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Turniej o Puchar Wójta i nie tylko :)  

 Styczeń był miesiącem bardzo intensywnym 
dla naszej Akademii. Młodzi adepci Lotnika aktywnie 
uczestniczyli w każdy weekend w turniejach i różnych 
wydarzeniach sportowych odnosząc sukcesy.  

Rozgrywki w styczniu  rozpoczął rocznik 2010-2011, 
który zajął drugie miejsce na turnieju w Jeleniej Górze. 
Równolegle w Bolesławcu rywalizował rocznik 2008-
2009, który zdominował cały turniej zajmując 
pierwsze miejsce. Następny weekend to kolejne 
aktywności naszych grup. Tym razem starsze roczniki 
rozegrały gry kontrolne zespołem z Promień Żory oraz 
Górnik Wałbrzych. Młodsze roczniki rozgrywały 
mecze w Mirsku, Jeleniej Górze. Najważniejszym 
wydarzeniem w tym miesiącu był turniej o Puchar 
Wójta Jeżowa Sudeckiego, który odbył się 16 stycznia 
dla rocznika 2010-2011. W mocno obsadzonym 

turnieju wygrał zespół Zagłębia Lubin, drugie miejsce 
przypadło Lotnikowi, a trzecia lokata dla KS 
Karkonosze. Nie zwalniając tempa, dzień później, 
rocznik 2009 i 2012-2013 znalazły się na podium na 
turniejach w Jeleniej Górze oraz Legnicy. Styczeń 
skończyli młodzi adepci bardzo aktywnie, ponieważ 
wszystkie roczniki w miniony weekend rywalizowały 
na różnych turniejach: 
-rocznik 2010 zdobył 2 miejsce w Ząbkowicach 
Śląskich, 
- rocznik 2012-2013 zdobył 3 miejsce w Jeleniej Górze, 
-rocznik 2014-2015 doskonale bawił się w Piecho-

wicach,
-rocznik 2008 - 1 miejsce w Bolesławcu, 
-rocznik 2007-2006 1 miejsce w  Bolesławcu, 
-rocznik 2009 -  3 miejsce w Miroszowie, 
-rocznik 2005-2004 rozegrał kolejne gry kontrolne 

zespołami z Wałbrzycha. 

 Reasumując to tylko część wydarzeń, 
w których uczestniczyli nasi młodzi zawodnicy. Luty 
szykuje się jeszcze ciekawszy!

Trener Koordynator Dawid Świder
Działalność LKS „Lotnik”

 
LKS Lotnik przeprowadzał swoje rozgrywki, mając 
umocowanie prawne, które zawarte było w §10 ust.15 
pkt.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 grudnia 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316). 
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Sesje Rady Gminy

 XX Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła się 
25 listopada 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. Posiedzenie otworzył i prowadził Wiceprzewod-
niczący Rady Gminy – Kazimierz Lewaszkiewicz. 
W Sesji uczestniczyło 12 Radnych. Czas trwania obrad – 
od godz. 13.00  do godz. 14.30.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad 
przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie 
i uczczenie minutą ciszy św. Filipinę Pominkiewicz – 
wieloletniego pracownika Urzędu Gminy i Sołtysa wsi 
Płoszczyna oraz śp. Michała Zycha – twórcę opracowania 
graficznego herbu Gminy Jeżów Sudecki. 
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:

a)  stwierdzenie kworum,
b)  wybór protokolanta,
c) wyłożenie protokołu z XVIII i XIX Sesji Rady Gminy.

2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy 
Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2019/2020.

3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
ź zmian w budżecie gminy na 2020 rok, 
ź wieloletniego programu gospodarowania mieszka-

niowym zasobem Gminy Jeżów Sudecki na lata 2021 – 
2026, 

ź Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki z organi-
zacjami pozarządowymi na lata  2021 – 2025,

ź Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki 
z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

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

5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne i przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji 

Rady Gminy.
7.Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy. 
 Po przyjęciu porządku obrad Rada przystąpiła do 
realizacji pkt. 2 porządku obrad.
 Pan Wójt przedstawił Radzie Gminy Informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Jeżów 
Sudecki w roku szkolnym 2019/2020.
 Po dyskusji Rada Gminy przyjęła informację 
z wnioskiem, aby wyliczyć, jaki jest koszt wydatków na 
jednego ucznia w poszczególnym placówkach oświa-
towych. 
 W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy przyjęła 
uchwały zawarte w porządku obrad. 
 W sprawozdaniu z bieżącej pracy Wójt  omówił 
tematy związane z: Miejskim Zakładem Komunika-
cyjnym, odbiorem prac konserwatorskich zabytków na 
terenie gminy, funkcjonowaniem Związku Gmin 
Karkonoskich oraz Spółki KCGO, wypłat dotacji do prac 
związanych z budową studni w miejscowościach 
Chrośnica i Janówek oraz o przystąpieniu Gminy do 
Aglomeracji Miasta Jelenia Góra (w zakresie budowy 
sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Jeżów Sudecki). 
W kolejnym punkcie porządku obrad  Radni nie złożyli 
interpelacji i zapytań.

W sprawach różnych Radni poruszyli tematy związane 
z wywozem odpadów od mieszkańców, brakiem 
oświetlenia, studzienkach na ulicy Leśnej w Jeżowie 
Sudeckim.

***
 XXI Sesja Rady Gminy odbyła się 21 grudnia 
2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady 
Gminy – Wacław Lesik. W Sesji uczestniczyło 12 
Radnych. Czas trwania obrad – od godz. 13.00  do godz. 
15.50.  
1.Otwarcie Sesji:

a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c)wyłożenie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.

2.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej 
i uchwały budżetowej na 2021 rok:
a) prezentacja projektów: uchwały budżetowej 

i wieloletniej 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 2021 rok.

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a)zmian w Budżecie Gminy na 2020 rok,
b)wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego,
c)Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanaliza-
cyjnych Gminy Jeżów Sudecki na lata 2021 – 2023, 

d)zawarc ia  porozumienia  międzygminnego 
dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji 
zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru 
i granic aglomeracji Jelenia Góra,

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

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

5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne i przyjęcie protokołów z XX Sesji Rady 

Gminy.
7.Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy. 
Realizując porządek obrad Wójt wraz ze Skarbnikiem 

omówili projekty uchwał ws. wieloletniej  prognozy 
finansowej Gminy Jeżów Sudecki, uchwały budże-
towej na 2021 rok. Zostały odczytane opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. w/w uchwał. 



 Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji 
Budżetu Gminy i Spraw Społecznych -  Radna  Krystyna 
Tyka, poinformowała Radę o wnioskach  z posiedzeń 
komisji Rady. Rada Gminy po dyskusji przyjęła  
Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Jeżów Sudecki 
na 2021 rok oraz Uchwałę Budżetową na 2021 rok. 
 Po przyjęciu Budżetu Gminy na 2021 rok, Rada 
Gminy przyjęła uchwały zawarte w porządku obrad. 
 Wójt w swoim sprawozdaniu omówił tematy 
związane z podwyżką cen biletów  Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego, Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów 
Sudecki, projekt uchwały został przekazany do Rady 
Gminy oraz przedstawił wyniki współzawodnictwa 
Ludowych Zespołów Sportowych za 2020 rok. 
 Po sprawozdaniu Przewodniczący obrad  
zarządził ponowne głosowanie nad projektem uchwały  
ws. szczegółowych warunków przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
W systemie elektronicznym zarejestrowano imienne 
głosowanie, gdzie oddano 12 głosów „za”. Wynik 
głosowania jest zgodny z głosowaniem tradycyjnym 
poprzez podniesienie ręki. 
 W sprawach różnych Wójt podziękował Stowa-
rzyszeniu „Nasz Siedlęcin” za podpisanie umowy na 
wykonanie siłowni zewnętrznych i placów zabaw na 
terenie Gminy Jeżów Sudecki na kwotę 300 tys. zł.
 Posiedzenia sesji zostały zarejestrowane na 
nośnikach audiowizualnych pozwalających na 
odtworzenie obrazu i dźwięku. Nagrania znajdują  się na 
stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-
sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Jeżów Sudecki.
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Budżet Gminy 2021 roku 

    Na 2021 rok zaplanowano dochody budżetowe 
w wysokości  38.799.610zł i wydatki budżetowe 
w kwocie 40.083.902 zł.
Podstawą do planowania były między innymi:
ź Zarządzenie Wójta Gminy nr 28/2020 z dnia 

28 sierpnia 2020r.
ź decyzja Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 

z dnia 14 października 2020r.
ź decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP. 

3110.22.2020.KSz z dnia 22 października 2020r.                
ź decyzja Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura 

Wyborczego w Jeleniej Górze nr DJG-3113-2/20 z dnia 
23 października 2020r.

Zarządzenie Wójta Gminy określiło wskaźniki wzrostu 
planowanych dochodów oraz wydatków w stosunku do 
2020 roku. 

Ministerstwo Finansów określiło dochody:
- subwencji podstawowej,
- subwencji uzupełniającej,
- subwencji oświatowej,
-planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym 

od  osób fizycznych.
 Dolnośląski Urząd Wojewódzki określi ł 
wysokość dotacji celowych na realizację  zadań  z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami, dotacji celowych na realizację 
własnych zadań bieżących oraz zadań realizowanych na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej. 
Krajowe Biuro Wyborcze określiło wysokość dotacji na 
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DOCHODY
Na rok budżetowy 2021 przyjęto następujące założenia 
dotyczące dochodów:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

obliczono  wg powierzchni wydzierżawionych lokali 
mieszkalnych i użytkowych, gruntów uwzględniając 
obowiązujące i prognozowane stawki czynszu 
określone Zarządzeniami Wójta Gminy,

- wpływy ze sprzedaży wody oraz opłaty za odpro-
wadzanie ścieków oszacowano uwzględniając:
 a) ustaloną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odbioru ścieków obowiązującą na 
terenie gminy, 

  b) liczbę odbiorców,
  c) planowane  kontrole u odbiorców,

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

- wpływy z podatków planowano na podstawie przewi-
dywanego wymiaru podatków na 2021 rok z założeniem 
średniej 3,9 % 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 poprze-
dzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021,

- wpływy dochodów  z opłat pobieranych przez Urzędy 
Skarbowe przyjęto na poziomie  oszacowanym na 
podstawie wpływów w 2020 roku,

- dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych zaplanowano uwzględniając 
istniejącą ilość punktów sprzedaży napojów alko-
holowych 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 obowiązu-
jących decyzji w tym zakresie zwiększając o dodatko-
we,  które   mogą   wystąpić w roku budżetowym,
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- 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 
obowiązujących i prognozowanych stawek na 2021 rok. 

WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE

 Przy planowaniu wydatków zabezpieczono środki 
na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, 
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 
realizację ich zadań statutowych. 
 W ramach pozostałych wydatków bieżących ujęto 
między innymi plan na kontynuowane i nowo 
rozpoczynane zadania remontowe oraz zadania 
wynikające z zawartych umów. Zaplanowano dotacje dla 
Gminnej Biblioteki Publicznej, stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych, a także na prace remontowe i konser-
watorskie przy zabytkach występujących na terenie 
gminy, zgodnie ze złożonymi wnioskami  w tym zakresie. 
 Na podstawie zawartych umów z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego 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 
zaciągnięcia zobowiązań oszacowano  i zaplanowano 
wydatki na obsługę długu.
 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
i zwalczanie narkomanii oparto na podstawie  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021 rok oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2021.

WYDATKI MAJĄTKOWE

 W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 
do wykonania  głównie zadania kontynuowane,                       
na realizację których wykonano już kosztorysy, projekty, 
bądź podpisano umowy. Ujęto także zadnia nowe, 
przewidziane do realizacji w roku 2021. Zaplanowano 
również wykonanie kolejnych projektów zadań przewi-
dzianych do realizacji w latach następnych, dofinan-
sowaniem środków pozabudżetowych. 
Zadania inwestycyjne ujęte w uchwale budżetowej na 
2021 rok:
- Budowa kanalizacji i wodociągów w Jeżowie Sudeckim 

– etap III,
- Dotacje na budowę studni na nieruchomościach 

zabudowanych budynkiem mieszkalnym w sołectwach 
Janówek i Chrośnica w gminie Jeżów Sudecki,

- Budowa drogi na Stromiec w Jeżowie Sudeckim,
- Przebudowa dróg w Jeżowie Sudeckim zlokalizowanych 

na działkach nr 5, 23 i 26,
- Przebudowa ul. Krętej w Jeżowie Sudeckim,
- Budowa muru oporowego przy drodze nr 473 

w Dziwiszowie,
- Modernizacja drogi – ul. Topolowa w Siedlęcinie – 

projekt,
- Przebudowa drogi nr 1049 w Siedlęcinie – projekt,
- Budowa drogi – ul. Leśna w Dziwiszowie,
-Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Czernicy, 
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy 

Jeżów Sudecki w ramach Karkonoskiego  Klastra 
Energii,

- Wykonanie projektu oświetlenia Gminy Jeżów Sudecki,
- Przebudowa placu zabaw w Siedlęcinie.

 Opracowany  Budżet Gminy Jeżów Sudecki na 
2021rok jest budżetem, w którym zostały ujęte 
podstawowe zobowiązania wynikające z bieżącego 
wykonywania zadań gminy oraz z  kontynuacji inwestycji  
niezbędnych dla rozwoju gminy.
 Rok budżetowy 2021 Gmina rozpoczyna 
z zobowiązaniem  wynikającym z tytułu zaciągniętych 
pożyczek  i kredytów w łącznej wysokości 2.858.804 zł. 
Przypadające do spłaty w 2021 roku raty pożyczek 
i kredytów wynoszą 1.188.932 zł. 
 W ramach rozchodów budżetu zaplanowano 
pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej  
przez stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy  
w kwocie  200.000 zł.
 W 2021 roku zaplanowano przychody z tytułu 
kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł z przezna-
czeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
W ramach przychodów uwzględniono również wolne 
środki  z niewykorzystanych środków  pieniężnych na 
rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonych w odrębnych ustawach - środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie  1.673.224 zł, 
które zostaną przeznaczone na dofi-nansowanie 
inwestycji „Budowa kanalizacji i wodo-ciągów w Jeżowie 
Sudeckim – etap III”.
 W trakcie roku budżetowego przewiduje się 
możliwość uchwalenia nowych zadań, zarówno 
bieżących, jak i majątkowych, 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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„Czasem odchodzą dobrzy ludzie,
 co nam pomagali w życiu wiele, 

I próżno wtedy pytać Boga, 
dlaczego odchodzą przyjaciele...”

   Szanowna pogrążona 
w smutku Rodzino, Księże 
P r o b o s z c z u ,  D r u h n y 
i  D r u h o w i e  S t r a ż a c y, 
Przyjaciele,  uczestnicy 
pożegnania i ostatniej drogi 
śp. Andrzeja Mazepy.
 Każdy człowiek na tej 
ziemi ma przed sobą drogę, 
którą przemierza, by naro-
dzić się powtórnie, ale już do 
życia w wieczności .  Ta 
ogromna tajemnica śmierci 
na ziemi, a narodzenia dla 

nieba – dokonała się w wyjątkowym dniu, Wigilii 
24 grudnia – gdy nasz drogi Przyjaciel – Andrzej Mazepa, 
umarł dla nas - a narodził się dla wieczności. Śmierć 
Andrzeja Mazepy zaskoczyła i poruszyła nas wszystkich, 
wywołała wiele wspomnień i przeżyć, szczególnie, że 
przyszła w dniu Wigilii, na którą On wybrał się do Domu 
Ojca i zajął wolne, ale należne mu miejsce przy stole 
pańskim.  Dzień ten jest w naszym życiu, w naszych 
rodzinach wyjątkowy, wszędzie jest Betlejem  i wszędzie 
jest wzruszenie, są łzy – ale jakże różne emocje.
 Tu w tym kościele – Dziwiszowskim Betlejem- 
gdy zaświeciła gwiazda nad szopką, zabrzmiały radosne 
śpiewy – kolędy. W szpitalach, hospicjach, domach 
pomocy- tam też było „Betlejem”: ale było mniej radości, 
więcej cierpienia, samotności, a jednak ogrom nadziei. 
Nadziei, że wróci zdrowie, że już nie będzie izolacji, że 
wkrótce będą ze swoimi bliskimi.
 A w domu rodzinnym śp. Andrzeja, gdzie, jak on 
sam opowiadał, dawniej wyrabiano i wypiekano chleb 
w piecu chlebowym – w tym domowym Betlejem – 
Rodzina ze smutkiem patrzyła na puste miejsce przy 
stole, a łzy żony i dzieci padały na przełamywany opłatek. 
 Wierzę, że w ten wieczór, my wszyscy, pamię-
taliśmy o Andrzeju, a przełamany  opłatek symbolizował, 
że ta cząstka naszej społeczności żyje, ale już 
w wieczności. Tak jak zapamiętywane są przez nas te 
wigilijne wieczory, to na zawsze pozostanie w pamięci 
nasz zmarły przyjaciel, Andrzej.
Urodził się w Dziwiszowie, tu skończył szkołę, 
pracował, żył i tu już pozostanie na wieki. To on był dla 
Dziwiszowa sołtysem jakich mało. Szkoda, że w tamtych 
czasach nie było rankingów- „Sołtysa Roku” 
w województwie czy Polsce, bo zwyciężyłby na pewno, 
a u nas w gminie był wzorem do naśladowania, o czym 
wielokrotnie mówiliśmy, wymieniając jego współpracę 
z Radą Sołecką, strażą pożarną, parafią i mieszkańcami, 
która przynosiła integrację, sukcesy i rozwój wsi. 
Piastował tę funkcję nieprzerwanie przez 19 lat i gdyby 

nie choroba, jeszcze wiele dobrego uczyniłby dla 
wszystkich.
 Andrzej kochał rodzinę, kochał ludzi, lubił się 
z nimi spotykać, rozmawiać. Kochał pracę i wszelkie 
wyzwania, ale raczej nie był indywidualistą, przyciągał 
ludzi, zawsze miał pomoc w realizacji zadań. Na 
pierwszym miejscu zawsze pomagała rodzina, żona, 
synowie  i córki, w życiu społecznym jako sołtys miał  
oparcie w Radzie Sołeckiej, Radnych, Mieszkańcach, 
w Straży Pożarnej. Myślę, że był świadomy swoich 
niedoskonałości, słabości, ale łatwo nawiązywał kontakt 
z ludźmi, dogadywał się z każdym, czasem używał 
mocniejszego słowa i czy to był Wójt, ksiądz, Przewod-
niczący Rady, czy mieszkaniec w potrzebie spod 
pawilonu, z każdym wiedział jak rozmawiać, załatwić 
sprawę. Był osobą życzliwą i uczynną. Dla wszystkich 
miał dobre słowo i uśmiech, a gdy był problem - coś do 
wykonania, pamiętacie jego gest podniesionej ręki 
i zawołanie? „Nie bój się, zrobimy!”. 
 Wielu osobom niósł pomoc i raczej na nic się nie 
skarżył. Nawet w czasie choroby, kiedy ponad 10 lat był 
”przykuty” do łóżka i do wózka, czuło się jego radość ze 
spotkania i ogromny optymizm, pokazywał, że staje się 
silniejszy, sprawniejszy , nawet, gdy tylko mógł unieść 
wyżej ramię, nawet, gdy mocniej ścisnął dłoń lub gdy tak 
szczerze, jak tylko on potrafił, mocno przytulił, ucałował 
i często uronił łzę szczęścia z tego spotkania. I mimo 
takiej słabości fizycznej, problemów z mową prosił, by 
opowiadać co w gminie, w straży, w domu... i to było 
w nim wyjątkowe. Zawsze prosił by pozdrowić od niego 
rodzinę, przewodniczącego, radnych, pracowników 
urzędu, czy przyjaciół z Paseky nad Jizerou i gminy 
Vierkirchen. 
 W czasach największej aktywności sołectwa, 
współorganizował wiele wspaniałych imprez, festynów, 
sylwestrów, zabaw, a o niezwykłych dwutygodniowych 
obchodach 750- lecia Dziwiszowa długo można 
opowiadać.  Jest co wspominać, bo Andrzej był zawsze 
zaangażowany na pierwszej linii.  
 Wiele pracy i wysiłku włożył w życie kościoła 
i parafii. Remonty kościoła, odwodnienie i izolacja 
fundamentów, wymiana pokrycia dachu, pozyskanie 
drewna na dach i ławki, porządkowanie cmentarza, 
wszystko organizował, pracował, wspomagał sprzętem. 
Kolejną służbę dla ludzi, pełnił w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dziwiszowie. Od młodości, przez prawie 
50 lat, był strażakiem, w latach 90-tych założycielem 
jednostki ,  w ramach Stowarzyszenia Związku 
Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej,  
a następnie Prezesem w latach 2003 – 2009. Wielu z nas 
pamięta jak działała i wyglądała  straż w latach 80-tych,  
90- tych. Stara remiza, stary żuk. Pamiętam nasz wyjazd 
do Podgórzyna, by obejrzeć wycofany z użycia 
samochód Star 244 GMB, o którym zamarzyli strażacy  – 
dla takich chwil warto żyć, zobaczyć błysk w oczach 
strażaków, entuzjazm, żadnych problemów, bo wszystkie 
były do pokonania. Po zakupie i sprowadzeniu auta do 
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Dziwiszowa, pojawił się jednak problem – okazało się, że 
albo samochód jest za długi, albo remiza za krótka, więc 
wstawiono nowe drzwi, a na brakujące centymetry 
tylnego zaczepu wykuto wnękę w ścianie… Po takich 
przebojach…to wspomnienie czasu projektowania  
i budowy nowej remizy, to najprzyjemniejsze, co mogło 
wynikać z tej współpracy. Wraz z Andrzejem już 
Honorowym Prezesem OSP w Dziwiszowie – 
doczekaliśmy się uroczystego przekazania nowej remizy, 
nowego samochodu pożarniczego Volvo FL 280, którego 
Andrzej został „ojcem chrzestnym” i na jego cześć nosi 
imię „Jędrek”.
 Pozwólcie teraz wszyscy, że wyrażę słowa wdzi-
ęczności od Nas – dziękując całej rodzinie, a w szczegól-
ności małżonce. Kaziu, dziękuję za Twoją troskliwość, 

cierpliwość, za opiekę nad Andrzejem, w każdy dzień 
i w każdą noc, przez tak wiele lat choroby. Serdeczne Bóg 
Zapłać.
 W imieniu Pana Przewodniczącego i Radnych 
Rady Gminy Jeżów Sudecki, w imieniu Sołtysów naszych 
wsi, pracowników Urzędu Gminy i swoim własnym, 
składam pogrążonej w smutku i żałobie Rodzinie szczere 
słowa i głębokie wyrazy współczucia – Jesteśmy z Wami. 
Andrzeju, Tobie dziękujemy za całe dobro, które uczyniłeś 
i tu zostawiłeś. Pełno Ciebie we wszystkich zakątkach 
Dziwiszowa i pozostaniesz tu na zawsze. 

Spoczywaj w spokoju.
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Kultura w sieci 

 Góry i Pogórze Kaczawskie to region o ogrom-
nym pokładzie dziedzictwa kulturowego i historycznego. 
To tutaj, już od ponad 10-ciu lat, grupa współpracujących 
ze sobą ludzi, z wielką pasją, bazując na bogactwie 
tradycji tych ziem, podejmuje próbę odszukania, 
przekazania i zinterpretowania własną pracą twórczą, 
zasobów i potencjału lokalnej kultury. Wędrując po 
kaczawskich ścieżkach napotkamy ceramika, grawera, 
gawędziarza, pisarza, tkacza, prządkę, farbiarza, 
zielarza, piernikarza, laboranta…

 Wyjątkowy czas – czas pandemii, w którym 
przyszło nam żyć sprawił, iż powstał projekt „Kaczawska 
kultura w sieci” w ramach programu KULTURA 
W SIECI, finansowany z Narodowego Centrum Kultury, 
a realizowany przez Fundacje Mazelan z Chrośnicy.
 Powstała idea przeniesienia przestrzeni 
„żywych”, kaczawskich pracowni na obszar on-line. 

Stosując nowe formy pracy w sieci, łącząc je z trady-
cyjnymi narzędziami, podjęta została próba dalszego 
upowszechniania kultury w życiu. Zbudowano platformę 
on-line, skupiającą tradycyjne, kaczawskie pracownie, 
która poprzez prowadzenie warsztatów w sieci, 
webinariów, spotkań on-line, umożliwia kontynuację 
propagowania bogactwa kultury naszego regionu.
Zapraszamy na stronę       www.kaczawskasiec.pl
W zakładce WEBINARIA  można posłuchać i zobaczyć 
ludzi, którzy są pasjonatami kaczawskiej kultury. 
32 odcinki opowieści: co Dan Brown ma wspólnego 
z Ostrzycą, o ziołach z lasu i ogrodu w naszej kulturze, 
tajemniczy czerwiec, kamienne krzyże, tradycje 
piernikarskie w Górach Kaczawskich, itd.   
Powstał również cykl warsztatów on-line, bezpłatnych, 
promujących tradycyjne rękodzieło i stare zawody 
naszego regionu: „Pamiętnik kaczawskiej kultury”. 
Podczas spotkań można dowiedzieć się w jaki sposób 
stworzyć samemu pamiętnik, wykorzystując tradycyjne 
rzemiosło. Od czerpania papieru, przez filcowanie 
okładki, robienie zakładki, np. z ceramiki, poprzez 
tworzenie zielnika.
Projekt „Kaczawska kultura w sieci” jest bezpłatnie 
udostępniony w sieci, nadal można w nim uczestniczyć. 
Ta próba upowszechniania dziedzictwa tradycji i kultury 
regionu Gór Kaczawskich za pomocą narzędzi on-line 
przez prekursorów, pasjonatów, artystów tworzących 
w tym regionie, ciągle trwa. 

Monika Wizła  

http://www.kaczawskasiec.pl
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MIKOŁAJKI W CZERNICY

         

W sobotę 5 grudnia 2020 r. do świetlicy wiejskiej 
w Czernicy dotarł niezmiernie strudzony MIKOŁAJ na 
spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami naszej wsi. 
Spotkanie odbyło się w niezmiernie trudnych i smutnych 
warunkach w związku z obostrzeniami sanitarnymi 
w związku z „Covid19”.Tym razem dzieci nie mogły 
spotkać się na wspólne ubieranie choinki, przygotowanie 
laurek dla Mikołaja i inne radosne przygody, o ile wcho-
dząc zdezorientowane obierały najważniejszy cel, jakim 
był MIKOŁAJ, o tyle wychodziły  radosne i uśmiechnięte.

 Bardzo, bardzo chcę podziękować młodzieży: 
Bartoszowi Rybiałkowi i Weronice Wiśniewskiej za 
pomoc, p. Monice Niedzielskiej za przygotowanie pięknej 
dekoracji; p. Danucie Bryk za pomoc w zorganizowaniu 
paczek, p. Januszowi Malczewskiemu, który kolejny raz 
był z nami i przygotował dla nas wszystkich fotograficzną 
pamiątkę, naszemu Radnemu Wacławowi Lesikowi oraz 
mojej Radzie Sołeckiej za ciężką pracę w czasie „zarazy” 
oraz Wam, Kochani Rodzice za to, że przyprowadziliście 

Wasze pociechy, bo świetlica nie pamięta takich kolejek 
nawet za czasów PRLu :). Dziękuję za sms-y pełne 
ciepłych słów i podziękowań, które doprowadziły do tego, 
że popłynęły, ogromne jak grochy, łzy wzruszenia. 
Chociaż podczas prac związanych z przygotowaniem 
tego spotkania, spotkało mnie wiele przykrości, to wiem, 
że praca  moja i moich pomocników nie poszła na marne, 
bo wszystkie paczki znalazły właściciela. 
 Podczas Mikołajek zadbaliśmy również o bez-
pieczny powrót dzieci do domu. Każde dziecko 
otrzymało odblask.

Jeszcze raz DZIĘKUJĘ
      Sołtys Ewa Smolnicka

KONCERT  PATRIOTYCZNY  ONLINE 
W WYKONANIU UCZNIÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W CZERNICY

 W tym roku niestety nie mógł się odbyć koncert 
w Filharmonii Dolnośląskiej oraz w Szkole Podsta-
wowej w Czernicy, jak to miało miejsce w poprzednich 
latach. Uroczystość upamiętniająca Narodowe Święto 
Niepodległości odbyło się online. Postanowiliśmy 
zagościć w domach i mieszkaniach naszych uczniów, 
by wspólnie uczcić jeden z najważniejszych dni w 
historii naszego kraju. Koncert  odbył się 28 listopada 
2020 r.
 Zaśpiewaliśmy wspólnie w domach najpięk-
niejsze pieśni patriotyczne "Pałacyk Michla", "Co to 
jest niepodległość", "Jesteśmy Polką i Pola-
kiem","Rozkwitały pąki białych róż", "Szary mundur".

 Uczniowie odczytali również wiersze o tema-
tyce patriotycznej m.in.: "Pieśń o żołnierzach 
z Westerplatte" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
"Alarm" Antoniego Słonimskiego, "Hymn do miłości 
ojczyzny"  Ignacego Krasickiego oraz ,,Twój dom" 
Wandy Chotomskiej. 

Joanna Cimosz-Nowak 
dyrektor S.P. w Czernicy
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Zwiedzamy gminę Jeżów Sudecki

 Niecodzienny sposób zwiedzania naszej gminy 
i całej Krainy Wygasłych Wulkanów zaproponowano 
w Chrośnicy - Wiosce Barwnych Wątków. Oprócz 
niebieskiego, czerwonego i zielonego wątku ozna-
czających strumyk, barwienie oraz otaczającą 
przyrodę, pojawił się nowy wątek - technologiczny. 

W ramach działań podejmowanych przez Chrośnicką 
Szafę  z  Książkami  i  Ekomuzeum Tkactwa                             
i Barwienia Naturalnego uruchomiono projekt pod 
nazwą Kaczawskie Klimaty. Przedsięwzięcie realizo-
wane jest wspólnie z mieszkańcami wielkopolskiej 
gminy Krzemieniewo, którzy często bywają na 
organizowanych przez Kaczawską Sieć Współpracy 
warsztatach.
 W ramach projektu turyści z Krzemieniewa 
wspólnie z mieszkańcami naszej gminy postanowili 
zdobyć Koronę Gór Kaczawskich i opisać te działania 
w internecie. Ponadto, nasi goście skorzystali też 

z warsztatów, zwiedzali zabytki. Ale to nie wszystko - 
efektem tych wspólnych działań są przede wszystkim 
nowe przyjaźnie i znajomości, a to najlepsza 
gwarancja, że projekt będzie kontynuowany. Do tej 

 Szafa z książkami w zimowej szacie 
na europejskim szlaku turystycznym

 Przez cały rok mieszkańcy, turyści odwiedzający 
Chrośnicę mogą korzystać z książek i materiałów 
promocyjnych, które są zamieszczane w szafie 
z książkami. Dzięki czytelnikom, miłośnikom książek 

ciągle przybywa woluminów. W szafie książka otrzy-
muje "drugie życie", po ostemplowaniu specjalną 
pieczątką, która mówi nam, że pochodzi z Wioski 
Barwnych Wątków, trafia do szafy. Można ją przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych  poczytać na 
miejscu lub zabrać ze sobą. Pomysł wszystkim się 
podoba, więc zamiast wyrzucać przeczytane lub stare 
książki można je przekazać do "Chrośnickiej Szafy 
z Książkami". 

    Zbliża się wiosna, czas 
spacerów, wędrówek więc 
zachęcamy wszystkich miłoś-
ników czytania do odwie-
dzen ia  t ego  urok l iwego 
zakątka w Chrośnicy. 

Redakcja 
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pory nasi goście odwiedzili nas ponad 20 razy 
i obiecują, że będą wracać.  
 Efektem dotychczasowych kontaktów, wizyt 
i współpracy jest też technologia. Po pierwsze powsta-
ła strona internetowa , na www.kaczawskieklimaty.pl
której można sprawdzić jak dotrzeć do poszczególnych 
wzniesień, gdzie zaparkować auto, co warto zobaczyć. 
Powstała również aplikacja na telefony komórkowe, 
z którą można zwiedzać Krainę Wygasłych Wulkanów. 
Zawiera ona ponad 400 miejsc, wzniesień, atrakcji, 
miejscowości – mówi Paulina Drzazga, programistka, 
współautorka aplikacji - Pozwala ona na nawigację 
pieszą i autem. Dodatkowo zapamiętuje odwiedzone 
miejsca. 

 Bez wątpienia jest to perełka technologiczna, 
która ułatwi odwiedzającym nasz region poruszanie się 

po nim. Aplikacja jest darmo-
wa i dostępna na telefony 
iPhone. Nasi przyjaciele 
z Krzemieniewa obiecują, że 
w tym roku pojawi się rów-
nież wersja na telefony 
z systemem Android. 

Dziękujemy! 
I obiecujemy zawitać również 
do gminy Krzemieniewo. 

Redakcja 

Imbir 

 Korzeń imbiru jest ceniony nie tylko ze względu 
na swoje walory smakowe, ale przede wszystkim 
w związku z licznymi właściwościami leczniczymi. 
Jeszcze niedawno imbir kojarzył nam się jedynie 
z piwami spożywanymi w krajach anglosaskich lub 
z kuchnią azjatycką. Dziś jest on synonimem zdrowego 
składnika diety.

Właściwości 

 Jeszcze kilka lat temu imbir dostępny był tylko 
w wybranych sklepach w dużych miastach; obecnie 
można go dostać w każdym większym sklepie. Imbir nie 
jest drogi i dobrze wpływa na nasze zdrowie. Zawdzięcza 
swój charakterystyczny, orzeźwiający i ostry aromat 
zingiberolowi – substancji leczniczej stosowanej także 
w produkcji olejków eterycznych. Gingerol i zinferon, 
nadają mu gorzkawą nutę. Substancje te odznaczają się 
wieloma właściwościami leczniczymi.
 Imbir korzystnie wpływa na proces trawienia – 
pobudza wytwarzanie śliny oraz soków żołądkowych, 
a także żółci. Dzięki temu imbir wpływa niwelująco na 
wzdęcia, zmniejsza mdłości, wymioty oraz wzmaga 
apetyt. Przeciwdziała zakrzepicy żył, poleca się go także 
w diecie osób pragnących zwalczyć wysoki poziom 

cholesterolu we krwi. Dzięki dużej zawartości substancji 
przeciwzapalnych, imbir stosowany jest w kuracji 
przeziębienia oraz dolegliwości bólowych stawów. 
Warto spróbować masażu olejkiem imbirowym 
w przypadku obolałych mięśni, a w przypadku 
przeziębienia – pić herbatę z dodatkiem startego imbiru.
Imbir ma także właściwości przeciwbólowe. Leki na 
bazie imbiru stosowane są w terapii migren, bóli 
miesiączkowych, działają także antyobrzękowo, ze 
względu na swoje moczopędne działanie.Ma on także 
właściwości odkażające i detoksykujące – sproszkowany 
imbir rozpuszczony w wodzie może być stosowany do 
płukania bolącego gardła lub profilaktycznie w higienie 
jamy ustnej. Regularne spożywanie imbiru ma 
pozytywny wpływ na pracę naszego mózgu – zwiększa 
on poziom koncentracji, poprawiając jego ukrwienie. 
Polepszenie krążenia w organizmie prowadzi do 
ogólnego pobudzenia.  W Azji zaś imbir ceniony jest jako 
afrodyzjak.

Imbir – przeciwwskazania 

Imbir nie powinien być spożywany przez osoby cierpiące 
na schorzenia układu pokarmowego jak wrzody żołądka 
czy dwunastnicy, a także refluks. Imbir działa drażniąco 
na układ pokarmowy osób cierpiących na wymienione 
choroby. Spożywanie imbiru powinno być ograniczone 
przez kobiety w ciąży.

Imbir – zastosowanie 

Imbir stosowany jest zwłaszcza jako przyprawa. Wiele 
przepisów kuchni azjatyckiej traktuje imbir jako 
nieodłączny składnik dań. W rodzimej kuchni przyjął się 
on jako składnik wypieków, szczególnie świątecznych 
ciast i pierników, pieczonych jabłek, a także jako dodatek 
do grzanych win i piw. Imbir dobrze smakuje 
w towarzystwie ziela angielskiego, liścia laurowego, 
goździków, gałki muszkatołowej i pieprzu. Taka 
mieszanka sprawdzi się jako dodatek do dań mięsnych, 

http://www.kaczawskieklimaty.pl


nadając świeżości i pikanterii tłustym potrawom. Imbir 
wykorzystywany jest także w przemyśle kosmetycznym. 
Olejek imbirowy to składnik wielu preparatów odchu-
dzających i wyszczuplających, sprawdza się także 
w walce z cellulitem ze względu na swoje właściwości 
pobudzające krążenie. Imbir stosowany jest także 
w produkcji perfum o orientalnej, egzotycznej nucie, jest 
składnikiem wielu męskich kosmetyków, ponieważ 
nadaje im mocny, świeży zapach.

Imbir – przepisy 

Mając na uwadze nasze zdrowie i ogólna kondycje 
organizmu, warto spróbować regularnego spożywania 
naparu z imbiru, który nie tylko ochroni nas przed 
przeziębieniem, ale i wspomoże koncentrację. Wystarczy 
do litra wody wrzucić 10 cm obranego, startego imbiru 
i gotować przez 15 minut. Następnie odcedzić, 
wystudzić, a do przyrządzonego naparu dodać 2-4 łyżek 
miodu i szklankę mleka. Imbir jest także doskonałym 
dodatkiem do kawy – szczyptę mielonego imbiru można 
dodać do kawy albo zalać kawą miód utarty z imbirem.
Warto spróbować także sałatki z imbirem i łososiem. 
5 cm obranego imbiru ścieramy na tarce o drobnych 
oczkach, mieszamy z wędzonym łososiem, natką 
pietruszki, śmietaną, majonezem, solą i pieprzem. 
Wymieszane składniki umieszczamy w lodówce na 
20 minut, zaś gotową sałatkę podajemy z pieczywem.
/www.medonet.pl/ 

Brzoza - drzewo o niezwykłych właściwościach
 

 Brzoza już w medycynie ludowej była uważane 
za drzewo wyjątkowo przychylne człowiekowi. Jakie są 
właściwości prozdrowotne soku z brzozy? 
 W Polsce najczęściej spotykamy się z odmianą 
brodawkowatą, z której nadal w niektórych domach 
przygotowuje się napary, nalewki oraz syropy. Również 
na sklepowych półkach coraz częściej możemy spotkać 
oskołę, czyli sok z brzozy bądź ksylitol - „cukier” 
pozyskiwany z jej kory. Ile jeszcze dobra skryła w niej 
matka natura? 

 Dawne plemiona uważały brzozę za drzewo 
święte, symbolizujące czystość. Zwiastowała także 
nadejście wiosny i odradzanie się życia. Miała nawet 
chronić przed duchami. Jednak poza licznymi 
„magicznymi” cechami, znana była przede wszystkim 
z właściwości prozdrowotnych, docenianych także dziś. 

Sok – roślinne orzeźwienie 

 Sok z brzozy, zwany potocznie oskołą, to napój 
pity od wieków. Jest w pełni naturalny, przezroczysty, 
nieco gęsty i ma słodkawy smak. Przyniesie nam 
orzeźwienie i ugasi pragnienie. Oskołę możemy 
pozyskać samodzielnie, wczesną wiosną, poprzez 
nacięcie pnia lub gałęzi, w które wkładamy rurkę 
i czekamy, aż sok zacznie spływać do naczynia. Roślinny 
napój możemy przechowywać w lodówce do 4 dni. 
W pozostałe pory roku możemy posiłkować się sokiem 
ze sklepu, np. marki Oskoła. Oferuje ona nie tylko 
klasyczną wersję napoju, ale także w wielu owocowych 
odsłonach, np. z żurawiną, cytryną lub granatem. 

Liście – sprzymierzeniec przemiany materii 

 Zacznijmy od liści, z których można przygotować 
m.in.: napar poprawiający metabolizm. Według 
medycyny ludowej wystarczy pić go regularnie, aby 
oczyścić organizm. Dodatkowo zadziała także 
antycellulitowo i moczopędnie. Co istotne możemy go 
przygotować samodzielnie. Wystarczy, że w kwietniu 
bądź na początku maja zerwiemy młode liście brzozy, 
a następnie ususzymy je w temperaturze nieprzekra-
czającej 40 stopni Celsjusza, np. w suszarni lub 
w temperaturze otoczenia – w zacienionym i prze-
wiewnym miejscu. Pamiętajmy tylko, aby liście zbierać 
w miejscach oddalonych od centrów miast i intensywnie 
uczęszczanych dróg, gdzie mogą być silnie zanie-
czyszczone. Gdy są już suche, zalewamy je szklaną 
wrzątku i gotujemy przez około 3 minuty. Następnie 
gorący napar pozostawiamy pod przykryciem na 
kwadrans, odcedzamy i pijemy. Jeżeli nie mamy takiej 
możliwości, suszone liście brzozy możemy kupić 
w aptekach lub sklepach zielarskich.

10



11

Kora – recepta na piękną skórę 

 Kora brzozy zawiera w sobie związki, które 
wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym. To 
naturalne antyoksydanty, dzięki którym skóra jest 
chroniona przed wolnymi rodnikami, opóźniając tym 
samym procesy starzenia. 
 Dodatkowo wspomagają pobudzanie syntezy 
kolagenu i elastyny, a także pomagają przy AZS, czyli 
atopowym zapaleniu skóry, łagodząc jego objawy. 
Mogą być także zastosowane w walce z trądzikiem. 
 Kora bywa wykorzystywana do pielęgnacji 
włosów i skóry głowy. Warto więc wybierać produkty, 
które zawierają w sobie związki pochodzące z brzozy.

Dendroterapia – naturalny antydepresant 

 Spacer w brzozowym lesie przyniesie nam 
odprężenie, spokój, dodatkową energię i wprowadzi 
w lepszy nastrój. Niektórzy nawet wierzą, że szczęście. 
Przebywając w lesie oddychamy pełną piersią, a tym 
samym dotleniamy się i zaopatrujemy organizm w życio-
dajną siłę. Energia, którą przekazuje brzoza likwiduje stres 
i wycisza. Dodaje także optymizmu. Dodatkowo według 
naukowców jonizuje ujemnie, czyli neutralizuje jony 
dodatnie, generowane przez spaliny, urządzenia elektrycz-
ne oraz inne zanieczyszczenia, tym samym dobroczynnie 
wpływając na nasz organizm. Umiejętność korzystania
z dobrodziejstw natury, szczególnie w obecnych czasach 
jest bezcenna. Dlatego pamiętajmy - przygotowanie naparu 
z liści brzozy, wypicie szklanki oskoły czy każdorazowa 
wyprawa po lesie, nie są obojętne dla naszego organizmu.  

https://zdrowie.dziennik.pl/ 

Harcerze w gminie Jeżów Sudecki

 111 Drużyna Harcerska "Ignis" to nowopowstała 
jednostka działająca w Karkonoskim Hufcu ZHP. Ignis 
oznacza ogień, nasza drużyna wchodzi w skład Szczepu 
Harcerskiego Incendium, dla którego ognisko znaczy 
tradycję i przyjaźń. Druh Miłosz Raczyński, od zawsze 
marzył o własnej drużynie, zastanawiał się nad miejscem 
działania. W tak pięknej, malowniczo położonej gminie, 

jak Jeżów Sudecki, nie może zabraknąć harcerzy. Są tu 
idealne warunki dla nas, dużo lasów, boiska do gier 
i zabaw, piękny widok na panoramę Karkonoszy oraz 
przesympatyczni mieszkańcy. Chociaż założyciele 
111 drużyny harcerskiej pochodzą z niedalekich 
miejscowości, to czują się tutaj, jak u siebie w domu. 
Członkami naszej drużyny są uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Jeżowie Sudeckim. Marzyliśmy o tym, 
aby właśnie tutaj „harcować” i udało się, mimo obecnie 
trudnej sytuacji, nie poddaliśmy się i działamy. 
Spotykamy się w każdy piątek o 16:30, zbiórka trwa 
około dwie godziny. Co robimy? Przede wszystkim 
wnosimy do świata więcej radości, uczymy dzieci 

i młodzież szacunku do innych, a także obcowania 
z przyrodą, podejmujemy się różnych tematów, uczymy 
przez zabawę i spędzamy czas w miłej atmosferze. 
Stawiamy na aktywności na świeżym powietrzu. 
Karkonoski Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego 
zrzesza około 400 harcerzy, którzy jeżdżą na obozy, 
biwaki, wycieczki, chętnie biorą udział w akcjach 
charytatywnych na rzecz społeczności lokalnej.
 W tym momencie widzimy się na zbiórkach przed 
ekranem monitora, ale mamy nadzieję, że już niedługo 
ruszymy pełna parą. Zapraszamy dzieci i młodzież 
z  J e ż o w a  S u d e c k i e g o  d o  n a s z e j  d r u ż y n y. 
(https://www.facebook.com/111WDH/).
  Jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami współpracę, 
prosimy o kontakt. Zapraszamy również na stronę Hufca 
Karkonoskiego http://karkonoski.zhp.pl/   

Czuwaj!

Druhna Anita Krawczyk
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Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa nr 63  58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl www.jezowsudecki.pl            

tel./fax 757-132-254,  757-132-255,  757-132-257
Czynny:

Poniedziałek             w godzinach 7.30 – 17.00
Wtorek – Czwartek   w godzinach 7.30 – 15.30
Piątek                        w godzinach 7.30 – 14.00
Kasa czynna jest w godzinach:
Poniedziałek             - 8.00 – 8.30,  10.00 – 16.15
Wtorek – Czwartek   - 8.00 – 8.30,   10.00 – 14.30
Piątek                        - 8.00 –8.30,   10.00 – 13.00

Godziny przyjęć interesantów w Rewirze II Dzielnicowych I Komisariatu  Policji  w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 32
Poniedziałek, wtorek  -  w godz.   9.00 - 11.00  
Środa     -  w godz. 16.00 - 19.00 - DYŻUR DZIELNICOWEGO GMINY JEŻÓW SUDECKI

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

                     Druk 
sfinansowany 

przez 
Związek Gmin 
Karkonoskich

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH 

SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY 
PONIEDZIAŁEK 

30 00
15  DO 17

Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu i GOPS praca kasy 
i przyjęcia interesantów odbywają się zgodnie 

z ogłoszeniem o wprowadzeniu obsługi zdalnej.

http://www.facebook.com/Szafazksiazkami

