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Działalność Euroregionalnego Centrum 

Modelarskiego w 2022 roku

 Euroregionalne Centrum Modelarskie rozpo-
częło 10. rok swojej działalności i przygotowuje się do 

bardzo pracowitego sezonu: 
- 2 kwietnia Halowe zawody modeli szybowców, 
-30 kwietnia i 7 maja rajd "Śladami szybowcowej historii 

Jeżowa Sudeckiego" (zwiedzane będą miejsca 
związane z szybownictwem), 

-11-12 czerwca największa impreza tego roku - 
X Karkonoski piknik modelarski, który odbędzie się na 
Górze Szybowcowej, w tym roku będzie poświęcony 
jubileuszom - 10 lat działalności naszej modelarni i 100 
lat szybownictwa w Jeżowie Sudeckim, 

- 1 października Święto latawca "Pożegnanie lata". 

 Oprócz naszych imprez planowane są wyjazdy na 
zawody modelarskie i pikniki w kraju i zagranicą. Po 
przerwie wznowiliśmy zajęcia dla dzieci i młodzieży 

w modelarni, a także dla seniorów. Seniorzy rozpoczęli 
składanie modelu "Bocian" o rozpiętości 4,50m skrzydeł. 
Model zakupiono ze środków gminy Jeżów Sudecki i jest 
budowany pod bacznym okiem instruktora Krzysztofa 
Malczuka i modelarza Janka Goździewskiego. Prezen-
tację modelu planujemy podczas czerwcowego pikniku. 

Również w tym roku planujemy ukończyć remont 
pomieszczenia w hangarze na Górze Szybowcowej, 
w którym będą miejsca spotkań ludzi lotnictwa 
i przyjaciół lotnictwa.
 Nasza modelarnia prowadzi zapisy dla chętnych 
poznania modelarstwa i lotnictwa.

Prezes Stowarzyszenia 
Władysław

 Jagiełło
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Sesja Rady Gminy

 XXVIII Sesja Rady Gminy odbyła się 29.11.2021 
roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Posiedzenie 
otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy - 
Wacław Lesik. W sesji uczestniczyło 14 Radnych. Czas 
trwania obrad - od godz. 14.00 do godz. 16.15. 
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:

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

2.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestni-
czących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 
pożarniczym,

 d)przyjęcia Programu współpracy Gminy Jeżów 
Sudecki z organizacjami pozarządowymi na 2022 
rok, 

 e) wyrażenia zgody na realizację projektu partner-
skiego z jednostkami samorządu  terytorialnego 
Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego 
opracowany zostanie „Plan Adaptacji do Zmian 
Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej",

 f) wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy 
Jeżów Sudecki,

 g)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeżów 
Sudecki,

 h)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,

 i)szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób 
bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdom-
nych z usługami  opiekuńczymi,

 j) nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim.
3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego 

Rady i Wójta Gminy.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady 

Gminy.
6.Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy. 
 Przed przystąpieniem do realizacji porządku 
obrad Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy 
złożyli życzenia pracownikom socjalnym z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji „Dnia Pracownika 
Socjalnego”. Podziękowano za pracę, za pomoc 
najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy. 
Realizując porządek obrad, Rada Gminy podjęła 

uchwały zawarte w porządku obrad.
W sprawozdaniu z bieżącej pracy Przewodniczący Rady 
Gminy poinformował, że dyżury są pełnione w każdy 
poniedziałek, mieszkańcy podczas spotkań poruszają 
tematy związane ze zmianami w Miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów 
Sudecki. Korespondencja, która wpływa do Rady Gminy, 
na bieżąco przekazywana jest do Przewodniczących 
Komisji. 
 Wójt Gminy w sprawozdaniu z bieżącej pracy 
poinformował, że w okresie między sesjami zostały 
wydane 3 Zarządzenia Wójta oraz poinformował 
o spotkaniach, w których uczestniczył:
-  Dzień Seniora w Janówku,
- narady dotyczące wykonywania zadania inwesty-

cyjnego - wodociągowanie i kanalizacja Jeżowa 
Sudeckiego,

- szkolenie Regionalnej Izby Obrachunkowej dla 
Skarbników i Wójtów Gminy,

- spotkanie w nowo powstającym Centrum Edukacji 
Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie,

- posiedzenie Zarządu Związku Gmin Karkonoskich 
i Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich, na 
których były omawiane sprawy związane z gospodarką 
odpadami, 

- Partnerstwo Izerskie - Lokalna Strategia Rozwoju 
i podział nadwyżki środków,

- koncert w Bozkovie i Pasekach nad Jizerou w ramach 
realizacji projektu, który został przygotowany przez 
Szkołę Podstawową w Czernicy,

- konferencja z okazji 20-lecia Partnerstwa Gmin Jeżów 
Sudecki, Paseky nad Jizerou, która odbyła się 
w Pasekach nad Jizerou; z tej okazji został wydany 
folder promujący 20 lat partnerstwa, 

- spotkanie w oddziale Tauron Nowe Technologie 
w Zakładzie Energetycznym ws. oświetlenia w Gminie 
Jeżów Sudecki,

- uroczystość 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, 
wręczenie medali dla 3 par. 

 Wójt również poinformował o śmierci Andrzeja 
Jankowskiego - Dyrektora Biura Euroregionu Nysa. 
W kolejnym punkcie porządku obrad, Radni nie złożyli 
na piśmie interpelacji i wniosków.
W sprawach różnych zostały poruszone następujące 
tematy: 
Radny Andrzej Kacperski 
- Uzupełnienie ubytku w asfalcie na drodze powiatowej 

przy Ośrodku Zdrowia w Jeżowie Sudeckim.
Radna Lidia Kaczmarczyk Pałucha - 
-Dziwiszów 39 - budynek stanowi zagrożenie dla 

użytkowników drogi, należy znaleźć rozwiązanie, 
które pozwoli na bezpieczne poruszanie się pojazdów 
i pieszych. 

Radny Krzysztof Gawron 
- Jeżów Sudecki, ul. Długa 36, zamontowanie barierki 

ochronnej przy wyjściu z budynku na ulicę Leszczy-
nową.
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Radna Krystyna Tyka 
- Siedlęcin, ul. Topolowa - mieszkańcy wnioskują 

o zamontowanie progu spowalniającego.
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz 
- Podjęcie rozmów z nowym właścicielem terenu na 

temat przeprowadzenia ścieżki rowerowej przy 
dawnym ośrodku Juventur.

Radna Katarzyna Łobocka 
- Załatanie dziur na drodze Janówek - Chrośnica.
Radny Krzysztof Ślimakowski 
- Siedlęcin, ul. Ogrodowa 12 - dosypanie poboczy 

w drodze. 
Radni Powiatowi - Artur Smolarek i Tadeusz Łozowski 
poinformowali Radnych o pracach Zarządu nad 
Budżetem Powiatu na 2022 rok i odpowiadali na zadane 
pytania. 

XXIX Sesja Rady Gminy 
odbyła się 20.12.2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodni-
czący Rady Gminy - Wacław Lesik. W Sesji uczestni-
czyło 14 Radnych. Czas trwania obrad - od godz. 14.00 
do godz. 16.15. 
 1.Otwarcie Sesji:

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

2.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej 
i uchwały budżetowej na 2022 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 2022 rok.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 a) zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok,
 b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 c)wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego,
 d)rozpatrzenia petycji,
e) wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów 
Sudecki.

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

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

Rady Gminy.
7.Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy. 
 Rozpoczynając realizację pt. 2 porządku obrad, 
Wójt Gminy poinformował, że wydał Zarządzenie 

nr 34/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie 
przekazania projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok 
oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy jeżów Sudecki, Radzie 
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
 Po krótkiej informacji na temat wysokości 
dochodów i wydatków głos zabrała p. Marta Kędziorek - 
Skarbnik Gminy, która zaprezentowała Radzie projekt 
Budżetu Gminy na rok 2022 i Wieloletnią Prognozę 
Finansową. Następnie zostały odczytane uchwały 
Regionalnej Izby Obrachunkowej:
1.Uchwała nr VIII/6/2021 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Jeżów Sudecki przedstawionym wraz 
z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok. 

2.Uchwała nr VIII/7/2021 Składu Orzekającego Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 
9 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Jeżów Sudecki projekcie uchwały 
budżetowej na 2022 rok. 

3.Uchwała nr VIII/8/2021 Składu Orzekającego Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 
9 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu gminy Jeżów Sudecki 
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 
2022 rok. 

 Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały 
projekt Budżetu Gminy na 2022 rok, Przewodnicząca 
Komisji Budżetu gminy i spraw społecznych p. Krystyna 
Tyka poinformowała, że podczas posiedzenia komisji 
został pozytywnie zaopiniowany wniosek Komisji 
gospodarki komunalnej i przedsiębiorczości w sprawie 
konieczności wykonania remontu ulicy Sportowej 
w Jeżowie Sudeckim i zainstalowania klimatyzacji 
w budynku szkolno - przedszkolnym w Jeżowie 
Sudeckim, zaproponowano, aby w/w zadania zostały 
wprowadzone do budżetu gminy z chwilą pojawienia się 
środków na ich realizację. 
 Pan Wójt poinformował, że wykonanie klima-
tyzacji w budynku szkolno-przedszkolnym wymaga 
zgody inwestora, ponieważ budynek jest jeszcze na 
gwarancji. 
 Po informacji Wójta Gminy o możliwościach 
pozyskiwania środków zewnętrznych przystąpiono do 
przyjęcia uchwał. 
 Po dyskusji Rada Gminy przyjęła projekt 
uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Jeżów Sudecki oraz Budżetu Gminy na 2022 rok.
 Realizując porządek obrad, Rada Gminy przyjęła 
uchwały zawarte w porządku obrad. 
 W sprawozdaniu z bieżącej pracy Przewodni-
czący Rady Gminy poinformował, że dyżury są pełnione 
w każdy poniedziałek. 
 Wójt Gminy w sprawozdaniu z bieżącej pracy 
poinformował, że w okresie między sesjami zostało 
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wydanych 5 Zarządzeń Wójta oraz poinformował 
o spotkaniach i ważnych tematach dotyczących funkcjo-
nowania Urzędu:
- negocjacja ceny sprzedaży działki w Jeżowie Sudeckim 

(Góra Wojskowa) o pow. 22 ha - niesprzedana, 
- spotkanie z p. Krzysztofem Dawcem opiekunem grupy 

w spółce Tauron, na którym omawiane były stawki 
dostawy energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia 
ulicznego, 

- spotkanie z właścicielami nieruchomości Dziwiszów 
39, ws. zmiany pokrycia dachowego, 

- remont drogi w Chrośnicy, uszkodzenie zatoki 
autobusowej w Chrośnicy, 

- uroczystość przekazania samochodu dla Policji - dla 
Rewiru Dzielnicowych, 

- spotkanie z Posłem Andrzejem Sośnierzem, na którym 
były omawiane tematy związane z renowacją 
zabytków w Chudowie i Starej Kamienicy oraz 
omówiono także sprawy związane z funkcjonowaniem 
Wieży Książęcej w Siedlęcinie, 

- projekt "20-lecie Partnerstwa gmin Jeżów Sudecki, 
Paseky nad Jizerou" - w ramach realizacji projektu 
odbył się koncert dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Czernicy w Bozkovie i Pasekach nad Jizerou oraz dnia 
3 grudnia 2021 roku odbyła się "Konferencja z okazji 
20 - lecia partnerstwa w Pasekach nad Jizerou". 
Podczas konferencji odbyła się prezentacja multi-
medialna - historia partnerstwa. W ciągu 20 lat 
odbyliśmy 440 spotkań dwu - i trójstronnych z gminą 
Vierkirchen po trzech stronach granic. Zrealizo-
waliśmy wspólnie 21 projektów, 

- odbył się Konwent Euroregionu Nysa, w związku ze 
śmiercią Dyrektora Biura, poruszany był temat 
zatrudnienia i spraw finansowych dotyczących 
funkcjonowania biura, 

- dnia 7 grudnia 2021 roku uczestniczyłem w uroczys-
tości 75 -lecia Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych w Powiecie Karkonoskim. Otrzymaliśmy 
puchar za zajecie I miejsca za współzawodnictwo 
Sportowe LZS Dzieci i Młodzieży Gmin Powiatu 
Jeleniogórskiego,

- dnia 11 grudnia 2021 roku uczestniczyłem wraz 
z p. Andrzejem Zarembą w podsumowaniu działal-
ności LZS. Nasza Gmina otrzymała puchary: za 
zajęcie III miejsca w klasyfikacji generalnej Gmin 
w XXII Dolnośląskich Igrzyskach LZS Mieszkańców 
Wsi i Miast(EDYCJA 2021) oraz puchar za zajęcie 
II miejsca w klasyfikacji generalnej Gmin w XXI 
Dolnośląskich Igrzyskach LZS Mieszkańców Wsi 
i Miast (edycja 2020), 

- uczestniczyłem w Konferencji i Kongresie Obszarów 
Wiejskich, który odbył się w Kliczkowie. Podczas 
spotkania odbyło się podsumowanie konkursów 
PROW. Został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą 
wieś dolnośląską. 

- Nadleśnictwo Lwówek Śląski - wypowiedzenie umowy 
dzierżawy drogi na Łysej Górze. 

Czernica - remont drogi nr 82 (czarna droga) konieczność 
współpracy, gdyż na niektórych odcinkach droga 
przebiega przez grunty rolne. 
W interpelacjach i zapytaniach nie złożono żadnego 
pisma. W sprawach różnych poruszono następujące 
tematy:
- Radny Kazimierz Lewaszkiewicz zwrócił się do 

Komisji Rolnictwa (…) o zajęcie się tematem bydła, 
które wałęsa się po polach i przemieszcza się z terenu 
Łysej Góry do Chrośnicy, Janówka, Płoszczyny, policja 
nie przyjmuje już w tej sprawie zgłoszeń. 

- Radny Kazimierz Lewaszkiewicz podziękował 
Stowarzyszeniu "Nasz Siedlęcin" za zrealizowanie 
projektu, dzięki któremu na terenie naszej gminy 
powstały siłownie zewnętrzne i place zabaw. 

Posiedzenia sesji zostały zarejestrowane w formie 
elektronicznej, transmisje na żywo oraz rejestracje 
dźwięków znajdują się na stronie internetowej Gminy 
Jeżów Sudecki w zakładce
e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Jeżów Sudecki.

Redakcja 

CZĘŚĆ OPISOWA
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK 

NR XXIX/204/2021
 Z DNIA 20 GRUDNIA 2021 ROKU

.
  Na 2022 rok zaplanowano dochody budżetowe 
w wysokości 34.829.642 zł i wydatki budżetowe 
w kwocie 39.965.495 zł.
Podstawą do planowania były między innymi:
ź Zarządzenie Wójta Gminy nr 29/2021 z dnia 

31 sierpnia 2021r.
ź Decyzja Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 

z dnia 14 października 2021r.
ź Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-

BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021r. 
ź Decyzja Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura 

Wyborczego w Jeleniej Górze nr DJG-3113-2/21 
z dnia 22 października 2021r.

Zarządzenie Wójta Gminy określiło wskaźniki wzrostu 
planowanych dochodów oraz wydatków w stosunku do 
2021 roku. 
Ministerstwo Finansów określiło dochody:
- subwencji podstawowej,
- subwencji uzupełniającej,
- subwencji oświatowej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym 

od osób fizycznych i osób prawnych.
          Dolnośląski Urząd Wojewódzki określił wysokość 
dotacji celowych na realizację zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami, dotacji celowych na realizację własnych zadań 
bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej. 



5

Projekt "Muzyka i śpiew w gminach partnerskich" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 

 

Krajowe Biuro Wyborcze określiło wysokość dotacji na 
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DOCHODY
 Na rok budżetowy 2022 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 odprowa-

dzanie 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 przygotowa-
nych do sprzedaży,

- wpływy z podatków planowano na podstawie 
przewidywanego wymiaru podatków na 2022 rok 
z założeniem średniej 3,6 % 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 2022,

- wpływy dochodów z opłat pobieranych przez Urzędy 
Skarbowe przyjęto na poziomie oszacowanym na 
podstawie wpływów w 2021 roku,

- dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych zaplanowano, uwzględniając  
istniejącą ilość punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych 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 dodat-
kowe, które mogą wystąpić w roku budżetowym,

- 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 2022 
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 wynika-
jące z zawartych umów. Zaplanowano dotacje dla 
Gminnej Biblioteki Publicznej, stowarzyszeń i organi-
zacji 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 
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 2022 rok oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023.
 W ramach wydatków na zadania remontowe 
uwzględniono środki na bieżące naprawy dróg, mostów 
i wiaduktu na terenie gminy, jak również prace 
remontowe w świetlicach wiejskich, mieszkaniach 
komunalnych i  innych gminnych budynkach 
komunalnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE
 W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 
do wykonania głównie zadania kontynuowane, na 
realizację których wykonano już kosztorysy, projekty, 
bądź podpisano umowy. Ujęto także zadania nowe, 
przewidziane do realizacji w roku 2022. Zaplanowano 
również wykonanie kolejnych projektów zadań 
przewidzianych do realizacji w latach następnych, 
z dofinansowaniem środków pozabudżetowych. 
Zadania inwestycyjne ujęte w uchwale budżetowej na 
2022 rok:
- Budowa kanalizacji i wodociągów w Jeżowie Sudeckim 

- etap IV,
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jeżowie 

Sudeckim - ul. Długa i ul. Leśna w Jeżowie Sudeckim,
- Dotacje na budowę studni na nieruchomościach 

z a b u d o w a n y c h  b u d y n k i e m  m i e s z k a l n y m 
w sołectwach Janówek i Chrośnica w gminie Jeżów 
Sudecki,

-  Budowa ul. Kaczawskiej w Dziwiszowie -II etap,
- Odbudowa drogi gminnej - ul. Zielone Wzgórze 

w Dziwiszowie,
-  Przebudowa ul. Krętej w Jeżowie Sudeckim,
- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kręta, Jeżów 
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Sudecki,
- Budowa i przebudowa przejść dla pieszych, ul. Polna 

w Jeżowie Sudeckim,
- Przebudowa drogi nr 456 w Dziwiszowie - projekt,
- Budowa drogi gminnej - działka nr 233 w Chrośnicy,
- Budowa wstępnej retencji przy skrzyżowaniu ul. Polnej 

i ul. Granicznej w Jeżowie Sudeckim, 
- Zakup i montaż wiat przystankowych - Jeżów Sudecki 

ul Długa, Siedlęcin ul. Górna, Płoszczyna,  Czernica,
- Zakup działki nr 688/3 o powierzchni 2076 m2 

w Jeżowie Sudeckim,
- Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego 

samochodu ratowniczo - gaśniczego typu GCBA dla 
OSP Czernica,

- Dotacja dofinansowanie zakupu kompleksowego 
wyposażenia do nowo pozyskanego samochodu  
ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze,

- Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach 
Gminy Jeżów Sudecki w ramach Karkonoskiego  
Klastra Energii,

- Dotacje celowe na realizację przedsięwzięć związanych 
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy 
Jeżów Sudecki,

- Zakup kosiarek typu traktorek - 2 szt.
  Opracowany Budżet Gminy Jeżów Sudecki na 
2022 rok jest budżetem, w którym zostały ujęte 
podstawowe zobowiązania wynikające z bieżącego 
wykonywania zadań gminy oraz z kontynuacji inwestycji 
niezbędnych dla rozwoju gminy.
 Rok budżetowy 2022 Gmina rozpoczyna 
z zobowiązaniem wynikającym z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.567.820 zł. 
Przypadające do spłaty w 2022 roku raty pożyczek 
i kredytów wynoszą 852.843 zł. 

 W 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu:
- kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego 

w kwocie 1.600.000 zł, 
- wolnych środków z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finanso-
wanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonych w odrębnych 
ustawach - środki pozyskane w 2021 roku z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na 
dofinansowanie inwestycji w 2022 roku - Przebudowa 
przejścia dla pieszych ul. Kręta, Jeżów Sudecki oraz 
Budowa i przebudowa przejść dla pieszych, ul. Polna 
w Jeżowie Sudeckim w łącznej wysokości 208.277 zł, 

- spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 190.890 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 
ustawy w wysokości 3.989.529 zł, wynikających 
z rozliczenia 2021 roku, w tym środki przekazane przez 
Ministerstwo Finansów w ramach uzupełnienia 
subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie 
finansowe inwestycji w zakresie wodociągów 
i kanalizacji w wysokości 2.209.323zł przeznaczonych 
na realizację zadania Budowa kanalizacji i wodo-
ciągów w Jeżowie Sudeckim - etap IV.

 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.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY

 
 Każdego roku 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, 
a 22 stycznia Dzień Dziadka. 
 W Polsce Dzień Babci obchodzony jest od 1964 roku, 
natomiast Dzień Dziadka jest młodszym świętem. Po raz 

pierwszy pomysł utworzenia Dnia Babci w Polsce pojawił się 
w 1964 roku w tygodniku "Kobieta i Życie". Z kolei Dzień 
Dziadka prawdopodobnie przywędrował do Polski ze Stanów 
Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych XX wieku 
i stopniowo stawał się coraz popularniejszy. Jego geneza 
jednak nie jest do końca znana.
 Babcia i Dziadek to ukochane osoby, które zawsze są 
osobami szczególnymi i bardzo ważnymi w życiu swoich 
wnucząt. O ich święcie pamiętają wszystkie wnuczęta. Dzieci 
bardzo kochają swoje Babcie i Dziadków. Zawsze mogą liczyć 
na ich pomoc, cierpliwość, wyrozumiałość i dobroć. 
 Niestety, z powodu pandemii składanie życzeń będzie 
ograniczone i przeniesione zostało do sieci. Dzieci z oddziału 
przedszkolnego i uczniowie klasy III wraz z wychowawcami 
przygotowali przedstawienie, które Dziakowie mogli obejrzeć 
i wysłuchać za pomocą aplikacji Teams. Wnuki podziękowały 
swoim Kochanym Babciom i Dziadkom za cierpliwość, 
wsparcie i nieustanną miłość. Jak co roku, Babcie i Dzidkowie 
mogli spodziewać się prezentów, kwiatów i laurek od swoich 
wnucząt.

Niech Babcia i Dziadek żyją nam w zdrowiu 100 lat! 
Joanna Cimosz-Nowak

Dyrektor S.P. w Czernicy
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KARNAWAŁOWE    MIKOŁAJKI   
W   CZERNICY

 Ze względu na malowanie świetlicy wiejskiej 
Mikołaj do naszych milusińskich zawitał z opóźnieniem 
w sobotę 29 stycznia 2022 roku. Jak się okazało, dzieci 
bardzo czekały na spotkanie (nie tylko one ). Trudno było 
rozpoznać czernickie pociechy, ponieważ przybyły 
w strojach karnawałowych.

 W oczekiwaniu na przybycie Mikołaja dzieci 
przygotowały piękne kolorowanki, którymi przybrały 
choinkę. Natomiast Oliwier Okrajek przyniósł prezent 
dla Mikołaja w postaci pięknie wykonanego rysunku (to 
ten na szczycie choinki z niebieskim tłem), który 
wykonywał od nocy, jak sam twierdził, ponieważ tak 
przeżywał spotkanie z Mikołajem, że nie mógł spać.
 I w końcu Mikołaj przybył z licznymi prezentami, 
nagrodami za piękne kolorowanki i stroje karnawałowe 
oraz paczkami.

 Spotkanie odbyło się we wspaniałej, radosnej 
atmosferze z zachowaniem obowiązujących obostrzeń 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowa-
dzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów.
 Spotkanie mikołajkowe sprawiło mnóstwo 
radości obecnym dzieciom, rodzicom, babciom, 
dziadkom i nam.

 Twórcami i organizatorami tego radosnego 
mikołajkowego wydarzenia byli Sołtys Ewa Smolnicka, 
pracownik świetlicy Monika Niedzielska przy udziale 
przewodniczącego - Radnego Rady Gminy Wacława 
Lesika oraz Pawła Kozłowskiego v-ce przewodniczą-
cego Rady Sołeckiej Czernicy.
Serdeczne podziękowania kieruję do : 
P. Danuty Bryk Sklep "DANA" Czernica - organizacja 
paczek, P.Danuty Cichockiej za przekazane gadżetów na 
nagrody, P. Edwarda Dudka Wójta Gminy Jeżów Sudecki, 
P. Alicji Karmelity Kierownika GOPS,  Komisji ds. 
Przeciwdziałania Alkohol izmowi.  Szczególne 
podziękowania kierujemy do P.Wojciecha i Małgorzaty 
Zawadzkich za pamiątki fotograficzne z tego wydarzenia 
oraz Zdzisławy i Jacka Zawadzkich za pomoc przy 
wydawaniu paczek i wsparcie przy organizacji mikołajek  
DZIĘKUJEMY

                                                                          
Ewa Smolnicka 
Sołtys Czernicy
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"W MIEJSCOWOŚCI PŁOSZCZYNKA 
ZABŁYSNĘŁA CHOINKA ŚWIĄTECZNA”

  Tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia 
z inicjatywy miesz-
kańców wsi Płoszczyna - 
przysiółek Płoszczynka, 
w jej centralnym punkcie 
(obok przystanku PKS), 
stanęła choinka, która w 
okresie świątecznym 
była rozświetlona tysią-
cem lampek. 
   Realizacja pomysłu nie 
byłaby możliwa, gdyby 

nie pomoc ze strony instytucji:
1.Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przy GOPS w Jeżowie Sudeckim - pomoc finansowana 
związana z zakupem lampek choinkowych.

2.Nadleśnictwa Lwówek Śląski - przekazanie choinki.
3.Koła Gospodyń Wiejskich w Płoszczynie - pomoc 

finansowa związana z zakupem lampek choinkowych. 
 Inicjatywa spotkała się z pomocą mieszkańców: 
Pani Janiny M., Pani Heleny D., Pani Barbary H., Pani 
Doroty M., Pana Gienka K., Pana Edwarda B., Pana 

Leona Sz. Oprócz nieocenionej pomocy technicznej 
i organizacyjnej, ważne jest podkreślenie, że mieszkańcy 
udostępnili, nie oczekując niczego w zamian, dostęp do 
swojej sieci energetycznej. 
 Organizatorzy akcji jeszcze raz pragną serde-
cznie wszystkim podziękować. 
 Pomysł postawienia takiej choinki w centralnym 
punkcie miejscowości powstał w celu integracji 
społeczności, urozmaicenia i uatrakcyjnienia życia 
w naszej miejscowości. Współpraca przy tej akcji 
pokazała mieszkańcom, że jeśli się czegoś chce i dąży się 
do tego małymi krokami, osiągnięcie celu jest tylko 
kwestią czasu. Ponadto akcja była okazją do pokazania 
dzieciom i młodzieży, że klimat Świąt tworzą nie tylko 
ludzie z naszego najbliższego otoczenia, ale i wspólnoty, 
jaką tworzą mieszkańcy - sąsiedzi. 
 Dzisiaj już wiemy, że pomysł był trafioną 
decyzją. Miał pozytywny odzew wśród mieszkańców- 
nie tylko naszej miejscowości, ale i miejscowości 
okolicznych. 
 Mamy nadzieję, że piękna choinka z ozdobami 
będzie coroczną tradycją w naszej miejscowości. 
Z nadzieją patrzymy także na rozwijanie współpracy 
z innymi instytucjami w celu rozszerzenia akcji na inne 
pola działania. 

Barbara Harasimowicz 

Mikołaj w Chrośnicy

 Dnia 4. grudnia 2021 roku w świetlicy wiejskiej 
w Chrośnicy Samorząd Sołectwa po raz kolejny 
zorganizował spotkanie z Mikołajem. Liczna gromadka 
dzieci wraz z rodzicami spotkała się z tak długo 
oczekiwanym specjalnym gościem.

 Mikołaj przed rozdaniem paczek gawędził 
z dziećmi, które zabawiały gościa swoimi opowieściami. 
Ten dzień był również okazją do zaśpiewania 
tradycyjnego "Sto lat" dla solenizantki Basi, która była 
wśród nas. Po wręczeniu paczek nie było tak jak zawsze 
,dzieci ze względu na obostrzenia nie mogły się wspólnie 

pobawić, tylko po wręczeniu paczek przez Mikołaja 
wszyscy wrócili bezpiecznie do domów, z nadzieją, że za 
rok będą mogły się wspólnie pobawić z Mikołajem. 
Dziękuję za pomoc w organizacji :Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Panu Wójtowi, Państwu 
Łobockim, Panu Patrykowi Mazur, Pani Lucynie 
Krzeszowskiej i Radzie Sołeckiej.

Stanisława Bieniasz 
Sołtys wsi 
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"Promujmy bezpieczną pracę 
w gospodarstwie rolnym”

 Gospodarstwo rolne jest dla rolników i członków 
ich rodzin nie tyle miejscem pracy, ale przede wszystkim 
domem i miejscem do wypoczynku. Praca każdego 
rolnika uzależniona jest od warunków atmosferycznych, 
a jednocześnie wiąże się z zagrożeniami zdrowia i życia. 
Dlatego warto poświęcić swój czas i siły, aby nasze 
gospodarstwo było czyste i ładne, a przede wszystkim 
bezpieczne. 
Należy pamiętać iż największą grupę wypadków 
w rolnictwie stanowią nadal upadki. Najczęstszymi 
przyczynami, na które trzeba zwrócić uwagę są/jest: 
ź nierówne i nieutwardzone nawierzchnie podwórzy 

i  ich zły stan, 
ź nieużywanie odpowiedniego obuwia, 
ź za wysokie progi w wejściach i zejściach do 

pomieszczeń, 
ź niewłaściwe drabiny- zły ich stan techniczny, 
ź brak porządku w obejściu gospodarstwa. 
Bezpieczeństwo w bardzo dużej mierze zależy od 
samego rolnika, od jego stanu świadomości oraz wiedzy 
dotyczącej zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas 
wykonywanej pracy, a także od organizacji pracy oraz 
doświadczenia. Nawet niewielkie zmiany mają wpływ na 
poprawę stanu bezpieczeństwa pracy, ich identyfikacja 
i sukcesywne eliminowanie podnoszą komfort pracy 
rolnika w gospodarstwie.
Najczęstszymi przyczynami wypadków są poślizgnięcia, 
potknięcia i upadki, które powodują różnego rodzaju 
potłuczenia, złamania kończyn, a nawet urazy 
kręgosłupa. Chroniąc zdrowie swoje i swoich bliskich, 
należy utrzymać porządek w obejściu gospodarstwa. 
W tym celu należy:
ź na bieżąco naprawiać i sprzątać ciągi komunikacyjne, 

a w okresie zimowym odśnieżać i posypywać 
piaskiem lub popiołem,

ź zadbać, aby podwórko miało wyrównaną i utwar-
dzoną nawierzchnię,

ź usunąć wystające przedmioty oraz wszelkie nierów-
ności, 

ź wyznaczyć strefę relaksu i wypoczynku.
Na podwórzu nie może panować bałagan. Wszystkie 
narzędzia, śmieci, pozostałości po pracy powinny być 
regularnie sprzątane. Dbałość o porządek po wykonanej 
pracy w pomieszczeniach inwentarskich i gospodarczych 

powinna być obowiązkiem każdego rolnika. Wszelki 
sprzęt i narzędzia wykorzystywane w produkcji po 
wykonaniu każdej pracy powinien być wyczyszczony 
i odłożony na miejsce jego przechowywania, a sprzęty 
z niebezpiecznymi, ostrymi częściami i elementami 
powinny być zabezpieczane osłonami do tego przezna-
czonymi lub umieszczone w miejscach niedostępnych 
dla osób z zewnątrz.
 Osoba wykonująca czynności porządkowe 
powinna korzystać z odzieży ochronnej, rękawic oraz 
obuwia ochronnego. Odzież ta powinna być trzymana 
w oddzielnym pomieszczeniu w sposób uporządkowany.
Chodniki w pomieszczeniach inwentarskich powinny 
być na bieżąco sprzątane, ponieważ mieszanka słomy 
i obornika z wodą  lub błotem pośniegowym stwarza 
duże zagrożenie związane z upadkiem. Ponadto 
powierzchnia podłogi korytarza paszowego powinna być 
nienasiąkliwa i ograniczająca poślizgnięcie, natomiast 
szerokość korytarza powinna umożliwiać stosowanie 
urządzeń technicznych do dowozu i dozowania pasz, 
zapewniając łatwy i bezpieczny dostęp do obsługi-
wanych zwierząt. 
 Wszelkie schody prowadzące do budynku 
mieszkalnego czy pomieszczeń gospodarczych powinny 
być odpowiedniej wysokości, nieuszkodzone, bez 
ubytków, dobrze oświetlone, stabilne, ale przede 
wszystkim niezastawione i niezaśmiecone. Należy 
pamiętać, że brudne stopnie schodów to ryzyko upadku. 
Pamiętajmy, że schody powyżej pięciu stopni powinny 
być wyposażone w poręcze z obu stron.
 Utrzymanie porządku w obejściu gospodarstwa, 
pomieszczeń inwentarskich wymaga od rolnika 
prawidłowej organizacji pracy, ale często pozbycia się 
złych nawyków związanych z rutyną. Dbałość 
o porządek w miejscu pracy ograniczy ryzyko 
wypadków.

Opracowała:
Jadwiga Jadwińska

Starszy Inspektor PT KRUS 
w Jeleniej Górze 

Źródło:  
www.krus.gov.pl
www.pip.gov.pl

blog fmcargo, strefaAgro.internet

KASA    ROLNICZEGO    UBEZPIECZENIA     SPOŁECZNEGO 
PLACÓWKA     TERENOWA    W      JELENIEJ    GÓRZE 
 
 
ALEJA JANA PAWŁA II 13 
58-500 JELENIA GÓRA 

T: +48 75 718 61 10 
F: +48 75 718 61 49 

jeleniagora@krus.gov.pl 
www.krus.gov.pl 
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MIKOŁAJKI W PŁOSZCZYNIE

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

 Mikołajki to prawdopodobnie najbardziej 
ulubione święto dzieci na całym świecie. Według legend 
6. grudnia ubrany w czerwony płaszcz mężczyzna 
z Laponii przynosi wszystkim dzieciom prezenty. 
W Płoszczynie było to trochę wcześniej, bo w niedzielę 
5 grudnia zawitał do nas Mikołaj. Zmęczony podróżą, ale 
jak zwykle uśmiechnięty i rozbawiony, dla każdego 
dziecka znalazł czas. 

 Wszystkie dzieci miały możliwość porozmawiać 
z naszym zacnym gościem i otrzymały od niego prezenty. 
Poza tym na naszych milusińskich czekał ogrom atrakcji: 
ozdabianie pierników czy robienie ozdób świątecznych. 
Przygotowany był również kącik kreatywny dla dzieci, 
ale też nie zabrakło zajęć plastycznych dla dorosłych. 
Pięknie zapakowane przez nich pudełka znalazły się pod 
naszą wspólną świetlicową choinką. Podczas gdy jedni 
tworzyli ozdoby, inni brali udział w licznych konkursach, 

zabawach ruchowych, tanecznych, quizach, zabawach 
z chustą KLANZA - wszystko to zorganizowane zostało 
przez "Animacje dla dzieci - Klaudia." Można też było 
zrobić sobie super zdjęcie w specjalnie przygotowanym 

przytulnym foto-miejscu z kominkiem i choinką. Po 
rozdaniu prezentów Panie z Rady Sołeckiej przygo-
towały dla dzieci ciepłą przekąskę, jaką były hot-dogi. 
Impreza minęła w bardzo miłej atmosferze, przyniosła 
nie tylko najmłodszym, ale i starszym mieszkańcom 
mnóstwo radości, zadowolenia i wprowadziła nas 
w świąteczny nastrój. 
 Wszyscy mamy nadzieję, że za rok spotkamy się 
w tak licznym, a może w liczniejszym gronie. Na 
zakończenie spotkania podziękowaliśmy wszystkim 
przybyłym oraz naszej stałej płoszczyńskiej grupie osób, 
rodziców i dziadków, którzy zamiast siedzieć w domu 
i narzekać, chcą coś zrobić dla siebie i społeczności 
lokalnej, w której żyją. Dziękujemy: Państwu Miliszkie-
wiczom, Państwu Barańskim, Leonowi Szućko, Annie 
Łukowskiej, Janinie Kamińskiej, Anecie Szynal, 
Barbarze Harasimowicz, Małgorzacie Malitowicz 
a także Urszuli Arasymowicz za pomoc i prowadzenie 
warsztatów.

 Wizytę Mikołaja zorganizował Sołtys z Radą 
Sołecką we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich, 
przy wsparciu środków sołeckich i Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim. 
 Natomiast w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich 
w Płoszczynie chcielibyśmy nadmienić, iż tego samego 
dnia został rozstrzygnięty, organizowany już po raz 
kolejny, konkurs dla dzieci i dorosłych, który cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Wszystkie wykonane kartki 
i bombki bożonarodzeniowe udekorowały specjalnie 
wystawioną złotą choinkę wyeksponowaną podczas 
wizyty Mikołaja w świetlicy wiejskiej. Prace wykonane 
były z różnych materiałów, miały swój przekaz 
i przyciągały wzrok piękną kolorystyką. Każdy uczestnik 
konkursu otrzymał dyplom i drobną nagrodę rzeczową 
ufundowaną ze środków własnych KGW i firmę 
"JeleniaPlast". Koło Gospodyń dziękuje za zaanga-
żowanie, czas i pomysłowość.

Janina Truchanowicz - Kamińska 
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"Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”

 Honorowy "Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie" ustanowiono jako wyróżnienie i nagrodę dla 
małżonków, którzy przeżyli  50 i więcej lat w jednym 
związku małżeńskim, a  nadawany jest przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom polskim. Pan 
Prezydent postanowieniem nadał medale dla kolejnych  
par małżeńskich z  terenu Gminy Jeżów Sudecki:
1. Państwa Danuty i Stefana Nowak.

2. Państwa Bożętyny i Edwarda Schlachter.

3. Państwa Eugenii i Adolfa Rozum.

4. Państwa Danuty i Zbigniewa Borsuk.

5. Państwa  Heleny i Stanisława Malec. 

Uroczystego wręczenia medali w imieniu Prezydenta RP 
w Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki dokonał Wójt Gminy- 
Edward Dudek w imieniu mieszkańców wręczył  
symboliczne wiązanki kwiatów oraz tabliczki pamiątkowe 
z następującą dedykacją:
 
"Z okazji uroczystości  wręczenia nadanych przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu mieszkańców 
Gminy Jeżów Sudecki składamy Państwu  serdeczne 
gratulacje.Życie jest jak książka, od ponad 50-ciu lat każda 
jej  karta opisuje dni Waszego wspólnego życia.
Życzymy,  aby kolejne strony tej księgi  opisywały dni  
obfitujące  w  zdrowie, szczęście oraz radość  w dalszym 
życiu małżeńskim.

 Uroczystość wręczenia medali była chwilą 
przeżywania wzruszeń, wspomnień oraz radosnego 
spotkania. 
Jubilatom składamy serdeczne życzenia i gratulacje, by 
kolejne dni, miesiące i lata życia przeżywali w zdrowiu, by 
byli wzorem i przykładem do naśladowania dla 
społeczeństwa.

Redakcja 
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Jasełka bożonarodzeniowe

 Tradycją Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie są 
coroczne Jasełka przygotowywane przez uczniów pod 
opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym roku. Ze 
względu na sytuację pandemiczną Jasełka odbyły się na 
wolnym powietrzu 18 grudnia 2021 r. w ramach 
Kiermaszu świątecznego przygotowanego przez Radę 

Rodziców. 
 Mimo że sytuacja była wyjątkowa, ponieważ 
brakowało nam sceny Domu Ludowego, daliśmy radę. 
Piękna scenografia pojawiła się na platformie ciężarówki 
i wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny 
nastrój. Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć 
historię Marii i Józefa szukających miejsca do 

schronienia na noc. Niestety, po bezowocnych 
poszukiwaniach zdecydowali się przenocować 
w stajence. Całość przedstawienia przeplatana była 
kolędami i pastorałkami.
 Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, 
nauczycieli i rodziców opłaciło się, gdyż przedstawienie 

wywarło duże wrażenie na oglądających. Dzieci miały 
możliwość podtrzymywania tradycji związanych 
z obchodami Bożego Narodzenia, a także możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. 
 W przygotowanie przedstawienia włączyli się 
wszyscy uczniowie klasy III oraz przedstawiciele klas IV 
i V. 
 Po inscenizacji wystąpili wybrani uczniowie 
z klasy IV, V oraz uczennica z klasy II i zaprezentowali 
kolędy i pastorałki.  

 Krystyna Sos

SPRAWOZDANIE Z PÓŁZIMOWISKA 
W CHROŚNICY

 W tym roku półzimowisko w Chrośnicy 
prowadzone było od 31 stycznia 2022r. do 11 lutego 
2022r.. Dzieci miały zajęcia od godz.8.00 do godz.13.00.
 Pierwszego dnia po pogadance na temat problemów 
z uzależnieniami dzieci wykonały plakaty zachęcające 
do zdrowego życia lub przestrzegające przed różnymi 
nałogami. Każdego dnia odbywały się zajęcia 
plastyczne. Dzieci lepiły z modeliny zawieszki, koraliki , 
a później tworzyły z nich biżuterię. Z gliny samo-
utwardzalnej robiły figurki. Odlewy gipsowe malowały 
farbami plakatowymi. Z kolorowego papieru zrobiły 

rybki-origami i ozdabiały je. Malowały farbami 
żelowymi na folii. Tworzyły zwierzaki z szyszek 
i drucików kreatywnych. Ozdabiały pudełka naklejkami 
kreatywnymi. Robiły trójwymiarowe ptaszki na 
gnieździe. Wszyscy uczestnicy półzimowiska otrzymali 
zestawy kolorowych gumek do stworzenia barwnych 
breloczków. Każdego dnia odbywały się też rozgrywki 
sportowe: tory przeszkód, mecze tenisa stołowego, 
rozgrywki hokejowe, piłkarskie, bilardowe, rzuty do celu 
różnymi przyborami, układanie budowli i łowienie rybek 
na czas oraz biegi .
 Podczas zajęć socjoterapeutycznych uczestnicy 
półzimowiska podnosili świadomość dotyczącą 
przyczyn sięgania po nikotynę, alkohol i środki 
zmieniające świadomość oraz uzależnień od nich. 
Poznawali skalę ryzyka związanego z paleniem papie-
rosów, piciem alkoholu i podejmowaniem prób 
z narkotykami. Uczyli się też umiejętności obrony przed 
uzależnieniami, ćwiczyli zachowania asertywne. 
Podczas zajęć propagowaliśmy zdrowy styl życia bez 
nałogów i uzależnień. 
     Zadowoleni uczestnicy wraz z opiekunami dziękują 
p.E. Dudkowi, p.A.Karmelicie oraz Radzie Sołeckiej wsi 
Chrośnica.

 KATARZYNA ŁOBOCKA
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6 zastosowań sosny zwyczajnej, przepisy 

 To wiecznie zielone drzewo w medycynie naturalnej 
znane jest jako środek wykrztuśny, moczopędny, anty-
septyczny i przeciwbakteryjny.
 Napary, wywary, nalewki czy syropy z sosny od 
wieków wykorzystywane są w medycynie naturalnej jako 
środki wykrztuśne (stymulują rzęski nabłonka błon 
śluzowych), moczopędne oraz dezynfekcyjne, antyseptyczne 
i bakteriobójcze w chorobach gardła i jamy ustnej. Poleca się je 
w lekkich nieżytach górnych dróg oddechowych, żołądka, jelit 
i dróg moczowych. Z kolei olejek sosnowy działa 
bakteriobójczo, wykrztuśnie i przeciwskurczowo, stąd sięga 
się po niego jako aerozol w infekcjach gardła, krtani i oskrzeli. 
Nic dziwnego, że wodny wyciąg z kory sosny nadmorskiej - 
Pinus pinaster Solander - został opatentowany jako 
Pycnogenol.

Sosna zwyczajna - charakterystyka
 Pozyskiwane z sosny surowce lecznicze to prawdziwe 
bomby cennych składników odżywczych. Jej pędy zawierają 
cenny olejek eteryczny, garbniki, substancje żywicowe 
goryczowe, karoten oraz witaminę C. Z kolei wyciąg z kory 
zawiera głównie procyjanidynę (70%) oraz polifenole i flawo-
noidy (w tym lignany) o silnych właściwościach antyoksy-
dacyjnych, przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, 
antynowotworowych, przeciwzapalnych i przeciw-
alergicznych. Natomiast pozyskiwany w procesie destylacji 
z parą wodną igieł, szczytowych gałązek i szyszek sosny 
olejek eteryczny to doskonałe źródło monoterpenów, takich 
jak limonen, borneol czy kamfora, które mają właściwości 
rozgrzewające.

Sosna zwyczajna - wzmocnienie organizmu
 Kora sosny okazuje się być szczególnie obiecującym 
źródłem prozdrowotnych składników. W jednym z badań 
wykazano, że pochodzące z niej fenole są doskonałymi 
przeciwutleniaczami oraz skutecznie hamują tworzenie się 
prozapalnego mediatora - prostaglandyny. Inni badacze doszli 
do wniosku, że choć dokładne mechanizmy działania 
składników ekstraktów z kory sosny nie są znane, mają one 
ewidentnie wielki potencjał jako składnik leków przeciw-
utleniających, przeciwzapalnych, sercowo-naczyniowych, 
neuroochronnych i przeciwnowotworowych - zwłaszcza że 
póki co nie zgłoszono ich poważnych działań niepożądanych.

Wsparcie odporności
Ze względu na wykazany w badaniach bogaty i różnorodny 
skład uważa się, że surowce pozyskiwane z sosny zwyczajnej 
mogą zapobiegać niektórym chorobom przewlekłym 
związanym z procesami starzenia się.

Właściwości przeciwnowotworowe
W jednym z badań stwierdzono, że ekstrakt z igieł sosny 
zwyczajnej na komórki rakowe w przypadku nowotworu 
piersi, a jeszcze silniejszy efekt wykazuje olejek eteryczny - 
zarówno w przypadku nowotworu HER2-dodatniego, jak 
i HER2-ujemnego. Zdaniem autorów jest to najsilniejszy efekt 
cytotoksyczny ze wszystkich mierzonych do tej pory 
ekstraktów pochodzących z różnych gatunków sosny, 
a ekstrakt z igieł sosny zwyczajnej i olejek eteryczny wykazują 
potencjał jako środki chemoprewencyjne lub chemote-
rapeutyczne w przypadku guzów gruczołu mlekowego.

Sosna zwyczajna - zastosowanie, przepisy
Inni badacze stwierdzili z kolei, że leelamina wyizolowana 
z kory sosny wykazuje silne wielokierunkowe działanie 
przeciwnowotworowe na czerniaka złośliwego. Substancja ta 
w tym samym czasie hamuje aktywność 3 głównych ścieżek 
sygnałowych w komórkach czerniaka, które w ok. 70% 
regulują rozwój tej choroby. Dzięki ich zablokowaniu 
transport wewnątrzkomórkowego cholesterolu niezbędnego 
do wzrostu czerniaka zostaje zablokowany, a sam nowotwór 
obumiera.

Syrop z pędów sosny
Umyj i pokrój na małe kawałki tyle pędów sosny, by zajęły 
litrowy słoik. Aby szybciej puściły sok, możesz ugniatać je 
drewnianym tłuczkiem. Następnie w słoiku układaj na 
przemian warstwy pędów i cukru (ok. 3 cm sosny posyp 
4 łyżeczkami cukru). Zakręć słoik i odstaw w dobrze 
nasłonecznione miejsce na tydzień (przy słonecznej pogodzie) 
lub dłużej. Następnie powstały syrop zlej do mniejszego 
słoiczka. Przechowuj w chłodnym i zaciemnionym miejscu.
W razie przeziębienia, zapalenia gardła, chrypki lub kaszlu 
dodawaj łyżkę syropu do herbaty lub spożywaj po posiłku 
(jednak nie więcej niż 3 łyżki stołowe dziennie).

Inhalacje
W 0,5 l wody zaparz 3 łyżki igliwia sosnowego. Następnie 
przelej całość do miski i wdychaj opary pod przykryciem 
z ręcznika przez 10-30 min. Do gorącej wody możesz też 
dodać kilka kropel gotowego olejku eterycznego. Takie 
inhalacje działają korzystnie na podrażnione błony śluzowe 
 ułatwiają oddychanie.

Miód sosnowy
Zalej w garnku 1 kg młodych pędów sosny 4 l wody i gotuj na 
wolnym ogniu pod przykryciem przez 30 min. Odstaw na 24 
godz. do naciągnięcia. Następnie odcedź i dodaj do odwaru 
1 kg cukru. Gotuj całość do zgęstnienia i przelej do słoików, 
zamykając je szczelnie zakrętką. Pozostaw słoiki do góry 
dnem do zupełnego ostygnięcia miodu. Stosuj go w razie 
podrażnienia gardła i kaszlu.

Do kąpieli
Igliwie sosny przygotowane do inhalacji można również dolać 
do wanny z gorącą wodą. Taka kąpiel działa rozgrzewająco, 
łagodzi dolegliwości reumatyczne i bólowe. Wykazuje 
również ogólne działanie wzmacniające i może być pomocna 
w niektórych chorobach skóry (łuszczycy, grzybicy czy 
łojotoku).

Zasięgnięto ze strony www.ktociewyleczy.pl

Artykuł zamiast artykułu o sośnie
Koncert dla Miśka

 Wielkie emocje towarzyszyły 6 lutego br. 
uczestnikom koncertu "Jeżów dla Miśka". Dla walczącego 
z  b ia łaczką  Micha ła  Boguck iego ,  abso lwenta 
jeleniogórskiego Żeroma, obecnie studenta AGH w Kra-
kowie, a jednocześnie mieszkańca Jeżowa Sudeckiego,  
zaśpiewali i zagrali nie tylko lokalni, ale również bardziej 
znani artyści. Były łzy, oklaski i słowa wsparcia.
 Koncert odbył się przy udziale wspaniałych gości, 
a wśród nich dostrzec można było:  Panią Poseł Zofię 
Czernow, Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Pana Jerzego 
Łużniaka, Prezesa Dolnośląskiego Centrum Zdrowia 
Psychicznego we Wrocławiu Pana Michała Stachowa, 
Przedstawiciela Gminy Jeżów Sudecki Panią Skarbnik 
Martę Kędziorek, Proboszcza Parafii Jeżów Sudecki ks. 
Andrzeja Szarzyńskiego, Dyrektora I Liceum Ogólno-
ształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze 
Panią Jolantę Paszowską i wielu, wielu innych, którzy 
pojawili się w sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury.  

Dzięki wielkiej hojności sponsorów o jeszcze większych 
sercach, którymi byli: Gmina Jeżów Sudecki, LUXWENT 
Sp. z o.o Jeżów Sudecki, JELENIA-PLAST, BGI ZREMB 
Jelenia Góra, Szymon Giziński, Sklep Groszek, MG-TECH 
Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski, Krzysztof 
Jamrożek, Piekarnia ZNAK Państwa Mirosiów w Jeżowie 
Sudeckim, WEPA, PURIS, TERMOIZOL, Agencja 
Ubezpieczeniowa Monika Krupa, Balony z Helem Jelenia 
Góra, Ogrody Karkonoszy Rodziny Wiącek, mogliśmy 
zobaczyć na scenie wspaniałych artystów i wylicytować 
niesamowite, niepowtarzalne różności. Licytacje 
wzbudzały przeogromne emocje, ale także zachwyt i radość 
u wygranych. Można tu wspomnieć o koszulkach klubów 
piłkarskich naszej Ekstraklasy: Legii Warszawa i Zagłębia 
Lubin (z podpisami), piłkę tenisową z podpisem Igi 
Świątek, balony w kształcie pandy (ulubionego zwierzaka 
Miśka), na których widok wszyscy się uśmiechali, a które 
najpierw ozdabiały scenę, prace lokalnych artystów 
(Małgorzaty Kicińskiej, Beaty Wicher), płyty z podpisami 
(Zakopower, Marcin Wyrostek, Mela Koteluk), książka 
z autografem p. Donalda Tuska i wiele, wiele innych. 
W przerwach między występami i licytacjami odbywało się 
także losowanie nagród, które dzięki uprzejmości  
JELENIA-PLAST,  również  wzbudzały  eufor ię 
zgromadzonych.

 Na scenie Jeleniogórskiego Centrum Kultury  
wystąpiły siostry Michała: Klara i Maja Boguckie, a także 
zespół Shum, Stasiu 2005, Magda Ruta, Tomasz Krawczyk, 
Filip Jaguś, JJ Band z Alicją Janosz i Joanną Bicz-Danio, 
Jacek Grondowy z Anną Ludwicką-Manią oraz Gabriel 
Fleszar.
  Michał oglądał występy dzięki transmisji 
prowadzonej przez jego tatę Krzysztofa.

Wielkim zaszczytem było dla mnie poprowadzenie tego 
koncertu wraz z Krzysztofem Langerem, znanym 
kabareciarzem, członkiem kabaretu PAKA. To świetne 
uczucie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że jesteś częścią tak 
niesamowitego zespołu. Chciałabym wspomnieć tu 
dziewczyny - organizatorki, dla których nie ma rzeczy 
niemożliwych. Komitet społeczny "Jeżów dla Miśka" 
tworzą wraz ze mną: Joanna Bicz - Danio (główna 
sprawczyni całego zamieszania :)), Agata Kupczyk, Agata 
Nidrych, Agnieszka Nowak, Beata Kędziorek, Marta 
Kędziorek, Grażyna Błaszkiewicz. Dziewczyny 
zaangażowały całe rodziny w to przedsięwzięcie, dlatego 
muszę jeszcze podziękować: Pawłowi Kupczykowi, 
Darkowi Nowakowi, Dominikowi Danio,  Marcinowi 
Niemcewiczowi, Ani i Wiktorii Kędziorek, Mai Danio, Oli 
Kupczyk, Weronice Nowak. Mam nadzieję, że nikogo nie 
pominęłam, a jeśli tak, to przepraszam - w następnym 
numerze umieszczę sprostowanie :)
Zbiórka pieniędzy na leczenie Miśka nadal trwa. Każdy 
może się dołączyć.

          
Iwona Majtczak
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WSPIERAJMY POTRZEBUJĄCYCH 
Z UKRAINY !

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEŻÓW 
SUDECKI WSPIERAJMY POTRZEBUJĄCYCH 

Z UKRAINY !

 W związku z napływem na terytorium RP uchodźców 
z Ukrainy, którzy szukają w naszym kraju bezpiecznego 
schronienia przed działaniami zbrojnymi zwracamy się 
z apelem do mieszkańców Gminy Jeżów Sudecki z prośbą 
o udzielenie pomocy w zakresie:

- zakwaterowania osób i rodzin,
- pomocy rzeczowej,
- pomocy finansowej.

1. Pomoc w zakwaterowaniu osób i rodzin - w szczególności 
kobiet z dziećmi.
Prosimy o deklaracje zakwaterowania obejmujące informacje 
o adresie, warunkach mieszkalnych, liczbie miejsc nocle-
gowych i możliwym czasie pobytu.

2. Pomoc rzeczowa.
Pomoc rzeczowa obejmuje w szczególności:
a) odzież i okrycie:
- koce zwykłe i termiczne,
- śpiwory,
- podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii 
aluminiowej,
- materace,
- ubrania (nowe),
- płaszcze przeciwdeszczowe,
b) środki higieny i czystości:
- płyny do kąpieli / pod prysznic / mydło,
- dezodoranty,
- pasta do zębów,
- szczoteczki do zębów,
- grzebienie,
- bielizna damska, męska, dziecięca,
- podpaski,
- pampersy,
- pieluchy dla dorosłych,
- papier toaletowy i ręczniki papierowe,
- ręczniki (w tym z mikrofibry),
- worki na śmieci,
- środki dezynfekujące / alkohol do dezynfekcji,

- maski filtrujące lub jednorazowe,
c) żywność:
- woda,
- żywność do szybkiego przygotowania (instant),
- batony (w tym energetyczne),
- bakalie, orzechy,
- konserwy,
- makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania,
- narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego 
użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon 
spożywczy lub plastik),
d) podstawowe środki medyczne:
- witaminy,
- środki przeciwbólowe,
- przeciwgorączkowe,
- leki na kaszel i przeziębienie,
- zestawy pierwszej pomocy,
e) inne:
- zapałki, zapalniczki,
- baterie, powerbanki,
- oświetlenie, w tym latarki,
- świece.

Miejsca zbiórki darów:
-Urząd Gminy Jeżów Sudecki – sala konferencyjna po 
uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
757 132 254 wew.136 lub 757 132 275 w godzinach pracy 
urzędu (poniedziałek-piątek),
-Świetlica wiejska w Chrośnicy w godz.15-19 (poniedziałek-
piątek),
-Świetlica wiejska w Siedlęcinie w godz.14-20 (ponie-
działek-piątek),
-Świetlica wiejska w Płoszczynie w godz.16-17 (wtorek, 
czwartek),
-Świetlica wiejska w Dziwiszowie w godz.15-20 (poniedzia-
łek-piątek),
-Świetlica wiejska w Czernicy w godz.16-18.(poniedziałek, 
wtorek, środa, czwartek).

Zebrane środki będą przekazywane do wyznaczonych 
punktów zbiorczych w powiecie celem przekazania na 
Ukrainę oraz dla potrzebujących w Polsce.

3. Pomoc finansowa.

Środki finansowe prosimy przekazywać na konta instytucji 
rządowych i charytatywnych przyjmujących bezpośrednio 
środki finansowe oraz gotówkowo na zbiórki publiczne 
organizacji posiadających zezwolenia.

 Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców w zakresie 
możliwości udzielenia wsparcia poprzez zatrudnienie 
uchodźców.

 Każdą formę pomocy, jaka pragną Państwo 
zadeklarować prosimy również zgłaszać pod numerem 
telefonu 757 132 275 lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: swiadczenia.gopsjezow@op.pl

Kierownik GOPS Wójt Gminy
Alicja Karmelita Edward Dudek

Jeżów Sudecki, 01 marca 2022 r.
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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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH 

SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY 
PONIEDZIAŁEK 

30 0015  DO 17

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

z ogłoszeniem o wprowadzeniu obsługi zdalnej.

Pani Stanisława Bieniasz Sołtysem Roku!

 Po raz kolejny "Gazeta Wrocławska" ogłosiła 
Plebiscyt Mistrzowie Agro - który trwał od początku 
października. Najpierw laureaci zostali wybrani osobno 
w powiatach. Później awansowali do wojewódzkiego 
etapu. Teraz zwycięzcy z województw w każdej kategorii 
rywalizują w ostatnim etapie - ogólnopolskim finale, do 
którego awansowali, zachowując wszystkie głosy 
zdobyte dotychczas w powiecie i w województwie. 
Finałowe głosowanie zakończyło się 23 listopada o godz. 
21.00.
 Pani Stanisława Bieniasz - Sołtys wsi Chrośnica 
otrzymała największą ilość głosów w kategorii Sołtys 
Roku w Powiecie Karkonoskim. Gratulujemy tak 
wysokiego wyniku i życzymy dalszych sukcesów 
w pracy na rzecz mieszkańców sołectwa i gminy. 

Redakcja 

mł. asp. Mazur Marcin nr tel. 797-306-654, email : dzielnicowy.armii-krajowej13@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl.  
Rejon służbowy : teren Gminy Jeżów Sudecki. Dzielnicowy przyjmuje interesantów po uprzednim kontakcie tel. w 
Rewirze Dzielnicowych w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury 32. Dyżury na czas pandemii zostały zawieszone. Tel. 
służbowy dzielnicowego jest dostępny tylko w czasie służby dzielnicowego. Informacje dotyczące grafiku służby 

dzielnicowego można uzyskać u Dyżurnego Komisariatu I Policji Jelenia Góra pod tel: 47-87-31-150 lub u Kierownika 
Dzielnicowych pod nr tel. 47-87-31-546. 

Sprawy nagłe ( interwencje ) należy zgłaszać pod numerem alarmowym 112. 

http://www.facebook.com/Szafazksiazkami

