnik klubu,
Dariusz Piasecki - członek zarządu klubu,
Marcin Trytek - członek zarządu klubu.

Komisja Rewizyjna:
Radosław Onyszkiewicz - przewodniczący komisji 
rewizyjnej, 
Tomasz Sikora - zastępca przewodniczącego komisji 
rewizyjnej,
Krzysztof Wesołowski - członek komisji rewizyjnej.

        

W wyniku głosowania wybrano delegatów na Zjazd 
Sprawozdawczo - Wyborczy Powiatowego Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych.
Nasz klub reprezentować będą: Andrzej Zaremba, 
Zbigniew Sos, Adam Rodziewicz, Dariusz Piasecki, 
Krzysztof Wesołowski, Radosław Onyszkiewicz.

Andrzej Zaremba

PIERWSZAKI Z SIEDLĘCINA 
WKRACZAJĄ DO AKCJI

"Wrzesień, wrzesień 
w naszej szkole,

klasy pełne słońca,
pełne dzieci,

bo wakacje już 
dobiegły końca.

W bibliotece 
książki szepczą,

trzeba się obudzić
zaraz tu przybiegną dzieci

nie mogą się nudzić…”

 W ramach realizowanego w roku szkolnym 
2019/2020 Projektu Edukacyjnego „Tajemnice książki, 
czyli podróże po literaturze”, zgodnie ze słowami 
piosenki w piątek 20 września uczniowie klasy I wybrali 
się z wizytą do Biblioteki Publicznej w Siedlęcinie. 
Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z literaturą 
dziecięcą, ze sposobem wypożyczania książek, jak 
również odpowiednim zachowaniem w bibliotece (miej-
scu publicznym). Korzystając z okazji włączyliśmy się w 
KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ „Mała Książka - Wielki 

Człowiek”. Dzieci otrzymały KSIĄŻKĘ NA START na 
własność oraz KARTĘ MAŁEGO CZYTELNIKA. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu, zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz 
pamiątkową ODZNAKĄ. Podsumowując cieszymy się, 
że uczniom pierwszakom udało się nawiązać współpracę 
z Biblioteką Publiczną w Siedlęcinie.
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 Kolejnym punktem realizacji Projektu jest 
systematyczne głośne czytanie dzieciom książek przez 
nauczyciela podczas przerw śniadaniowych w ramach 
akcji "Czytanie na śniadanie". Pomysł ten bardzo 
spodobał się uczniom, bowiem pierwszaki systema-
tycznie przynoszą własne książeczki do czytania. 
Klasowy „Kącik książki” jest bogato wyposażony 
w bajki, opowiadania i legendy. W czasie śniadania 

panuje idealna cisza i można powiedzieć, że "upieczono 
dwie pieczenie na jednym ogniu": cisza i spokój podczas 
spożywania posiłku, a jednocześnie rozbudzanie 
zainteresowań czytelniczych u dzieci. 
 Wraz z nadejściem jesieni „wyrosło” na koryta-
rzu „Jesienne drzewko czytelnicze”. Uczniowie zawiesili 
na nim przygotowane przez siebie piękne kolorowe liście 
z tytułami ulubionych bajek, baśni oraz legend. Na 
niektórych liściach pojawiły się również tytuły ulubio-
nych bajek Rodziców i Dziadków z okresu dzieciństwa. 
 W ramach realizacji Projektu przygotowana została 
również gazetka ścienna dla Rodziców pod hasłem 
"Wpływ czytania na rozwój dzieci". Wszyscy zgodnie 
przyłączamy się do hasła Fundacji „ABC XXI - Cała 
Polska czyta Dzieciom”- 

„CZYTAJMY DZIECIOM OD URODZENIA!
20 MINUT DZIENNIE. CODZIENNIE!
TAK, BY POKOCHAŁY CZYTANIE!”

Krystyna Sos

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 
Z CZERNICY

 W Szkole Podstawowej w Czernicy uroczystość 
pasowania pierwszoklasistów, połączona ze świętem 
Edukacji Narodowej, odbyła się w środę 09.10.2019r.  Na 
wspólne świętowanie Grono Pedagogiczne wraz 
z rodzicami zaprosiło Wójta Gminy Jeżów Sudecki -
p. Edwarda Dudka, Zastępcę Wójta - p. Radosława 
Burchackiego, Sekretarz Gminy- p. Ewę Nidzgorską, 
Przewodniczącego Rady Gminy - p. Wacława Lesika 
oraz p. Monikę Rozum- Przewodniczącą Rady Rodzi-

ców. Po przywitaniu gości przez panią Dyrektor Joannę 
Cimosz-Nowak, pierwszaki przedstawiły program 
artystyczny o tematyce jesiennej. Po występach nastąpiło 
ślubowanie i  uroczyste pasowanie na ucznia 
przeprowadzone przez p. Dyrektor i Wójta Gminy. 

Świeżo mianowanych uczniów obdarowano tubami 
pełnymi słodkości a klasa ósma, jako najstarsza klasa w 
szkole, wręczyła upominki swoim podopiecznym, czyli 
uczniom klasy pierwszej. 
 Po występach najmłodszych, program zapre-
zentował chór ,,Czerniczanki" pod pilnym okiem p. Anny 
Skóry. Skecze i piosenki o tematyce szkolnej rozweseliły 
wszystkich zebranych. Na zakończenie uroczystości 
Edward Dudek wręczył p. dyr. Joannie Cimosz-Nowak 
Nagrodę Wójta za 2019r. za zaangażowanie i wzorową 
pracę oraz złożył życzenia wszystkim pedagogom 
ipracownikom oświaty. Pani Dyrektor wręczyła nagrody 
pracownikom szkoły wraz z życzeniami pomyślności.
  

Katarzyna Łobocka 
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Pierwsze ślubowanie

      W piątek 25 października 2019 roku pierwszoklasiści 
ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli 
Tajnego Nauczania w Siedlęcinie zostali przyjęci 
w poczet uczniów szkoły. Uroczystość pasowania odbyła 

się w pięknie wyremontowanej sali  Domu Ludowego w 
obecności rodziców, rodzeństwa, dziadków, nauczycieli, 
przedszkolaków oraz oczywiście zaproszonych gości. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: Zastępca Wójta 
Gminy Jeżów Sudecki Pan Radosław Burchacki, 
Sekretarz Gminy Pani Ewa Nidzgorska, Sołtys Wsi 
Siedlęcin Pan Marian Tyka, Pani Krystyna Mujta była 
Dyrektor Szkoły, Prezes Kółka Rolniczego w Siedlęcinie 
Pan Piotr Dyła, Kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej Pani Alicja Kilakiewicz, przewodnicząca 
Rady Rodziców Pani Agnieszka Hamkało oraz 
Przyjaciele Szkoły Pani: Grażyna Kuźmicz oraz Pani 
Barbara Filipiak.

      Szczególnego i podniosłego charakteru uroczystości 
dodała pięknie przygotowana dekoracja. 
      Akademia rozpoczęła się od części artystycznej. Była 
ona okazją do tego, by najmłodsi uczniowie pochwalili 
się swoimi talentami. Pierwszoklasiści odświętnie 
ubrani, w biretach na głowach, wystąpili z bogatym 
programem. Były wiersze i piosenki o nich samych, 
o tym czego uczą się w szkole, o Polsce i o bezpieczeń-
stwie na drodze. Pierwszaki wykazały się wiedzą 

niezbędną każdemu uczniowi. Wszyscy byli zachwyceni 
występem małych wykonawców, co potwierdziły 
gromkie brawa zgromadzonych rodziców, dziadków 
i przybyłych gości. Uczniowie klas starszych zapewnili 
swoich młodszych kolegów, że nauka w szkole jest samą 
przyjemnością i że zawsze mogą liczyć na ich pomoc. Po 
programie artystycznym odbyła się część oficjalna. 
Uczniowie klasy I złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. 
Ślubowali, że będą pilnie się uczyć, wzorowo 
zachowywać i godnie reprezentować szkołę. Po 
ślubowaniu Dyrektor Szkoły Pani Anna Chadży 
dokonała aktu pasowania na ucznia. W dalszej części  
przewodnicząca klasy II przekazała pierwszakom 
symboliczny KLUCZ DO WIEDZY, którym otwierać 
będą tajniki nauki oraz otaczającego nas świata. 

      Po uroczystym pasowaniu pierwszoklasiści przyjęli 
życzenia. Otrzymali pamiątkowe dyplomy, liczne 
upominki od gości, rodziców, Rady Rodziców oraz 
wychowawcy. Na zakończenie uczniowie klasy I wraz 
z gośćmi udali się na słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. 
SERDECZNE PODZIĘKOWNIA  DLA RODZICÓW.
      Teraz przed pierwszakami wiele lat nauki oraz 
zdobywanie szkolnych doświadczeń.

                                                                                           

Krystyna Sos
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Rajd Gmin Partnerskich

 W sobotę 5 października br. w ramach realizacji 
projektu pn. „Szlakami dawnego górnictwa po obu 
stronach Karkonoszy i Gór Izerskich” w Gminie Jeżów 
Sudecki odbył się Rajd Gmin Partnerskich. We 
wspólnym wędrowaniu wzięli udział przedstawiciele 
naszych Gmin Partnerskich - Paseky nad Jizerou 
i Vierkirche. Goście przybyli do nowo wyremontowanej 
sali Domu Ludowego, gdzie rozpoczęła się realizacja 
działania - Rajd Gmin Partnerskich. Następnie wszyscy 
udaliśmy się na miejsce zbiórki w Płoszczynie. 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki z promocją 
Grodziska i projektu. Na miejscu zbiórki Wójt Gminy 
Jeżów Sudecki p. Edward Dudek powitał uczestników, 
informując o otrzymanej dnia poprzedniego nagrodzie 

"Liczyrzepy", przyznanej przez Starostwo Powiatowe 
w Jeleniej Górze „Za kreatywność Służącą Budowaniu 
Atrakcyjnego Wizerunku Gminy Przyjaznej Turystyce”. 
Pan Wójt podziękował Gminom Partnerskim za wielo-
letnią współpracę, która miała wpływ na otrzymanie tak 
zaszczytnej nagrody.
 Po powitaniu wszyscy wyruszyliśmy z przewod-
nikiem sudeckim - p. Bożeną Matuszewską nowo 
wyznakowanym szlakiem czarnym na Grodzisko. Pod 
tablicą informacyjną opisującą historię górnictwa i wizu-
alizację Grodziska pan Przemysław Nocuń przedstawił 
uczestnikom historię jego powstania. Wszyscy słuchali 
z dużym zainteresowaniem, mimo że pogoda w tym dniu 
była szczególnie niesprzyjająca do wędrowania ze 
względu na dość intensywne opady deszczu. Wszyscy 
uczestnicy byli przygotowani na tak niekorzystna aurę
 i mimo tych warunków atmosferycznych w wędrówce 
wzięło udział ponad 100 uczestników. Po wysłuchaniu 
historii, wszyscy udali się na Grodzisko, gdzie można 

było zobaczyć - suche fosy otaczające gród i podgrodzie.
 Po powrocie do miejscowości uczestnicy prze-
mieścili się autobusami do Płoszczynki, gdzie konty-
nuowaliśmy wędrowanie czarnym szlakiem w stronę 
Siedlęcina, gdzie w sali Domu Ludowego nastąpiło 
zakończenie Rajdu. Na uczestników czekał ciepły, 
smaczny posiłek przygotowany przez Sołectwo 
Siedlęcin. Mimo przemoczonych ubrań, wszyscy byli 
bardzo zadowoleni ze wspólnego spotkania na szlaku, 
który warto przejść przy nieco bardziej sprzyjających 
warunkach pogodowych. Szlak jest bardzo urokliwy 
i widokowy przebiegający od Perły Zachodu w Siedlę-
cinie do Grodziska w Płoszczynie, przez Górę Wapienną 
z zabytkowymi wapiennikami oraz Stromiec w Jeżowie 
Sudeckim. 
        Zachęcamy wszystkich do wędrowania po nowym 
szlaku turystyki pieszej w Gminie Jeżów Sudecki.

 Serdecznie dziękujmy pani Sołtysowej, Radnym, 
Radzie Sołeckiej i  Kołu Gospodyń Wiejskich 
z  Siedlęcina za gościnę i przygotowanie posiłku.
Koordynator projektu pn. „Szlakami dawnego górnictwa 
po obu stronach Karkonoszy i Gór Izerskich” 

 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.
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Kalina Trytek mistrzynią Dolnego Śląska LZS 
w warcabach stupolowych

 Ogromnym sukcesem zakończył się udział 
mieszkańców gminy w konkurencji warcabów 
stupolowych rozgrywanych w ramach XX Igrzysk 
Dolnośląskich LZS Mieszkańców Wsi i Miast.
 04 października 2019 r. odbył się turniej strefy 
jeleniogórskiej, który był eliminacją do zawodów 
wojewódzkich. Impreza odbyła się w Siedlęcinie - 
w Domu Ludowym oraz Szkole Podstawowej. 

W zawodach strefowych wzięło udział 107 zawodników
i zawodniczek. Do zawodów wojewódzkich zakwa-
lifikowali się:
I miejsce
Małgorzata  Wekłyk
Aleksandra  Hamkało
Aleksandra  Guzowska
Marcelina  Juszczak
Dominik  Kuźmiński

II miejsce
Kalina   Trytek
Paulina   Czaderska
Julia   Wekłyk
Michał   Jaczenia
Damian  Napora

III miejsce
Kamil  Gromala
Joanna  Borowiec

 26 października 2019 roku w świetlicy wiejskiej 
w Grodziszczu /powiat świdnicki/ odbył się Dolnośląski 
Finał Warcabów Stupolowych organizowany w ramach 
XX Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi 
i Miast. Ogromny sukces odniosła reprezentacja gminy 
Jeżów Sudecki składająca się z zawodników z Siedlę-
cina, która w klasyfikacji gmin zajęła IV miejsce 
w województwie.
 

Indywidualnie najlepiej wypadli:

Kalina Trytek w kategorii orliczka - I miejsce
Aleksandra Hamkało w kategorii młodziczka - II miejsce
Joanna Borowiec w kategorii młodziczka - IV miejsce
Małgorzata Wekłyk w kategorii orliczka - IV miejsce
Dominik Kuźmiński w kategorii juniorów - IV miejsce

 Gratulujemy !
 Andrzej Zaremba



 WYDAWCA:     Rada  Gminy  Jeżów  Sudecki.       Adres  Redakcji  ul.  Długa nr 63,  58 - 521 Jeżów Sudecki  
tel./fax   757-132-254, 757-132-255, 757-132-257  wew. 133, e:mail  radagminy@jezowsudecki.pl   Redakcja   zastrzega  sobie  prawo  
do wykonywania  skrótów  oraz  nie zwraca materiałów  wykorzystanych  przy  redagowaniu  gazetki. Materiały do  następnego numeru 
prosimy przekazywać do siedziby redakcji najpóźniej  do dnia  30 listopada 2019 r.  Nakład 500 egz.  Druk: Drukarnia EM GRAF.

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  
Środa     -  w godz. 16.00 - 19.00 - DYŻUR DZIELNICOWEGO GMINY JEŻÓW SUDECKI

Czwartek   -  w godz. 16.00 - 18.00
          W pozostałych dniach i godzinach kontakt telefoniczny z Dyżurnym I Komisariatu Policji 
                    w Jeleniej Górze, ul. Armii Krajowej 5  tel. 757 526 938, 757 520 150

                     Druk 
sfinansowany 

przez 
Związek Gmin 
Karkonoskich

Koncert Średniowieczny 

 7 września br. w ramach realizacji projektu pn. 
„Szlakami dawnego górnictwa po obu stronach Karko-
noszy i Gór Izerskich”, Gmina Jeżów Sudecki i Stowa-
rzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” zorganizo-
wały w Sali Rycerskiej Wieży Książęcej w Siedlęcinie 
Koncert Muzyki Średniowiecznej. 
 Koncert otworzyła Bożena Matuszewska - 
Koordynator projektu, prezentując wykonawców: 
p. Katarinę Guronová ze Słowacji i Państwa Lidię i Pawła 
Ulatowskich - zespół   „Żniwa” z Wrocławia. 
 Pani Katarina Guronová zaprezentowała przy 
akompaniamencie gitary piękne ballady, które nawiązy-
wały do słowackich zwyczajów ludowych oraz kilka 
utworów autorskich. Słuchaczom bardzo podobał się 
koncert, o czym świadczyły gromkie brawa i prośby 
o kolejne utwory.

 Państwo Lidia i Paweł Ulatowscy zaprezentowali 
się w strojach z epoki średniowiecza, wykonali utwory na 
starych historycznych instrumentach, które przeniosły 
słuchaczy w inną epokę. 
 Słuchanie utworów w tak pięknym, zabytkowym 
miejscu na pewno na długo pozostanie w pamięci 
odbiorców. 
 Po Koncercie uczestnicy zostali zaproszeni na 
poczęstunek i spotkanie z wykonawcami. 

 S k ł a d a m y  s e r d e c z n e  p o d z i ę k o w a n i a 
Stowarzyszeniu Wieża Książęca w Siedlęcinie za pomoc 
w organizacji Koncertu Średniowiecznego

Koordynator projektu 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.

http://www.facebook.com/Szafazksiazkami

