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W oczekiwaniu na zbliżające się
 święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

żegnamy minione miesiące 
i pełni nadziei spoglądamy w lepszą przyszłość.

Pragniemy choć na chwilę zapomnieć o wirusach, 
pandemii, zakazach, dystansach, kwarantannach 
i być razem z rodziną, sąsiadami i przyjaciółmi.

W wieczór wigilijny, patrząc na wolne miejsce przy stole, 
wspomnijmy tych, którzy tak nagle, 

często samotnie, odeszli…
Niech ta chwila wspomnień i zadumy 

zostanie  rozświetlona i ogrzana świąteczną radością  
z Narodzin Jezusa i obecnością wszystkich

 przy wigilijnym stole.
Mieszkańcom Gminy i Gościom w naszych domach 

życzymy zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku.

       Przewodniczący Rady Gminy    Wójt Gminy
                Wacław Lesik             Edward Dudek



XVIII i XIX Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki 

 Sesja XVIII odbyła się 23 września 2020 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy. 
      Posiedzenie otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy – Kazimierz Lewaszkiewicz. W Sesji uczestni-
czyło 11 Radnych. Czas trwania obrad – od godz. 13.10                   
do godz. 15.20.  
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu XVII Sesji Rady Gminy.
2.Informacja i sprawozdanie z działalności oraz realizacji zadań 

Ochotniczych Straży     Pożarnych na terenie Gminy w 2019 
roku oraz plany na lata 2021 -2025– Zarząd Gminny OSP 
i przedstawiciele jednostek OSP: Czernica, Dziwiszów, 
Jeżów Sudecki,     Siedlęcin.  

3.Informacja  o wykonaniu Budżetu Gminy za I półrocze 2020 
roku:

  a/prezentacja „Informacji…” oraz opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  przez Skarbnika Gminy, 

    b/opinie Komisji Rady Gminy,
    c/dyskusja. 
4.Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/zmian w budżecie gminy na 2020 rok, 
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
c/powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudeckim, 
d/nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim (ul. Leśna),
e/nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim (ul. Kwiatowa),
f/nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim (ul. Łąkowa),
g/nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie (ul. Spacerowa),
h/nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie (ul. Rudawska).

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

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

Gminy.
8.Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy. 
 Po przyjęciu porządku obrad Rada przystąpiła do 
realizacji pkt. 2 porządku obrad.
Głos zabrali: Prezes Zarządu Gminnego OSP – druh Stanisław 
Leszcz, a następnie przedstawiciele jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Czernicy, Jeżowa Sudeckiego, Dziwi-
szowa  i Siedlęcina.
 Podczas dyskusji dh. Stanisław Leszcz poruszył temat 
przeglądu technicznego i braku oznakowania usytuowania 
hydrantów na terenie Gminy Jeżów Sudecki.
 Wójt poinformował, że ze względu na sytuację epide-
miologiczną nie odbyły się wszystkie zebrania sprawozdawcze 
w OSP. Podziękował strażakom za pracę, życząc tyle samo 
wyjazdów,  co powrotów. Sprawozdania stanowią załącznik do 
protokołu.
Pani Skarbnik – Marta Kędziorek przedstawiła Radzie Gminy 
Informację o wykonaniu Budżetu Gminy za I półrocze 2020 
roku oraz uchwałę nr VII/85/2020 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 
11 września 2020 roku w sprawie opinii, o przedłożonej przez 
Wójta Gminy Jeżów Sudecki informacji, o przebiegu 
wykonania budżetu gminy Jeżów Sudecki  za I półrocze 2020 
roku. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
wydał opinię pozytywną.
Po dyskusji Rada Gminy przyjęła sprawozdanie.

Realizując porządek obrad Rada Gminy przyjęła uchwały 
zawarte w porządku obrad, w tym zostały podjęte uchwały 
ws. nadania nazw ulic: w Jeżowie Sudeckim- ulice: Leśna, 
Kwiatowa i Łąkowa, w Dziwiszowie – ulice: Spacerowa 
i Rudawska.
W sprawach różnych Radni poruszali sprawy związane 
z remontem drogi powiatowej w Chrośnicy i ulicy Sportowej 
w Jeżowie Sudeckim oraz z zwiększeniem patroli policji na 
drodze w górnym Dziwiszowie. 

 XIX Sesja Rady Gminy odbyła się 29 października 
2020 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. 13.10  do godz. 15.46.  
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:

a) stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta.

2.Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej 
w 2019 i 2020 roku Kierownik GOPS pani Alicja Karmelita.  

3.Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego – 
Przewodnicząca Zespołu pani Elżbieta Werstak.

4.Sprawozdanie z realizacji zadań i programów przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2019 
roku oraz omówienie i podjęcie uchwały w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Proble-
mów Alkoholowych na 2021 rok. 

 5.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w budżecie gminy na 2020 rok, 
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d)określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych,
e) nadania nazwy ulicy w Siedlęcinie,
f) rozpatrzenie skargi, 
g) rozpatrzenie skargi.

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

 7.Interpelacje i zapytania radnych.
 8.Sprawy różne.
 9.Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy. 
 Pani Alicja Karmelita - Kierownik GOPS  przedstaw-
iła informację  w sprawie realizacji zadań w zakresie pomocy 
społecznej za lata 2019-2020 oraz sprawozdanie z realizacji 
zadań i programów Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za rok 2019. Omówiła projekt 
uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, który 
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.Radni złożyli podzię-
kowania dla pracowników GOPS za całokształt pracy.
 W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Gminy 
przyjęła uchwały zawarte w porządku obrad. 
W sprawach różnych Radni poruszyli tematy dotyczące: 
remontu ulicy Sportowej w Jeżowie Sudeckim, prac nad 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki.
 Posiedzenia sesji zostały zarejestrowane na nośnikach 
audiowizualnych pozwalających na odtworzenie obrazu 
i dźwięku. Nagrania znajdują  się na stronie internetowej 
Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki. 
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Sprawozdanie z działalności jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Gminie Jeżów Sudecki

Sprawozdanie z realizacji zadań w 2019 roku oraz plany na 
lata 2021 – 2025.
Ochotnicza Straż Pożarna w Dziwiszowie 
Jednostka posiada 40 członków, w tym 8 kobiet:
- 36 czynnych,
- 3 honorowych,
-1 wspierający.
Jednostka posiada 22 ratowników, w tym 12 ratowników 
medycznych oraz 10 członków Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej.

 W 2019 roku jednostka uczestniczyła w 32 akcjach 
ratowniczych, w tym:
- gaszenie pożarów – 9 razy,
-likwidacja miejscowego zagrożenia (wypadki samo-

chodowe) – 22 razy.
Jednostka pozyskała na swoją działalność środki w wysokości 

50.325,00 zł z tego:
-dotacja  Urzędu Gminy – 34.000,00 zł,
-środki Rady Sołeckiej Dziwiszów – 2.000,00 zł,
-dotacja PSP – 6.200,00 zł,
-darowizny oraz udział w przekazywaniu 1% podatku – 

5.821,00 zł,
- składki członkowskie – 2.304,00 zł.
Na wyposażeniu jednostki jest samochód GBA 3/29 Volvo 
FL280 5x4, Star 244 GBM oraz niezbędny sprzęt do 
podejmowania działań  ratowniczo – gaśniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlęcinie
Jednostka posiada 35 członków i 15 członków Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej.
W 2019 roku jednostka uczestniczyła w 28 działaniach, w tym 
w 16 pożarach i 12 miejscowych zagrożeniach.
Jednostka pozyskała na swoja działalność środki w wysokości 
28.600,00 zł z tego:
-dotacja  Urzędu Gminy – 21.500,00 zł,
-internetowa zbiorka na zakup szyny kramera – 750,00 zł
-dotacja z MSWiA  w kwocie 6.350,00 zł z tego 5.000,00 zł  na 
umundurowanie  i 1350,00 zł na zakup sprzętu.

Na wyposażeniu jednostki jest lekki samochód ratowniczo-
gaśniczy  Ford Transit GLBA 0,3/4 z 2014 roku  oraz sprzęt do 
podejmowania działań  ratowniczo – gaśniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicy 
Jednostka posiada 37 członków i dwie drużyny Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej (dziewczęcą i chłopięca).
W 2019 roku jednostka uczestniczyła w 50 działaniach, w tym 
w 28 pożarach i 14 miejscowych zagrożeniach oraz wykonano 
6 wyjazdów związanych ze pracami na rzecz gminy.
Jednostka pozyskała na swoja działalność środki w wysokości 
51,900,00 zł z tego:
-dotacja  Urzędu Gminy – 47.500,00 zł,
-dotacja z KSRG – 3.600,00 zł
-środki Rady Sołeckiej – 500,00 zł,
-składki członkowskie – 800,00 zł 
 Na wyposażeniu jednostki są trzy samochody: średni 
samochód ratowniczo – gaśniczy  GBA Mercedes z 2012 roku, 
GBM Star 266 z 1982 roku oraz Slop Polonez z 1998 roku oraz 
sprzęt do podejmowania działań  ratowniczo – gaśniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowie Sudeckim 
 Jednostka posiada 57 członków w tym 6 kobiet 
i 9 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
W 2019 roku jednostka uczestniczyła w 68 działaniach, w tym 
w 43 pożarach i 21 miejscowych zagrożeniach. Jednostka 
działa w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego  i w związku z tym wyjeżdżała 12 razy poza teren 
gminy.
Jednostka pozyskała na swoja działalność środki w wysokości 
113.676,57 zł z tego:
-dotacja Urzędu Gminy – 48.500,00 zł,
-dotacja z KSRG – 11.000,00 zł,
-dotacja ze Związku OSP RP – 2.560,00 zł,
-składki i darowizny członków OSP – 14.268,20 zł,
-dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu – 19.800,00 zł,
-realizacja projektu granowego z Partnerstwa Izerskiego – 
3.081,00 zł,
- darowizna Nadleśnictwa Lwówek Śląski – 1.000,00 zł,
-dotacja z funduszu prewencyjnego PZU – 5.000,00 zł,
-inne dochody – 11.549,52 zł.
 Na wyposażeniu jednostki są cztery samochody 
ratowniczo – gaśnicze: MAN TGM GBA 4,5/30, Star 266 
GMB 3/16,samochód lekki ratowniczo – rozpoznawczy 
Mercedes GD290 SLRR, samochód specjalny Star 266 SKW 
oraz sprzęt do podejmowania działań  ratowniczo – 
gaśniczych.
 Wszystkie jednostki OSP współpracują z Sołtysami, 
Radami Sołeckimi, szkołami, parafiami. 
 Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Jeżowie Sudeckim przedstawił Radzie Gminy plan zakupu 
samochodów pożarniczych w porozumieniu z wszystkimi 
jednostkami OSP- w 2021 roku zakup średniego samochodu 
pożarniczego GCBA dla OSP Czernica i w 2024 roku  dla OSP 
Jeżów Sudecki. Zarząd Gminny złożył podziękowania dla 
Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych 
za wspieranie i finansowanie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych.
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Szkoła do hymnu 2020

 Już po raz kolejny uczniowie i nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej w Czernicy , w ostatni dzień roboczy 
przed Narodowym Świętem Niepodległości o sym-
bolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali "Mazurka 
Dąbrowskiego". W tym roku odbyło się to we  wtorek, 
10 listopada. 
 W ten sposób chcieliśmy włączyć społeczność 
szkolną we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej 
dla Polaków rocznicy. 
 Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu 
epidemii, to obecne w szkole dzieci z oddziału przed-
szkolnego razem z nauczycielami, zaśpiewali wspólnie 
"Mazurka Dąbrowskiego". Pozostałe osoby, które uczą się 

na odległość połączyły się za pomocą komunikatorów 
i zaśpiewali hymn w formie on-line. 

Joanna Cimosz-Nowak 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernicy
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Wyjątkowa Jubilatka
75 lat Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim

         Powojenna historia Szkoły Podstawowej w Jeżowie 
Sudeckim rozpoczęła się 8 września 1945 roku. Właśnie 
tego dnia Powiatowy Inspektorat Szkolny w Jeleniej 
Górze powołał panią Cecylię Serafin na kierownika 
Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim. Naukę 

rozpoczęło wówczas w jeżowskiej podstawówce 51 
dzieci. W roku szkolnym 1947/1948 było już 161 
uczniów. Ważnym momentem było powstanie w szkole 
28 października 1947 roku pierwszej drużyny harcer-
skiej. Potem były kolejne ważne wydarzenia - 
1 września 1948 roku utworzono po raz pierwszy siódmą 
klasę, w tym roku szkolnym powstało również szkolne 
koło PCK. 15 listopada 1953 roku rozpoczęło działalność 
Szkolne Koło Sportowe. 1 września 1955 szkoła liczyła 
już 226 uczniów, było w niej osiem oddziałów, w tym 
dwie klasy pierwsze. W roku 1957 Komitet Rodzicielski 
zorganizował bal sylwestrowy, z którego dochód został 
przeznaczony na wykonanie ogrodzenia budynku 
szkolnego. W roku 1960 Grono Pedagogiczne liczyło już 
13 nauczycieli. Rok 1961 to powstanie w szkole 
organizacji ZHP, a rok 1963 - to ukończenie remontu 
budynku głównego szkoły, uruchomienie gabinetu 
fizycznego i przyrodniczego oraz oddanie do użytku 
szkolnej biblioteki. 

 Szkoła zawsze pielęgnowała tradycje lotnicze 
i modelarskie. W dniach 9-10 maja 1964 roku uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim wzięli udział 
w Ogólnopolskim Turnieju Lotniczym, zajmując 
w punktacji ogólnej I miejsce. 25 listopada 1967 roku 
przy szkole powstała pracownia modelarska im. 
Tadeusza Popiela. 2 września 1974 roku powołano 
Gminny Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim. Do szkoły 
uczęszczało wówczas łącznie z uczniami z Czernicy 
i Janówka 348 uczniów. Kolejnym ważnym wydarze-
niem było uroczyste otwarcie szkolnej harcówki, które 
odbyło się 14 października 1977 roku. W 1979 roku 
harcerze naszej szkoły nawiązali współpracę z młodzieżą 
ze szkoły w Baruth w Niemczech. Rok 1986 to Rok 
Morski w oświacie - w placówce zorganizowano 
okolicznościową wystawę i spotkanie z ludźmi morza. 
W 1993 roku odbyła się pierwsza zagraniczna wycieczka 
uczniów i nauczycieli do Londynu. W kolejnych latach 
uczniowie zwiedzili Rzym, Asyż, Wenecję, Florencję, 
następnie Paryż. Wyjechali także do Danii i Hiszpanii. 
11 grudnia 1998 roku w ramach akcji " Internet w każdej 
gminie" uroczyście otwarto szkolną pracownię kompu-

terową. Rok 1999 przyniósł zmiany w oświacie - 
1 września 1999 roku powstał Zespół Szkół, w skład 
którego weszły: szkoła podstawowa i gimnazjum. Po 
reformie systemu edukacji w 2017 roku Zespół Szkół 
został ponownie przekształcony w Szkołę Podstawową, 
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a od 1 września 2018 roku - w Zespół Szkolno - 
Przedszkolny, w skład którego wchodzą Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole, i w tym kształcie funkcjonuje 
obecnie.

 Jeżowska szkoła nigdy nie była jedynie miejscem 
czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stwo-
rzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców oraz 
nauczycieli. Nie sposób wymienić wszystkich tych, 
którzy budowali jej wizerunek. Na przestrzeni tych 75 lat 
było ich wielu, ich nazwiska widnieją w materiałach 
i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym 
i w kronikach, które można obejrzeć w szkolnej biblio-
tece. To lata pracy ponad stu sześćdziesięciu pedagogów 
i kilkadziesiąt roczników uczniów każdego roku 
opuszczających jej mury, to codzienność i święta, 
zmiany, sukcesy i porażki. W ciągu tych lat w murach 
szkoły uczyło się 3436 uczniów. Obecnie mamy 301 
uczniów, 34 nauczycieli oraz 9 pracowników 
administracji, księgowości i obsługi. 13 obecnych 

pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego może 
poszczycić się zaszczytnym mianem absolwenta Szkoły 
Podstawowej w Jeżowie Sudeckim ( to 3 osoby obsługi 
pracujące w przedszkolu, 3 osoby administracji i obsługi 
w szkole, 1 osoba z księgowości oraz 6 nauczycieli 
szkolnych ). Na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoje 
oblicze, strukturę, pokolenia wychowanków, kadrę 
kierowniczą i nauczycielską. Kiedyś mieściła się 
w jednym budynku, potem w dwóch, następnie w trzech. 
Obecnie, od 1 września 2018 roku, korzystamy z nowo-
czesnego budynku wyposażonego w sprzęt multi-
medialny i interaktywny (który ułatwia nam obecnie 
prowadzenie kształcenia na odległość ), z hali sportowej 
i boiska Orlik, a także pomieszczeń mieszczących się 
w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. 
Nasza szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami 
dydaktycznymi, artystycznymi - plastycznymi, muzy-
cznymi (chóru i zespołu wokalnego) oraz sportowymi 
(głównie w tenisie stołowym i grach zespołowych), 
wykształconymi i zaangażowanymi w swoją pracę 
ludźmi oraz przede wszystkim wspaniałymi wycho-
wankami. 
 Czas mija szybko i niepostrzeżenie - pamiętajmy, 
że "Wspomnienia są kartą historii i stanowią skarbnicę 
przeszłości głęboko zakorzenioną w sercach i pamięci 
ludzkiej", a przeszłość zachowana w pamięci staje się 
częścią teraźniejszości".

Anna Kędzierska - 
absolwentka Szkoły Podstawowej 

i dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Jeżowie Sudeckim

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych

 Urząd Gminy Jeżów Sudecki informuje, że 
zgodnie z art. 205 i art. 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) 
utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szcze-
gółowych, czyli rowów wraz z budowlami takimi jak - 
mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, rurociągi 
o średnicy poniżej 0,6 m, należy do właścicieli nieru-
chomości albo do spółki wodnej.
 Artykuł 205 ww. ustawy stanowi, że „Utrzymy-
wanie urządzeń melioracji wodnych należy do zaintere-
sowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są 
objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie 
gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest 
zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do 
tej spółki lub tego związku spółek wodnych”. Natomiast 
art. 206 stanowi, że „Jeżeli obowiązek, o którym mowa 
w art.205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód 
Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do 
odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, 
szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania”.

Właściciele i użytkownicy gruntów, na których znajdują 
się urządzenia melioracyjne  są zobowiązani do:
ź wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu;
ź wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, po 

uzyskaniu wcześniejszej zgody na ich wycięcie od 
wójta gminy;

ź wybierania namułu z dna rowów oraz usuwanie 
wszelkich zatamowań;

ź naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów;
ź ochrony rowów przed pasącymi się zwierzętami; 

odmulania studzienek drenarskich i ich naprawy;
ź bieżącej naprawy wylotów drenarskich.
 Według przepisów do właścicieli gruntów i pose-
sji należy: budowa, przebudowa i utrzymanie zjazdów, 
łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, 
partycypacja w kosztach utrzymania rowów, z których 
właściciel nieruchomości odnosi korzyści, tj. odprowa-
dza do rowu wodę opadową, utrzymanie rowów meliora-
cji szczegółowej i przepustów, przebiegających przez 
tereny własne.
 Cieki wodne “nie mają granic”, zatem pod-
topienia powstają w przypadku, gdy właściciele gruntów 
po kolei nie konserwują urządzeń melioracyjnych. Przy 
obfitych opadach deszczu brak stałej, systematycznej 
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konserwacji będzie powodować lokalne podtopienia 
gruntów, zalania piwnic i ogródków.
 Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 234 
ustawy Prawo wodne, właściciel gruntu, o ile przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać kierunku 
i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie 
wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu 
wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Nie 
może również odprowadzać wód oraz wprowadzać 
ścieków na grunty sąsiednie.

 Niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melio-
racyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny 
zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 821 ze zm.).

Jeżów Sudecki, 26.10.2020 r.

Opracował:
podinsp. Zbigniew Jurek

 Dnia 19 listopada br. pożegnaliśmy 
śp. Filipinę Pominkiewicz

 Pan Wójt pożegnał wieloletniego pracownika Urzędu 
Gminy, Sołtysa Sołectwa Płoszczyna tymi słowami:

„Śp. Filipina Pominkiewicz 
„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś  nie chciała, swym odejściem smucić….
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”
                                                           Ks. J. Twardowski 

 Ś . p .  F i l i p i n a 
P o m i n k i e w i c z  o d 
urodzenia  mieszkała 
w Płoszczynie i była 
całe życie wierna tej 
wsi, tej Parafii i naszej 
Gminie.

    Niewiele osób można by 
wspominać czy wy-
mieniać, które tak silnie 
były związane ze swoją, 
naszą małą Ojczyzną. 

 W Płoszczynie uczęszczała do Szkoły Podsta-
wowej, później czas szkoły zawodowej i średniej 
w Jeleniej Górze, tam pierwsze lata pracy, a od 1977 roku 
nieprzerwana praca zawodowa i społeczna w Naszej 
Gminie. Jej pierwsza praca była związana z PKP – jako 
konduktor rewizyjny i to sprawy komunikacji domino-
wały w przyszłości w wykonywanych obowiązkach 
zawodowych, mimo że miała wiele innych zadań: od 
referenta od spraw wewnętrznych, wojskowych, ochrony 
przeciwpożarowej, zdrowia i opieki społecznej, 
zatrudnienia, kultury fizycznej i turystyki, aż po 
komunikację,  dowody osobiste ,  Urząd Stanu 
Cywilnego…
 W ocenie przełożonych, ale i nas koleżanek 
i kolegów, śp. Filipina była: uprzejma, uczynna, 

koleżeńska, uczciwa, sprawiedliwa, obowiązkowa, 
energiczna po prostu godna zaufania. Z tymi cechami, 
poświęcała się pracy społecznej. Od 7 grudnia 1992 roku 
piastowała funkcję  Sołtysa Płoszczyny. Wraz z Radą 
Sołecką i Radną Rady Gminy, aktywnie działała 
i organizowała życie mieszkańców. Wiele wymagała od 
siebie i innych, a z tą pracą przyszły lokalne sukcesy- 
boisko, plac zabaw, wyremontowana świetlica, kaplica                    
i utrzymanie cmentarza, remonty dróg gminnych 
i powiatowych, reaktywowała OSP w Płoszczynie. Wiele 
imprez dla dzieci i seniorów, festynów, dożynek 
gminnych, parafialnych odbyło się dzięki Jej 
zaangażowaniu. Swoją inicjatywą łączyła pokolenia 
w swoim sołectwie: dzieci, młodzież i starszych 
mieszkańców Płoszczyny. A do tego zmagała się przez 
wiele lat z chorobami, z bólem i cierpieniem. Jednak 
zawsze miała cel, miała zadanie do spełnienia, mimo 
przeciwności nie poddawała się i swoimi sposobami 
z pomocą Boską i ludzką osiągała wiele sukcesów. 
 Dziękujemy za jej całe życie, bo jest za co 
dziękować… za 25 lat pracy w Urzędzie Gminy, za 
23 lata sołtysowania w Płoszczynie, a jeszcze  dom, mąż    
i córki z rodzinami. 

 W takim dniu jak dzisiaj można z pełną 
odpowiedzialnością powiedzieć -
”Taki pracownik i społecznik jak śp. Filipina, to już 
naprawdę wymierający gatunek ludzi”.
 W imieniu Pana Przewodniczącego i Radnych 
Rady Gminy Jeżów Sudecki, w imieniu Sołtysów 
naszych wsi, pracowników Urzędu Gminy i swoim 
własnym składam pogrążonej w smutku i żałobie 
rodzinie,  szczere słowa i głębokie wyrazy współczucia.
 

Dziękujemy Filipino, że mogliśmy z Tobą pracować, 
byłaś i jesteś dla nas wszystkich wzorem do 

naśladowania. 

„Spoczywaj w pokoju”



"  Tradycja w kaczawskich wioskach, 
jako enklawa tożsamości”

 „Tradycja w kaczawskich wioskach, jako 
enklawa tożsamości" takim tytułem rozpoczął się w lipcu 
projekt realizowany w ramach programu Kultura- 
Interwencje 2020 przez Fundację Mazelan z Chrośnicy, 
a finansowany ze środków Narodowego Centrum 
Kultury.

 W projekcie uczestniczyło 6 wsi z obszaru Gór 
i Pogórza Kaczawskiego: Wrzeszczyn, Chrośnica, 
Rzeszówek, Wilków, Stara Kraśnica, Dobków. W każdej 
wsi aktywnie działają pracownie propagujące rzemiosło, 
tradycję i kulturę kaczawską. Ich założyciele to pasjonaci 
i edukatorzy, którzy stali się koordynatorami tego 
projektu. Posiadając wiedzę na temat obszaru, w którym 
działają, zbierając informację i przeprowadzając 

diagnozę, pragnęli tym podzielić się z szerszą grupą 
odbiorców. Kluczowym elementem projektu, było 
zaproszenie przez nich mentorów z danej dziedziny 
życia.
 Pan Józef Michałek - ambasador kultury paster-
skiej, został zaproszony przez panią Agatę Kowal-
Ruschil z Kowalowych Skał. Wielogodzinne spotkanie 
połączone z warsztatami, wprowadziło uczestników 
w świat „świątyń” pasterskiej kultury, wielowątkowość 
życia owiec  i pasterzy, często ocierających się o sens 

i filozofię życia. Pani prof. Katarzyna Schmidt-
Przewoźna po raz kolejny uchyliła wątki tajemnic 
naturalnego farbiarstwa w Ekomuzeum Tkactwa 
i Barwienia Naturalnego w Chrośnicy. 
 Dr Witold Przewoźny z Muzeum Etnogra-
ficznego z Poznania, wraz z panem Maciejem 
Zawieruchą przybliżyli tajemne strony szamanów, 
zielarzy, szeptuch, uzdrowicieli ludowych. Wspólne 
dzikie gotowanie, zakończone ucztą zamknęło ten cykl 
warsztatów.
 Architektura szachulcowa również zagościła 
w projekcie. Pan Mariusz Przybyła z Muzeum Etno-
graficznego z Wolsztyna i pan Robert Maciąg z Etno 
Warsztatów, przedstawili zabudowę szachulcową na 
przykładzie budynków z naszego regionu, a co więcej 
wspólnie z uczestnikami stworzyli element szachulca.
Przepiękny spektakl "Nić" - opowieść z przędzy i słów. 
Baśnie i bajki przeplatały się wspólnymi wątkami 
tworząc magiczną moc. O tym wszystkim opowiedziały 
Agnieszka Jackowiak i Agnieszka Aiyszen Kain.
 Zapach piernika zagościł podczas spotkań, a to 
dzięki pani Ani Jędrzejewskiej i naszej regionalnej 
pracowni piernika "Pierniki Martyny" prowadzonej 
przez Martynę Olszową-Durachtę. Temat warsztatów to 
poszukiwania dawnych i współczesnych tradycji 
piernikarskich Gór Kaczawskich.

 W ramach projektu odbyły się warsztaty 
z rękodzieła i tradycji dla lokalnej społeczności 
w poszczególnych wsiach.
Stworzenie opowieści o kul-
turze kaczawskiej, mówią-
cych o bogactwie dzie-
dzictwa regionu, to możli-
wość nie tylko odkrywania 
tego bogactwa, lecz również 
aktywna integracja lokalnej 
społeczności. Taki był cel 
p o w y ż s z e g o  p r o j e k t u . 
Miejmy nadzieję, że został 
osiągnięty.

Monika Wizła  - Kubiak 
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Jak minął rok w LKS „Lotnik”

Bieżący rok – jak dla większości z nas – jest dla Lotnika 
wyjątkowo trudny. Przedwcześnie zakończony z uwagi 
na szalejącą pandemię poprzedni sezon i rozszerzona 
formuła IV ligi w sezonie 2020/21, okazały się dla naszej 

drużyny trudnymi orzechami do zgryzienia. Lotnik 
nękany również przez kontuzje kilku kluczowych 
zawodników, mimo wszystko przystąpił do sezonu 
z dużą dozą optymizmu. Niestety optymizm i zaanga-
żowanie nie przelały się na dobre wyniki pierwszej 
drużyny z Jeżowa. 
 W zakończonej już rundzie jesiennej Lotnik 
z 18 rozegranych spotkań 14 przegrał, 2 zremisował 
i zaledwie 2 wygrał.  Taki bilans pozwolił na uzyskanie 
skromnych 8 punktów. Drużyna trenera Artura 
Milewskiego straciła aż 56 goli, strzelając zaledwie 18. 
Dawno seniorzy nie wypadli tak źle. 
 Po mimo ostatniego 19-ego miejsca w tabeli, 
trzeba pamiętać  o tym, jak wyglądała postawa drużyny 
na boisku. W wielu meczach Lotnicy grali jak równy
z równym, często brakowało po prostu szczęścia, 
a drużynie nie brakowało zaangażowania. 

W ostatniej kolejce Lotnicy wygrali u siebie 3:1 ze 
znacznie wyżej usytuowanym w tabeli rywalem – 
Orkanem Szczedrzykowice, który rundę jesienną 
zakończył  na 5 miejscu. To zwycięstwo daje nadzieję, że 

w rundzie wiosennej seniorska drużyna odbije się od dna, 
wygra kolejne mecze, a zawodnicy z pewnością zrobią 
wszystko by utrzymać się w IV lidze. 
 A jak radziła sobie nasza młodsza część 
Lotnikowej rodziny? Na tle sportowym młodzi adepci 
jeżowskiej szkółki jak zwykle nie przynieśli wstydu. To 
oczywiście efekt znakomitej pracy kadry trenerskiej, ale 
także zaufania rodziców, którym zostaliśmy obdarzeni 
jako klub.  
Do sezonu trenerzy jeżowskiej młodzieży przygotowali 
i wystawili 7 drużyn w następujących kategoriach 

wiekowych:Skrzat 2014 i młodsi, Żak 2012-2013,Orlik 
2011-2010, Młodzik 2009-2008, Trampkarz 2007-2006, 
Junior Młodszy 2005-2004.
W powyższych grupach obecnie trenuje aż 140 młodych 
adeptów piłki nożnej!
 Grupy dziecięce: Skrzat, Żak, Orlik rywali-
zowały w różnych turniejach na terenie całego kraju. Nasi 
młodzi zawodnicy reprezentowali klub na mocno 

obsadzonych imprezach takich jak: Opalenica CUP, 
turnieje w Głuchołazach, Wrocławiu , Katowicach. 
Lotnik miał zaszczyt rywalizować z ekstraklasowymi 
klubami, takimi jak: Piast Gliwice, Śląsk Wrocław, 
Zagłębie Lubin , Warta Poznań , Miedź Legnica, Odra 
Opole. Grupy młodzieżowe: Młodzik, Trampkarz 
i Junior młodszy rywalizowały w rozgrywkach ligowych.
Dwa zespoły młodzika rywalizowały w III i IV lidze 
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okręgowej. Drużyna zmagająca się  w III lidze okręgowej 
jako beniaminek, zajęła drugie miejsce w tabeli tracąc 
zaledwie dwa punkty do lidera. Zespół grający w IV 
lidze, ukończył rozgrywki również na wysokim                      
– 4 miejscu. 

 Grupa trampkarzy reprezentowała nasz klub w III 
lidze okręgowej, w której ostatecznie zajęła 3 miejsce. 
Za  kolejny mały sukces uważamy utworzenie drużyny 
w  kategorii wiekowej - juniora młodszego. Pomimo 

bardzo krótkiego czasu na przygotowanie do ligi 
zawodnicy zajęli 5 miejsce w III lidze okręgowej. 
 By zadbać o każdy aspekt rozwoju młodych 
piłkarzy, nasz klub w ramach zajęć pozasportowych, 
podjął współpracę z psychologiem sportowym. By 
zróżnicować treningi organizujemy również zajęcia na 
basenie czy nawet bokserskie (oczywiście pod okiem 
fachowca). Jako klub współorganizowaliśmy wakacje 
„z pomponem i piłką”, w ramach, których, nasi trenerzy 
przez całe wakacje prowadzili treningi na boisku 
i przekazywali swoją wiedzę. 
 W tym roku udał nam się zorganizować obóz, 
w ramach którego zawodnicy przebywali osiem dni nad 
jeziorem, w miejscowości Rogoźno. Przez cały czas 
szlifowali swoją formę pod okiem wykfalifikowanej 
kadry trenerskiej. Nasi trenerzy posiadają uprawienia 
grassroots C, UEFA B.
            Dobra postawa naszych zawodników z roczników 
2008,2009 i 2010 poskutkowała powołaniami na 
konsultacje do kadry Dolnego Śląska. 

FILIP Pieńkowski
LKS„Lotnik”

Podsumowanie działalności 
Euroregionalnego Centrum Modelarskiego  

w Jeżowie Sudeckim w 2020 roku

 Rok 2020 rozpoczęliśmy od wyjazdów na zawody 
halowe modeli szybowców w miejscowości Ciepłowody 
i w Bielawie, na tych zawodach nasi młodzi modelarze 
odnieśli duże sukcesy, zdobyli 13 medali, nasza modelarnia 
wygrała rywalizację drużynową.

 W sobotę 7 marca przeprowadziliśmy VI halowe 
zawody modeli szybowców “Młodzi Szybownicy na start”, 
wcześniej zawody odbywały się pod nazwą “Smyki na 
start”,12 marca z powodu pandemii Covid 19 zostały 
zamknięte szkoły, odwołano wszystkie zajęcia sportowe 
i rozrywkowe. Nasza modelarnia również przerwała zajęcia 

modelarskie w pracowni do końca roku szkolnego. Pomimo 
pandemii Euroregionalne Centrum Modelarskie robiło 
wszystko, aby lata ciężkiej pracy nie zostały zmarnowane. 
Najgorszą bolączką dla nas był brak zajęć z dziećmi 
i młodzieżą. Nie mogliśmy przeprowadzić umówionych 
warsztatów modelarskich w szkołach i domach dziecka. Udało 
się przeprowadzić zawody na świeżym powietrzu, takie jak: 
“Młodzi lotnicy na start” czy “Święto Latawca”, w których 
uczestniczyło kilkudziesięciu zawodników z Dolnego Śląska. 
Udało się także zorganizować VIII Karkonoski Piknik 
Modelarski, w którym udział brali modelarze z największymi 
modelami samolotów, jakie kiedykolwiek gościły na Górze 
Szybowcowej. 

 W czasie kiedy nie było zajęć w pracowni, nasza 
modelarnia ogłosiła konkurs plastyczny “Lotnisko koło 
mojego domu”, wpłynęło kilkanaście prac z całego Dolnego 
Śląska. Nagrody dostarczaliśmy osobiście, a do przedszkola  
w Mieroszowie,  wysłaliśmy pocztą. 
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 W tym roku nasze stowarzyszenie otrzymało dotację 
celową od Starostwa Jeleniogórskiego na zadanie “Diament 
powiatu jeleniogórskiego” w kwocie 3000 złotych. Dzięki tej 
dotacji mogliśmy przeprowadzić szereg warsztatów dla dzieci, 
a nasza modelarnia wzbogaciła się o dwa modele latające. 
Zwiedzanie Izby Lotniczej Tradycji będzie teraz ciekawsze, 
a to za sprawą telewizora, w którym będzie można oglądać 
multimedialną historię szybownictwa w Grunau i Jeżowie 
Sudeckim. 28 sierpnia uroczyście obchodziliśmy Święto 
Lotnictwa na Górze Szybowcowej wraz z członkami 
Aeroklubu Jeleniogórskiego i seniorami z Jeleniogórskiego 
Klubu Seniorów Lotnictwa. Gościem honorowym był Wójt 
Gminy pan Edward Dudek, który wręczył dyplomy uznania 

dla instruktorów naszej modelarni i dla przyjaciół za 
współpracę: państwu Mirosiom,  pani Agnieszce Sowińskiej 
i  pani Agacie Nidrych.
 Były również wręczone certyfikaty za zasługi dla 
modelarni. Certyfikaty otrzymali: pan Edward Dudek, pan 
Władysław Jagiełło, pan Stanisław Błasiak i pan Leszek 
Gański.

 Od stycznia nasz modelarnia prowadzi zbiórkę 
pieniędzy na zakup legendarnego szybowca Grunau Baby, 
zbiórka cały czas trwa. Dzięki wieloletniej współpracy 
naszego stowarzyszenia i Aeroklubu Jeleniogórskiego 
pozyskaliśmy w użytkowanie wieczyste szybowiec “Pirat”.
 W dobie wciąż panującej pandemii nie prowadzimy 
zajęć z młodzieżą, ale nasze stowarzyszenie modelarskie robi 
kolejny krok na przód i w porozumieniu z Aeroklubem 
Jeleniogórskim, chcemy wspólnie wyremontować pomiesz-
czenie w hangarze na Górze Szybowcowej.  Będzie to miejsce 
spotkań dla lotników i modelarzy, znajdzie się tam galeria 
zdjęć poświęcona lotnikom i modelarzom związanym 
z Jeżowem Sudeckim i Grunau.
 I tak w krótkim opisie można zobaczyć jak Centrum 
Modelarskie pracuje kolejny rok. To już osiem lat jak 
działamy. Mam nadzieję, że kolejne lata będą jeszcze lepsze.       

Prezes Stowarzyszenia
Euroregionalnego Centrum Modelarskiego  

Władysław Jagiełło 

Dzień Ziemniaka w Dziwiszowie

 W sobotę 03.10.2020 r. na boisku w Dziwi-
szowie, odbyła się biesiada pod tytułem "Dzień 
Ziemniaka". Organizatorzy przygotowali wielkie 
ognisko, smaczną grochówkę oraz świetną muzykę. 
Pogoda dopisała, dlatego mieszkańcy przybyli licznie. 
Było wiele konkursów dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
Dużą atrakcją było pieczenie ziemniaka w ognisku 
i wspólne smażenie kiełbasek. Muzyka porywała do 
tańca, więc mieszkańcy bawili się do późnych godzin 
wieczornych.

                                                                                                                                                                   
Organizatorzy
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Dzień Edukacji Narodowej

 14 października br. obchodziliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. W tym roku - z uwagi na pandemię - 
w ograniczonej formie. Wysłuchaliśmy kilku utworów 
muzycznych w wykonaniu szkolnego zespołu wokal-
nego, którym kieruje p. Anna Szewczuk oraz życzeń od 
uczniów, złożonych przez przewodniczącą SU - Wiktorię 
Kędziorek. Otrzymaliśmy również drobne upominki 
w postaci własnoręcznie zrobionych zakładek do książki, 

a nauczyciele-emeryci 
otrzymali życzenia za 
pośrednictwem poczty. 
Mamy nadzieję, że się 
spełnią. Podczas spotka-
nia zostały również wrę-
czone nagrody Dyrektora 
ZSP oraz Wójta Gminy 

Jeżów Sudecki naszym koleżankom p. A. Marszałek oraz 
p. M. Kruze-Szmel. 
Serdecznie im gratulujemy i życzymy pełnej pasji emerytury.

Pasowanie
         19 października br. odbyło się w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym pasowanie klas pierwszych. Z uwagi na 
trwający czas epidemii koronawirusa, pasowanie odbyło 

się bez udziału rodziców i zaproszonych gości, w dwóch 
osobnych grupach (1a z wychowawczynią Sylwią 
Mackiewicz oraz 1b z wychowawczynią Joanną 
Słabicką). Najmłodsi uczniowie przygotowali krótki 
program artystyczny i zdali egzamin na pierwszo-

klasistów. Pani Dyrektor - Anna Kędzierska - dokonała 
aktu pasowania przy pomocy symbolicznego ołówka, jak 
również przekazała "klucz do wiedzy". 

Życzymy najmłodszym uczniom w szkole wielu 
sukcesów, rozwijania własnych pasji i talentów 

    i oczywiście zdrowia!

Dzień Skarpetki Nie Do Pary
 27 października br. - w ramach akcji Samorządu 
Uczniowskiego "Nie samą nauką żyje szkoła" - odbył się 
Dzień Skarpetki Nie Do Pary, połączony z konkursem, 
polegającym na napisaniu przez uczniów ciekawych, 
a przy tym prawdopodobnych powodów, dla których giną 
ludziom skarpetki i zamiast pary pozostają tylko 
pojedyncze sztuki. Uczniowie (zwłaszcza klas trzecich) 
uruchomili wyobraźnię oraz własne doświadczenie. Do 
najciekawszych pomysłów zaliczyć można: przerabianie 
skarpetek na gumki do włosów, pacynki, zabawki dla 
kota oraz rękawiczki, podbieranie ich przez rodzeństwo, 
przeciskanie soku przez skarpetki, robienie z nich 
woreczków na śrubki, zagubienie w szkolnej przebieralni 
lub na basenie, a także "kradzież" skarpetek ze złotymi 
i srebrnymi nitkami przez sroki. Zwycięzcami konkursu 
zostali: Zuzanna Marciniszyn (1 m-ce), Natasza Żegota 
(II miejsce) oraz Aleksandra Uroda (3 m-ce). W ramach 
nagrody uczniowie otrzymali oczywiście modne 
skarpetki :)

Joanna 
Słabicka



BEZPIECZNE MANEWRY 
NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

 Bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów 
w naszym przedszkolu, dlatego też od pierwszych dni dzieci są 
wdrażane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Celem 
naszych działań było upowszechnianie wiedzy o szeroko 
rozumianym bezpieczeństwie, a także kształtowanie właści-
wych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 
Realizowaliśmy zadania z zakresu pierwszej pomocy oraz 
promowaliśmy zdrowy i aktywny styl życia.

 Bezpieczne zabawy - realizując ten blok tematyczny, 
zapoznaliśmy dzieci z zasadami zachowania w grupie 
przedszkolnej, stworzyliśmy Kodeksy Grupowe, wdrażając 
dzieci do właściwego korzystania z urządzeń znajdujących się 
na placu zabaw oraz w sali przedszkolnej. Zapoznaliśmy 
dzieci z niebezpieczeństwami wynikającymi z zabaw                               
w niedozwolonych miejscach lub niedozwolonymi 
przedmiotami.
 Bezpieczny na drodze i chodniku -  to cykl zajęć 
edukacyjnych, przypominających dzieciom elementarne 
zasady uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtujący u dzieci 
prawidłowe postawy sprzyjające unikaniu zagrożeń 
wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym oraz 
przypominający o noszeniu elementów odblaskowych. Jednak 

prawdziwym i wiarygodnym autorytetem w tej dziedzinie byli 
policjanci odwiedzający nasze przedszkole.
 Strażackie manewry - dzięki uprzejmości druhów 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie Sudeckim zorga-
nizowano wycieczkę do remizy strażackiej, zapoznano dzieci 
z zawodem strażaka, przedstawiono sprzęt używany 
w ich codziennej pracy. Przedszkolaki poznały zasady 
postępowania podczas sytuacji zagrażających ich zdrowiu 
i życiu oraz wskazano im drogi ewakuacyjne w przedszkolu, 
ze wskazaniem zasad, których należy przestrzegać podczas 
opuszczania zagrożonego obiektu.
Pierwsza pomoc w przedszkolu -  głównym celem tych zajęć 
było zapoznanie dzieci z materiałami opatrunkowymi i ratu-
jącymi życie, które powinny znajdować się w apteczce. 
Przedstawiono przedszkolakom schemat postępowania 
podczas drobnych urazów, otarć, skaleczeń czy krwawień. 
Zapoznano dzieci z numerami alarmowymi oraz wskazano 
czynności, które ratują w sytuacji zagrożenia. Ponadto 
przedstawiono dzieciom schemat właściwego mycia rąk 
i wskazano działania, które ograniczają rozprzestrzenianie się 
chorób. 
 Uwieńczeniem bezpiecznych manewrów naszych 
przedszkolaków był spektakl teatru Herbi „Bezpieczny 
Dyzio”, była to dla dzieci ogromna doza radości i uśmiechu.

Ewelina Wojtczak- wicedyrektor 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim 

Sprzątanie świata – Polska 2020

 Akcja Sprzątanie świata  odbyła się już po raz 27. 
Jak co roku, tak i w obecnym, najmłodsi uczniowie 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim 
włączyli się w akcję. W tym roku szczególną uwagę 
poświęcono plastikowi. Hasło tegorocznej akcji to 
„Plastik? Redukuję. Rezygnuję. Segreguję”. Jak 
pokazują badania, statystyczny Polak na co dzień zużywa 

bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, 
plastikowe butelki, słomki, kubki. Możemy jednak 
zredukować zużycie plastiku lub zrezygnować 
z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas 
otaczają. W tym roku uczniowie klas I-III otrzymali, 
przekazane przez Urząd Gminy w Jeżowie Sudeckim, 
rękawiczki i worki ze Związku Gmin Karkonoskich 
w ramach programu „Czyste Karkonosze”.  

Sylwia Mackiewicz 
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Spotkanie Seniorów Gmin Partnerskich 
w Dziwiszowie

           19 września br. w sali Domu Ludowego w Dziwiszowie 
odbyło się spotkanie seniorów Gmin Partnerskich, na które 
zostali zaproszeni Seniorzy z Dziwiszowa i Seniorzy z Gminy 
Partnerskiej Paseky nad Jizerou.
 Na wstępie, Bożena Matuszewska – koordynator 
projektu i p. Ilona Sadowska - sołtys wsi, powitały wszystkich 
obecnych na sali w imieniu Wójta Gminy i własnym, 
poinformowano, że spotkanie odbywa się w ramach projektu 
„Muzyka i śpiew w gminach partnerskich”, jest współ-
finansowany 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.
 Pierwszą atrakcją spotkania był spektakl teatralny 
w wykonaniu TEATRU 55 z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Kowarach. Aktorzy w sztuce „Pożądanie w cieniu 
pokrywki” zaprezentowali widzom spektakl edukacyjny, 
który pokazał w sposób zabawny, jak można manipulować 
uczestnikami przykładowego pokazu i sprzedaży „po 
wyjątkowej i okazyjnej cenie” towaru. Sztuka bardzo 
podobała się, o czym świadczyły gromkie brawa.

 Po uczcie duchowej organizatorzy zaprosili wszyst-
kich na obiad, który został przygotowany przez sołectwo 
Dziwiszów. Po tak sutym posiłku przyszedł czas na tort dla 
seniorów, a w szczególności dla pary, która obchodziła w 2020 
roku 50 lecie małżeństwa, cała sala zaśpiewała „100 lat”.
Edward Dudek - Wójt Gminy złożył życzenia i wręczył 
upominki dla Państwa Grażyny i Bogusława Salus za 
długoletnie pożycie małżeńskie. Ks. Proboszcz Tomasz Tytera 
wręczył jubilatom pamiątkowy album o Papieżu Janie Pawle II, 
a od sołectwa, na osłodę dalszych lat życia, wręczono kosz ze 
słodyczami. Po tej miłej uroczystości wystąpił zespół 
Dziwiszowianki.

 Kolejnym wydarzeniem było uhonorowanie 
najstarszych osób będących na sali, kwiaty otrzymały dwie 
panie. Nie zapomniano również o podziękowaniu dla Radnego 
Kazimierza Lewaszkiewicza, który będąc 30 lat radnym 
w samorządzie gminnym, skończył  w br. 70 lat.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie 
uroczystości: Sołtysowi, Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń 
Wiejskich, zespołowi Dziwiszowianki.
 Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych. 
Organizatorzy bardzo dziękują za tak liczną frekwencję i mają 
nadzieję, że seniorzy będą mile wspominali spotkanie.
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, niestety w tym 
spotkaniu nie mogli uczestniczyć Seniorzy z Paseky nad 
Jizerou.

Koordynator Bożena Matuszewska  

Projekt "Muzyka i śpiew w gminach partnerskich" 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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X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim

 2 października 2020 w naszej szkole odbyły się 
obchody X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W tym dniu 
uczniowie wszystkich klas zmierzyli się z podstawowym 
zagadaniem matematycznym, jakim jest tabliczka mnożenia. 
Każdy z uczniów rozwiązywał wylosowane zadania. 
Egzaminującymi byli uczniowie, którzy najlepiej poradzili 
sobie w konkursie „Mistrz Tabliczki Mnożenia”, gdzie musieli 
wykazać się dużą wiedzą w zakresie obliczeń matema-
tycznych. Każdy ze zwycięzców otrzymał pamiątkowy medal. 
Laureatami z poszczególnych klas zostali:
Adam Żukowski kl. 3b,
Olivia Sitek kl. 4a,
Maja Danio kl. 5,
Dominik Bielecki kl. 6a,
Eva Shapel kl. 7b,
Julia Waszkiewicz kl. 8.

 Oprócz uczniów, z tabliczką mnożenia musieli się 
zmierzyć wszyscy pracownicy Szkoły. Zatem uczniowie mieli 
w tym dniu wyjątkową okazję przepytania własnych 
nauczycieli, kolegów, a w domach członków swoich rodzin. 

     Koordynatorami zmagań matematycznych były
 p. Bogumiła Gnat i p. Beata Owczarczyk.

I Ogólnopolska Konferencja Szybowcowa,
Grunów, 18 - 23 listopada 1945r.

 Polska w dwudziestoleciu II Rzeczypospolitej była po 
Niemczech druga potęgą szybowcową na świecie. Ówcześni 
polscy działacze szybowcowi planowali zorganizowanie 
konferencji szybowcowej, aby omówić wszystkie zagadnienia 
związane z tą dyscypliną lotniczą. Napaść Niemców na Polskę 
przekreśliła realizację tego planu. W roku 1945, jeszcze przed 
zakończeniem wojny, powstał w Warszawie Departament 
Lotnictwa Cywilnego (DLC) Ministerstwa Komunikacji 
(MK). Z jego inicjatywy zorganizowano w dniach od 18 do 23 
listopada 1945 roku I Ogólnopolską Konferencję 
Szybowcową. Zniszczenia wojenne infrastruktury polskich 

ośrodków lotniczych były powodem wyboru na tę konferencję 
sali wykładowej Szkoły Szybowcowej w ówczesnym 
Grunowie, czyli w obecnym Jeżowie Sudeckim. Ta szkoła 
zachowała się w czasie wojny w dobrym stanie. Na ten sejmik 
lotniczy przyjechało około stu uczestników: pilotów 
i działaczy lotniczych różnego szczebla, przedstawicieli 
aeroklubów, wśród nich również wielu tych, którzy niedawno 
wrócili z wojennej tułaczki. Wszystkim zapewniono bezpłatny 

przejazd, zakwaterowanie i utrzymanie podczas spotkania. 
Zaroiło się od mundurów wojskowych, lotowskich 
i oflagowych "battle-dressów", nie mówiąc już, o niezwykłej 
w owym czasie, różnorodności w cywilnym przyodziewku. 
Obecni byli również przedstawiciele władz lokalnych miasta 
Jeleniej Góry i powiatu, Wojska Polskiego, stronnictw 
politycznych, ugrupowań młodzieżowych i środków 
społecznego przekazu.
  W niedzielę 18 listopada o godzinie 10.00 
konferencję otworzył dyrektor DLC inż. Jan Madejczyk, 
mówiąc m. in.: Przez sześć lat koszmarnej okupacji 
niemieckiej Polska Idea Lotnicza nie zaginęła. Tęskniliśmy do 
polskich skrzydeł. Po raz pierwszy w Polsce zjechaliśmy się 
razem na wspólną konferencję, na której mamy obradować 
nad organizacją polskiego szybownictwa. Jesteśmy tu, aby 
zadokumentować, że z cierpień i łez, które wsiąkły w tę 
ziemię, rośnie nowa Polska. Obradując nad zagadnieniami 
rozwoju szybownictwa pamiętamy o tym wielkim celu, który 
ma spełnić szybownictwo: wychowanie naszej młodzieży. 
Czuję, że ta skromna konferencja będzie tą małą kulką śniegu 
na stromym stoku górskim, która w skutkach pociągnie za 
sobą całą lawinę. Szybownictwo powinno być powszechne 
i dostępne jako sport dla wszystkich, zarówno z miasta, jak i ze 
wsi. Należy stworzyć takie warunki organizacyjne, ażeby 
centrala, którą jest DLC MK, była tylko czynnikiem 
regulującym - czynnikiem, który daje tylko ogólne wytyczne, 
przepisy i koordynuje pracę w terenie.
 W skład prezydium konferencji weszli: przewodni-
czący mjr Tadeusz Kurowski, członkowie: inż. Jan 
Madejczyk, starosta powiatu Jeleniej 
Góry Wojciech Tabaka, płk Stanisław 
Wład, mjr Marian Zabłocki, inż. 
Mieczysław Pietraszek, inż. Wiktor 
Leja, inż. Mieczysław Pęczalski, Jan 
Czarnecki oraz sekretarze - Adam 
Zientek i Lucyna Wasilewska. Starosta 
W. Tabaka, w gorących słowach 
podziękował inspektorom: Tadeuszowi 
Puchajdzie i Władysławowi Dzierga-
sowi, którzy z ramienia DLC MK byli 
pierwszymi wśród pionierów na tych terenach. 
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T. Puchajda zaznajomił uczestników konferencji z urządze-
niami i wyposażeniem grunowskiej Szkoły Szybowcowej. 
Urządzono również loty pokazowe z lin gumowych na 
południowym stoku Góry Szybowcowej. Latali: Franciszek 
Kępka (senior) na szybowcu dwumiejscowym DFS Liege 
Kranich, Adam Zientek na SG-38 i Józef Zieleziński na 
Grunau Baby. 

 Podczas konferencji omówiono wszystkie zagad-
nienia i problemy, stojące przed polskim szybownictwem. 
Wyłoniono komisje specjalnościowe, których przedstawiciele 
wygłosili referaty. Po ich szczegółowym przedyskutowaniu 
sformułowano następnie wnioski do władz.
Referaty obejmowały takie zagadnienia, jak:
- warsztaty reperacyjne, ich znaczenie z uwzględnieniem 

czynnika wychowawczego,
- sprzęt szybowcowy z uwzględnieniem posiadanego stanu, 

produkcji, naprawy i jego przydziału,
- środki i warunki bezpieczeństwa w szybownictwie, kontrola 

techniczna, 
- metody i zasady szkolenia w pilotażu szybowcowym, 

również w Niemczech,

- organizacja władz lotnictwa w Polsce, 
- modelarstwo lotnicze, jego znaczenie i organizacja,
- szybownictwo jako przedszkole pilotażu motorowego,
- rola psychologii w szkoleniu szybowcowym,
- instruktor szybowcowy, jego byt, rola i znaczenie dla 
szybownictwa, 
- meteorologia na usługach lotnictwa sportowego,
Poruszono również konieczność wznowienia działalności 
Związku Zawodowego Pracowników Lotnictwa oraz rozwią-
zanie problemu organizacji modelarstwa lotniczego 
i stworzenia samodzielnej służby meteorologicznej lotnictwa, 
w tym zorganizowanie centrali w Warszawie, sieci poradni 

lotniczo-lekarskich w całym kraju oraz punktów sanitarnych 
we wszystkich placówkach wyszkolenia szybowcowego.
Komisja Organizacji Szybownictwa zaproponowała 
konieczność sklasyfikowania i podzielenia placówek 
wyszkolenia lotniczego na kategorie, uwzględniające:
1. jakość szybowiska na terenie falistym i płaskim,
2. posiadane hangary, zabudowania i urządzenia,
3. pojemność wyszkoleniowa szkoły, 
4. usytuowanie danej placówki w ogólnej sieci szybowisk 
polskich.
W związku z tym wszystkie placówki winny być podzielone 
na: szkoły szybowcowe, ośrodki szkolne szybownictwa 
i ośrodki ćwiczebne szybownictwa.
Od zaszeregowania placówki miały zależeć zadania szkoły 
i jej zaopatrzenie (budżet, etaty, sprzęt itp.). Pierwszym 
i głównym zadaniem szkół i ośrodków wyszkolenia szybow-
cowego byłoby prowadzenie wyszkolenia szybowcowego, 
drugim natomiast - zadanie prowadzenia lotów ćwiczebnych 
wyszkolonych już pilotów.
Komisja Organizacji Szybownictwa zaproponowała 
utworzenie Centralnej Szkoły Instruktorów Szybowcowych 
(CSIS), formułując wniosek:
"I Ogólnopolska Konferencja Szybowcowa w Grunowie, po 
przestudiowaniu i rozpatrzeniu sieci szybowisk polskich oraz 
stanu i możliwości szkół szybowcowych, stwierdzając 
konieczność zorganizowania i uruchomienia CSIS uznała, że 
najodpowiedniejszym miejscem dla zorganizowania tej 
Szkoły jest miasto Bielsko, z następującym kompleksem 
placówek szybowcowych:
1. Bielsko - biura i administracja kierownictwa szkoły,
 2. Szkoła Szybowcowa Goleszów - praktyka instruktorska 
w szkoleniu do kat. A, B i C oraz za wyciągarką,
 3. Szkoła Szybowcowa Żar - doskonalenie w pilotażu i loty 
wyczynowe,
 4. Lotnisko Aleksandrowice - loty ciągnione za samolotem, 
akrobacja, ślepy pilotaż, pilotaż na motoszybowcach 
i uzupełnienie wiadomości teoretycznych,
 5. Warsztaty Szybowcowe w Białej - praktyka warsztatowa 
według programów CSIS.
     Wniosek ten został 
wkrótce zrealizowany w 
postaci utworzenia Instytutu 
Szybownictwa i CSIS, co 
odegrało podstawową rolę 
w rozwoju polskiego szybow-
nictwa po wojnie.
 
 W piątek 23 listopada 1945 roku część uczestników 
konferencji wybrała się na wycieczkę do Szklarskiej Poręby. 
Po niej wszyscy uczestnicy konferencji opuścili Grunów, 
udając się do miejsc swego zamieszkania.
 Efekty konferencji zaczęły się rodzić wkrótce po jej 
zakończeniu. Jej cały zaplanowany program został 
zrealizowany w 100 %.
 W styczniu 1946 roku powołano do życia Instytut 
Szybownictwa w Bielsku, który stał się wiodącą instytucją 
rozwoju polskiego szybownictwa. W ciągu kilku następnych 
lat wyprzedziło ono swymi osiągnięciami wszystkie kraje 
świata. Tę I Konferencję Szybowcową w Grunowie trzeba 
ocenić jako najważniejsze przedsięwzięcie organizacyjne 
w historii polskiego szybownictwa.

 Stanisław Błasiak 



 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  31 stycznia 2021r.  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
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gdy nasz Biuletyn
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przekaż go innym
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Święto Latawca na Górze Szybowcowej

 Już po raz VII 3 października br.  Euregionalne 
Centrum Modelarskie wspólnie z samorządem uczniowskim 
przy ZS-P w Jeżowie Sudeckim i Gminą Jeżów Sudecki było 
organizatorem Święta Latawca. Dziesiątki barwnych 
i kolorowych latawców latało nad Górą Szybowcową. Aby 

uczcić to święto zjawili się również zawodnicy z Bielawy, 
Dzierżoniowa, Mieroszowa, Szczawna Zdrój i powiatu 
jeleniogórskiego. Piękna pogoda oraz fantastyczna zabawa 
towarzyszyła uczestnikom i obserwatorom zawodów 
latawcowych. Do zawodów przystąpiło 70 latawców płaskich 
i skrzynkowych, zawodnicy startowali w 3 kategoriach 
wiekowych. Czekały na nich medale dla trzech najlepszych 

zawodników z każdej grupy oraz odznaki i dyplomy dla 
każdego zawodnika za udział w zawodach. Gościnnie na naszą 
imprezę przyjechała brać pasjonatów samochodów marki 
Ford Mustang. Niestety zbyt silny wiatr uniemożliwił 
zaprezentowanie szybowca Pirat należącego do naszej 
modelarni.  Wyniki w poszczególnych kategoriach 
wiekowych:
Latawce Skrzynkowe                  Latawce Płaskie
I. do 10 lat                                      I. do 10 lat
1. Aleksander Markiewicz            1. Julia Nidrych
2. Maciej Niziewski                      2. Jakub Miroś
3. Maria Malczuk                          3. Nikola Szulc
II.  od 11 do 16 lat                         II. od 11 do 16 lat
1. Piotr Tymiński                           1. Mateusz Urbaniak
2. Jakub Maciejak                          2. Jakub Maciejczuk
3. Adrian Gurtatowski                   3. Adrian Gurtatowski
III. Open
1. Stanisław Jagielski
2. Kacper Sadowski
3. Olimphia Krawczyk
 
 Za przygotowanie i przeprowadzenie święta latawca 
serdeczne podziękowania dla pań: Agaty Nidrych, Joanny 
Słabickiej, Moniki Jagiełło, Joanny Szakiel, Marioli 
Gurtatowskiej, Barbary Fedenczuk, Diany Nidrych oraz dla 
Patryka Sondaja, kolegów modelarzy, państwa Mirosiów, 
Jacka Musiała i Radia WAWA - patrona medialnego naszej 
imprezy.

Władysław  Jagiełło

"Muzyka i śpiew w gminach partnerskich”

 Gmina Jeżów Sudecki w ramach realizacji projektu "Muzyka i śpiew w gminach partnerskich" wydała 500 sztuk 
kalendarza trójdzielnego i 1000 sztuk kalendarza Gmin Partnerskich, który będzie dostępny dla mieszkańców w Urzędzie 
Gminy, u Sołtysów oraz w sklepach na terenie Jeżowa Sudeckiego. 

Koordynator projektu Bożena Matuszewska.

Projekt "Muzyka i śpiew w gminach partnerskich" 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

