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Gala konkursu Wojewody Dolnośląskiego 
„Sołtys Roku 2017"

 Gmina Jeżów Sudecki na coroczny konkurs 
ogłoszony przez Wojewodę Dolnośląskiego zgłosiła 
kandydaturę pani Stanisławy Bieniasz - Sołtysa wsi 
Chrośnica. 

 Nagroda „Sołtys Roku” przyznawana jest sołty-
som z Dolnego Śląska za ich działalność i osiągnięcia 
w takich obszarach jak: zaangażowanie w sprawy 
społeczne, organizację inicjatyw związanych z aktywi-
zacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia 
kultury i miejscowego folkloru. Takimi cechami 
wyróżnia się pani Stanisława Bieniasz, która aktywizuje 
mieszkańców Chrośnicy, a szczególnie osoby starsze. 
Dzięki inicjatywie i pomocy w realizacji projektu 
związanego z wioską tematyczną „Chrośnica barwnych 
wątków" powstało wiele ciekach miejsc, które ożywiły 
i uatrakcyjniły miejscowość. Pani Sołtys z ramienia 
Urzędu Gminy sprawuje również pieczę nad świetlicą 
wiejską, przy której w 2017 roku powstał plac zabaw dla 
dzieci oraz siłownia zewnętrzna dla mieszkańców. 

Działania w świetlicy są prowadzone przez cały rok 
i przeznaczone są dla wszystkich grup społecznych. 
 Doceniając zaangażowanie Sołtysa, Gmina zgło-
siła kandydaturę, aby wyróżnić, podziękować i zachęcić 
do dalszego działania na rzecz mieszkańców w kolejnych 
latach. 
 Uroczystość wręczenia nagród odbyła się dnia 
15 marca 2018 roku w Sali Głównej w Hotelu Agro 
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu. Wojewoda Dolnośląski - Paweł Hreniak 
wręczał nagrody podczas uroczystej gali konkursu 
„Sołtys Roku 2017". Pani Stanisława Bieniasz otrzymała 
wyróżnienie i dyplom „Sołtys Roku 2017". 
 A tak napisaliśmy w formularzu zgłoszeniowym:
Pani Stanisława Bieniasz jest inicjatorem wielu działań, 
które są realizowane na terenie sołectwa. Podjęła i współ-
uczestniczyła w pierwszej inicjatywie - opracowaniu 
Strategii rozwoju Chrośnicy, w której wypracowano 
pierwszy scenariusz działań - „Chrośnica - wioska 
barwnych wątków - Tkamy wątki kultury na osnowie 
natury". Działalność Sołtysa i mieszkańców jest oparta na 



dziedzictwie miejscowości, tj. tkactwie, stąd zostało 
przyjęte w/w motto, które towarzyszy społeczności 
lokalnej we wszystkich działaniach. Zrealizowano wiele 
działań, które promują miejscowość, historię i życie 
mieszkańców. Współpraca z Ekomuzeum Mazelan 
zaowocowała tym, że Chrośnica zajęła w 2017 roku 
II miejsce w wojewódzkim konkursie „Piękna Wieś 
Dolnośląska" w kategorii: Najlepszy start w Odnowie 
Wsi. Mieszkańcy wspólnie wykonali wiele prac, które 
poprawiły estetykę sołectwa. W ramach tych działań 
została pomalowana świetlica wiejska w Chrośnicy 
i przystanek autobusowy, obiekty te nawiązują do motta - 
Chrośnica wioska barwnych wątków. Na pętli auto-
busowej, na której mieści się w/w przystanek powstał 
skwer z ozdobnymi kwiatami i krzewami. Został 
wykonany z naturalnych materiałów witacz, który jest 
wizytówką miejscowości. Zagospodarowane miejsca 
służą mieszkańcom i turystom, którzy mogą odpocząć, 
zapoznać się z historią miejscowości, która jest przedsta-
wiona na tablicy wraz z już historycznymi zdjęciami. Na 
skwerze zostały wyeksponowane prace mieszkańców 
wykonywane podczas wspólnych spotkań w świetlicy 
wiejskiej i w Ekomuzem. Chrośnica położona jest 
w Górach Kaczawskich, w dolinie potoku Lipka 
(Chrośnicki Potok). Przez Chrośnicę przebiega niebieski 
międzynarodowy szlak turystyki pieszej E3. Z inicjatywy 
liderów, w tym Pani Sołtys został zrealizowany pomysł 
na postawienie ogólnodostępnej Szafy z książkami. 
Szafa jest dostępna dla mieszkańców Chrośnicy, gości 
oraz turystów, którzy wędrują szlakiem. Książki można 
poczytać na miejscu, a także wypożyczyć - do domu, na 
trasę oraz zostawić swoje. Pomysł spotkał się z pozy-
tywną opinią mieszkańców i turystów, którzy wspo-
magają lokalną inicjatywę poprzez przesyłanie książek, 
które znakowane pieczątką - „Chrośnica wioska 
barwnych wątków" i „Szafa z książkami" są następnie 
wykładane w szafie lub świetlicy wiejskiej. W okresie 
letnim jest organizowane głośne czytanie z szafy. Dzieci 
mogą posłuchać bajek, a później organizowane są gry 
i zabawy. Chrośnica dzięki inicjatywie Pani Sołtys 
i Fundacji Mazelan zrealizowała projekt w ramach 
konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju" 
poprzez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA. 
W ramach tego projektu w centrum wsi - w jego „sercu", 
mieszkańcy Chrośnicy posadzili Dąb Pokoju. Pierwotnie 
w tym miejscu rosły dwa dęby, niestety jeden uległ siłom 
natury. Drugi rośnie w Chrośnicy od 1871 roku. Nowo 
posadzony dąb przez mieszkańców stanowi symbol 
i przesłanie pokoju na cały świat.
 Pani Sołtys bardzo mocno aktywuje seniorów do 
działań na rzecz sołectwa, w ramach projektu „Gminne 
Rady seniorów Powiatu Jeleniogórskiego" realizo-
wanego przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, w Chrośnicy 
powstał „Różany Zakątek", kolejny zielony zakątek 
wypoczynkowo-rekreacyjny. 
 Mieszkańcy wraz z Sołtysem przeprowadzają 
wspólne akcje związane ze sprzątaniem cmentarza 

i terenu wokół zabytkowego kościoła. Prowadzone też są 
prace porządkowe na szlaku turystycznym (przycinanie 
gałęzi). Sołtys wraz z mieszkańcami opiekuje się jednym 
z najcenniejszych zabytków w Chrośnicy, jakim są 
krzyże pojednania. Przy kościele pw. św Jadwigi Śląskiej 
znajduje się największe skupisko 5 krzyży pokutnych. 
Kościół wraz z krzyżami znajduje się przy szlaku 
turystycznym, stąd miejsce z krzyżami jest zawsze 
wykoszone, uprzątnięte, aby pamiątki średniowiecznego 
prawa były zawsze widoczne dla turystów. 
 Planowane działania na rzecz rozwoju sołectwa:
Pani Sołtys zgłasza potrzebę wykonania inwestycji 
związanej z budową wodociągu i kanalizacji miejsco-
wości. Wykonanie tych inwestycji pozwoliłoby na 
zaopatrzenie miejscowości w wodę, co przełożyłoby się 
na rozwój bazy agroturystycznej w miejscowości 
Chrośnica, która w obecnym czasie nie dysponuje 
miejscami noclegowymi. Sąsiedztwo SKI ARENA Łysa 
Góra - Ośrodka sportów zimowych i letnich Łysa Góra w 
Dziwiszowie jest dobrym miejsce do rozwoju infra-
struktury dla turystów przebywających w Gminie Jeżów 
Sudecki i wędrujących szlakiem turystyki pieszej. 
Działalność ośrodka skupia wielu uczestników, którzy 
między innymi starują w zawodach rowerowych 
„Łysogórki", które odbywają się cyklicznie od czerwca 
do września. 
 Dużym problem dla mieszkańców jest brak 
komunikacji, ponieważ kursują tylko autobusy dowożące 
młodzież szkolną. W imieniu mieszkańców Pani Sołtys 
wnioskuje do władz gminy o rozwiązanie tego problemu.
Pani Sołtys wraz z Samorządem wsi Chrośnica planuje 
do zrealizowania następujące działania:
-  jako pierwsze zadania na terenie Sołectwa w 2018 roku 

planuje się zakup sadzonek  kwiatów i krzewów, celem 
poprawienia estetyki wsi i zachęcenia mieszkańców  
do poprawienia wyglądu swoich posesji, 

-  zagospodarowanie boiska sportowego, 
- budowa murów oporowych przy rzece Lipka - 

współpraca z zarządcą cieku wodnego  i Gminą Jeżów 
Sudecki,

- remont kościoła - renowacja ołtarza, wykonanie 
elewacji, uruchomienie zegara na wieży kościelnej, 

-   remonty dróg gminnych,
- budowa miejsc wypoczynkowych dla turystów przy 

szlaku turystyki pieszej. 
 Biorąc pod uwagę zaangażowanie Pani Sołtys, 
wiele z planowanych zadań zostanie zrealizowanych na 
terenie sołectwa Chrośnica. 
 Oceniając dotychczasową aktywną pracę 
p. Stanisławy Bieniasz oraz jej plan działań, z pełną 
odpowiedzialnością i uznaniem zgłosiliśmy ją do 
konkursu „Sołtys Roku 2017". 

Redakcja
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Sesje Rady Gminy

 XXXV Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła 
się dnia 14 lutego 2018 roku w Euroregionalnym 
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. W sesji uczestni-
czyło 12 Radnych, czas trwania obrad od godz. 13.00 do 
godz. 15.50.
 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 XXXIV Sesji Rady Gminy.

2. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji 
Rady Gminy za 2017 rok.

3. Plany pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok, 
zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2018 rok. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wyodrębnienia funduszu sołeckiego, 
b/przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska wielo-

funkcyjnego w Siedlęcinie przy ulicy Długiej 22 
stanowiącego własność Gminy Jeżów Sudecki, 

c/ powołania Zespołu do przedstawienia opinii Radzie 
Gminy Jeżów Sudecki o kandydatach na ławników 
do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, 

d/ nadania nazwy ulicy, 
e/ wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Jeżów Sudecki, 

f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Jeżów Sudecki w 2018 roku, 

g)zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 
25 września 2017 roku w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej na zadanie służące ochronie 
powietrza, w ramach programu priorytetowego pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woje-
wództwa  dolnośląskiego".

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

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

Rady Gminy.
8. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady przedłożył Radzie Gminy 
sprawozdanie z pracy Rady Gminy - Rada Gminy 
obradowała na 11 posiedzeniach Rady Gminy. W 2017 
roku Radni przyjęli 60 uchwał, które dotyczyły spraw 
budżetowych, gospodarki komunalnej i organizacyjnych. 
Frekwencja na sesjach: liczba nieobecności 
1. Łobocka Katarzyna - 1
2. Gawron Krzysztof - 1  
3. Mazepa Grzegorz - 3
4. Rosół Paweł - 5

5. Kacperski Andrzej - 1
6. Tyka Krystyna -1
7. Karmelita Teresa - 2 
8. Kaczmarczyk Pałucha Lidia - 2 
9. Wolak Agata - 1 
10.  Lesik Wacław  - 1  
 Po sprawozdaniu Przewodniczącego Rady 
Przewodniczący Komisji złożyli sprawozdania i przed-
stawili plany pracy na 2018 rok. Rada Gminy przyjęła 
plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 
 Realizując porządek obrad Rada Gminy przyjęła 
uchwały zawarte w porządku obrad. 
 W interpelacjach i zapytaniach Radnych zostały 
poruszone następujące tematy: 
Radna Katarzyna Łobocka 
 Dostarczenie piasku do posypywania drogi 
w okolice posesji - Chrośnica 60. 
Radna Lidia Kaczmarczyk Pałucha 
 Jaką podwyżkę cen wody uwzględniono w budżecie 
gminy na 2018 rok?
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz 
1.Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na wyre-

montowanej drodze nr 88 w Dziwiszowie - 
ustawienie znaków dot. ograniczenia prędkości, 
droga z pierwszeństwem przejazdu. Namalowanie 
znaków pionowych na barierce przy bibliotece. 
Postawiona bariera przy potoku jest niewidoczna 
i stwarza to zagrożenie dla użytkowników drogi. 

2.Zaprojektowanie oświetlenia drogowego od posesji 21 
do 144, w związku z planowanym przeniesieniem 
przystanku autobusowego, oświetlenie jest konie-
czne ze względu na bezpieczeństwo pieszych. 

3.Zorganizowanie spotkania z samorządem wsi, 
Stowarzyszeniem OSP Dziwiszów celem omówienia 
planowanych działań w Sołectwie Dziwiszów.

Radny Andrzej Kacperski 
Poprawa stanu technicznego ulicy Sportowej w Jeżowie 
Sudeckim w kierunku warsztatu załatanie dziur.

Sprawy różne :
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów 
1. Niedokończony remont mostu na drodze nr 88 

w Dziwiszowie.
2. Ustawienie punktów świetlnych od przystanku przy 

kościele w kierunku posesji  nr 32 w Dziwiszowie. 
Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin 
1. Kiedy nastąpi uruchomienie przepompowni 

w Siedlęcinie po wcześniejszej awarii?
2. Dostarczenie Regulaminu nowo wybudowanego 

boiska pracownikowi świetlicy  i Szkole Podsta-
wowej w Siedlęcinie.

Pan Daniel Ciężki - mieszkaniec Dziwiszowa 
1. Remont dróg na Leśnym Zaciszu, przekształcenie 

działek z rolnych na budowlane w Dziwiszowie 
(droga).

 2. Kiedy powstanie plan remontu ulicy Kaczawskiej 
w Dziwiszowie?



Pani Teresa Halenda - mieszkanka Jeżowa Sudeckiego 
  Zawarcie umowy ze schroniskiem dla małych 
zwierząt w Jeleniej Górze.
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz 
 Przeprowadzić rozmowę ze schroniskiem dla 
małych zwierząt w Jeleniej Górze, celem uzgodnienia 
dotyczącego przyjmowania zwierząt z terenu naszej 
Gminy, a później przekazywanie ich do schroniska 
w Przylasku. Byłoby to duże udogodnienie dla miesz-
kańców, ze względu na odległość do schroniska z którym 
Gmina ma podpisaną umowę. 

***
 XXXVI Sesja Rady Gminy odbyła się na dwóch 
posiedzeniach w Euroregionalnym Centrum Spotkań 
Gmin Partnerskich. I posiedzenie odbyło się dnia 
14 marca 2018 roku. W sesji uczestniczyło 14 Radnych, 
czas trwania obrad od godz. 14.00 do godz. 15.30.
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 XXXV Sesji Rady Gminy.

2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń, realizu-
jących zadania powierzone  w drodze otwartych 
konkursów w 2017 roku:
 a/ Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki", 
 b/ Euroregionalne Centrum Modelarskie,
 c/ Ludowy Klub Sportowy „Lotnik",
 d/ Moto Klub Siedlęcin.

4.Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawo-
wej i Przedszkola w Jeżowie Sudeckim od 1 września 
2018 roku - Dyrektor Szkoły Podstawowej - p. Anna 
Kędzierska.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 a/przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Jeżowie  Sudeckim w Przedszkole 
oraz utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jeżowie  Sudeckim, 

 b/ustalenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola 
w Jeżowie Sudeckim i oddziałów  przedszkolnych 
działających przy Szkołach Podstawowych Gminy 
Jeżów Sudecki,

 c/ ustalenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawo-
wych w Gminie Jeżów Sudecki.

 6. Zamknięcie I posiedzenia XXXVI Sesji.
 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi przedłożyła Radzie 
Gminy - p. Bożena Matuszewska - podinspektor ds. 
obsługi Rady Gminy. Po sprawozdaniu przedstawiciele 
klubów sportowych, które otrzymały środki z budżetu 
gminy w ramach ogłoszonego konkursu, złożyli 

sprawozdania z realizacji zadania za 2017 rok (poza 
Stowarzyszeniem Moto - Klub Siedlęcin). 
 Przewodniczący obrad podziękował stowarzy-
szeniom za pracę społeczną.
 Realizując porządek obrad, p. Anna Kędzierska - 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim 
przedstawiła Radzie Gminy informację na temat funkcjo-
nowania Szkoły Podstawowej - Przedszkole i Szkoła 
Podstawowa w Jeżowie Sudeckim będą funkcjonowały 
od 1 września 2018 roku w Zespole Szkolno - Przedszkol-
nym, zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 
- Prawo oświatowe, który mówi o możliwości przekształ-
cenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przed-
szkolnych działających w Szkole Podstawowej - 
w przedszkole. Przedszkole utworzone w ten sposób 
tworzy zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas 
działał oddział przedszkolny.
 Obie placówki wchodzące w skład zespołu 
zachowają swoją odrębność, tzn. będą funkcjonowały 
w oparciu o odrębne statuty, ponieważ przedszkole będzie 
tzw. placówką nieferyjną, która będzie pracowała przez 
cały rok szkolny z wyjątkiem miesięcznej przerwy 
w czasie wakacji ustalonej przez organ prowadzący, 
a szkoła będzie placówką feryjną. Ta odrębność będzie 
dotyczyła również Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców, 
a także wymiaru urlopu - nauczyciele zatrudnieni 
w przedszkolu będą mieć wymiar 35 dni roboczych 
urlopu.
 Przedszkole będzie czynne od 6.30 do 16.30 w dni 
robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Plano-
wanych jest utworzenie 4 oddziałów przedszkolnych: 
trzy, cztero, pięcio i sześciolatków, każdy po 25 dzieci. Do 
przedszkola będą przyjmowane dzieci zamieszkałe na 
terenie gminy Jeżów Sudecki, zgodnie z art.131 ustawy 
Prawo oświatowe. W przypadku większej liczby 
kandydatów niż miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym 
będą brane pod uwagę następujące kryteria: wielo-
dzietność rodziny kandydata - art. 4 ustawy Prawo 
oświatowe - wyjaśnia, że pod tym pojęciem rozumie się 
posiadanie 3 dzieci i więcej; niepełnosprawność kandy-
data; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
niepełnosprawność obojga rodziców; niepełnosprawność 
rodzeństwa; samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie - czyli wychowywanie dziecka przez pannę, 
kawalera, wdowę, wdowca, osobę rozwiedzioną, osobę 
posiadającą orzeczenie o separacji, chyba że ta osoba 
wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 
objęcie kandydata pieczą zastępczą - rodzina zastępcza, 
rodzinny dom dziecka. Wszystkie te kryteria mają 
równoważną wartość. W przypadku równorzędnych 
wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub w przypadku wolnych miejsc, na 
drugim etapie postępowania brane będą pod uwagę 
kryteria samorządowe: rodzice są zatrudnieni w pełnym 
wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym, lub 
prowadzą gospodarstwo rolne, lub - działalność 
gospodarczą - 4 pkt, rodzice/ rodzic pracuje na terenie 
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gminy Jeżów Sudecki - 3 pkt, jeden z rodziców jest 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 pkt, do 
przedszkola lub szkoły podstawowej uczęszcza 
rodzeństwo kandydata - 1 pkt. W przypadku dzieci spoza 
terenu gminy, jeśli będą wolne miejsca, obowiązuje ta 
sama zasada dotycząca rekrutacji.
 W przedszkolu będzie pracowało siedmiu 
nauczycieli, dwie pomoce - woźne, konserwator 
i intendent. Wyżywienie dzienne w formie cateringowej 
to stawka 12 zł - za dzień. Będzie to opłata pokrywana 
przez rodziców. Dzieci będą miały sfinansowane 
z projektu zajęcia: gimnastyki korekcyjnej, zajęcia 
rytmiczno - taneczne i języka angielskiego dwa razy 
w tygodniu - każda grupa, ponadto zajęcia logopedyczne 
- trzy grupy - dwa razy w tygodniu, a najstarsza grupa - 
zajęcia z robotyki i zajęcia - „Szalony naukowiec 
i odkrywca" - polegające na eksperymentach i doświad-
czeniach przyrodniczych - zorganizowane we współ-
pracy z Uniwersytetem Wrocławskim bądź innym 
ośrodkiem naukowym. Do dyspozycji przedszkola będą 
cztery w pełni wyposażone sale z przylegającymi do 
każdej toaletami.
 Z projektu „Przedszkole wysokich lotów 
w gminie Jeżów Sudecki" sfinansowany będzie także 
zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy 
programowej - tzn. m.in. tablice interaktywne, 
projektory, laptopy do każdej sali (na kwotę 37.000 zł), 
zestaw słuchowisk, zabawki, książki, materiały plasty-
czne, gry, maty, materiały do diagnoz, zajęć specja-
listycznych itp. (na kwotę ok. 146.490 zł). W ramach 
projektu zostaną zatrudnieni pracownicy do przedszkola, 
osoby prowadzące zajęcia specjalistyczne oraz przepro-
wadzone zostaną kursy - warsztaty dla nauczycieli, 
a także powstanie plac zabaw z urządzeniem wielo-
funkcyjnym, huśtawką, sprężynowcami, karuzelą, 
trampoliną (na kwotę ok. 27.400 zł).
 Do szkoły podstawowej będą przyjmowane 
dzieci mieszkające w obwodzie szkoły (Jeżów Sudecki, 
Płoszczyna, Dziwiszów) - na tzw. zgłoszenie - zgodnie 
z art. 133 ustawy Prawo oświatowe. Kandydaci spoza 
obwodu, w przypadku wolnych miejsc, będą mogli być 
przyjęci - po postępowaniu rekrutacyjnym, wg nastę-
pujących kryteriów: do przedszkola lub szkoły podsta-
wowej uczęszcza rodzeństwo - 3 pkt, miejsce pracy 
rodziców znajduje się na terenie gminy - 2 pkt, kandydat 
uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Jeżowie 
Sudeckim - 1 pkt. Obecnie trudno powiedzieć, ile będzie 
oddziałów w nowym roku szkolnych. Na chwilę obecną - 
klasa 1 - jeden, klasa 2 - 1, klasa 3 - 1, klasa 4 - dwa, klasa 
5 - dwa, klasa 6 - jeden, klasa 7 - dwa, klasa 8 - jeden - w 
sumie 11. Ponadto 2 oddziały gimnazjalne. W sumie 13 
oddziałów - około 270 uczniów. Docelowo szkoła 
planowana była na 12 oddziałów po 25 dzieci, czyli na 
300 uczniów. W budynku nowej szkoły będzie 12 sal 
w pełni wyposażonych w meble szkolne, w tym 
pracownia komputerowa na 24 stanowiska, gabinet 
przyrodniczy i matematyczny. Ponadto aula - wspólna dla 

szkoły i przedszkola, sala konsumpcyjna na 48 miejsc, 
szatnie, pomieszczenia świetlicy, mediateka z czterema 
stanowiskami komputerowymi oraz gabinet pedagoga 
i gabinet pielęgniarki. Każda sala będzie wyposażona 
w tablice multimedialne, rzutniki, laptopy. Zostaną 
zakupione pomoce do zajęć matematyczno - przyrodni-
czych i zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Będzie funkcjonował dziennik elektro-
niczny, a uczniowie będą mogli korzystać z wyżywienia 
w formie cateringowej. 
 Na pewno nie wszystkie oddziały zmieszczą się 
w nowym roku szkolnym w nowym budynku szkolnym, 
dopóki będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne. 
Pracownia komputerowa będzie 24 - stanowiskowa, więc 
na pewno nie będzie tylu godzin zajęć informatyki 
z podziałem na grupy, co dotychczas. Pracownia będzie 
służyła także do przeprowadzania szkoleń kadry 
pedagogicznej z terenu gminy. Jest również propozycja 
rodziców uczniów klas trzecich, utworzyć klasę sportową 
o profilu piłka nożna, co jest szczytną ideą, którą 
należałoby rozważyć.
 Na pewno warunki nauki i pracy będą komfor-
towe, dlatego korzystając z okazji chcę podziękować: 
Państwu Radnym, pracownikom gminy - Panu Wójtowi, 
pani Sekretarz, pani Skarbnik - za podjęcie decyzji, która 
na pewno była wielkim wyzwaniem dla gminy, ale też 
inwestycją w trosce o poprawę jakości edukacji. 
Zrobiliście to Państwo dla dzieci, które są przyszłością. 
Dziękuję".
 Realizując porządek obrad, Rada Gminy przyjęła 
projekty uchwał zawarte w porządku obrad. 

II posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy, dnia 28 marca 
2018 roku (środa) o godz.14.00.

7. Wznowienie obrad i stwierdzenie kworum.
8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie 

Gminy Jeżów Sudecki - Komendant Komisariatu 
I Policji - kom. Bartłomiej Kamzel. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
c/zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinan-

sowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 
Jeżów Sudecki oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań.

d/zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu 
na realizację zadania pn: „Ograniczenie niskiej emisji 
na terenie Gminy Jeżów Sudecki - Etap I" w ramach 
programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej 
emisji na obszarze województwa dolnośląskiego", 

e/podziału Gminy Jeżów Sudecki na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu.

f/podziału Gminy Jeżów Sudecki na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
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10.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego 
Rady i Wójta Gminy.

11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXV Sesji 

Rady Gminy.
13. Zamknięcie posiedzenia XXXVI Sesji.
 W II posiedzeniu udział wzięło 12 Radnych. 
W porządku obrad został zawarty punkt - Informacja na 
temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Jeżów 
Sudecki. Proszę o zabranie głosu - Komendanta 
Komisariatu I Policji - kom. Bartłomiej Kamzel. 
 Pan B. Kamzel przedłożył Radzie informację za 
okres od 1 stycznia 2017 roku do 12 marca 2018 roku. 
Zanotowano na terenie Gminy 1216 interwencji, 127 to 
wykroczenia, zostały skierowane wnioski o ukaranie do 
sądu, 81 - przestępstw na terenie całej Gminy (zdarzenia 
drogowe, narkotyki, itp.), zatrzymano 13 poszukiwa-
nych. Większość prac wykonuje dzielnicowy, za co jest 
chwalony przez mieszkańców Gminy do Komendanta 
I Komisariatu Policji.
 Realizując porządek obrad Rada Gniny przyjęła 
projekty uchwał zawarte w porządku obrad. 
 W interpelacjach i zapytaniach Radnych zostały 
poruszone następujące tematy:
Radna Lidia Kaczmarczyk Pałucha 
  Jakie kryteria przyjął Wójt rozpatrując uwagi do 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki? Informacja jest 
potrzebna celem omówienia uchwały na posiedzeniu
9 kwietnia 2018 roku. Wniosek o zaopiniowanie 
wszystkich wniosków, a nie tylko odrzuconych.
Radny Krzysztof Gawron 
1.Proszę przedstawicieli sołectw, o zebranie informacji 

na temat stanu technicznego dróg i przekazanie ich do 
Komisji Gospodarki Komunalnej i przedsiębiorczości 
Rady Gminy.

2.W związku z zaplanowanym posiedzeniem komisji 
Rady Gminy dnia 9 kwietnia 2018 roku proszę Radę 
o rozpatrzenie uwag odrzuconych przez Wójta Gminy. 

Radny Kazimierz Lewaszkiewicz 
1.Degradacja ulicy Polnej w Jeżowie Sudeckim, 

samochody ciężarowe o numerach rejestracyjnych DW 
954 TK, DJA 08416 przewożą kopalinę. Następuje 

zapadanie studzienek oraz obłamywanie się pobocza 
drogi. Droga jednokierunkową od posesji nr 1 do 
skrzyżowania dróg z ulicą Polną jeżdżą ciężkie 
betoniarki na plac budowy.

2.Zabezpieczenie ulicy Widok w Dziwiszowie.
 Deweloper rozpoczyna budowę domów na nowej 

działce, droga będzie narażona na zniszczenia przez 
samochody ciężarowe, 

3.Uzgodnienie wspólnego działania dotyczącego gazy-
fikacji w sołectwie Dziwiszów. 

Radna Renata Nowogrodzka 
1. Naprawa oświetlenia na ul. Górnej w Siedlęcinie oraz 

załatanie dziur w nawierzchni  asfaltowej od numeru 41. 

 Sprawy różne :

Pani Stanisława Bieniasz - Sołtys wsi Chrośnica 
  Dowiezienie tłucznia na drogę przy posesji Chrośnica 

43, 45.
Pani Joanna Jamrożek - Sołtys wsi Janówek 
  Naprawa barierek - wzdłuż potoku i drogi 
powiatowej Chrośnica - Janówek oraz na moście 
uszkodzonych przez samochód wiozący drewno z lasu. 
Pan Mateusz Bławat - Sołtys wsi Wrzeszczyn 
 Przegląd hydrantów w trybie pilnym celem 
zmniejszenia zagrożenia mieszkańców naszej gminy.
Pani Teresa Halendy - mieszkanka Jeżowa Sudeckiego 
 Składam podziękowanie za przekazanie środków 
na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. 
Pan Patryk Waloszczyk - mieszkaniec Dziwiszowa 
 Naprawa drogi nr 25 w Dziwiszowie. 
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów 
1.Wspólne działanie celem realizacji zadania inwes-

tycyjnego - gazyfikacja wsi Dziwiszów.
2.Brak informacji zwrotnej dla mieszkańców dotyczącej 

rozpatrzenia uwag do Studium (…). 

     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
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Apel do mieszkańców 

 Dzielnicowy terenu Gminy Jeżów Sudecki 
zwraca s ię  z  prośbą do mieszkańców gminy 
o  umieszczanie w miejscu widocznym numerów posesji, 
z uwagi na fakt napływu informacji o trudnościach 
w szybkim dotarciu pod wskazany adres od służb 
ratunkowych, tj. Straży Pożarnej, Pogotowia Ratun-
kowego, Policji i innych. 
 Nadmienić należy, że w myśl art. 47b ust. 1, ust. 2 
i ust. 4 Ustawy Prawo geodezyjne i  kartograficzne 
„właściciel nieruchomości jest zobowiązany do 
umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej 

budynku tabliczki z numerem porządkowym", na 
tabliczce zamieszcza się również nazwę ulicy lub 
placu."…. Tablice z numerami porządkowymi umiesz-
czane na budynkach powinny być od zmroku do świtu 
oświetlone i utrzymywane  w należytym stanie.
W przypadku uporczywego uchylania się od w/w 
obowiązku może zostać nałożona kara grzywny.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
II Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze

asp. szt. Michał Góźdź 



Świąteczne   „Głośno z szafy”

 W czwartek, 29 marca, 
w Chrośnicy odbyło się wyjątkowe 
świąteczne spotkanie pn. „Głośno  
z Szafy". Cykliczna impreza 
związana jest z otwartym punktem 
bezpłatnych książek, Szafą z Książ-
kami. Zwykle „Głośno z Szafy” 
odbywa się w każdy ostatni piątek 
miesiąca, jednak marcowe spot-
kanie przeniesione zostało na 
Wielki Czwartek. W świetlicy 
wiejskiej w Chrośnicy spotkali się 

m i e s z k a ń c y 
nie tylko gminy Jeżów Sudecki, ale 
także z obszaru Gór Kaczawskich. 
Podczas imprez stałym punktem 
jest głośne czytanie książek- wybór 
padł na „Polskie tradycje świąte-
czne". Poznaliśmy historię jajka, 
tradycję barwienia naturalnego 
i zdobienia jaj. Lektura przypo-
mniała także zapominane powoli 
gry i zabawy podczas świąt wielka-
nocnych. Od teorii uczestnicy 
przeszli do praktycznych zabaw 
i eksperymentów- barwienie jaj 

przy współpracy Ekomuzeum 
Tkactwa i Barwienia Naturalnego 
w Chrośnicy. Nie brakowało efektu 
„wow!", barwniki z ekomuzeum 
często są powszechnie znane 
z zupełnie innej użytkowej funkcji, 
a odpowiednie dodatki to prawie 
magia. Efekty pracy z jajem 
i naturalnymi barwnikami, a także 
nowe-stare techniki zdobienia 
robiły wrażenie również na doro-
słych i doświadczonych pisan-
karzach.
 Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania 
Głośno z Szafy, gdzie Książka łączy się z zabawą. 
Imprezy są bezpłatne, podobnie jak Książki z naszej 
szafy.

Joanna Wojtko 

Przedszkolaki z Siedlęcina pożegnały zimę

  Dzień 21 marca przywitał 
przedszkolaki słoneczną aurą 

- nic dziwnego - na tę datę 
przypadł Pierwszy Dzień 
Wiosny.  Starszaki  oraz 
Tuptusie wybrały się na 
spacer, zabierając ze sobą 
instrumenty, dobry humor 
oraz Panią Zimę - Marzannę.  
Przechadzając się w okolicy 
p rzedszko la ,  śp iewa ły, 
krzyczały, tupały i klaskały, 

przeganiając zimę i witając wiosnę. Po głośnym 
i radosnym spacerze przyszedł czas na symboliczne 
spalenie Marzanny i przywitanie nowej pory roku.  
Głośne skandowanie „Witaj, wiosno!" słychać było 
w całej okolicy, a wraz ze zniknięciem Marzanny dzieci 
na dobre pożegnały mroźną, zimową aurę. 

                                                          

Patrycja Ostapczuk
Dominika Litke

7



8

Druga Kadencja Młodzieżowej Rady 
Gminy Jeżów Sudecki 

 Dnia 26.02.2018r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Jeżów Sudecki odbyła się pierwsza sesja drugiej 
kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Jeżów Sudecki.
 Po stwierdzeniu kworum i zatwierdzeniu po-
rządku obrad Wójt Gminy Edward Dudek wręczył 
młodym radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego. 
W drugiej Kadencji Młodzieżowej Rady mamy 
wybranych dziesięciu Radnych : Joanna Borowiec, Julia 
Dubicka, Natalia Jasińska, Jakub Karmelita, Oskar Łabik, 
Maciej Mackiewiecz, Wiktoria Mikucka, Magdalena 
Puryj, Hubert Szabliński i Urszula Zyśk.

 Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie 
radnych, po odczytaniu przez Wójta Roty ślubowania: 
„Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra 
i pomyślności młodzieży Gminy Jeżowa Sudecki, działać 
zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży - 

godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, 
troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla 
wykonania zadań Rady" radni obecni w sali wypowiadali 
słowo ślubuję. 
 Kolejno w drodze tajnego glosowania młodzi radni 
po dwóch głosowaniach wybrali Przewodniczącego 
Młodzieżowej Rady. Został nim Jakub Karmelita uczeń 
klasy VII Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim.  

 Wójt Gminy Edward Dudek oraz obecni na sesji 
Dyrektorzy Szkół Podstawowych naszej Gminy Pani Anna 
Kędzierska i Pani Zuzanna Kozyra, a także zgromadzeni 
goście serdecznie gratulowali młodym radnym odwagi 
wynikającej z poddania się samoocenie przez rówieś-
ników, i zaangażowania w sprawy gminy oraz życzyli 
wielu sukcesów, rozwoju osobistego i pomyślnych decyzji 
na rzecz swojego środowiska.

 Sekretarz Gminy Jeżów Sudecki 
 Ewa Nidzgorska 

Dzień Ziemi

      25 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Jeżowie 
Sudeckim świętowaliśmy Dzień Ziemi. Klasa 2 wraz 
z wychowawcą Małgorzatą Walczyszyn przygotowała 
przedstawienie pt. „W lesie na polanie” .
 Dzieci przebrane były za zwierzątka, które 
sprzątały w lesie śmieci pozostawione przez ludzi. 
Uczniowie powiedzieli ekologiczny wiersz i zaśpiewali 
piosenkę Majki Jeżowskiej „Moja planeta”. Uczniowie 

klas 0-3 zaprezentowali modę ekologiczną. Wszystkie 
stroje wykonane były pomysłowo, z najnowszymi 
trendami w tym sezonie. Zostały stworzone z gazet, 
reklamówek, butelek, kartonów, worków. Każda klasa 
zaśpiewała piosenkę z okazji święta Ziemi.
 Na koniec dyrekcja P. Anna Kędzierska i P. Anna 
Bodnar wręczyły uczestnikom mody ekologicznej słodkie 
nagrody ufundowane przez radę rodziców.

Małgorzata Walczyszyn
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Laureaci konkursu 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” 

 Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Czernicy, jak co roku, 
wzięli udział w kolejnej edycji 
konkursu plastycznego pt. 
„Strażak uczy, pomaga i ratuje" . 
Różnymi technikami plasty-
cznymi przedstawili udział 
strażaków i jednostek straży po-
żarnych w akcjach ratowniczo - 
gaśniczych, zwalczaniu klęsk 
żywiołowych, ratownictwa 
ekologicznego oraz działania na 

rzecz ochrony środowiska. Praca Antka Górala - z od-
działu przedszkolnego naszej szkoły otrzymała wyróż-
nienie w eliminacjach powiatowych, a na etapie 
wojewódzkim zwyciężyła.
 Popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności posłu-giwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i 
tradycji ruchu strażackiego służy też organizowany od 40 
lat  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. 21 marca 2018 r. Zarząd Oddziału 

Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, w Zespole 
Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze, 
zorganizowali Eliminacje Powiatowe OTWP. Wyłoniony 
w szkolnym turnieju uczeń kl. VI czernickiej szkoły – 
Jakub Leszcz otrzymał tam najwięcej punktów po teście 
pisemnym w  I grupie wiekowej. Po eliminacjach 
ustnych zajął ostatecznie 2 miejsce w powiecie 
jeleniogórskim. W nagrodę otrzymał drukarkę 
komputerową.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Dorota Gudakowska 

„Puchar Wagarowicza”

 W dniu 21 kwietnia 2018 r. odbyła się kolejna - 21 
edycja Ogólnopolskich Marszów na Orientację „Puchar 
Wagarowicza". W tym roku wyjątkowo bazą imprezy 
była Góra Szybowcowa. Lokalizacja zawodów w tym 
miejscu okazała się strzałem w dziesiątkę. Od samego 
rama przyjeżdżających na miejsce uczestników oprócz 
organizatorów witał błękit nieba i niepowtarzalne, piękne 
panoramy. Impreza poprzedzona została ceremonią 
podsumowania Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na 
Orientację za rok 2017. Spośród wielu laureatów tego 
współzawodnictwa wyróżnione zostały Sandra Berej 
i Emilia Michorczyk, które wygrały to współzawod-
nictwo w kategorii juniorów. W generalnej klasyfikacji 
drużynowej ubiegłoroczną rywalizację wygrał Klub 
Turystyki Kwalifikowanej „Łapiguz” Siedlęcin. Cere-
monię wręczenia pucharów uświetnił swoją obecnością 
Z-ca Wójta Gminy Jeżów Sudecki Pan Artur Smolarek. 
 Po podsumowaniu ubiegłego roku oraz odprawie 
technicznej uczestnicy zawodów ruszyli na trasy, które 
zbudowane zostały w bardzo malowniczym masywie 
Góry Szybowcowej. Wracający z pierwszego etapu 
korzystali z posiłku międzyetapowego, składającego się 
z napoju oraz bułki słodkiej z piekarni Państwa Miroś 
w Jeżowie Sudeckim, którzy na okoliczność naszej 
imprezy specjalnie obniżyli jej cenę, za co organizatorzy 

składają specjalne podziękowania. Po zawodach 
wszyscy uczestnicy delektowali się nie tylko widokami, 
ale również kiełbaskami z grilla przygotowanymi przez 
Restaurację Hexa 66.  
 Po powrocie wszystkich uczestników z tras 
podsumowano i ogłoszono wyniki rywalizacji oraz 
rozdano nagrody. Zwycięzcami tegorocznej edycji 
„Pucharu Wagarowicza” okazali się:
w kat. TE - Roman Trocha z Klubu Orientop Wrocław
w kat. TS - zespół Ryszard Świerczyński (Orientop 
Wrocław) i Marcin Ciesłowski (PTTK Strzelin)
w kat. TJ - zespół Kacper Kubacki i Katarzyna Makuch 
(Bolków)
w kat. TM - zespół Madurska Zuzanna i Izabela 
Daszkiewicz (Bolków)
w kat. TD - zespół Kacper Ćwikiel i Krystian Cisek 
(Opolno)
 Ogółem w zawodach wystartowało 162 zawod-
ników, a przepiękna pogoda wprowadziła  wszystkich 
uczestników w piknikowy nastrój. Kierownikiem udanej 
imprezy był Adam Rodziewicz, a Sędzią Głównym 
Marek Wąsowski. Impreza zorganizowana została przy 
wsparciu finansowym Gminy Jeżów Sudecki, Powiatu 
Jeleniogórskiego oraz Województwa Dolnośląskiego.

Adam Rodziewicz
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Spotkanie wielkanocne w naszej szkole

 Dnia 28 marca 2018 roku, w naszej szkole, 
odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne „Jajeczko." 
Program artystyczny przygotowały klasy: pierwsza, 

druga i trzecia pod kierun-
kiem Pani Krystyny Sos 

i Doroty Piwowar. Pani 
Krystyna Sos przygoto-
wała dekorację sali i pio-
senkę o pisankach, którą 
zaśpiewała klasa druga. 
Uczniowie podczas spot-

kania przypomnieli nam, co symbolizują potrawy 
święcone w Wielką Sobotę. Teraz na pewno każdy uczeń 
naszej szkoły wie, że Baranek Wielkanocny jest 
najważniejszy w koszyczku, ponieważ jest symbolem 
Zmartwychwstałego Jezusa, a jajka są symbolem 
odradzającego się życia. 
 Na naszym szkolnym stoliku wielkanocnym 
znalazła się lukrowana baba wielkanocna, mazurek 
udekorowany owocami, wędlina, chrzan, sól, chleb, 
Baranek Wielkanocny oraz jajka, którymi dzieliliśmy się 
po zakończeniu programu artystycznego i składaliśmy 
sobie świąteczne życzenia.

       
Dorota Piwowar

Dach dworu przy wieży książęcej w Siedlęcinie
 już wkrótce powróci do wyglądu 

i stanu sprzed prawie 120 lat

    Wieża w Siedlęcinie oraz jej otoczenie jest od 
kilkunastu lat miejscem realizacji rozmaitych działań, 
których głównym celem jest poprawa stanu obiektu oraz 
jego otoczenia. Oczywiście jest to proces żmudny 

i realizowany przez 
S t o w a r z y s z e n i e 
„ Wi e ż a  K s i ą ż ę c a 
w Siedlęcinie" oraz 
Fundac ję  „Zamek 
C h u d ó w "  m e t o d ą 
kolejnych kroków.
Z pewnością jednak 
mieszkańcy gminy 
oraz przybywający do 
wieży turyści mogli 
zauważyć, że obok na 
stałe już wpisanych w 
kalendarz wydarzeń 
kulturalnych: kon-
certów, spacerów ani-
mowanych, a także 
o r g a n i z o w a n y c h 

w każdą sobotę targów lokalnych producentów pn. 
„Górskie Smaki", realizowane są również kolejne prace 
rozbiórkowe i remontowe.  W 2017 roku - między innymi 
przy wsparciu organizacyjnym mieszkańców Siedlęcina 
- zniknęła szpecąca najbliższe otoczenie wieży betonowa 
wiata - spadek po PGR. W tym samym roku, dzięki 
dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
zrealizowany został pierwszy etap remontu dachu dworu. 
Przemurowane zostały wtedy grożące zawaleniem 
zabytkowe kominy, wymieniona zniszczona przez 
szkodniki podłoga na poddaszu, naprawione najważ-
niejsze uszkodzenia więźby dachowej. 
 Co najważniejsze - na łączniku miedzy dworem 
i wieżą (wcześniej przez ponad 10 lat zabezpieczonym 
jedynie papą) przywrócono dawne gontowe pokrycie 
dachu i odtworzono znane z ponad  stuletnich zdjęć 
lukarny.
 To właśnie historyczne zdjęcie dworu, które 
zrobiono około 1900 roku, pokazuje, że dachy budynku 
kryte były gontem i miały pierwotnie dwa rzędy 
lukarnowych okien. Co ciekawe, ogląd konstrukcji dachu 
od wewnątrz przyniósł informacje, że pokrycie gontowe 
wcale nie zostało usunięte, a jedynie około 1910 roku na 
gont nabito łupek, który mimo zniszczeń i uszkodzeń 
zachował się w dużym stopniu do dziś. Dzięki temu 
zabiegowi nawet dziś od wewnątrz widoczne są gonty 
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oraz pozostałości po konstrukcjach dawnych lukarn, 
z których odczytać można wymiary ich pierwotnych 
otworów. Dzięki tym wszystkim informacjom mógł 
powstać projekt budowlany, który po zatwierdzeniu 
przez konserwatora zabytków i uzyskaniu pozwolenia 
budowlanego pozwala na bardzo wierne odtworzenie 
dawnego dachu dworu i nadanie mu wyglądu sprzed 
prawie 120 lat!
 W roku 2018 znacząca większość dachu nad 
głównym budynkiem dworu ma szanse zostać przy-

wrócona do pierwotnego stanu - w ramach planowanych 
robót zdjęty zostanie zniszczony łupek, zrekonstruowane 
pokrycie gontowe, a także odtworzone dawne lukarny.    
Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, które przeznaczyło na ten cel 200.000 zł, 
a także Gminy Jeżów Sudecki, która zapisała w tego-
rocznym budżecie 10.000 zł na wsparcie remontu dachu, 
najprawdopodobniej już na przełomie maja i czerwca 
rozpoczęte zostaną prace budowlane. Ich efekt będzie 
można obejrzeć najpewniej późnym latem. Co ważne, 
planuje się taką realizację remontu, aby możliwe było 
bezpieczne dojście do wieży i jej codzienne zwiedzanie.
 Na następne lata Stowarzyszenie i Fundacja 
przygotowywać będą projekty remontu elewacji 
i wymiany okien we dworze. Trzeba mieć nadzieję, że 
i w kolejnych latach działania te będą mieć szanse na 
dofinansowanie ze strony obecnych i nowych gran-
todawców. Raz jeszcze dziękujemy Ministerstwu 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminie Jeżów 
Sudecki za finansowe wsparcie tegorocznych prac!

Przemysław Nocuń 

Najstarsi najmłodszym w Jeżowie Sudeckim

   W kwietniu br. 
grupa uczennic 
klasy III b gimna-
zjum przygoto-
wała dla najmłod-
s z y c h  u c z n i ó w 
z  klasy I naszej 
szkoły akcję w ra-
mach programu 
„ Ż y j  s m a c z n i e

i zdrowo" z zakresu zdrowego odżywiania. Najmłodsi 
bawili się w różne zabawy ruchowe przy muzyce,  
rozwiązywali zagadki, dowiedzieli się o zdrowych 

nawykach żywieniowych. Na zakończenie zajęć 
uczennice klasy III zaprosiły po zabawie pierwszaczków 
do przygotowanego wcześniej „zdrowego poczęstunku” 
składającego się z warzyw, owoców i soków. Atutem tych 
działań była świetna atmosfera, bardzo ładnie przy-
gotowana dekoracja i zaangażowanie uczennic 
w realizację zadań. 

Brawo! 
A radość i uśmiech na twarzach najmłodszych 

bezcenny.

Sylwia Mackiewicz



Dni Jeżowa Sudeckiego'2018 

Program obchodów:

24 maja - czwartek 
Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich 

- godz. 17.00 - Koncert chóru szkolnego  „Hity ze starej i nowej płyty”, 
- wręczenie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,

                       - występ zespołu ludowego „Dziwiszowianki”,
- słodki poczęstunek.

25 maja  - piątek 
Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim 

-  godz. 9.30  Konkurs ortograficzny  o Pióro Wójta Gminy. 
Boisko „Orlik” 

- godz. 10.30 - Zawody piłkarskie młodzików o puchar Wójta Gminy.

26 maja - sobota 
Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich - Festyn Rodzinny  

            - godz. 14.00 
- Gry i zabawy przygotowane przez Nadleśnictwo Lwówek Śląski 

i Związek Gmin  Karkonoskich, Ochotniczą Straż Pożarną w Jeżowie Sudeckim,
- Konkurs ciast - nagrody za najsmaczniejsze ciasto.

- Stoisko z miodami i wyrobami pszczelarskimi.
- Pokaz sztuk walki AIKIDO.

- Zawody i pokazy modeli latających.
- Dmuchany zamek, wata cukrowa.

- Gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.
- Grochówka do ostatniej chochli. 

- godz. 18.00 -22.00  Zabawa pod chmurką.

27 maja - niedziela
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Jeżowie Sudeckim

-  godz. 12.00 - Msza św. w intencji mieszkańców Jeżowa Sudeckiego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszej imprezie!

Organizatorzy i sponsorzy: Sołtys, Rada Sołecka w Jeżowie Sudeckim, Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim, Stowarzyszenia: Euroregionalne Centrum Modelarskie, 

OSP Jeżów Sudecki, LKS „Lotnik”, Radni Rady Gminy z Jeżowa Sudeckiego, Wójt Gminy. 

 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. 126, 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 maja 2018r.  Nakład 500 egz.  Druk: Drukarnia EM GRAF.

Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa nr 63
58-521 Jeżów Sudecki

e-mail: gmina@jezowsudecki.pl www.jezowsudecki.pl            
tel./fax 757-132-254,  757-132-255,  757-132-257

Czynny:
Poniedziałek             w godzinach 7.30 – 17.00
Wtorek – Czwartek   w godzinach 7.30 – 15.30
Piątek                        w godzinach 7.30 – 14.00
Kasa czynna jest w godzinach:
Poniedziałek             - 8.00 – 8.30 ,  10.00 – 16.30
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

http://www.facebook.com/Szafazksiazkami

