NR 101/13
Każdy ma swój szczyt do zdobycia
21. marca 2013 roku w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza
w Lubaniu, pod patronatem Pani Beaty Pawłowicz
- Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu,

kwiecień 2013
i różnorodność zaprezentowanych pasji i talentów
zachwyciła uczestników, organizatorów i wszystkich zaproszonych gości.
Szczególnym wyróżnieniem dla naszego
gimnazjum jest zakwalifikowanie się ucznia
z naszej szkoły do grona laureatów i ścisłej
czołówki 28 talentów wyróżnionych w bieżącym
roku szkolnym z terenu całego województwa
dolnośląskiego. Uczeń klasy IIA Sebastian
Sosnowski zaprezentował swoje osiągnięcia
w dziedzinie origami, czyli japońskiej sztuki
składania papieru. W trakcie swojego występu
oprócz prezentacji multimedialnej przedstawił
jurorom wybrane modele autorskich figurek
i postaci wykonanych z papieru. Pomimo

odbyły się eliminacje do III Dolnośląskiej Gali
Talentów. Celem zakrojonego na szeroką skalę
przedsięwzięcia jest odkrywanie i popularyzo-

wanie różnorodnych zainteresowań, pasji i talentów uczniów z terenu Dolnego Śląska. W eliminacjach z rejonu jeleniogórskiego wzięło udział 30
przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek
edukacyjno - wychowawczych. Wysoki poziom

niezwykle silnej konkurencji, wspaniałych osiągnięć wszystkich uczestników, Sebastian wręcz
oczarował komisję oceniającą swoją osobowością
oraz autentycznością przekazu i wywalczył awans
do gali finałowej we Wrocławiu.
W trakcie przygotowań do występu
Sebastian skromnie stwierdził, że każdy ma swój
Everest do zdobycia. Dzisiaj bez najmniejszych
wątpliwości możemy stwierdzić, że właśnie zdobył kolejny szczyt na drodze osobistego rozwoju
i spełnienia marzeń.
Życzymy dalszych sukcesów!!!
Artur Breczko

Sesje Rady Gminy
XXII Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła się
29 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Jeżowie Sudeckim, posiedzenie otworzył i prowadził
Przewodniczący Rady Gminy Artur Smolarek. Obecność
radnych i zaproszonych gości określona jest na podstawie
list obecności załączonych do protokołu. W sesji
uczestniczyło 15. radnych, obrady trwały od godziny 10.00
do godziny 15.00. Na protokolanta została wybrana p. Bożena Matuszewska - podinspektor ds. obsługi Rady
Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji - stwierdzenie kworum, wybór protokolanta, wyłożenie protokołu XXI Sesji Rady Gminy.
2. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały
budżetowej na 2013 rok:
a/prezentacja projektów: uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej,
b/ przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy,
c/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d/przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie
opinii i wniosków komisji,
e/ dyskusja plenarna,
f/ podjęcie uchwał w sprawie:
- wieloletniej prognozy finansowej,
- uchwały budżetowej na 2013 rok.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2012,
d/zmiany uchwały nr XVII/91/2012 Rady Gminy
Jeżów Sudecki z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa
Krajowego i pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu
na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Jeżów
Sudecki oraz kanału tranzytowego - etap II”,
e/Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Jeżów Sudecki,
f/metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy
Jeżów Sudecki,
g/terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h/sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Jeżów Sudecki
i zagospodarowania tych odpadów,
i/wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości,
j/utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie
Gminy Jeżów Sudecki,
k/wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki
stanowiącej własność Gminy Jeżów Sudecki,
l/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów
Sudecki,
ł/ wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Jeżów Sudecki,
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m/regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Jeżów Sudecki,
n/wystąpienia Gminy Jeżów Sudecki ze Stowarzyszenia Kaczawskiego z siedzibą w Mściwojowie.
4. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady
i Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady
Gminy.
7. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.
Realizując pkt 2, pani Marta Kędziorek - Skarbnik
Gminy przedstawiła Radzie Gminy projekty uchwał wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wójt Gminy
przedstawił swoje stanowisko następującej treści:
„Budżet jest tak zaplanowany, aby uniknąć zaciągania
kredytu na pokrycie deficytu budżetowego. Nie wiemy, jak
zakończy się sprawa z inwestorem, który zszedł z placu
budowy Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin
Partnerskich, prawdopodobnie skończy się sprawa w sądzie
o odszkodowanie. Mamy również budowę kanalizacji
w Jeżowie Sudeckim, nie wiemy czy otrzymamy zwrot
środków za wykonany I etap, prowadzona jest korespondencja na ten temat, rozmowy z parlamentarzystami i nie
wiemy, jakie będą tego efekty finalne.
Te dwa zadania mogą budżet kosztować dodatkowe 3 mln zł. Będziemy kontynuować inwestycję wodociągowanie Czernicy, trwa wykonywanie dokumentacji technicznej, prace będą również obejmować przepompownię wody w Siedlęcinie - zainstalowanie agregatu
prądotwórczego w osobnym budynku i modernizacja
przepompowni w Siedlęcinie. W budżecie proponuję
nanieść dwie autopoprawki, które dotyczą:
- zmniejszenia o 50% dotacji dla Powiatu Jeleniogórskiego w zakresie wspólnej promocji,
- wystąpienia ze Stowarzyszenia Kaczawskiego.
Budżet na 2013 jest bardzo trudny Minister
Finansów planuje, że będzie dla każdej gminy ustalał
odrębne wskaźniki do zaciągania kredytów i pożyczek.
Budżet Państwa na 2013 rok, do opracowania budżetu
podano nam bardzo optymistyczne stawki, które planuje się
korygować po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP,
otrzymamy ostateczne stawki, które na pewno nie będą
podlegały zwiększeniu tylko zmniejszeniu, co oznacza, że
nasz budżet trzeba będzie skorygować w subwencjach
i dotacjach. W bieżącym roku brak było wpływu z podatku
VAT, wzrasta bezrobocie, co spowoduje zmniejszenie
wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych. Od
1 lipca wchodzi nowe zadanie związane z gospodarką
odpadami w gminach. W dniu dzisiejszym będziemy
podejmować uchwały związane z realizacją tego zadania,
Jelenia Góra ustaliła najwyższe stawki w sąsiedztwie.
Należy przyjrzeć się naszym stawkom i je zweryfikować,
gdyż dopiero przetargi wskażą realne stawki. W 2013 roku
zakończymy kanalizację z podłączeniem mieszkańców,
czeka nas ustalenie stawek za ścieki. Na pewno będziemy je
dotowali, zdajemy sobie sprawę, że ściągalność będzie taka
sama jak przy odpłatności za wodę. Gmina przekazuje
dotacje Miastu Jelenia Góra - MZK, publiczne i niepubliczne przedszkola. Musimy przeanalizować nasze zadania
oświatowe, przeznaczamy na ten cel w budżecie gminy
5 mln zł, spada nam liczba dzieci i patrząc na ilość urodzeń,
na pewno ta sytuacja nie ulegnie poprawie. Subwencja

oświatowa starcza nam na 50% wydatków. Są propozycje,
aby zlikwidować gimnazja i powrócić do szkół podstawowych 8-klasowych, ale na pewno nie wejdzie to prędko
w życie. W 2013 roku nie zostały zaplanowane podwyżki
dla nauczycieli. Patrząc na ilość uczniów, na pewno jest to
temat do prze-dyskutowania i wypracowania jakiegoś
schematu na 2014 rok, po wprowadzeniu obowiązkowego
nauczania 6-latków.
Wodociąg Czernica - cena uzyskana w przetargu na
pewno będzie niższa niż w kosztorysie. Długość sieci na
etapie planowania to 7,5-8 km, a zaprojektowano 15 km, to
zadanie musi uzyskać swój finał, ponieważ część
mieszkańców korzysta z ujęcia wody, które nie spełnia
warunków sanitarnych. Warunkowo mieszkańcy korzystają
z tego ujęcia, dlatego musimy zakończyć inwestycję,
ponieważ mieszkańcy zostaną bez wody.
Chodnik w Dziwiszowie - wydłuża się projektowanie zadania, projektant wypełnia karty oddziaływania na środowisko, nie wiemy, czy nie trzeba będzie
wykonać operatu ochrony środowiska w tej sprawie. Jest to
zadanie wiązane, ponieważ planowane jest położenie nowej
nawierzchni asfaltowej od Jeleniej Góry. Jak wykonamy
zadanie w 2013 roku, to i tak będzie problem z płatnością za
całość zadania i w DSDiK Wrocław rozeznałem możliwość
wydłużenia realizacji zadania do 2014 roku. Zadanie to
obejmuje również przebudowę zatok przystankowych,
poszerzenie drogi na niektórych odcinkach drogi, a to wiąże
się z uzgodnieniami, wykupem nieruchomości - wypłatą
odszkodowań przez Skarb Państwa. Podczas obrad komisji
nie dokonaliśmy zmian zadań remontowych i inwestycyjnych, ponieważ nie będziemy wykonywać projektów
na „półkę”, wiemy, jakie są realia, a projekt ma swoją
ważność. Nie zgadzam się na wydanie środków na
dokumentację, bez terminu jej realizacji. W budżecie
znalazły się zadania potwierdzone uchwałami Rady Gminy
z podpisanymi umowami na wykonanie zadań, a tym
samym z zobowiązaniami pieniężnymi. Zadanie - kanalizacja, dotyczy to także sołectwa Siedlęcin.
-Remont drogi w Dziwiszowie - związani jesteśmy umową
z państwem Kłosowskimi, którzy wyrazili zgodę na
korzystanie z drogi do czerwca 2013 roku, musimy się
wywiązać ze zobowiązania zawartego w u-mowie. Każdy
z tego budżetu nie jest zadowolony, ale należy zrozumieć
naszą sytuację finansową. Budżet podejmowany jest dla
całej Gminy, a nie dla sołectwa".
Po dyskusji Rada Gminy przyjęła budżet 12
głosami „za” i 3 głosami „przeciw”.
W kolejnym punkcie Rada Gminy podjęła uchwały
zawarte w porządku obrad. Następnie Przewodniczący oraz
Wójt Gminy przedłożyli Radzie sprawozdanie z bieżącej
pracy.
W interpelacjach i zapytaniach Radni poruszyli
następujące zagadnienia:
Radna Teresa Karmelita
Mieszkańcy Jeżowa Sudeckiego wnioskują o częstsze odczyty wodomierzy, proszę o rozważenie możliwości ryczałtowej odpłatności za wodę.
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
1.Odbycie spotkania ws. budowy chodnika w Dziwiszowie, w którym powinni uczestniczyć projektanci, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Radni.

2.Ustawienie znaku - ograniczenie tonażu na ul. Widok
w Dziwiszowie.
3.Ustawienie tablicy z nazwą ulicy - ul. Leśna w Dziwiszowie.
Radna Agata Wolak
Składowanie śmieci na placu przy skrzyżowaniu
ulic Polnej i Krętej w Jeżowie Sudeckim, mieszkańcy przy
pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów składają inne
odpady. Teren ten jest przy wjeździe do Jeżowa Sudeckiego
więc często jest sprzątany przez OSP Jeżów Sudecki,
w związku z tym jest wniosek, aby zwolnić OSP Jeżów
Sudecki z opłaty za wynajem hali sportowej. Mieszkańcy
wnioskują, aby te kontenery przenieść w inne miejsce.
Radny Tomasz Szczurowski
Naprawa drogi 118 w Dziwiszowie.
Radny Wacław Lesik
Naprawa mostu - Czernica Dolna, jeśli prace nie
zostaną wykonane, to będzie duże zagrożenie dla jego
użytkowników.
Pełna treść uchwał oraz protokołu zamieszczona
jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej www.jezowsudecki.pl oraz jest do wglądu
w Biurze Rady Gminy Jeżów Sudecki.
CZĘŚĆ OPISOWA
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXII/110/2012
Z DNIA 29 GRUDNIA 2012 ROKU
Na rok 2013 zaplanowano dochody budżetowe
w wysokości 21.247.345zł i wydatki budżetowe
20.610.265 zł.
Podstawą do planowania były:
?
Zarządzenie Wójta Gminy nr 27/2012r. z dnia 31 sierpnia 2012r.
?
decyzja Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374
z dnia 10 października 2012r.
?
decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111
92.2012 z dnia 24 października 2012r.
?
decyzja Delegatury Wojewódzkiej w Jeleniej Górze
Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/12
z dnia 27 września 2012r.
Zarządzenie Wójta Gminy określiło wskaźniki
wzrostu planowanych dochodów w stosunku do roku 2012.
Do planowanych wydatków w roku 2013 przyjęto
następujące wskaźniki wzrostu w stosunku do roku 2012:
-wynagrodzenia o 2,7 % w stosunku do przewidywanego
wykonania wg umów i stanu zatrudnienia na dzień
01.09.2012 roku powiększonego o wypłatę nagród
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych,
-wydatki bieżące oraz pozostałe wydatki w oparciu o kalkulacje złożone przez osoby realizujące budżet.
Ministerstwo Finansów określiło dochody:
- subwencji podstawowej,
- subwencji uzupełniającej,
- subwencji oświatowej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym
od osób fizycznych.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki określił wysokość
dotacji celowych na realizację zadań w zakresie
administracji rządowej, dotacji celowych na realizację
zadań własnych:

3

- pomocy społecznej,
- administracji państwowej i samorządowej,
- obrony cywilnej.
Krajowe Biuro Wyborcze określiło wysokość dotacji na
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

szkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej
przez Radę Gminy. Na wysokość opłaty składają się
koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych oraz koszty obsługi admini-stracyjnej nowo
tworzonego systemu,
- planowane środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dochodach bieżących,
oszacowano na podstawie prognozowanej refundacji
wydatków poniesionych na realizację programów
współfinansowanych z Euroregionu Nysa w ramach EWT
Polska - Czechy i Polska - Niemcy oraz na podstawie
umów zawartych na realizację zadań remontowych
w świetlicy wiejskiej i w Domu Ludowym w Dziwiszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 zaplanowano w kwocie określonej w umowie na
dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Jeżów Sudecki” zawartej
w ramach PROW - refundacja wydatków poniesionych
w latach poprzednich,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane
z innych środków obejmują płatności częściowe na
realizację zadania Euroregionalne Centrum Spotkań
Gmin Partnerskich współfinansowanego z Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia.

DOCHODY
Na rok budżetowy 2013 przyjęto następujące założenia
dotyczące dochodów:
- z dzierżaw i leasingu uwzględniono dochody obliczone wg
powierzchni wydzierżawionych lokali użytkowych,
- wpływy ze sprzedaży wody zwiększono, uwzglę-dniając:
a) liczbę odbiorców,
b) planowane kontrole u odbiorców,
c) planowaną podwyżkę cen wody,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmują
sprzedaż działek budowlanych i lokali użytkowych,
oszacowaną na podstawie sporządzonych wycen
nieruchomości przygotowanych do sprzedaży, w tym
planowaną sprzedaż nieruchomości położonej w Je-żowie
Sudeckim na Górze Szybowcowej oznaczonej numerami
działek: 411/2, 510/22, 510/64, 510/66,
- wpływy z podatków planowano na podstawie
przewidywanego wymiaru podatków na 2012 rok
z założeniem średniego 4,0 % wzrostu stawek oraz na
podstawie podjętych uchwał Rady Gminy w sprawie
określenia stawek podatków lokalnych i ogłoszonych
średnich cen żyta i sprzedaży drewna za III kwartał 2012
roku,
- wpływy dochodów z opłat pobieranych przez Urzędy
Skarbowe przyjmuje się na poziomie oszacowanym
przez te urzędy,
- dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych planowano 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 w tym zakresie,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie wystawionych i obowiązujących
decyzji w tym zakresie, zwiększając o dodatkowe, które
mogą wystąpić w roku budżetowym,
- planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych
będą wynikały ze stanu średnio miesięcznych kwot na
rachunku bieżącym i pomocniczych urzędu gminy oraz
ich bieżącego oprocentowania,
- planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów od
właścicieli nieruchomości wynikające z nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oszacowano na podstawie przygotowanej kalkulacji
kosztów i przychodów związanych z tym zadaniem
gminy. Zgodnie z danymi zawartymi w Wojewódzkim
Planie Gospodarowania Odpadami uchwalonym
27.06.2012r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyliczono ilość śmieci wyprodukowanych na
jednego mieszkańca. Biorąc pod uwagę ilości śmieci
odebranych z terenu Gminy za 2011 rok oraz 3 kwartały
2012 roku, sporządzono prognozę na 2013 rok. Zgodnie
z treścią ustawy opłata za gospodarowanie odpadami
będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamie-

WYDATKI
Przy planowaniu wydatków zabezpieczono środki
na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy,
w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz ich niezbędne
wydatki bieżące.
Na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w budżecie zabezpieczono
środki na dotację na zadanie inwestycyjne „Budowa
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów
w Gminie Jeżów Sudecki”.
Pozostałe środki przeznaczono na kontynuowane
i nowo rozpoczynane zadania remontowe i inwestycje oraz
na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.
Zaplanowano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także na prace
remontowe i konserwatorskie przy zabytkach występujących na terenie gminy. Na podstawie zawartych umów
z Miastem Jelenia Góra zaplanowano dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a także na
zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego. Na
podstawie zawartych umów kredytowych oraz zaciągniętych pożyczek oszacowano i zaplanowano wydatki na
obsługę długu.
Wydatki na programy finansowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęte w rozdziale
92195 - Pozostała działalność - obejmują realizację tzw.
„działań miękkich” w realizacji projektu „Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich” współ-
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finansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Współpracy Transgra-nicznej Polska - Saksonia 20072013.

XXIII Sesja
XXIII Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła się
27 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Jeżowie Sudeckim, posiedzenie otworzył i prowadził
Przewodniczący Rady Gminy Artur Smolarek. Obecność
radnych i zaproszonych gości określona jest na podstawie
list obecności załączonych do protokołu. W sesji
uczestniczyło 13 radnych, obrady trwały od godziny 14.00
do godziny 18.00. Na protokolanta została wybrana
p. Bożena Matuszewska - podinspektor ds. obsługi Rady
Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu XXII Sesji Rady Gminy.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji Rady
Gminy za 2012 rok.
3. Plany pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok oraz
zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013
rok.
4.Informacja z realizacji uchwały Rady Gminy
nr XXXV/208/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów Sudecki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ wyodrębnienia funduszu sołeckiego,
d/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów
Sudecki,
e/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów
Sudecki,
f/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów
Sudecki.
6. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i
Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady
Gminy.
9. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedłożyli
Radzie sprawozdanie z pracy Komisji za 2012 rok oraz
plany pracy na 2013 rok. Plan pracy Komisji Rewizyjny
został zatwierdzony przez Radę 13 głosami „za”.
Pan Adam Rodziewicz, przedłożył informację dot.
realizacji zadań związanych z realizacją Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżów
Sudecki w roku 2012.
„Aktualnie obowiązującym Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy jest plan
uchwalony w dniu 28 grudnia 2005 roku uchwałą Rady
Gminy Jeżów Sudecki nr XXXV/208/2005 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów Sudecki, która została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Nr 37 pod pozycją 574 z dnia 20 lutego 2006 r. i weszła
w życie w dniu 23 marca 2006r.

WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ
ZADANIA :
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Jeżów Sudecki oraz kanału tranzytowego - II etap,
- Budowa wodociągu w miejscowości Czernica,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365
wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości
Dziwiszów w Gminie Jeżów Sudecki”
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dziwiszowie
stanowiącej dojazd do gruntów rolnych dz. nr 171/3
i 173/3
- Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich II etap,
WYDATKI REMONTOWE OBEJMUJĄ
ZADANIA :
- Remont w budynkach komunalnych,
- Remont budynku Domu Ludowego w Dziwiszowie
w Gminie Jeżów Sudecki,
- Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziwiszowie
w Gminie Jeżów Sudecki.
Wydatki inwestycyjne i remontowe zaplanowano
na podstawie kosztorysów inwestorskich planowanych do
realizacji zadań oraz zawartych już umów, przy realizacji
zadań obejmujących okres dłuższy niż rok budżetowy.
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii oparto na podstawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2013 rok oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2013.
Opracowany Budżet Gminy Jeżów Sudecki na
2013 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 2013 Gmina rozpoczyna z zobowiązaniem
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej
wysokości 10.381.671,12 zł. Przypadające do spłaty w 2013
roku raty pożyczek i kredytów wynoszą 4.010.780 zł.
W 2013 roku planuje się uruchomić kolejne transze
pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Jeżów Sudecki oraz kanału tranzytowego - II etap”,
realizowanej przy dofinansowaniu środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w ramach PROW oraz
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości
3.373.700 zł.
W trakcie roku budżetowego przewiduje się
możliwość uchwalenia nowych zadań, które nie zostały
uwzględnione w projekcie budżetu oraz aktualizację
wartości już uchwalonych planów finansowych zadań
w oparciu o dokumentację, wyniki przetargów lub w przypadku pozyskania na te zadania dodatkowych środków
finansowych.

5

W roku 2012 nie wprowadzono do w/w planu
miejscowego żadnych zmian. Również żadne zmiany nie
zostały wprowadzone do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jeżów
Sudecki.
Od chwili ostatniego rozpatrzenia wniosków
w ramach prowadzonej procedury ostatniej zmiany planu
miejscowego do chwili obecnej wpłynęły 44 nowe wnioski,
które dotyczą:
1/ 30 - zmiany działek o przeznaczeniu rolnym na budowlane,
2/ 4 - dopuszczenia budowy farm wiatrowych,
3/ 2 - zmiany działek o przeznaczeniu leśnym i pod dolesienia na działki budowlane,
4/ 1 - dopuszczenie zabudowy budynkami powyżej 100
m2 na terenach zieleni parkowej (ZP),
5/ 1 - przekształcenia terenu zieleni parkowej (ZP) na teren
o przeznaczeniu pod zabudowę usługową,
6/ 1 - zmiany przeznaczenia działki rolnej na działkę o przeznaczeniu rekreacyjno - turystycznym,
7/ 1 - przywrócenia możliwości zabudowy siedliskowej na
działkach rolnych,
8/ 1-zmiany przeznaczenia terenu pod parkingi na zabudowę zagrodową i usługowo-mieszkalną,
9/ 1 - lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej,
10/1 - dopuszczenia budowy ogniw fotowoltaicznych,
11/1 - zmiany przeznaczenia działki umożliwiającego legalizację samowoli budowlanej (obiekt Rybaczówka).
Stosownie do obowiązujących przepisów realizacja
planu miejscowego nakłada na Urząd Gminy szereg
obowiązków, w tym:
- wypłatę odszkodowania,
- zamianę nieruchomości na inną,
-wykupienie nieruchomości w związku z obniżeniem
wartości nieruchomości lub ograniczeniem możliwości
korzystania z niej w związku z wejściem w życie planu
zagospodarowania przestrzennego - w roku 2013 nie
wystąpiły w/w przypadki.
Obsługa roszczeń związanych z realizacją planu
miejscowego prowadzona jest również na bazie przepisu art.
98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który
stanowi, że działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne
gminne, której podział został dokonany na wniosek
właściciela, przechodzą, z mocy prawa, na własność gminy
z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się
ostateczna.
Od dnia, w którym plan stał się obowiązującym, wypłacono
odszkodowania w kwocie 2 197 968,54, z tego w roku 2012
kwotę 667 096,54; w roku 2013 do chwili obecnej kwotę
0,00 złotych.
Jednocześnie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na Wójta Gminy
obowiązek pobrania opłaty planistycznej w przypadku
wzrostu wartości nieruchomości w związku z wejściem
w życie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Dotychczas podjęte uchwały ustalają wysokość tej opłaty na
poziomie 30% wzrostu wartości nieruchomości.
Do chwili obecnej w zakresie opłat planistycznych zostały
wszczęte 403 postępowania. Wydano 219 decyzji, w tym 73
decyzje umarzające postępowanie. Aktualnie jedna sprawa
jest przedmiotem skargi kasacyjnej w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym. Prowadzone są dwa postępowania

egzekucyjne dotyczące ściągnięcia należności. Pozostałe
sprawy prowadzone są na bieżąco.
Ogólna kwota naliczonych opłat planistycznych wynosi
1193 268,20 złotych.
Do chwili obecnej uregulowano należności z tego tytułu
w kwocie 706 076,53 zł, w tym:
- 549 347,83 zł w formie bezpośredniej wpłaty,
- 156 728,70 zł w formie kompensaty na podstawie zawartych porozumień z właścicielami gruntów przejmowanych przez gminę pod drogi za odszkodowaniem.
Uregulowano więc 59% należności".
W interpelacjach i zapytaniach radni oraz osoby
uczestniczące w sesji poruszyli następujące tematy:
Radny Wacław Lesik
1.Naprawa muru oporowego przy moście w Czernicy.
Wnioskowanie do zarządcy potoku o remont murów
oporowych przy remoncie dróg.
2.Remont drogi z Czernicy do Strzyżowca.
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
1.Przegląd dróg i naprawa nawierzchni asfaltowej po
okresie zimowym w Dziwiszowie.
2.Wykup części działki przy pawilonie w Dziwiszowie kładka dla pieszych i rowerzystów przez potok
Złotocha, obecnie kładka położona jest na prywatnym
gruncie.
3.Naprawa przepustu przy posesji Dziwiszów 98.
4.Wnioskuję o powoływanie radnych Dziwiszowa
w skład komisji dokonujących odbiór prac związanych
z remontami świetlic wiejskich.
Radny Krzysztof Gawron
Remont muru oporowego w Jeżowie Sudeckim ul.
Ogrodowa (z tyłu budynku ul. Długa 90).
Radny Andrzej Koza
Przegląd dróg ulica Polna i Leszczynowa doprowadzenie do stanu pierwotnego po pracach ziemnych
przy budowie sieci kanalizacyjnej w Jeżowie Sudeckim.
Radna Renata Nowogrodzka
Przy ulicy Górnej 25 w Siedlęcinie załamuje się
pobocze, przyczółek mostu jest podmyty, co grozi katastrofą
budowlaną.
Radna Halina Trojan
Droga Płoszczyna - Czernica wymaga remontu,
należy sprawdzić, czy można naprawę wykonać w ramach
gwarancji.
Pan Marian Tyka Sołtys wsi Siedlęcin
1.Monitowanie do Starostwa Powiatowego ws. remontu
mostu w Siedlęcinie.
2. Przestawienie koszy do selektywnej zbiórki
(pojemniki na szkło) z Siedlęcin ul. Długa 8 na plac
przy centrali telefonicznej (działka gminna).
3. Usunięcie pojemników na ubrania z ul. Długiej 8
(bloki).
Pani Dorota Lipińska -mieszkanka Dziwiszowa
Ograniczenie tonażu na drodze nr 512 i 520 w Dziwiszowie, nawierzchnia asfaltowa niszczona jest przez duże
samochody (TIR).
Pełna treść uchwał oraz protokołu zamieszczona jest
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.jezowsudecki.pl oraz jest do wglądu w Biurze Rady
Gminy Jeżów Sudecki.
Bożena Matuszewska
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antynowotworowe. Wśród kwasów owocowych, którym
truskawki zawdzięczają orzeźwiający smak, warto
wymienić kwas elegonowy. To on właśnie wykazuje
działanie przeciwnowotworowe poprzez to, że neutralizuje
wolne rodniki.
Chyba nie każdy wie, że truskawki wybielają zęby, dobrze je
czyszczą i zapobiegają osadzaniu się kamienia na zębach.
Ale mało kto ma wiedzę, że odgrywają również znaczącą
rolę przy wszelakich zapaleniach jamy ustnej. Potrafią
bowiem oczyszczać miejsca chorobowo zmienione i zregenerować je, a zawarty w nich wapń i fosfor wzmacniają
kości i zęby. Truskawki mają działanie: ściągające,
przeciwbiegunkowe, krwiotwórcze, moczopędne i wzmacniające. Sok z truskawek ma właściwości bakteriobójcze,
podobnie jak chrzan, czosnek czy cebula.
W apteczce domowej
Na odchudzanie. Zawarte w truskawkach mikroelementy ułatwiają spalanie tłuszczy, dzięki czemu w czasie
diety przez kilka dni z rzędu jako jedyny pokarm po 1/2 kg
truskawek 3-5 razy dziennie można zrzucić trochę zbędnych
kilogramów.
Na lepsze zasypianie. Tym, którzy cierpią na bezsenność,
dobrze zrobi przed snem niewielka porcja truskawek, gdyż
zawierają one brom, który w doskonały sposób ułatwia
zasypianie.
Na toaletce
Na wygładzanie i nawilżanie cery. Rozgnieść
truskawki i dodać do nich odrobinę oleju sojowego. Tak
przygotowaną maseczkę położyć na twarz na 15 minut, po
czym spłukać letnią wodą i osuszyć wacikiem.
Przeciwko zmarszczkom. 5-6 dojrzałych truskawek należy
rozgnieść na papkę i połączyć z łyżką oleju. Nałożyć
maseczkę na twarz na ok. 20 minut, a następnie zmyć letnią,
przegotowaną wodą.
Na rozświetlenie cery. 10 dag rozgniecionych truskawek
zmieszać z łyżka jogurtu naturalnego i kilkoma kroplami
soku z cytryny. Maseczkę nałożyć na twarz na 10 minut,
następnie zmyć chłodną wodą.
Redakcja

Truskawki

Pojawiają się już na przełomie maja i czerwca, i możemy je jeść niemal przez całe lato. Owoce te nie tylko
pięknie pachną, wyglądają i smakują, ale przede wszystkim
są zdrowe. Truskawki mogą jeść niemal wszyscy, bez
względu na wiek i stan zdrowia. Nawet cukrzykom nie
zaszkodzą, ponieważ zawierają łatwo przyswajalne cukry glukozę i fruktozę. Truskawek powinni unikać tylko
alergicy. Najlepiej kupować je u zaufanego rolnika, który nie
faszeruje ich podczas uprawy chemikaliami.
W truskawkach jest więcej witaminy C niż w cytrynach
i grejpfrutach. Jedna porcja świeżych owoców, ok. 20 dag,
pokrywa dobowe zapotrzebowanie organizmu na tę
witaminę. Ponadto truskawki zawierają znaczne ilości
żelaza, które działa krwiotwórczo. Spożywając truskawki,
dostarczamy naszemu organizmowi spore ilości soli wapnia
i fosforu, które są głównymi materiałami potrzebnymi do:
budowy kości, normalnej akcji serca, prawidłowej
krzepliwości krwi oraz pobudliwości mięśni i nerwów.
Zawarta w truskawkach bromelia ułatwia trawienie i pomaga strawić białko. Pomaga w rozpuszczaniu skrzepów,
w leczeniu choroby wieńcowej serca i nasila działanie
antybiotyków. Jest ponadto silnym naturalnym antyoksydantem, czyli związkiem o właściwościach przeciwutleniających, przez co pomaga neutralizować uszkodzenia
wywołane przez wolne rodniki, a więc wykazuje działanie

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą
udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Uczestnicy muszą wykazać się wiedzą z zakresu
techniki pożarniczej, znajomością przepisów
przeciwpożarowych, podstawowych zasad udzielania
pierwszej pomocy, zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz historii i tradycji pożarnictwa.
Zwycięzcy etapu szkolnego dwukrotnie zdobyli
I miejsce w powiecie, w związku z czym reprezentowali ziemię jeleniogórską w eliminacjach
wojewódzkich. W tym roku uczeń kl. IV Michał
Raczyński otrzymał 1 nagrodę w województwie
dolnośląskim w towarzyszącym Turniejowi XIV
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Jak dzieci
i młodzież widzą pracę straży pożarnej - gaszenie ratowanie - ochrona".

Młodzież zapobiega pożarom

Szkolny opiekun OTWP
Dorota Gudakowska
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Kwalifikowanej „Łapiguz” Siedlęcin, który w generalnej klasyfikacji drużynowej Pucharu Dolnego
Śląska zdobył I miejsce.
Po zakończeniu części uroczystej oraz krótkiej
odprawie technicznej wszyscy uczestnicy przewiezieni
zostali na Górę Szybowcową w Jeżowie Sudeckim.
W masywie najwyższego szczytu Grzbietu Małego
Gór Kaczawskich zlokalizowane były wszystkie etapy
dzienne. Typowo zimową aurę łagodziła piękna
panorama oraz gorąca herbata i słodkie bułki
serwowane zawodnikom po przybyciu na metę. Po
powrocie do Siedlęcina uczestnicy mieli okazję do
odpoczynku i regeneracji sił. Skutecznie w tej kwestii
pomagała Rada Sołecka w Siedlęcinie, serwując
gorący posiłek obiadowy. Większość dzieci i młodzieży zakończyła rywalizację na etapach dziennych.
Dla dorosłych oraz młodzieżowych twardzieli organizatorzy przygotowali również etap nocny. Trasa tego
etapu przygotowana została w Masywie Góry Gapy,
a rywalizacja trwała do godziny drugiej nad ranem. Po
powrocie do bazy czasu na odpoczynek nie było za
wiele. Już o 8.00 nastąpiło uroczyste zakończenie
zawodów i rozdanie medali, nagród i dyplomów dla
najlepszych. Organizatorom z Siedlęcina było bardzo

Puchar Wagarowicza
Tradycyjnie, w weekend witający pierwszy
dzień wiosny, który w tym roku wypadł w dniach 23-24
marca, odbyły się Ogólnopolskie Marsze na Orientację
„Puchar Wagarowicza”. Była to już 16 edycja tej
imprezy. Podobnie jak w przypadku kilku ostatnich
edycji bazą imprezy była świetlica wiejska (Dom

Ludowy) w Siedlęcinie. Jedynym elementem imprezy,
nie mającym charakteru tradycyjnego, okazała się
pogoda. Pomimo astronomicznej wiosny uczestników
powitały typowo zimowe warunki. Od pierwszej edycji
Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację
rozgrywana w Siedlęcinie impreza stanowi pierwszą
jego rundę. Dlatego też przed rozpoczęciem zawodów
odbyło się uroczyste podsumowanie Pucharu Dolnego
Śląska za rok 2012 połączone z wręczeniem pucharów
i dyplomów. Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
Przewodniczący Rady Gminy Jeżów Sudecki Artur
Smolarek oraz Sołtys Wsi Siedlęcin Marian Tyka.
Podkreślić należy duże osiągnięcie Klubu Turystyki

miło, gdyż zwycięzcą w kategorii TD (dzieci szkół
podstawowych) okazał się zespół Klubu „Łapiguz”
w składzie Dawid Rzepka, Tomasz Napora. Bardzo
dobrze spisali się młodzi organizatorzy z Klubu
„Łapiguz” (Karmelita Dawid, Desput Małgorzata,
Desput Marcin), którzy pod nadzorem Adama
Rodziewicza i Macieja Konieczko zdołali perfekcyjnie
przygotować bardzo ciekawe trasy zawodów, o czym
świadczyć może chociażby fakt, iż w trakcie imprezy
nie wpłynął żaden protest.
Adam Rodziewicz
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z udziałem rodziców wzbogacają świadomość
pedagogiczną i kompetencje rodziców w wybranych
aspektach wychowania i kształcenia. Podejmując
działania integrujące rodziców ze szkołą, budujemy
zaufanie rodziców i dzieci do nauczycieli. Dajemy
alternatywną - czynną propozycję spędzenia wolnego
czasu rodzicom, wspólnie ze swoimi dziećmi.
Podczas tegorocznych warsztatów powstały
oryginalne i artystyczne ozdoby. Wszyscy bawili się
świetnie, czego dowodem były uśmiechnięte buźki
naszych małych, starszych milusińskich, a także ich
rodziców. Miła atmosfera sprawiła, że dzieci
z ogromną radością i zaangażowaniem wykonywały

Warsztaty wielkanocne

W związku ze zbliżającymi się świętami po raz
kolejny w naszej szkole w Czernicy zorganizowano Wielkanocne Warsztaty Plastyczne z cyklu:
„Promowanie wartości edukacji”, podczas których
można było własnoręcznie wykonać ozdoby wielkanocne, poznać zwyczaje wielkanocne i miło spędzić
czas. Zajęcia skierowane były do dzieci i rodziców
klas 0-III. Z pomocą rodziców powstały piękne
pisanki,które wykonywane były różnymi technikami
plastycznymi. Jaja małe i duże, malowane, oklejane
bibułą, sznurkami, cekinami, jaja z gipsu, wycinanek.
Kartki wielkanocne, koszyczki ażurowe, stroiki ze
słomy, zajączki z kotków wierzbowych, baranki
z ciastoliny. Celem zajęć było rozbudzanie ekspresji
twórczej, umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć
w formie prac plastycznych. Ucząc umiejętności
otwartego porozumiewania, sprzyjamy budowaniu
silnej więzi między rodzicami a dziećmi. Zajęcia

świąteczne ozdoby, które na koniec z dumą
zaprezentowały. Był to efektywnie spędzony czas,
który z pewnością będzie radośnie wspominany przez
wszystkich uczestników.
Joanna Świdzińska,
Katarzyna Łobocka,
Beata Dreszer
życząc zdrowia i osiągania satysfakcji ze społecznej
pracy na rzecz dzieci w ramach Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci - oddział Jelenia Góra.
W ramach podziękowania Pan Ryszard otrzymał kwiaty oraz pamiątkową tabliczkę następującej treści:
„W związku z zakończeniem pracy zawodowej i pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy Jeżów Sudecki
w imieniu mieszkańców Gminy i pracowników Urzędu
Gminy Jeżów Sudecki, pragniemy serdecznie podziękować za duży wkład pracy, sumienne i odpowiedzialne wykonywanie powierzonych obowiązków.
Zaangażowanie w życie społeczne Naszej Gminy
pozwoliło na ukształtowanie dobrego wizerunku
Urzędu oraz pozytywnych postaw wielu pracowników.
Pan Sekretarz swoją osobowością i pracą
udowodnił, że jest godny najwyższego zaufania.
Uznanie, jakie zdobył Pan wśród mieszkańców, niech
będzie powodem do osobistej satysfakcji. Życzymy
zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia".
Pan Ryszard Wach wszystkim serdecznie podziękował
za współpracę.
Redakcja

Zasłużona emerytura

W związku z przejściem na emeryturę Pana
Ryszarda Wacha, dnia 27 lutego 2013 roku podczas
obrad XXIII Sesji Rady Gminy, Przewodniczący Rady,
Wójt Gminy oraz wszyscy obecni podziękowali Panu
Ryszardowi Wachowi - Sekretarzowi Gminy Jeżów
Sudecki za wykonywaną pracę, duże zaangażowanie,
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Kadeci - 1999r. - 1998r.

Komunikat
z IV Turnieju Tenisa Stołowego o puchar
„SOŁTYSA WSI JEŻÓW SUDECKI”
Jeżów Sudecki - 02.03.2013 r.
W dniu 02.03.2012 r. w Jeżowie Sudeckim
rozegrano IV Turniej Tenisa Stołowego o puchar
SOŁTYSA WSI JEŻÓW SUDECKI. Organizatorem
turnieju byli:
?
Rada Sołecka wsi Jeżów Sudecki,
?
Zespół Szkól w Jeżowie Sudeckim,
?
Rada Rodz. przy Zespole Szkół w Jeżowie Sudeckim.
Uzyskano wyniki:
Żacy - 2002r. i młodsi

I m.

Dominika Majowska
Bartłomiej Fornal
II m. Natalia Szymonowicz
Przemysław Bojar
III m. Wiktoria Śpiewak
Krystian Jamróz

Jeżów Sud.
Siedlęcin
Wleń
Jeżów Sud.
Wleń
Jeżów Sud.

Open - 1997 i starsi

I m.

Sabina Gałuszka
Jeżów Sud
Norbert Jamróz
Jeżów Sud.
II m. Nikola Garlińska
Siedlęcin
Oskar Łabik
Jeżów Sud.
III m. Patrycja Jasnosz
Siedlęcin
Eliasz Garliński
Siedlęcin
Młodzicy - 2001r. - 2000r.

I m.

I m.

Klaudia Sierżant
Martin Gwóźdź
II m. AgnieszkaZgrzywa
Mateusz Śliwiński
III m. Sandra Spyrka
Hubert Jamróz

Jeżów Sud
Jeżów Sud.
Wleń
Jeżów Sud.
Wleń
Jeżów Sud.

Beata Kędziorek
Jeżów Sud.
Paweł Wojnarowicz Wleń
II m. Katarzyna Jamróz
Jeżów Sud.
Dawid Baran
Miłków
III m. Joanna Mackieło
Jeżów Sud.
Jakub Chojnacki
Miłków
W turnieju wzięło udział 70 zawodniczek i zawodników. Dzięki wspaniałemu przygotowaniu
organizatorów każdy otrzymał poczęstunek oraz
napoje. Najlepsze trójki otrzymały medale okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach odebrali puchary.
Nagrody wręczyli pani sołtys Teresa Mitka oraz wójt
gminy Edward Dudek.
Andrzej Zaremba
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Dzień Kobiet w Czernicy
7 marca w Szkole Podstawowej w Czernicy
świętowaliśmy "Dzień Kobiet". Uczniowie świetlicy
pod opieką pani Ani Pomorskiej, wcielając się w rolę
panów z „Kabaretu Starszych Panów”, rozbawiali
publiczność dawnymi muzycznymi szlagierami.
Uczniowie cytowali fragmenty zaczerpnięte
z klasyki poezji, w której kobietę postrzegano jako

„puch marny, wietrzną istotę”. Przez moment wszyscy
przenieśliśmy się do czasów „melonika i laski, damy,
dżentelmena i kurtuazji”.

Być bezpiecznym

Aplauz publiczności potwierdził drzemiącą w nas
tęsknotę za minionymi czasami, w których szarmanckość mężczyzn wobec kobiet uważana była za
wielką cnotę.
Uczniowie po raz kolejny mieli okazję wykazać
się swoimi umiejętnościami wokalno - aktorskimi.
Niejednokrotnie udowodnili, iż udział w zajęciach
pozalekcyjnych rozwija w nich otwartość na sztukę
i umiejętność pokonywania tremy.
Anna Pomorska
Rauch i Jakub Kotulski
zajęła 14. miejsce na 44
drużyny w kategorii klas
IV-VI. Bardzo dobrze
zaprezentowała się także
drużyna naszego gimnazjum w Powiatowym
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Dro
gowego i Postępowaniu
w Sytuacjach Zagrożeń Kryzysowych "Mechanik
2013", zajmując V miejsce.

Tradycją poprzednich lat, tak i w tym roku
uczniowie Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim uczestniczyli w konkursach związanych z bezpieczeństwem
w różnych sytuacjach. 15. kwietnia br. reprezentacja SP
w składzie: Jan Bereźnicki, Karol Rauch i Jakub
Kotulski zajęła IV miejsce, a gimnazjum (Oliwia
Drzewiecka, Michał Mackiewicz i Ernest Mackało) III
miejsce w etapie rejonowym Dolnośląskiego Konkursu
„Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”
organizowanym przez Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu. W Dolnośląskim Konkursie Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”
16. kwietnia Michał Mackiewicz reprezentował naszą
szkołę w kategorii gimnazjum (11. miejsce na 33 startujących), a 17. kwietnia drużyna: Jan Bereźnicki, Karol

Sylwia Mackiewicz
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Zajęcia uczniów z Czernicy w Castoramie
Dnia 20. lutego uczniowie z klas I-III wraz
z wychowawczyniami pojechali do Jeleniej Góry na
warsztaty plastyczne do Castoramy. Dzieci wzięły
udział w zajęciach z cyklu "Majsterkowo". Z pomocą
miłych pań prowadzących zajęcia dzieci miały
możliwość wykonania drewnianych pociągów.

Wspólnej pracy składania gotowych elementów,
malowania i klejenia pociągów towarzyszyła miła
atmosfera i uśmiech na twarzy każdego „pracusia”. Po

skończonej pracy panie oprowadziły nas po sklepie,
opowiedziały, na czym polega praca sprzedawcy.
Mamy nadzieję, że jeszcze będzie nam dane sprawdzić
się w roli "małych majsterkowiczów Castoramy".
Dziękujemy Castoramie za atrakcyjne warsztaty
i słodki poczęstunek. Wycieczka wszystkim się podobała, każdy oprócz dobrych wspomnień przywiózł ze
sobą pracę plastyczną, którą wykonał podczas
warsztatów, opaskę odblaskową i dyplom.
Joanna Świdzińska

Witamy wiosnę
21. marca 2013r., jak co roku, dzieci z oddziału
przedszkolnego i uczniowie klas I - III w Jeżowie
Sudeckim obchodzili pierwszy dzień wiosny, mimo iż
tego dnia powitała ona nas zimową pogodą, bo zamiast
przebiśniegów królował biały śnieg. Jednakże w sali
zrobiło się bardzo zielono, żółto i słonecznie, ponieważ
każda klasa przebrała się w typowo wiosenne kolory.
Radosne śpiewy piosenek, wiersze i quizy związane
z budząca się przyrodą ze snu zimowego, a także
wspólnie wykonana panna Marzanna, która ozdobiła
nasz klomb, sprawiły, że słońce wyszło zza gęstych
chmur.
Sylwia Mackiewicz
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 od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30
Kasa czynna jest w godzinach 8.00 - 15.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
PRZYJMUJE
INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG
I WNIOSKÓW W KAŻDY
PIĄTEK OD GODZINY
14.00 DO 15.30

Drogi czytelniku
gdy już nasz Biuletyn
będzie niepotrzebny
przekaż go innym
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