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Otwarcie boiska ORLIK w Siedlęcinie

      

 Przed świętami otrzymaliśmy od władz gminy 
Jeżów Sudecki prezent, na który wszyscy czekaliśmy - 
kompleks boisk sportowych ORLIK. 14 grudnia 2017 
roku w samo południe przy świetlicy wiejskiej - Dom 
Ludowy w Siedlęcinie nastąpiło uroczyste otwarcie 
obiektu. Dokonali go przedstawiciele gminy oraz 

wykonawcy: wójt gminy Edward Dudek, przewodni-
czący Rady Gminy Wacław Lesik, zastępca wójta Artur 
Smolarek, skarbnik gminy Marta Kędziorek, radni gminy 
Jeżów Sudecki, sołtys wsi Siedlęcin Marian Tyka, prezes 
zarządu firmy FILIGRAN Jacek Wojciechowski, prezes 
Kółka Rolniczego w Siedlęcinie Andrzej Grochala, 
dyrektor szkoły Zuzanna Kozyra, nauczyciele, 
uczniowie oraz zaproszeni goście. 

 Imprezę otworzył Wójt Gminy, który w krótkich 
słowach przywitał wszystkich oraz przedstawił historię 
powstania, budowy oraz kosztów obiektu. Następnie 
sołtys wsi Siedlęcin podziękował władzom gminy, 
Radzie Gminy za przychylność oraz podjęcie uchwały 
dotyczącej budowy tak długo oczekiwanego boiska. Po 
przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. 
Wtedy do głosu doszły dzieci, które natychmiast 
rozbiegły się po boiskach, kopiąc piłkę, rzucając do 
kosza, skacząc...

 Część oficjalną zakończyło tradycyjne strzelanie 
rzutów karnych wykonywanych przez wszystkich gości 
oraz mecz piłki nożnej uczniów szkoły.
 Wszystkim, którzy przyczynili się do wybudo-
wania boisk, serdecznie dziękujemy! 

                                                              Andrzej Zaremba
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Sesje Rady Gminy

 XXXIII Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła 
się dnia 29 listopada 2017 roku w Euroregionalnym 
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. W sesji uczestniczyło 
13 Radnych, czas trwania obrad od godz. 14.00 do godz. 
16.50.
Przewodniczący obrad serdecznie powitał wszystkich 
zebranych i otworzył posiedzenie Sesji Rady Gminy. 
Porządek obrad: 
1.Otwarcie Sesji:

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

2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy 
Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2016/2017 - Sekretarz 
Gminy Ewa Nidzgorska. 

3.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany w Budżecie Gminy na 2017 rok, 
b)zmiana wieloletniej prognozy finansowej, 
c)Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2025, 
d)stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jeżowie 

Sudeckim, w skład którego wchodziła Szkoła Podsta-
wowa w Jeżowie Sudeckim i Publiczne Gimnazjum 
w Jeżowie Sudeckim w ośmioklasową Szkołę Podsta-
wową w Jeżowie Sudeckim, 

e)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcio-
klasowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli 
Tajnego Nauczania w Siedlęcinie w ośmioklasową 
Szkołę Podstawową im. Polskich Nauczycieli Tajnego 
Nauczania w Siedlęcinie, 

f)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcio-
klasowej Szkoły Podstawowej w Czernicy w ośmio-
klasową Szkołę Podstawową w Czernicy, 

g)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów 
Sudecki, 

h)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów 
Sudecki,

i)szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

j)przyjęcia "Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki 
z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".

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

5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXII Sesji 

Rady Gminy.
7.Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy. 
         Realizując pkt 2 porządku obrad Pani Ewa Nidzgorska 
- Sekretarz Gminy przedstawiła Radzie Gminy Informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Jeżów Sudecki 
w roku szkolnym 2016/2017 w zakresie osiągnięć - 
mocnych stron oraz udziału szkół w projektach, które 
pozwoliły na pozyskanie środków na realizację zajęć 

pozalekcyjnych, doposażenie szkół. Następnie Dyrektorzy 
Szkół Podstawowych z: Jeżowa Sudeckiego, Czernicy 
i Siedlęcina przedstawiali Radzie informację z działalności 
szkół oraz potrzeby placówek.
 Na zakończenie głos zabrał Wojt Gminy, który 
podsumował w/w wystąpienia: „Jesteśmy w roku, gdzie 
reformujemy oświatę, jest to „powrót do nowej rzeczy-
wistości” - powrót do systemu ośmioklasowego w szkołach 
m.in. wiąże się to z większym zatrudnieniem nauczycieli 
przedmiotowych. Dziękuję p. Sekretarz i Dyrektorom 
Szkoły, Radom Rodziców, Radom Pedagogicznym 
i uczniom, że wdrożyliśmy ten etap reformy oświatowej. 
Dzisiejsze podjęcie uchwał ta jest tylko konstytuowanie 
tego co już jest. Wcześniej podejmowaliśmy uchwały 
intencyjne i zatwierdzające. Statuty szkół będą przyj-
mowane przez Rady Pedagogiczne szkół, takie jest 
stanowisko Kuratora Oświaty. Dziękuję Paniom za cało-
roczna pracę, bo oprócz zajęć lekcyjnych jest to trud 
organizacji pracy szkoły. Dyrektor pełni funkcję zarzą-
dzającego szkołą i nauczyciela. Bardzo wysoko oceniania 
jest praca Dyrektorów. Dziękuję za pracę z dziećmi 
i młodzieżą, jest to ciężka praca nauczycieli. Spotykamy się 
z różnymi przypadkami, bo inaczej obecnie wygląda 
wychowywanie dzieci. Bardzo często rodzice mają 
pretensje, że jest wina nauczyciela za złe wyniki nauczania. 
Poprzedni rok szkolny był bardzo bogaty, rozpoczęliśmy 
realizacje termomodernizacji budynków, zostały 
wprowadzone zajęcia pozalekcyjne i pomoc dydaktyczna 
dla dzieci. Powstaje nowa szkoła i jest to na pewno duże 
wyzwanie dla nas jako Gminy, ale i szkoły. Budujemy, ale 
musimy mieć uczniów w tej szkole. Buduje się również 
przedszkole, gdzie powstaną cztery oddziały przedszkolne. 
Musimy już myśleć o naborze do przedszkola, które 
rozpocznie działalność w ramach projektu - „Przedszkole 
wysokich lotów”. Trzeba będzie zatrudnić nauczycieli, 
pracowników obsługi. Będziemy proponować rodzicom 
z Dziwiszowa, aby dzieci z tego obwodu uczęszczały do 
Jeżowa Sudeckiego, gdyż mamy w tej miejscowości 119 
dzieci w szkołach w Jeleniej Górze. Obecnie funkcje 
zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżowie 
Sudeckim pełni p. Anna Bodnar. Szkoła Podstawowa 
w Czernicy boryka się z brakiem dzieci. Szkoła Podstawowa 
w Siedlęcinie, tak pracuje, że przyciąga uczniów i jest ich 
coraz więcej. Szkoła objęta jest projektem termo-
modernizacji budynków szkolnych. Wiem, że Dyrektorzy 
mają bardzo dużo pracy szczególnie na zakończenie 
i rozpoczęcie roku szkolnego. Bardzo dziękuję za pracę” . 
W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Gminy przyjęła 
uchwały. 
W interpelacjach i zapytaniach i w sprawach różnych 
poruszone zostały następujące tematy: 
Radna Lidia Kaczmarczyk Pałucha 
1.Sprzedaż działki nr 72/2 w Dziwiszowie.
2.Sprawdzenie legalności postawienia ogrodzenia przy 

posesji nr 36 w Dziwiszowie.
3.Usunięcie słupa, który znajduje się na wjeździe do posesji

 nr 47 w Dziwiszowie.
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz 
1.Poprawienie stanu technicznego drogi nr 144.
2.Gazyfikacja wsi Dziwiszów - zaproszenia przedstawicieli 



PGNiG-e na spotkanie z mieszkańcami celem uzyskania 
informacji na temat możliwości gazyfikacji wsi.

3.Spotkanie z samorządem wsi, stowarzyszeniami 
w Dziwiszowie celem omówienia działalności na rzecz 
mieszkańców w Dziwiszowie. 

Radny Wacław Lesik 
 Zaspoinowanie krawędzi oraz szczelin na drodze nr 
227 celem zabezpieczenia jej przed zimą. 
Sprawy różne 
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów 
  Załatanie dziur na drogach w Dziwiszowie. 
Pani Joanna Jamrożek - Sołtys wsi Janówek 
 Zmiana pokrycia dachowego na górnym przystanku 
w Janówku - w eternicie są dziury, pokrycie dachowe 
zagraża zdrowiu dzieci i mieszkańców korzystających 
z wiaty  przystankowej. 
Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin 
1.Zorganizowanie spotkania mieszkańców z przedstawi-

cielami PGNiG-E celem omówienia możliwości gazy-
fikacji wsi Siedlęcin. 

2.Mieszkańcy ul. Topolowej w Siedlęcinie nie otrzymali 
odpowiedzi na pismo ws. remontu drogi.

Radna Lidia Kaczmarczyk Pałucha 
 Konsultowanie projektów uchwał z Radcą 
Prawnym, projekt uchwały powinien posiadać informację 
przez kogo została przygotowana i podpis Radcy Prawnego. 
Pani Stanisława Bieniasz - Sołtys wsi Chrośnica 
 Mieszkańcy Dolnej Chrośnicy proszę o postawienie 
wiaty przystankowej (od strony Janówka).
Radny Leon Szućko - Sołtys wsi Płoszczyna 
  Przesuniecie godzin oświetlenia drogowego z godz. 
5.45 na godz. 5.00. 
Pani Teresa Mitka - Sołtys wsi Jeżów Sudecki
 Pomalowanie znaków poziomych - przejście dla 
pieszych na drodze powiatowej przy poczcie w Jeżowie 
Sudeckim. Duży ruch pieszych w tym miejscu spo-
wodowany jest zakazem zatrzymania postoju przy budynku, 
w którym znajduje się poczta, przez co klienci parkują po 
drugiej stronie drogi i w nieoznakowanym miejscu 
przechodzą przez jezdnię.
Pani Teresa Halendy - Mieszkanka Jeżowa Sudeckiego 
 Przeznaczenie środków w budżecie gminy na 
sterylizację psów i kotów. 

 XXXIV Sesja Rady Gminy odbyła się dnia 18 
grudnia 2017 roku w Euroregionalnym Centrum Spotkań 
Gmin Partnerskich. W sesji uczestniczyło 13 Radnych, czas 
t rwania  obrad  od  godz .  14 :00  do  godz .15:45 . 
Przewodniczący obrad serdecznie powitał wszystkich 
zebranych i otworzył posiedzenie Sesji Rady Gminy. Po 
wprowadzeniu zmian do proponowanego porządku obrad 
przedstawiał się on następująco: 
1.Otwarcie Sesji:

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

2.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały 
budżetowej na 2018 rok:
a/prezentacja projektów: uchwały budżetowej i wielo-

letniej prognozy finansowej,

b/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c/ przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy,
d/przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie 

opinii i wniosków komisji,
e/dyskusja nad projektem budżetu,
f/ podjęcie uchwał w sprawie:

- wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżów Sudecki, 
 -  uchwały budżetowej na 2018 rok.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
b/ wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2017.
4.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady 

i Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji 

Rady Gminy.
 7. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy. 
 Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy - Wacław 
Lesik oddał głos p. Andrzejowi Zarembie - Prezesowi 
Gminnego Ludowego Klubu Sportowego, który przedstawił 
informację dotycząca podsumowania roku sportowego. 
 Pan Andrzej Zaremba poinformował, że zawsze na 
koniec roku następuje podsumowanie wyników współza-
wodnictwa Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu 
Jeleniogórskiego. 
 Po raz kolejny nasza gmina zdobyła I miejsce na 
wszystkich szczeblach współzawodnictwa. Wręczenie 
pucharu za I miejsce we współzawodnictwie sportowym 
LZS Dzieci i Młodzieży Gmin Powiatu Jeleniogórskiego w 
2017 roku, na ręce Przewodniczącego Rady Gminy. Na tym 
spotkaniu podziękowania otrzymali indywidualnie: Tadeusz 
Chwałek, Adam Rodziewicz, Wójt Gminy.
W miejscowości Gaj Oławski odbyło się podsumowanie - 
XVIII Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców miast 
i wsi. Nasza Gmina zajęła 11 miejsce, jest to nasze najlepsze 
miejsce w historii. Przed nami z gmin wiejskich była Oława, 
która była organizatorem spotkania i gminy miejskie. 
Puchar odebrał Wójt Gminy - Edward Dudek, który również 
otrzymał Medal - Certyfikat - Serce dla Sportu, który 
przyznała Rada Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych we Wrocławiu dla 10 osób z Dolnego 
Śląska.
Medale - Certyfikat wręczali:
- Prezes Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu - 

Leszek Noworól
-Vice Prezes Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu 

- Andrzej Cywiński
Zostało przyznanych 10 certyfikatów. 
 Po zakończeniu prezentacji osiągnięć sportowych 
Gminy Pani Marta Kędziorek - Skarbnik Gminy przedsta-
wiła Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej i wielo-
letniej prognozy finansowej oraz zaprezentowała opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. projektu Budżetu 
Gminy na 2018 rok. Na zakończenie prezentacji głos zabrał 
Wójt Gminy - Projekt budżetu został przedłożony z auto-
poprawką, która została naniesiona po posiedzeniach 
komisji. Do budżetu weszło kilka nowych zadań, 40% 
budżetu są to wydatki na inwestycje. Jest to duża skala zadań 
w 2018 roku, w szczególności dużym zadaniem jest budowa 
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szkoły i przedszkola w Jeżowie Sudeckim. Podczas komisji 
była mowa, o tym, że pani Skarbnik dysponowała 
wnioskami, które były złożone przez Radnych, Sołectwa, 
niektóre wnioski obejmowały zadania bez podania kwot. 
Budżet będzie podlegał ciągłym zmianom, które są 
wprowadzone uchwałami i zarządzeniami. W budżecie 
mamy zadanie dwu letnie związane z remontem ulicy 
Lotniczej w Jeżowie Sudeckim, na którą zostały pozyskane 
środki zewnętrzne, termin wykonania zadania - do maja 
2018 roku. Największą odpowiedzialność ma pani 
Skarbnik, która tworzy budżet i później jak jest zmieniany, 
zawsze musi być osiągnięty pewien poziom kompromisu. 
Wnioskuję do Rady Gminy o uchwalenie Budżetu Gminy na 
2018 rok.
 Po dyskusji Rada Gminy podjęła uchwały zawarte 
w porządku obrad.
 W interpelacjach i zapytaniach oraz w sprawach 
różnych zostały poruszone następujące zagadnienia.:
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz 
1.Podpisanie umowy ze schroniskiem dla małych zwierząt

w Jeleniej Górze ze względu na lepszą komunikację 
pomiędzy Gminą, a schroniskiem. 

2.Spotkanie władz gminnych z samorządem wsi, stowa-
rzyszeniami w Dziwiszowie celem omówienia dzia-
łalności na rzecz mieszkańców Dziwiszowa. 

3.Pozyskanie działki nr 129/4 od Agencji celem wytyczenia 
ścieżki rowerowej z Dziwiszowa na Górę Szybowcową. 

Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin 
1.Monitowania  Starostwa Powiatowego ws. remontu mostu 

w Siedlęcinie. Po uszkodzeniu bramek przejeżdżają przez 
most samochody o dużym tonażu. W przypadku 
większego uszkodzenia mostu, zostanie on wyłączony 
z ruchu i mieszkańcy po drugiej stronie rzeki zostaną 
odcięci od ośrodka zdrowia, szkoły, kościoła, sklepów. 

2.Zatwierdzenie regulaminu korzystania z boiska wielo-
funkcyjnego w Siedlęcinie. 

 Uchwały oraz protokoły zamieszczone są w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
www.jezowsudecki.pl oraz udostępniane są do wglądu 
w Biurze Rady Gminy Jeżów Sudecki.

Redakcja 

CZĘŚĆ OPISOWA
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK 

NR XXXIV/234/2017
 Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU

  Na rok 2018 zaplanowano dochody budżetowe 
w wysokości 34.820.970 zł i wydatki budżetowe w kwocie 
34.270.414 zł.
Podstawą do planowania były między innymi:
ź Zarządzenie Wójta Gminy nr 28/2017 z dnia 31 sierpnia 

2017r.
ź decyzja Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 

12 października 2017r.
ź decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110. 

10.2017.KSz z dnia 20 października 2017r. 
ź decyzja Delegatury Wojewódzkiej w Jeleniej Górze 

Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-31136-3/17 
z dnia 11 października 2017r.

Zarządzenie Wójta Gminy określiło wskaźniki wzrostu 
planowanych dochodów oraz wydatków w stosunku do roku 
2017. 
Ministerstwo Finansów określiło dochody:
- subwencji podstawowej,
- subwencji uzupełniającej,
- subwencji oświatowej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od 

osób fizycznych.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki określił wysokość dotacji 
celowych na realizację zadań w zakresie administracji 
rządowej, dotacji celowych na realizację zadań własnych:
- pomocy społecznej,
- administracji państwowej i samorządowej,
- obrony cywilnej.
Krajowe Biuro Wyborcze określiło wysokość dotacji na 
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
DOCHODY
Na rok budżetowy 2018 przyjęto następujące założenia 
dotyczące dochodów:
-z dzierżaw i leasingu uwzględniono dochody obliczone wg 

powierzchni wydzierżawionych lokali użytkowych,
-wpływy ze sprzedaży wody zwiększono, uwzględniając:

 a) liczbę odbiorców,
 b) planowane kontrole u odbiorców,
 c) planowaną podwyżkę cen wody, 

-wpływy z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków 
oszacowano na podstawie liczby wykonanych przyłączy 
kanalizacyjnych oraz ceny określonej uchwałą Rady 
Gminy, 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
obejmujące sprzedaż działek budowlanych, rolnych
i lokali użytkowych oszacowano na podstawie sporządzo-
nych wycen nieruchomości przygotowanych do 
sprzedaży,

- wpływy z podatków planowano na podstawie przewi-
dywanego wymiaru podatków na 2018 rok z założeniem 
średniej 1,9 % podwyżki stawek oraz na podstawie 
podjętych uchwał Rady Gminy w sprawie określenia 
stawek podatków lokalnych i ogłoszonych średnich cen 
żyta i sprzedaży drewna za 11 kwartałów poprzedzających 
kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018,

- wpływy dochodów z opłat pobieranych przez Urzędy 
Skarbowe przyjęto na poziomie oszacowanym przez te 
urzędy,

- dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych zaplanowano, uwzględniając 
istniejącą ilość punktów sprzedaży napojów alkoholo-
wych i wielkość opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń 
ustalonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- wpływy z tytułu opłaty planistycznej określono na 
podstawie prowadzonych postępowań,

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 
oszacowano na podstawie wystawionych i obowiązują-
cych decyzji w tym zakresie, zwiększając o dodatkowe, 
które mogą wystąpić w roku budżetowym,

- planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych 
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będą wynikały ze stanu średnio miesięcznych kwot na 
rachunku bieżącym i pomocniczych urzędu gminy oraz 
ich bieżącego oprocentowania,

- planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów od 
właścicieli nieruchomości oszacowano na podstawie 
liczby złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek 
określonych uchwałą Rady Gminy.

WYDATKI
 Przy planowaniu wydatków zabezpieczono środki 
na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, 
w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz ich niezbędne 
wydatki bieżące.
 Na podstawie porozumienia zawartego z Woje-
wództwem Dolnośląskim w budżecie zabezpieczono 
środki na pomoc finansową dla Województwa Dol-
nośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego 
„Przebudowa drogi, budowa chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych 
w miejscowości Dziwiszów w Gminie Jeżów Sudecki". 
 Pozostałe środki przeznaczono na kontynuowane 
i nowo rozpoczynane zadania remontowe i inwestycje oraz 
na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych. 
Zaplanowano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej, 
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także na 
prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach 
występujących na terenie gminy, zgodnie ze złożonymi 
wnioskami w tym zakresie. 
 Na podstawie zawartych umów z innymi gminami 
zaplanowano dotacje dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na 
terenie gminy.
 Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Miastem 
Jelenia Góra zabezpieczono dotację na zorganizowanie 
lokalnego transportu zbiorowego. 
 Na podstawie zawartych umów kredytowych oraz 
zaciągniętych pożyczek, a także planowanych do zaciąg-
nięcia zobowiązań oszacowano i zaplanowano wydatki na 
obsługę długu.
 W ramach projektów współfinansowanych ze 
środków europejskich ujęto wydatki bieżące na programy 
realizowane w Gminie w okresie od 2017 do 2019 roku, 
zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami 
wydatków.

WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ ZADANIA
 
-  Zakup samochodu do obsługi sieci wodnokanalizacyjnej 

w Gminie Jeżów Sudecki, 
- Przebudowa drogi, budowa chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla 
pieszych w miejscowości Dziwiszów w Gminie Jeżów 
Sudecki ,

-  Odbudowa drogi gminnej w Dziwiszowie,
-  Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na 

działkach nr 379/10 i 378, 384 i 383/11, 385, 393 
w Jeżowie Sudeckim,

- Odbudowa drogi gminnej - ul. Szybowcowa w Jeżowie 
Sudeckim,

-  Odbudowa drogi gminnej - ul. Polna w Siedlęcinie,
-  Przebudowa drogi gminnej nr 186/1 w Płoszczynie,
-  Modernizacja ul. Kaczawskiej w Dziwiszowie,
-  Odbudowa drogi gminnej nr 118/2, ul. Zielone Wzgórze 

w Dziwiszowie od 0,000 km do 0,450 km,
- Odbudowa drogi gminnej nr 624 ul. Lotnicza w Jeżowie 

Sudeckim od 0,000 do 1,200 km,
- Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla 

OSP w Dziwiszowie,
-  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:

 Budynek Dziwiszów 43,
 Budynek remizy OSP w Czernicy,
 Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie ul. Kościelna,
 Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie ul. Szkolna,

- Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz 
z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim,

-  Budowa gminnego przedszkola w Jeżowie Sudeckim,
-  Wykonanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego.
 Wydatki inwestycyjne i remontowe zaplanowano 
na podstawie kosztorysów inwestorskich planowanych do 
realizacji zadań oraz zawartych już umów, przy realizacji 
zadań obejmujących okres dłuższy niż rok budżetowy. 
 W roku 2018 zaplanowano wykonanie kolejnych 
projektów zadań przewidzianych do realizacji w latach 
następnych, z dofinansowaniem środków pozabudże-
towych.
  Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
i zwalczanie narkomanii oparto na podstawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2019.
  Opracowany Budżet Gminy Jeżów Sudecki na 
2018 rok jest budżetem, w którym zostały ujęte pod-
stawowe zobowiązania wynikające z bieżącego wyko-
nywania zadań gminy oraz z kontynuacji inwestycji 
niezbędnych dla rozwoju gminy.
 Rok budżetowy 2018 Gmina rozpoczyna z zobo-
wiązaniem z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
w łącznej wysokości 5.061.856 zł. Przypadające do 
spłaty w 2018 roku raty pożyczek i kredytów wynoszą 
2.550.556 zł. W 2018 roku planuje się zaciągnięcie nowych 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej 
wysokości 2.000.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. 
  W trakcie roku budżetowego przewiduje się 
możliwość uchwalenia nowych zadań, które nie zostały 
uwzględnione w projekcie budżetu oraz aktualizacji 
wartości już uchwalonych planów finansowych zadań 
w oparciu o dokumentację, wyniki przetargów lub 
pozyskania dotacji i dodatkowych środków finansowych.

Redakcja 
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Sukcesy w tenisie stołowym !!!

     Okres jesienny sprzyja rozwijaniu umiejętności 
w sportach halowych. Do nich należy jedna z najpo-
pularniejszych dyscyplin sportowych w naszej gminie - 
tenis stołowy. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów 
Sudecki” od wielu lat organizuje Grand Prix - cykl 
turniejów dla dzieci i młodzieży. Dzięki treningom 
i regularnej grze młodzi mieszkańcy gminy osiągają duże 
sukcesy, do których zaliczamy:

1.Powiatowy szkolny Związek Sportowy w Jeleniej 
Górze zorganizował drużynowe mistrzostwa powiatu 
szkół  w tenisie stołowym, które odbyły się w hali 
sportowej w Jeżowie Sudeckim
a) 04.12.2017 r. - Powiatowe Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej dla uczniów klasy VII i gimnazjum

W kategorii dziewcząt:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim skład 

drużyny: Sabina Gałuszka, Aleksandra Kopeć, 
Nikola Garlińska

II miejsce Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie skład 
drużyny: Agata Jabkowska, Aleksandra 
Guzowska, Julia Wekłyk

W kategorii chłopców:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim skład 

drużyny: Norbert Jamróz, Mateusz Berej, Paweł 
Kamuda

b) 08.12.2017 r. - Powiatowe Igrzyska Dzieci dla 
uczniów klasy VI i młodszych

W kategorii dziewcząt:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie skład 

drużyny: Joanna Borowiec, Aleksandra 
Borowiec, Marta Marchewka

II miejsce Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim 
skład drużyny: Martyna Szczędor, Oliwia 
Kowal,  Marta Trojak

W kategorii chłopców:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie skład 

drużyny: Kajetan Dusznik, Michał Jaczenia, 
Jakub Mamorski

II miejsce Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim 
skład drużyny: Igor Piotrowski, Dominik 
Gurtatowski, Kornel Droździk

     Dalszym etapem rozgrywek są zawody strefowe, 
które odbędą się w marcu 2018 r. w Pisarzowicach koło 
kamiennej Góry.
2.Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze 

zorganizowało Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego 
„Talent 2017", który odbył się w Jeżowie Sudeckim 
16.12.2017 r. Wśród zwycięzców w swoich kate-
goriach wiekowych byli mieszkańcy naszej gminy:

I miejsce
Małgorzata Wekłyk  Siedlęcin
Aleksandra Borowiec  Siedlęcin
Joanna Borowiec  Siedlęcin
Michał Jaczenia  Siedlęcin
Sabina  Gałuszka  Jeżów Sudecki
NorbertJamróz    Jeżów Sudecki
Dominik Kuźmińska  Siedlęcin

II miejsce
Estera Krzywy  Wrzeszczyn
Marta Trojak   Jeżów Sudecki
Oliwia Kowal   Płoszczyna
Igor Piotrowski  Jeżów Sudecki
Aleksandra Kopeć  Jeżów Sudecki

III miejsce
Kalina Trytek   Siedlęcin
Gabriel  Szpala   Jelenia Góra
Marta Marchewka   Siedlęcin
Kajetan Dusznik  Siedlęcin
Agata Jabkowska  Siedlęcin
Mateusz Berej   Strzyżowiec

                                                   Andrzej Zaremba
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ZIMOWISKO W CHROŚNICY

 W bieżącym roku zimowisko w Chrośnicy 
prowadzone było od 15.01.2018r. do 26.01.2018r. Dzieci 
miały zajęcia od godz. 8.00 do godz.13.00.
 Każdy dzień rozpoczynał się śniadaniem, po 
którym dzieci przystępowały do zajęć. Pierwszy dzień 
rozpoczęliśmy owocową sałatką. Każdego dnia też 
odbywały się zajęcia plastyczne. Z okazji Dnia Babci 
i Dnia Dziadka dzieci zrobiły wazoniki ze słoiczków lub 
butelek oklejone sznurkiem i ozdobione kwiatkami 
z bibuły oraz medale. Dzieci lepiły z modeliny i gliny, 

robiły rysunki, tworzyły zwierzaki z papieru, robiły 
wiatraczki, a z balonów tworzyły gniotki. Każdego dnia 
odbywały się rozgrywki sportowe: tory przeszkód, 
mecze tenisa stołowego, rzuty do celu, układanie budowli 
i łowienie rybek na czas oraz biegi. 
 Podczas zajęć socjoterapeutycznych uczestnicy 
zimowiska podnosili swoją świadomość w zakresie 

niebezpieczeństwa - nikotyny, alkoholu i środków 
zmieniających świadomość. Poznawali skalę ryzyka 
związanego z paleniem papierosów, piciem alkoholu czy 
narkotykami. Uczyli się też umiejętności obrony przed 
uzależnieniami, ćwiczyli zachowania asertywne. 
Podczas zajęć propagowaliśmy zdrowy styl życia bez 
nałogów i uzależnień. Po zajęciach powstały plakaty 
zachęcające do zdrowego trybu życia.

 Uczestnicy półkolonii samodzielnie formowali 
i wypiekali ciasteczka, które wszystkim bardzo sma-
kowały .
 Zadowoleni uczestnicy wraz z opiekunami 
dziękują p. Wójtowi Gminy - Edwardowi Dudkowi, 
p. Alicji Karmelicie - Kierownikowi GOPS, Radzie 
Sołeckiej wsi Chrośnica oraz panu Tomaszowi Górnik 
właścicielowi Hurtowni Optycznej za wsparcie 
zimowiska.
 

Katarzyna Łobocka

„Dziwiszowianki” z kolędowaniem 
w Czechach

          Dnia 14 stycznia 2018 r. zespół „Dziwiszowianki” 
z repertuarem popularnych kolęd wystąpił u naszych 
sąsiadów z Czech w kościołach w miejscowości Bozkov
i Paseky nad Jizerou. Zespół pojechał na zaproszenie 

proboszcza ks. Krzysztofa Mikuszewskiego i Pani Hany 
Růžičkovej - Starosty Gminy Paseky nad Jizerou. Na 
wspólne kolędowanie z zespołem przybyło wielu 
mieszkańców z okolicznych miejscowości, którzy 
przyjęli nas z wielką życzliwością. „Dziwiszowianki” 
dziękują Pani Starostce i Proboszczowi Parafii za 
zaproszenie oraz Panu Wójtowi Gminy Jeżów Sudecki za 
zorganizowanie wyjazdu. 

 Kazimiera Wójcik



Zima nie jest zła

 W czasie tegorocznych ferii zimowych pogoda 
nie rozpieszczała miłośników białego szaleństwa. 
Szusowanie na stokach ze względu na wyjątkowo 
wysokie temperatury w drugiej połowie stycznia było 
możliwe jedynie w górach, na sztucznie dośnieżanych 
stokach. Jednak nasi podopieczni, którzy zdecydowali 
się na wyjazd do naszej gminy partnerskiej Paseky nad 
Jizerou 29 I 2018 roku mogli przekonać się, że zima 
wcale nie jest taka zła. Panują tam znakomite warunki do 
uprawiania sportów zimowych i każdy może tam znaleźć 

coś dla siebie, aby aktywnie spędzić czas na stoku. Do 
udziału w zimowym wyjeździe do Czech zostali 
zaproszeni chętni uczniowie szkół z terenu gminy Jeżów 
Sudecki wraz z opiekunami. Program imprezy zakładał 
uczestnictwo osób zarówno z doświadczeniem nar-
ciarskim, jak i stawiających swoje pierwsze kroki na 
śniegu. Wszyscy chętni mogli skorzystać z karnetów na 
wyciągi narciarskie, które zapewnił organizator lub 

spróbować sił w spacerach na rakietach śnieżnych oraz 
w zjazdach na torze dla dętek lub na zwykłych sankach 
i popularnych jabłuszkach. Wyjazd został przygotowany 
z myślą o najmłodszych mieszkańcach gmin partner-
skich, dlatego ważnym celem była integracja dzieci 
i młodzieży z Polski i Czech. Nasi partnerzy zza połud-
niowej granicy oczarowali nas swoimi umiejętnościami 
podczas zjazdów na stoku i w trakcie wspólnych 
konkurencji narciarskich i zręcznościowych. Zwycięzcy 
w poszczególnych konkurencjach otrzymali atrakcyjne 
nagrody w postaci narciarskich akcesoriów. Na zakoń-
czenie imprezy uczestnicy zostali poczęstowani ciepłym 
posiłkiem, wymienili się wrażeniami oraz wykonali 
pamiątkowe zdjęcia. Wszyscy uczestnicy wyjazdu 
otrzymali również okolicznościowe koszulki.
Impreza odbyła się w ramach projektu pn. ,,Cztery pory 
roku na górskim stoku”. Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze Środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 
Jesteśmy przekonani, że nasz wyjazd przyczyni się do 

podniesienie poziomu wiedzy i współpracy gmin 
partnerskich w zakresie wykorzystania oferty ukierun-
kowanej na uprawianie sportów zimowych. W trakcie 
realizacji zadania uczestnicy zapoznali się z różnorod-
nymi możliwościami uprawiania sportów zimowych 
oraz bogatą infrastrukturą narciarską czeskiego partnera. 
Mamy nadzieję, że udział dzieci i młodzieży przyczyni 
się do kształtowania właściwych postaw i nawyków, co 
stanie się impulsem do częstszych wyjazdów, aktywności 
i wzajemnej integracji także po zakończeniu projektu. 

koordynator projektu 
Artur Breczko

Projekt pn. "Cztery pory roku na górskim stoku'' 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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Kolędowanie w Chrośnicy

 W niedzielę 21.01.2018r. o godz. 16:00 w świetl-
icy wiejskiej w Chrośnicy zebrali się wszyscy, którzy 
chcieli wspólnie kolędować. Z sąsiedniego Sołectwa  
przyjechały do nas ,,Dziwiszowianki'' z programem 
kolędowym. Kolędnicy odśpiewali i wyrecytowali  kolę-
dowe przesłanie. Po występie wszyscy zasiedli do wspól-
nego stołu. Przy gorących napojach i ciastkach śpiewa-
liśmy kolędy, do których na akordeonie przygrywał pan 
Marian Banach - akordeonista zespołu ,,Dziwiszo-
wianki''. Dzięki śpiewnikom śpiewaliśmy wszystkie 
zwrotki  kolęd. W radosnej atmosferze wraz z Wójtem 
p. Edwardem Dudkiem wszyscy mile spędzili popołudnie.

                           Katarzyna Łobocka

Mikołaj w Chrośnicy

 W tym roku do świetlicy wiejskiej w Chrośnicy 
Mikołaj zawitał z kilkudniowym wyprzedzeniem. Już 
03.12.2017r. o godz. 15.00 świetlica pełna była dzieci i ich 
opiekunów. Wszyscy z niecierpliwością wypatrywali 
Mikołaja. Dzieci pierwsze zauważyły nadchodzącego 
Mikołaja. Wyczekiwany gość przywitał się ze wszyst-

kimi, wypytał najmłodszych o informacje o Chrośnicy 
i o regionie, rozdawał dzieciom słodkie nagrody za dobre 
odpowiedzi. Wszystkie dzieci otrzymały wspaniałe 
prezenty. Wielkie paki dla małych dzieci stanowiły 
wyzwanie, bo musiały nieść je z pomocą dorosłych. Te 
piękne podarunki zostały zakupione dzięki Radzie 
Sołeckiej wsi Chrośnica, panu wójtowi Edwardowi 
Dudkowi, państwu Rorat i Gminnej Komisji Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych. Dzieci dziękowały 
Mikołajowi piosenkami i wierszykami. Nikt nie wyszedł 
z sali bez słodkości. Przy wyjściu Mikołaj częstował 
wszystkich wychodzących cukierkami. Dzieci i rodzice 
wdzięczni są pani Stanisławie Bieniasz i Radzie 
Sołeckiej za przygotowanie uroczystości i sponsorom za 
ich hojny udział w tej imprezie.

Katarzyna Łobocka 
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Smyki na start po raz 4-ty

 Dnia 27 stycznia br. już po raz 4-ty odbyły się 
halowe zawody modelarskie szybowców „Smyki na 
start”. W zawodach brało udział ponad 70-ciu 
zawodników. W sali budynku Euroregionalnego 
Centrum dzieci wspólnie z rodzicami i opiekunami 
składały modele pod bacznym okiem instruktorów 
modelarskich. Oprócz budowy modeli w sali można było 
oglądać galerię zdjęć z pięciu lat działalności naszego 
Centrum Modelarskiego oraz wystawę lotniczą przygo-
towaną przez kolegę Krzysztofa Bańskiego. Po warszta-

tach zawodnicy udali się do hali sportowej, w której 
odbyły się loty konkursowe. Zawodnicy startowali w pię-
ciu kategoriach wiekowych, a każdy zawodnik miał pięć 
rzutów. W hali poza zawodami można było podziwiać 
pokazy szkółki Aikido prowadzonej przez senseja 
Jerzego Sapielę, pokazy pierwszej pomocy przepro-

wadzone przez druhów strażaków Krzysztofa Janickiego 
i Piotra Słabickiego. Dzięki uprzejmości Aeroklubu 
Jeleniogórskiego, tradycyjnie, w hali był wyekspo-
nowany prawdziwy szybowiec PW-5 Smyk. 
Na wszystkich zawodników i kibiców czekała pyszna 
„Odlotowa kuchnia”, gdzie każdy mógł się posilić. 
Zawodnicy otrzymali medale, dyplomy i nagrody 
rzeczowe.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
 Kat. do lat 7:
1. Marcel Kowal
2. Natan Bednarczuk
3. Szymon Papirkowski
 Kat. 8-10 lat
1. Jakub Kryściak
2. Maciej Mokanek
3. Nikodem Suchanecki
 Kat. 11-13 lat
1. Dominik Gurtatowski
2. Oliwia Kowal
3. Adrian Gurtatowski
 Kat. OPEN Mężczyźni
1. Rafał Wiaderek
2. Paweł Janicki
3. Krzysztof Malczuk
 Kat. OPEN Kobiety
1. Maria Matejak
2. Agnieszka Jankowiak
3. Magdalena Lipińska

 Organizatorzy zawodów bardzo dziękują panu 
Wójtowi Edwardowi Dudkowi za przybycie i oficjalne 
rozpoczęcie zawodów, panu Jackowi Musiałowi za 
użyczenie szybowca PW-5 Smyk, a państwu Miroś za 
darowiznę. Dziękujemy rownież sędziom pani Katarzynie 
Jagiełło i panu Tomaszowi Matusiakowi, paniom 
z "Odlotowej kuchni" tj. Monice Jagiełło, Marioli 
Gurtatowskiej, Marii Chojnackiej, Agnieszce Sowińskiej 
i Magdalenie Dukowicz oraz wszystkim modelarzom, 
którzy pomagali przy organizacji zawodów.

Władysław Jagiełło
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Sportowe podsumowanie roku 2017

 Koniec roku jest okresem, w którym podsumo-
wują swoją działalność różne organizacje pozarządowe. 
Nie inaczej było w Ludowych Zespołach Sportowych, 
w których odbyły się podsumowania współzawodnictwa 
sportowego na szczeblu powiatu i województwa.
 Powiatowe podsumowanie współzawodnictwa 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych odbyło się na 
posiedzeniu plenum PZ LZS w Jeleniej Górze, które 
odbyło się 14.12.2017 r. w Euroregionalnym Centrum 
Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim. 

Podczas posiedzenia Wójt Gminy Edward Dudek oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Wacław Lesik odebrali 
puchar Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu 
dla Najlepszej Gminy Powiatu Jeleniogórskiego w roku 
2017.

I miejsce Jeżów Sudecki
II miejsce Janowice Wielkie
III miejsce Mysłakowice

 Indywidualne wyróżnienia otrzymali działacze 
sportowi: Tadeusz Chwałek, Adam Rodziewicz i Dariusz 
Piasecki.

 W dniu 15 grudnia 2017 roku w świetlicy 
wiejskiej w Gaju Oławskim /powiat Oława/ odbyło się 
doroczne podsumowanie XVIII Dolnośląskich Igrzysk 
LZS Mieszkańców Wsi i Miast. Podczas uroczystości, na 
którą zjechali samorządowcy i działacze z całego 
Dolnego Śląska, wręczono pamiątkowe puchary 
dwudziestu najlepszym gminom oraz 15 pierwszym 
powiatom. Podziękowano również działaczom i samo-
rządowcom za wkład w organizację imprez. Szczególnie 
miłym akcentem było wręczenie pierwszych dziesięciu 

pamiątek w postaci certyfikatów „SERCE DLA 
SPORTU” dla samorządowców oraz sponsorów 
szczególnie zaangażowanych w działalność sportową, 
którą otrzymał m. in. Wójt Gminy Edward Dudek. 
 Wójt Gminy odebrał puchar za historyczne 
XI miejsce naszej gminy w Igrzyskach. Jest to najlepsze 
miejsce od początku rankingu Dolnośląskich Igrzysk 
LZS Mieszkańców Wsi i Miast i najlepsze wśród gmin 
wiejskich.
 Indywidualne wyróżnienia od Rady Dolnośląskie 
Zrzeszenia LZS otrzymali działacze sportowi: Andrzej 
Zaremba, Zbigniew Sos i Edward Dudek.

 Andrzej Zaremba
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Szkolne kolędowanie…

          16 grudnia 2017 roku w Euroregionalnym Centrum 
Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim odbył 

się, już po raz piąty, koncert świąteczny połączony 
z kiermaszem bożonarodzeniowym przygotowanym 
przez uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły Podsta-
wowej w Jeżowie Sudeckim.

 Spotkanie przyciągnęło wielu mieszkańców 
naszej miejscowości, i nie tylko, którzy sobotnie 
popołudnie postanowili spędzić, podziwiając występy 
dzieci i korzystając z adwentowego kiermaszu, na którym 

nie zabrakło pięknych, 
oryginalnych i ,przede 
wszystkim, własnoręcz-
nie wykonanych przez 
uczniów, nauczycieli 
i rodziców ozdób świą-
tecznych. 
 Występ najmłod-
szych dzieci z oddziału 
przedszkolnego i klas 
I - III szkoły podsta-
wowej, a także pokaz 
umiejętności wokal-
nych członków szkol-
nego chóru, wzbudził 
entuzjazm i gromkie 
b r a w a  p r z y b y ł y c h 

gości, a przepiękne wykonanie „Kolędy dla nie-
obecnych” spowodowało to, iż w oko niejednej osoby 
zakręciła się łza.
 Dużym powodzeniem cieszyły się również 
przepyszne domowe wypieki przygotowane przez 
przedstawicieli Rady Rodziców. Jednak najwięcej 
emocji, jak co roku, wzbudziła licytacja przepięknych, 
będących swoistymi dziełami sztuki, szopek bożo-
narodzeniowych, stroików, bombek i innych ozdób 
świątecznych.

 W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim, 
którzy zaszczycili nas swoją obecnością i wsparli 
finansowo szkołę. Pracownikom szkoły, wszystkim 
występującym i Radzie Rodziców dziękuję za zaanga-
żowanie w przygotowanie i prowadzenie koncertu, 
licytacji oraz kiermaszu. 

 

Wszystkim życzę szczęśliwego 2018 Roku - 
Niech się spełnią życzenia - 

te łatwe i te trudne do spełnienia,
niech się spełnią te duże i te małe,

 te mówione głośno lub wcale,
niech się spełnią te wszystkie, krok po kroku,

niech się spełnią w Nowym Roku.
 

  Anna Kędzierska - 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Jeżowie Sudeckim
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Kolędowanie w Jeżowie Sudeckim       

 Dnia 28 lutego 2018r. w sali Euroregionalnego 
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie 
Sudeckim odbyło się śpiewanie kolęd przez mieszkań-
ców naszego sołectwa z incjatywy Pani Sołtys – Teresy 
Mitki, członków Rady Sołeckiej i zaprzyjaźnionych 
z Radą Pań. Na początek spotkania uczniowie klasy III 
Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim przy wsparciu 
wychowawczyni pani Joanny Słabickiej rozpoczęli miłe 
popołudnie, prezentując Jasełka. Następnie wystąpił 
znany i lubiany zespół Dziwiszowianki. 

 Po występie uczestnicy spotkania gromkim 
chórem odśpiewali popularne kolędy przy akom-
paniamencie dwóch harmonii, pana Jerzego i pana 
Mariana. Podczas spotkania wszyscy goście zostali 
poczęstowani gorącymi napojami i świeżo upieczonymi 
chrustami. Wspaniała atmosfera naszych spotkań 
przyciągnęła sporą frekwencję gości i przyjaciół 
z Chrośnicy, Dziwiszowa i Jeleniej Góry. 

Grażyna Zyśk 

Nowy dzielnicowy w Jeżowie Sudeckim

 Komendant Komisariatu I Policji w Jeleniej 
Górze informuje, że od dnia 1 stycznia br. na terenie 
gminy Jeżów Sudecki służbę pełni nowy dzielnicowy 
mł. asp. Marek Sadowski. 
 Służbę na tym stanowisku pełni już 6 lat. 
Wcześniej był dzielnicowym na terenie sąsiedniej gminy.  
Z uwagi na dobrą znajomość problematyki pracy na 
terenach wiejskich został mianowany na to stanowisko. 
 Obecnie obowiązuje nowy wykaz dyżurów 
dzielnicowych Rewiru II w Jeleniej Górze przy 
ul. Kiepury 32, w trakcie których przyjmują oni 
interesantów. Zgodnie z nowym wykazem dzielnicowi 
przyjmują:

ź w każdy poniedziałek i wtorek w godz. (09:00-11:00), 
ź każda środa w godz. (16:00-19:00) - przyjmuje 

dzielnicowy Gminy Jeżów Sudecki,
ź w każdy czwartek w godz. (16:00-18:00).

Tel. służbowy  dzielnicowego Marka Sadowskiego

797-306-654   

czynny jest w trakcie wykonywania obowiązków 
służbowych. Grafik jego służby dostępny jest 
w Komisariacie I Policji w Jeleniej Górze pod nr. tel. 
75-75-20-150.

asp.szt. Michał Góźdź
Kierownik II Rewiru Dzielnicowych

Komisariatu I Policji
w Jeleniej Górze tel. 75/75-20-546
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Podziękowanie

 Mieszkańcy budynku przy ulicy Długiej 110 
w Jeżowie Sudeckim serdecznie dziękują za okazaną 
pomoc po pożarze naszego budynku, który miał miejsce 
30 grudnia 2017 roku. 
 Szczególne podziękowania dla wszystkich stra-
żaków uczestniczących w akcji gaśniczej oraz dla Pana 

Edwarda Dudka Wójta Gminy i pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy od pierwszego dnia 
służyli profesjonalną pomocą i wsparciem.
 Bardzo dziękujemy również Księdzu Probo-
szczowi Andrzejowi Szarzyńskiemu, Pani Sołtys Teresie 
Mitce, Radzie Sołeckiej, Radzie Parafialnej i Radnym 
z Jeżowa Sudeckiego za przeprowadzenie zbiórki 
pieniężnej na remont naszego dachu.
 Pragniemy również gorąco podziękować 
wszystkim osobom, które wykazały nam współczucie 
w tych trudnych dla nas chwilach i wsparły finansowo 
zbiórkę środków pieniężnych na rzecz odbudowy. 
Wszystkim bardzo dziękujemy.

Wdzięczni mieszkańcy 
budynku przy ulicy Długiej 110

Bawimy się w Dziwiszowie 

 Dnia 3 lutego br. w sali Domu Ludowego 
w Dziwiszowie odbyła się zabawa ostatkowa dla dzieci. 
Rada Sołecka zorganizowała konkursy sprawnościowe, 
naukę tańca i konkursy oraz prace plastyczne takie jak  
dekorowanie gniotków, a także  słodki poczęstunek dla 
uczestników. Zabawa odbyła się dzięki finansowej 
pomocy z Gminy Jeżów Sudecki przyznanej  przez Wójta 
Gminy - Edwarda Dudka. Impreza uzyskała również 
wsparcie ludzi dobrej woli. Dziękujemy Panu Michałowi  
Marchewce i Robertowi Kuczyńskiemu, którzy  sponso-
rowali nagrody dla dzieci, a Panu Rafałowi Mrugale za  
rabat przy zakupie pączków. 
Dziękujemy wszystkim za przybycie i fajną zabawę.
Organizatorzy imprezy: Sołtys i Rada Sołecka Dziwiszów 

Kazimiera Wójcik

Świetni recytatorzy są wśród nas 

 13 lutego br. w naszej szkole w Jeżowie Sudeckim, 
odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Recytator-
skiego, którego celem było doskonalenie umiejętności 
recytatorskich oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno 
poezji.
 Komisja oceniała prezentacje uczniowskie, biorąc 
pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, opa-

nowanie pamięciowe, interpretację tekstu, kulturę słowa 
oraz ogólny wyraz artystyczny. Spośród 16 uczestników 
zmagań (z klas IV-VI) komisja wyłoniła zwycięzców. Na 
podium stanęły: Magdalena Rymarowicz z kl. VI b, Anna 
Kędziorek z kl. IV a, Anna Rymarowicz z kl. IVa oraz 
Elżbieta Teśka z kl. V. Ponadto wyróżniono za umiejęt-
ności recytatorskie: Wiktorię Kędziorek z kl. IV a, Martynę 
Florczyk z kl. VI b oraz Amelię Urodę z kl. IV a.
 Zwyciężczynie konkursu (oprócz chorej Magda-
leny Rymarowicz) wzięły udział w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim, który odbył się 15 lutego w Szkole 
Podstawowej w Czernicy. We współzawodnictwie tym 
razem uczestniczyli laureaci konkursów szkolnych z całej 
gminy. Po ciekawych występach uczestników komisja 
podjęła decyzję, że w konkursie w etapie powiatowym 
Gminę Jeżów Sudecki reprezentować będzie czworo 
uczniów, wśród których są nasze dwie uczennice – Anna 
Rymarowicz oraz Elżbieta Teśka.

Uczestniczkom konkursu gratulujemy!

Anetta Rosołowska
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Euroregionalne Centrum Modelarskie 
świętuje 5 - lecie działalności

 13 stycznia w Euroregionalnym Centrum 
Spotkań odbyła się uroczystość 5-lecia działalności 
Euroregionalnego Centrum Modelarskiego. Zarząd 
i przyjaciele modelarni wspólnie wspominali miniony 
czas i ich dotychczasową pracę. 
 Na gości czekała niespodzianka - Jubileuszowy 
tort, udostępniono również galerię zdjęć i nagród zdoby-
tych przez członków modelarni jak i samą modelarnię.
 Na jubileuszowe spotkanie zaproszono: Wójta 
Gminy Jeżów Sudecki Pana Edwarda Dudka, przewodni-
czącego Rady Gminy Pana Wacława Lesika, z-ce wójta 
Pana Artura Smolarka, Dyrektora Aeroklubu Jelenio-

Mikołaj w Jeżowie 

                Jak co roku,  Mikołaj nie zapomniał o dzieciach 
z Jeżowa Sudeckiego i  13 stycznia 2018r. oczekiwany 
przez dzieci, gość z dalekiej północy ,przybył do sali 
Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich 
w Jeżowie Sudeckim. 

 Jego przyjazd poprzedzała zabawa, w czasie 
której odbył się pokaz miejscowej sekcji Aikido. Małym 
gościom i ich rodzicom bardzo podobały się umiejętności 

przedstawione przez zawodników sekcji i podziękowano 
im gromkimi brawami.  Następnie odbyły się konkursy 
oraz gry  prowadzone przez  trzy urocze pomocnice 
Świętego Mikołaja: Asię Mackieło, Asię Słabicką 
i  Agnieszkę Sowińską. 
 Dzieci, zgodnie z tradycją karnawałową, były 
pięknie poprzebierane, w związku z czym, rozstrzygnięto 
konkurs na najpiękniejszy kostium w dwóch kategoriach 
wiekowych. Najważniejszym punktem programu było 
przybycie  wśród radosnych okrzyków dzieci  Mikołaja 
oraz rozdanie przez niego paczek,  a także możliwość 
zrobienia swoim pociechom pamiątkowej fotografii 
przez rodziców. Po pożegnaniu gościa zabawa trwała 
dalej. Na gości  czekała kawiarenka, a w niej pyszne 
wypieki naszych jeżowianek. 

 Ta wspaniała impreza odbyła się dzięki hojnym 
sponsorom: Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Jeżowie Sudeckim oraz Państwu Wolańskim - 
Drukarnia w Jeżowie Sudeckim i organizatorowi zabawy 
pani Teresie Mitce – Sołtysowi  wsi  wraz z samorządem 
wsi Jeżów Sudecki.

Grażyna Zyśk 
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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 – 16.30
Wtorek – Czwartek   - 8.00 – 8.30 ,  10.00 – 15.00
Piątek                        - 8.00 – 8.30,  10.00 – 13.30 

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
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

górskiego Pana Jacka Musiała i Prezesa honorowego 
Aeroklubu Jeleniogórskiego Pana Bogusława 
Regulskiego. Biorąc pod uwagę 5 lat wspólnej pracy nie 

mogło zabraknąć również przedstawicieli zaprzyjaź-
nionych modelarni z Bielawy, Świdnicy, Szczawna 
Zdroju, Bogatyni, pilotów z Klubu Seniora, modelarzy 
i sympatyków naszej modelarni.

 Podziękowanie za wspólne lata pracy w formie 
statuetek otrzymali: Pan Edward Dudek, Pan Stanisław 
Błasiak, Pan Jacek Suchocki oraz Państwo Miroś. Podzię-
kowania w formie dyplomu trafiły do: Pani Bożeny 
Matuszewskiej, Pani Anny Kędzierskiej, Pana Marka 
Wolańskiego, Pana Jana Serafina, Pana Jarosława 
Suchockiego, Pana Jacka Musiała, Pana Bogusława 
Regulskiego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie 
Sudeckim.

 Jednak to spotkanie nie tylko było podsumowa-
niem działalności naszej modelarni, ale także spotkaniem 
pokoleń modelarzy - najstarszy modelarz na spotkaniu 
liczył 96 lat, a najmłodszy zaledwie 6. Przybyli modela-
rze i instruktorzy od wielu dziesięcioleci jak Leszek 
Gański, Zbigniew Malec czy Grzegorz Werkowski. Pan 
Krzysztof Bański przedstawił wspaniałą prelekcję 
o JAK-u 12, który należy do Aeroklubu Jeleniogórskiego. 
 Uroczystości się zakończyły, a my wracamy do 
zajęć i zawodów, a najbliższe już 27 stycznia w hali 
sportowej przy ul. Krętej 27.  (relacja na stronie 
https://pl-pl.facebook.com/modelarniajezowsudecki/ )
Zapraszam dzieci i młodzież, będzie wiele atrakcji.

Władysław Jagiełło

http://www.facebook.com/Szafazksiazkami

