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kwiecień 2015
Zapraszamy mieszkańców na:

Dni Jeżowa Sudeckiego
15 maja roku (piątek)
10.00 - Zespół Szkół - Konkurs ortograficzny o pióro Wójta Gminy .
17.00 - Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich - Koncert Majowy Chóru
Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim, Zespołu Ludowego „Różanki” z Gminy Janowice
Wielkie.
16 maja (sobota) - Jeżowski Festyn Majowy
14.00 - Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich - gry i zabawy dla dzieci
i dorosłych, pokazy pszczelarskie i piekarnicze, konkursy, występy zespołów i zabawa.
17 maja (niedziela)
70-lecie Powiatowego Koła Pszczelarzy Ziemi Jeleniogórskiej
Uroczyste Otwarcie Sezonu Pszczelarskiego '2015
12.00 - Uroczysta Msza Święta w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa, ul. Boczna 6.
13.20 - Przemarsz Pocztów Sztandarowych z Orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej,
z kościoła do Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich - ul. Kręta 27.
14.00 - Rozpoczęcie uroczystości, wręczenie odznaczeń, wyróżnień i przemówienia .
15.00 - Występy zespołów folklorystycznych oraz uczniów Szkół Gminy Jeżów Sudecki.
Konkursy, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i seniorów, loteria fantowa i wiele
niespodzianek.
Sprzedaż produktów pszczelich oraz wyrobów pszczelarstwa.
Patronat honorowy Pani Zofia Czernow - Poseł na Sejm RP.
Wójt Gminy
Edward Dudek

Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy
Ziemi Jeleniogórskiej w Barcinku
Zuzanna Turwanicka

Organizatorzy: Powiatowe i Regionalne Koło Pszczelarzy, Sołtys, Rada Sołecka Jeżowa Sudeckiego, Rada Rodziców
i Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim, Stowarzyszenia: LKS "Lotnik" - Koło Modelarskie, "Sołectwo Jeżów Sudecki",
OSP Jeżów Sudecki, Radni Rady Gminy z Jeżowa Sudeckiego i Wójt Gminy.

wego Nowego Roku".
Wójt podziękował wszystkim działaczom za pracę,
a sportowcom za aktywność - "Wszyscy pracujemy na miejsce
w rankingu. Środki zawsze są niewystarczające do potrzeb,
Porównując inne kluby, to np. Klub KPR Jelenia Góra
otrzymuje porównywalną dotację do naszego Stowarzyszenia.
Staramy się, aby nasza baza sportowa była coraz ładniejsza
i dostosowana do wymogów".
W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Gminy przystąpiła
do uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i uchwały
budżetowej na 2015 rok.
Po dyskusji głos zabrał Wójt Gminy - „Wszystkie propozycje
zmian zostały uwzględnione w projekcie budżetu:
- załącznik nr 6 - została wyodrębniona kwota na realizację
programu usuwania azbestu i przeznaczono kwotę 10 tys. zł,
pozostałe środki w kwocie 5 tys. zł przeznacza się na usuwanie
dzikich wysypisk śmieci.
- Płace - podwyżka płac była zaplanowana na poziomie 2,3%,
komisja zaproponowała 3%. Podwyżką nie są objęci tylko
pracownicy Urzędu, ale też pracownicy administracyjni szkół
i GOPS-u.
Proponujemy, aby Rada Gminy uchwaliła budżet, który jest
bardzo inwestycyjny. Wszystkie dochody zostały zaplanowane na bardzo wysokim poziomie. Większość zadań
zawartych w budżecie jest to kontynuacja rozpoczętych zadań.
Podczas posiedzenia Komisji Budżetowej była dyskusja na
temat ceny wozokilometra, otrzymaliśmy przed świętami
kalkulację z której wynika, że mamy niedoszacowany plan
o 30 tys. zł, trzeba będzie zwiększyć budżet w tym zakresie,
aby podpisać porozumienie z Miastem Jelenia Góra. Wspólnie
z innymi gminami musimy wypracować alternatywną komunikację, może być taka sytuacja, że każda gmina będzie ogłaszać przetarg na usługi transportowe. Miasto Jelenia Góra nie
konsultuje z gminami ustaleń, np. system ulg, obecnie każdy
pierwszy dzień miesiąca jest dniem bez biletu - komunikacja
bezpłatna. We wcześniejszych założeniach były planowane
dwa dni 1 listopada i 22 września jako (dzień bez samochodu).
Udzielane są ulgi przez radę Miasta, a wszyscy pokrywamy
straty. Dlatego należy się zastanowić, czy nie przyjąć innego
rozwiązania- ogłoszenie przetargu na komunikację na terenie
całej gminy. Likwidowane są kursy w soboty i niedziele.
Przepisy nie pozwalają nam dotować PKS, ponieważ jest to
spółka. Możemy jedynie zakupić kursy. Podczas komisji był
podnoszony temat wymiany kilku okien w Szkole Podstawowej w Siedlęcinie. Nie jestem zwolennikiem wykonywania
cząstkowych remontów, planujemy przygotować wniosek do
Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły i Remizy Strażackiej w Czernicy docieplenie z elewacją, wymianą CO, stolarki okiennej,
drzwiowej. Po wypłacie 14 pensji powinny zostać wolne
środki, które można przeznaczyć na opracowanie projektu.
Szkoła Podstawowa w Czernicy otrzymała zalecenia Inspekcji
Sanitarnej, które trzeba zrealizować w określonym przez
Inspekcję terminie. Wydatki nie wygasające, które zostały
przedłożone w projekcie uchwały, trzeba będzie wykorzystać
do końca czerwca 2015 roku. Bieżąca kontrola budżetu
pozwoliła, że na dzisiejszej sesji nie dokonujemy już zmian.
Rok 2015 będzie już w nowym okresie programowania unijnego, będziemy opracowywali projekty, które będą realizowane
przez Gminę w latach 2015-2020. Proszę o uchwale-nie
budżetu Gminy na 2015 rok. Budżet zmienia się w trakcie roku
- Dziękuję za pracę wszystkim, którzy ten budżet realizują".

Sesje Rady Gminy
III Sesja Rady Gminy odbyła się dnia 29 grudnia 2014
roku w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim. Posiedzenie otworzył i prowadził
Przewodniczący Rady Gminy- Artur Smolarek. W sesji
uczestniczyło 15 radnych, obrady trwały od godziny 14.00 - do
godz. 16.00.Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu II Sesji Rady Gminy.
2. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały
budżetowej na 2015 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,
- uchwały budżetowej na 2015 rok.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2014,
b/zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr
XXIII/137/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie poboru
w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i leśnego.
4.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady
i Wójta Gminy.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z II Sesji Rady
Gminy.
7.Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.
Przed realizacją porządku obrad Przewodniczący obrad oddał
głos panu Andrzejowi Zarembie - Prezesowi Stowarzyszenia
Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Jeżów Sudecki”.
„Witam wszystkich, koniec każdego roku to czas podsumowań w każdej dziedzinie, tak też jest w sporcie. Jest się
czym pochwalić. We współzawodnictwie powiatowym nasza
gmina zajęła tradycyjnie I miejsce z 252 pkt, po nas była
Gmina Mysłakowice z 127 pkt i Gmina Janowice Wielkie ze
126 pkt. Gmina otrzymała puchary we współzawodnictwie
wojewódzkim:
- za zdobycie XII miejsca w klasyfikacji generalnej Gmin
w XIV Dolnośląskich Igrzyskach LZS i Mieszkańców Wsi,
- za I miejsce we współzawodnictwie sportowym LZS dzieci
i młodzieży Gmin Powiatu Jeleniogórskiego za 2014 rok.
Zostały wręczone również nagrody indywidualne dla działaczy, osób wspierających. Chciałbym przekazać podziękowanie p. Wójtowi - podziękowanie za pomoc w organizacji XIV
Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.
Pan A. Zaremba przekazał na ręce Wójta i Przewodniczącego Rady puchary i imienne podziękowanie dla Wójta
Gminy. W imieniu wszystkich sportowców, działaczy serdecznie dziękuję, za przekazywane środki, nie byłoby tych
osiągnięć bez nakładów finansowych. Chcemy również
podziękować za udzieloną bonifikatę przy wynajmie hali
sportowej w Jeżowie Sudeckim. Dziękuje i życzę Szczęśli-
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- pomocy społecznej,
- administracji państwowej i samorządowej,
- obrony cywilnej.
Krajowe Biuro Wyborcze określiło wysokość dotacji na
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
Naczelnik Urzędu Skarbowego określił planowane dochody
z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz udziały w podatku dochodowym od
osób prawnych i z tytułu karty podatkowej.
DOCHODY
Na rok budżetowy 2015 przyjęto następujące założenia
dotyczące dochodów:
- z dzierżaw i leasingu uwzględniono dochody obliczone wg
powierzchni wydzierżawionych lokali użytkowych,
- wpływy ze sprzedaży wody zwiększono, uwzględniając:
a) liczbę odbiorców,
b) planowane kontrole u odbiorców,
c) planowaną podwyżkę cen wody,
d) oddanie do użytku sieci wodociągowej w miejscowości
Czernica;
- wpływy z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków oszacowano na podstawie liczby wykonanych przyłączy kanalizacyjnych oraz ceny określonej uchwałą Rady Gminy,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmują
sprzedaż działek budowlanych, rolnych i lokali użytkowych,
oszacowaną na podstawie sporządzonych wycen nieruchomości przygotowanych do sprzedaży, w tym planowaną
sprzedaż nieruchomości położonej w Jeżowie 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 2015 rok z założeniem średniego 0,4 % wzrostu 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 2015,
- 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,
- 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 oszacowano na podstawie liczby
złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawek określonych uchwałą
Rady Gminy,
- planowane środki na finansowanie wydatków na realizację

Rada Gminy przyjęła uchwałę budżetową 13 głosami „za" i 2
głosami "wstrzymującymi się".
W sesji uczestniczył pan Adam Sztando - Radny
Powiatu Jeleniogórskiego, który zabrał głos - „Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado. Jesteśmy po wyborach, Radni
z naszego okręgu wyborczego pełnią kierownicze funkcje
- p. Anna Konieczyńska - Starosta Powiatu, p. Paweł
Kwiatkowski - Wicestarosta Powiatu. Mam nadzieję, że
będzie się to przekładało na współpracę z Gminą wykonywanie zadań. Dzisiejsza Sesja Rady Powiatu była
merytoryczna. Brak jest Strategii Rozwoju - poprzednia
obowiązywała do końca 2014 roku. Udało mi się przekonać
Radę, aby powstał nowy dokument Pani Starosta nie ma planu
i koncepcji rozwoju Powiatu. Głównymi zadaniami mają być
drogi i współpraca zagraniczna. Strategia Rozwoju Powiatu
powinna powstać w oparciu o współpracę z Gminami. Zarząd
Powiatu będzie zapraszał do tworzenia Strategii. Jednymi z
głównych zadań na terenie Gminy Jeżów Sudecki jest remont
drogi Jeżów Sudecki - Płoszczyna, remont mostu na rzece
Bóbr w Siedlęcinie i droga z Janówka w kierunku Kapelli.
Powiat posiada w swoim zasobie również drogi gruntowe, np.
w Gminie Podgórzyn. Zachęcam Państwa do brania udziału
w warsztatach tworzących koncepcje rozwoju Powiatu.
Planuje się jedno ze spotkań przeprowadzić w Gminie Jeżów
Sudecki".
W sprawach różnych zostały poruszone następujące tematy:
Pani Filipina Pominkiewicz - Sołtys wsi Płoszczyna
-ustawienie pojemnika na plastiki w Płoszczynie na
przystanku końcowym (od strony Dziwiszowa).
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
- prośba o przeanalizowanie uchwały dot. prowizji dla
Sołtysów.
CZĘŚĆ OPISOWA
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK
Na rok 2015 zaplanowano dochody budżetowe
w wysokości 23.827.645 zł i wydatki budżetowe w kwocie
21.959.648 zł.
Podstawą do planowania były:
"Zarządzenie Wójta Gminy nr 29/2014 z dnia 29 sierpnia
2014r.
"decyzja Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia
13 października 2014r.
"decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.
6.2014.KSz z dnia 22 października 2014r.
"decyzja Delegatury Wojewódzkiej w Jeleniej Górze
Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/14 z dnia
25 września 2014r.
"pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze nr
US-JG/GK/072/5/2014 z dnia 8 października 2014 r.
Zarządzenie Wójta Gminy określiło wskaźniki wzrostu
planowanych dochodów oraz wydatków w stosunku do roku
2014.
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:
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- Przebudowa drogi gminnej w Górnym Dziwiszowie,
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Leszczynowa w Jeżowie
Sudeckim,
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Wrzosowa w Jeżowie
Sudeckim,
- Przebudowa ul. Górnej w Siedlęcinie (droga nr 1012),
- Modernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Jeżowie
Sudeckim,
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Siedlęcinie w małą
infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.
WYDATKI REMONTOWE OBEJMUJĄ ZADANIA :
- Bieżące remonty dróg gminnych,
- Remont mostów w Czernicy,
- Remont w budynkach komunalnych,
- Remont budynku Urzędu Gminy.
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.

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,
- 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 oraz kanału tranzytowego II etap" zawartej w ramach PROW 2007 - 2013 - refundacja
wydatków poniesionych w latach poprzednich,
- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na podstawie wstępnej listy przyznanych środków
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych.
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 pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na
realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi,
budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz
z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów
w Gminie Jeżów Sudecki" oraz wypłatę odszkodowań za
przejmowane nieruchomości w ramach realizowanego
wspólnie w/w zadania.
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 oraz punktów przedszkolnych, do których
uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a także na
zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego.
W ramach podpisanego porozumienia ze Skarbem Państwa,
w imieniu którego działa Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaplanowano dotację na
"Remont zabudowy regulacyjnej koryta potoku Złotucha we
wsi Dziwiszów" jako zadanie gminy obejmujące zapewnienie
mieszkańcom ochrony przed powodzią.
Na podstawie zawartych umów kredytowych oraz zaciągniętych pożyczek 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
2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2014 - 2015.
Opracowany Budżet Gminy Jeżów Sudecki na 2015
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 2015 Gmina rozpoczyna ze zobowiązaniem
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej
wysokości 9.675.597 zł. Przypadające do spłaty w 2015 roku
raty pożyczek i kredytów wynoszą 2.827.997 zł. W 2015 roku
planuje się uruchomić kolejne transze pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony
Środowiska we Wrocławiu w łącznej wysokości 960.000 zł
na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej we wsi
Czernica, gmina Jeżów Sudecki".
W trakcie roku budżetowego przewiduje się możliwość uchwalenia nowych zadań, które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu oraz aktualizacji wartości już
uchwalonych planów finansowych zadań w oparciu
o dokumentację, wyniki przetargów lub w przypadku
pozyskania dodatkowych środków finansowych.
***
IV Sesja Rady Gminy
Odbyła się dnia 25 lutego 2015 roku w Euroregionalnym
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady
Gminy- Artur Smolarek. W sesji uczestniczyło 14 radnych,
obrady trwały od godziny 14.00 - do godz. 18.50.Porządek
obrad przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu III Sesji Rady Gminy.
2. „Park Krajobrazowy Doliny Bobru - 25 lat działalności"
prezentacja działalności Parku - Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu - Z-ca Dyrektora Pani Agnieszka
Łętkowska.

WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ ZADANIA :
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Czernica, gmina Jeżów
Sudecki,
- Modernizacja pompowni i SUW w Siedlęcinie,
- Budowa kanalizacji i wodociągów w Jeżowie Sudeckim etap III,
- Przebudowa drogi, budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych
w miejscowości Dziwiszów w Gminie Jeżów Sudecki ,
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w dzisiejszym spotkaniu. Reprezentuję oddział Jelenia Góra.
Wspólnie administrujemy terenem i powinniśmy razem dbać
o jego zrównoważony rozwój i ochronę, aby następne
pokolenia mogły z tych walorów przyrodniczych korzystać.
Nasz oddział ma pod opieką dwa parki - Park Krajobrazowy
Doliny Bobru i Rudawski Park Krajobrazowy. Nasze zadania
mają bardzo szeroki zakres, wydajemy m.in. materiały
promocyjne, edukacyjne. Chcemy Państwu przybliżyć piękno
tych terenów poprzez wystawę, która została przedstawiona na
tej sali oraz poprzez prezentację multimedialną. Dolnośląski
Zespołu Parków Krajobrazowych działa jako jednostka
administracyjna, ale też jako ośrodek edukacyjny, współpracujemy z placówkami oświatowymi, które są na terenie
parków. Park Krajobrazowy Doliny Bobru związany jest
z Gminą Jeżów Sudecki, dotychczas współpraca układała nam
się bardzo dobrze i mam nadzieję, że nadal tak będzie. Szkoła
Podstawowa z Siedlęcina bierze udział w warsztatach
ekologicznych. Oferta, jaka jest przedstawiana do szkół, jest
bardzo atrakcyjna, ponieważ zajęcia są z dofinansowaniem".
Po dyskusji Przewodniczący Rady wraz z Wójtem Gminy
wręczyli pani Dyrektor tabliczkę pamiątkową z podziękowaniami za dobrą współpracę.
W sesji uczestniczyli również przedstawiciele
Związku Gmin Karkonoskich - p. Witold SzczudłowskiDyrektor Biura, pan Mieczysław Lewandowicz -Prezes
Zarządu Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami i pan
Witold Rudolf - Z-ca Przewodniczącego Zarządu ZGK.
Po prezentacji p.W. Rudolf zabrał głos-: Niezmiernie się
cieszymy w imieniu ZGK, że Gmina Jeżów Sudecki chce
przystąpić do Związku, który funkcjonuje już 23 lata i do
Związku należą gminy: Kowary, Karpacz, Mysłakowice,
Szklarska Poręba, Piechowice, Podgórzyn. Gmina Piechowice
jest w Związku od 13 lat, została przyjęta jako ostatnia gmina.
Ceny utrzymujemy na takim samym poziomie, im więcej
członków, tym sytuacja ekonomiczna jest lepsza".
Pan Witold Szczudłowski przedstawił prezentację multimedialną działalności Związku Gmin Karkonoskich.
Po prezentacji głos zabrał pan M. Lewandowicz „Pełnię funkcje Prezesa, jestem mieszkańcem Jeżowa
Sudeckiego i zależy mi na tym, aby nasza gmina wyglądała tak
jak inne gminy, które są w Związku. Mamy jedną z 20
najnowocześniejszych instalacji w Polsce, mamy najniższą
cenę. Po przystąpieniu Gmina będzie ponosiła mniejsze koszty
związane ze składowaniem odpadów na wysypisku. Składka
członkowska nie jest wysoka i w 50% trafia z powrotem do
gminy, w postaci dofinansowania do imprez, wydawnictw itp.
Planowany jest punkt selektywnej zbiórki odpadów na terenie
Gminy, który będzie czynny 3 razy w tygodniu (wtorek,
czwartek, Sobota). Do takiego punktu mogą mieszkańcy
dostarczyć wszystko (liście, trawa, leki itp.). Dwa razy w roku
przeprowadzamy akcję "Czyste Karkonosze". Prowadzimy
w szerokim zakresie edukację ekologiczną. Po przystąpieniu
Gminy, będziemy się spotykać z mieszkańcami sołectw. Na
terenie Gminy jest 19 gniazd z pojemnikami ogólnodostępnymi dla mieszkańców. Na terenie Związku mamy tych
gniazd 306. Obecnie posiadamy zakupione kontenery, które są
do dyspozycji i mogą być dostarczone. Gmina nie będzie
partycypowała w kosztach zakupu".
Po dyskusji głos zabrał Wójt Gminy - „Dziękuję
bardzo panom za przybycie. Pan Radosław Jęcek nie mógł
przybyć na dzisiejsze spotkanie. W poprzedniej kadencji była
podjęta decyzja ws. przystąpienia przez Radę Gminy

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przystąpienia Gminy Jeżów Sudecki do Związku Gmin
Karkonoskich,
b/ zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
c/udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
d/ wyodrębnienia funduszu sołeckiego,
e/zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr
XXIII/137/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie poboru
w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i leśnego,
f/wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeżów Sudecki,
g/opłaty za zajęcie pasa drogowego,
h/przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Jeżów Sudecki,
i/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów Sudecki
(Siedlęcin),
j/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów
Sudecki (Dziwiszów),
k/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów
Sudecki (Czernica),
l/nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy
Jeżów Sudecki od Agencji Nieruchomości Rolnych,
ł/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeżów Sudecki,
m/ nadania nazwy ulicy w Siedlęcinie,
n/ zaopiniowania projektu planu aglomeracji Jelenia Góra,
o/ przyjęcia aktualizacji Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów Sudecki.
4. Plany pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok oraz podjecie
uchwał w sprawie:
a/ planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,
b/ zmiany uchwały nr II/9/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku
w sprawie zakresów działania stałych komisji Rady
Gminy,
c/ podjęcie uchwały ws. składów osobowych stałych
Komisji Rady Gminy Jeżów Sudecki.
5. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady
i Wójta Gminy.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z III Sesji Rady
Gminy.
8. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad serdecznie powitał gości
zaproszonych - panią Tolisławę Szatkowską - Olejnik, której
podziękowano za pełnienie funkcji Sołtysa sołectwa Wrzeszczyn w latach 2011-2014, w ramach podziękowania została
wręczona pamiątkowa tabliczka,
- przedstawicieli Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - panią Agnieszkę Łętkowską - Dyrektora i panią
Kamilę Korkuz - pracownika Parku, która przedstawiła
i omówiła prezentację multimedialną dotyczącą Parków
Krajobrazowych na terenie Kotliny Jeleniogórskiej. Po skończonej prezentacji głos zabrała Pani Agnieszka Łętkowska "Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję również w imieniu Pana Dyrektora Piotra
Śniguckiego, który przeprasza, że nie może uczestniczyć
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zostały naniesione i zatwierdzone przez Radę Gminy,
- uzupełnienie na stronie internetowej druków do pobrania
przez mieszkańców,
- wnioskuję o zwiększenie ściągalności należności z tytułu
renty planistycznej.
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
-przy posesji Dziwiszów 139 most jest w bardzo złym stanie
technicznym,
-likwidacja wycieku wody na ulicy Wrzosowej w Dziwiszowie,
-zwiększenie ilości pojemników w tzw. Gniazdach, pozwoli to
na utrzymanie porządku wokół pojemników,
-zmiana sposobu naliczania opłat za śmieci - cmentarz
w Dziwiszowie.
Radny Krzysztof Gawron
- przy posesji w Jeżowie Sudeckim, ul. Ogrodowa 2 są złożone
dwie wersalki, butelki, należy teren uprzątnąć i wywieźć
w ramach zbiórki wielkogabarytowych śmieci.
Radny Wacław Lesik
-w obrębie posesji Czernica 102, został zlikwidowany boks na
śmieci, które teraz zsuwają się do potoku,
-uporządkowanie dzikiego wysypiska śmieci w centrum
Czernicy (posesja przy skrzyżowaniu dróg).
Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin
-ogłoszenie przetargu na utrzymanie cmentarzy komunalnych
w Gminie Jeżów Sudecki.
Radna Renata Nowogrodzka
- Siedlęcin, ul. Górna 60 - postawienie lampy solarnej celem
oświetlenia drogi,
- most przy posesjach - Siedlęcin, ul. Górna 25, 26 jest
w bardzo złym stanie technicznym (uszkodzone przyczółki).

i upoważniono mnie do rozmów. Po wyborach zmienił się
klimat do tych rozmów, a jednocześnie zostały przedstawione
korzyści dla Gminy przez przedstawicieli ZGK. Jest możliwość obniżenia cen za odpady. We wcześniejszych rozmowach była mowa o partycypacji w kosztach inwestycyjnych,
obecnie ten element nie występuje w prowadzonych rozmowach. Jedyne koszty, to ok. 3 zł/ rok od mieszkańca, z czego
50% wraca do Gminy w różnych formach dofinansowania edukacja ekologiczna. Gmina ogłosiła przetarg na transport,
po otwarciu ofert okazało się, że kwota przewyższa nasze
możliwości budżetowe. Przetarg został unieważniony. Rozmawiamy, aby te odpady odbierał ZGK na składowisko odpadów za taką samą kwotę, jaką płacą członkowie ZKG.
Obecnie trwa monopol na rynku, więc trudno o dobrą cenę.
W 2014 roku gmina zakupiła pojemniki i worki, więc w 2015
roku nie będzie tych kosztów. Zwracam się z prośbą do Rady
Gminy, aby podjęła uchwałę ws. przystąpienia. Jeśli zapadanie
taka decyzja, musimy przejść cała procedurę - wszystkie
gminy członkowskie muszą wyrazić na to zgodę.
Realizując porządek obrad, Rada Gminy podjęła w/w
uchwały.
W interpelacjach i zapytaniach zostały poruszone tematy:
Radny Leon Szućko
1.zainstalowanie nowego punktu oświetlenia ulicznego przy
posesji Płoszczyna 79,
2.urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie boiska
sportowego w Płoszczynie.
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
1.przeprowadzić rozmowy z Urzędem Miasta Jelenia Góra ws.
zasad przyjmowania dzieci z Dziwiszowa do placówek
oświatowych w Jeleniej Górze,
2.po zakończeniu inwestycji budowy chodnika w Dziwiszowie należy ująć w planie inwestycyjnym zadanieoświetlenie zatoki przystankowej.
W sprawach różnych zostały poruszone następujące tematy:
Pani Lidia Kaczmarczyk Pałucha
- zgłosiła uwagi do protokołu z III Sesji Rady Gminy- uwagi

Uchwały oraz protokoły zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.jezowsudecki.pl oraz są do wglądu w Biurze Rady
Gminy Jeżów Sudecki.
Redakcja
nosimy na rękach,
wzmocnienie kręgosłupa i mięśni grzbietu - fińskie badania
pokazują, że co druga osoba po regularnym treningu
pozbywa się bólów pleców,
ź wzmocnienie sprawności sercowo-naczyniowej:
ź poprawa zaopatrzenia komórek w tlen (pobór tlenu
zwiększa się o 20-58%),
ź poprawa wydolności serca,
ź redukcja nadciśnienia,
ź zwiększenie spalania - podczas tradycyjnego spaceru
spalamy około 280 kcal., podczas marszu techniką Nordic
Walking do 400 kcal. w czasie godziny,
ź równomierna praca większości mięśni - przy wykorzystaniu techniki NW pracuje do 90% naszych mięśni,
ź aktywne spędzanie czasu z rodziną, przyjaciółmi - podczas
rekreacyjnych marszy Nordic Walking możemy rozmawiać
i nadrabiać zaległości z całego tygodnia!!!
Wspólne uprawianie Nordic Walking proponujemy rozpocząć
21 maja 2015 r. (Czwartek), o godz. 18.30 . Spotykamy się pod
budynkiem Urzędy Gminy. Zajęcia poprowadzi
instruktor Nordic Walkingu Pani Renata
Dziedzic.
Alicja Karmelita
Kierownik GOPS

Ruszajmy się razem …

ź

„Ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie
zastąpi ruchu”- to słowa Wojciecha Oczko, nadwornego
lekarza Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. W myśl tego
cytatu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na
pierwsze spotkanie osób chętnych do regularnego chodzenia
z kijkami. Mówiąc o korzyściach z uprawiania Nordic
Walking należy się zastanowić przede wszystkim co daje nam
regularny ruch? Dlaczego tak ważne jest żeby dbać o swoją
kondycję fizyczną?
ź chcemy być sprawni - poprzez regularny trening podnosimy naszą sprawność i poprawiamy jakość naszego życia,
ź chcemy czuć się lepiej - ruch poprawia samopoczucie, wg.
badań 2/3 z osób regularnie się ruszających, jest zadowolona ze swojego życia,
ź chcemy być szczupli - ruch w połączeniu z odpowiednim
odżywianiem pomaga pozbyć się nadmiaru kilogramów, to
dzięki ruchowi przyśpiesza nasza przemiana materii,
Teraz zastanówmy się jakie dodatkowe korzyści może nam
przynieść trening Nordic Walking:
ź odciążenie aparatu ruchu - (odciążenie stawów kolanowych, biodrowych, kręgosłupa) dzięki użyciu kijków
uruchamiamy obręcz barkową i około 5 kilogramów
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Kategoria Żak - rocznik 2004 i młodsi
1. Oliwia Kowal
Płoszczyna
1. Daniel Sulich
Łomnica
2. Natalia Piwowar
Siedlęcin
2. Marek Orman
Łomnica
3. Agata Jabkowska
Siedlęcin
3. MichałJaczenia
Siedlęcin
Kategoria Młodzik - rocznik 2003 - 2002
1. Sabina
Gałuszka
Jeżów Sud.
1. Norbert
Jamróz
Jeżów Sudecki
2. Nikola
Garlińska
Siedlęcin
2. Eliasz
Garliński
Siedlęcin
3. Patrycja
Jasnosz
Siedlęcin
3. Oskar
Łabik
Jeżów Sudecki
Kategoria Kadet - rocznik 2001 - 2000 - 1999
1. Dominika Majowska
Jeżów Sud.
1. Przemysław Bojar
Jeżów Sudecki
2. Marcelina Fabin
Łomnica
2. Dawid Pastucha
Łomnica
3. Marcelina Dachowska
Janówek
3. Krzysztof Czajkowski
Jeżów Sudecki
Kategoria Open- rocznik 1996 i starsi
1. Zuzanna Turwanicka
Stara Kam.
1. Zbigniew Sos
Siedlęcin
2. Marian Soliło
Piechowice
3. Paweł Bojar
Jeżów Sudecki
Andrzej Zaremba

VI Turniej Tenisa Stołowego
o puchar Sołtysa Wsi Jeżów Sudecki
14.03.2015 r. w Jeżowie Sudeckim odbył się VI
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Wsi Jeżów
Sudecki. Zawodnicy rywalizowali w 4 kategoriach.
W turnieju wzięło udział 77 zawodników. Dzięki
organizatorom uczestnicy mogli wykazać się przy
stołach, a w wolnych chwilach posilić się poczęstunkiem
przygotowanym przez Radę Rodziców Zespołu Szkół
w Jeżowie Sudeckim. Osiągnięto wyniki

Podziękowania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie dziękuje Państwu Beacie i Janowi
Dornburg z Jeżowa Sudeckiego za telewizor. Sprzęt został przekazany do świetlicy
wiejskiej w Czernicy.
Alicja Karmelita
Kierownik GOPS
800 m I miejsce
II miejsce

Bieg Tropem Wilczym - Wałbrzych - 01.03.2015 r.

Eliasz
Dominika

Garliński
Kulczewska

W niedzielę 1 marca uczniowie SP w Siedlęcinie
wzięli udział w Biegu Tropem Wilczym - Biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Bieg ten jest oddaniem hołdu
żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego
i antysowieckiego działającego w latach 1944 - 1963
w obrębie granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten
temat. Bieg odbył się obok hali lekkoatletycznej Górnika
Wałbrzych, z którą młodzi sportowcy się „zapoznali"
Uczniowie szkół podstawowych startowali na 3 dystansach. Sukcesy osiągnęli:
150 m I miejsce
Aleksandra Borowiec
I miejsce
Jakub
Turkiewicz
400 m I miejsce
II miejsce
III miejsce

Marta
Kajetan
Marceli

Marchewka
Dusznik
Krzywy

Andrzej Zaremba
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„Od ziarna do sukni”, o tym, jak to ze lnem było,
słowem, obrazem - opowiedziała i zaśpiewała Ewa
Krauze i Rita Marix Schaeper. Uczestnicy spotkania
dzięki pięknym opowieściom doświadczyli mocy
działania i odkryli ogromny potencjał możliwości - lnu.
Kraina Ducha Gór zaprezentowała pracowanie rękodzieła ludowego i produktu lokalnego działające na
naszym terenie .
W ekomuzeum tkactwa w Chrośnicy została
stworzona stała ekspozycja starych narzędzi związanych
z obróbką lnu, z przędzeniem i tkaniem. W kolejnym dniu
trwania uroczystości odbyły się warsztaty przędzenia na
wrzecionach i kołowrotkach. Goście warsztatów zwiedzili ogródek barwierski, w którym rosną rośliny służące
do barwienia naturalnego metodami tradycyjnymi.
Utworzenie ekomuzeum tkactwa oraz ogródka
barwierskiego we wsi Chrośnica było możliwe dzięki
realizacjom projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażania
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 20072013. Stała ekspozycja projektu stypendialnego - cykl
płaskorzeźb, w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym i powiązanym tematycznie ,w pełni wypowiada
się z nadzieją " zasiania ziarna" świadomości o historii
i tradycji Dolnego Śląska wśród mieszkańców naszego
regionu.

Ekomuzeum Tkactwa w Chrośnicy
„Historia i tradycja Dolnego Śląska" to tytuł
wystawy cyklu płaskorzeźb Andrzeja Andrzejewskiego,
które można oglądać w Ekomuzeum Tkactwa w Chrośnicy. W dniach 18 i 19 kwietnia odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy połączone z prezentacją eksponatów
związanych z historią i tradycją naszego regionu.

Andrzej Andrzejewski otrzymał stypendium
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dzięki któremu, angażując się szeroko, stworzył
formy przestrzenne osnute na historii i tradycji naszych
okolic.
W trakcie trwania wernisażu dr Witold Przewoźny,
dyrektor Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, wygłosił
wykład dotyczący wielokulturowości w Polsce. Elementem kluczowym prelekcji było przekazanie informacji
o kronikach dotyczących wsi Chrośnica .

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Ekomuzeum Tkactwa w Chrośnicy wszystkich mieszkańców
gminy Jeżów Sudecki.
Monika Wizła
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WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE 2 STREFA
XVI DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS
MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST
Rakowice Wielkie - 16.04.2015 r.
W Rakowicach Wielkich /powiat lwówecki/ odbyły się
strefowe biegi przełajowe. Nasza gminę reprezentowali
uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie. Przy
dużej konkurencji młodzi biegacze wypadli na miarę
oczekiwań i możliwości.
Sukces osiągnęli:
100 m I miejsce
150 m I miejsce
III miejsce
300 m I miejsce

Filip
Aleksandra
Jakub
Marceli

Pyziak
Borowiec
Turkiewicz
Krzywy
Andrzej Zaremba

Najstarszy Kolega w Kole Gminnym Związku
Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
23 marca b.r. Pan Stanisław Pałka z Czernicy
obchodził rocznicę 99. urodzin. W tym szczególnym
dniu Wójt Gminy - Pan Edward Dudek odwiedził
Jubilata, gratulując i życząc dobrego zdrowia,
dziękując za wszystkie lata służby Polsce. W imieniu
Kolegów i Koleżanek z Koła Gminnego ZKRPibWP
serdeczne pozdrowienia i życzenia jeszcze wielu lat
życia w przyjaznym gronie rodziny przekazała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani
Alicja Karmelita.
Pan Stanisław Pałka urodził się w Starej Wsi,
położonej w okolicach Limanowej. Przed wojną
pracował w Zakopanem jako wykwalifikowany szewc.
Do Czernicy przyjechał w lipcu 1945 r. Objęte gospodarstwo rolne prowadził do emerytury. W czasie
wojny brał udział w ruchu oporu w szeregach Armii
Krajowej.
Panie Stanisławie, jeszcze raz - wszystkiego
najlepszego i 100 lat !!!

Elżbieta Werstak
Specjalista Pracy Socjalnej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
uważne słuchanie i oglądanie przygotowanego materiału
filmowego zostały obdarowane cukierkami.

Przedszkolaki poznają różne zawody
W dniu 30 marca br. oddział przedszkolny przy
ZS w Jeżowie Sudeckim odwiedził wyjątkowy gość strażnik ochrony kolei. Dzieci dowiedziały się, na czym
polega wykonywany przez gościa zawód, m.in. dlaczego
nosi ze sobą broń i kajdanki, zostały poinformowane
o tym, w jakich miejscach należy przekraczać tory i jak
należy zachować się w jadącym pociągu. Seria krótkich
bajek edukacyjnych, wyświetlona na dużym ekranie,
pozwoliła dzieciom poznać zasady zachowania się na
peronie, w pociągu, na przejeździe kolejowym i w pobliżu torowiska. Gość wytłumaczył również dzieciom,
jak przyjąć właściwą postawę podczas ataku psa (w pozycji stojącej i leżącej). Na koniec istniała możliwość
zadania pytań, co też dzieci uczyniły, a w nagrodę za

Joanna Słabicka
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Zabawa karnawałowa
Jak co roku dzieci z oddziałów przedszkolnych
i klas I-III szkoły podstawowej z Jeżowa Sudeckiego
uczestniczyły w zabawie karnawałowej. Od samego rana
05.02.2015r. na korytarzach szkolnych pojawiły się:
wróżki, królewny, kosmici, kowboje i wiele innych
postaci z baśni i bajek. Zabawa zorganizowana została
w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. Kolorowe światła, konkursy oraz wspólne tańce
przy muzyce sprawiły, że atmosfera zabawy była
doskonała. Uśmiech nie znikał z twarzy dzieci, mimo
zmęczenia. Dzieci świetnie się bawiły, a dorośli (wychowawczynie i rodzice) bawili się wspólnie z dziećmi
w korowodach, kółeczkach, a także w tańcach w parach.
Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, który był
tylko chwilowym odpoczynkiem przed dalszą zabawą.
Jak zawsze, zabawy nigdy nie za wiele, ale zmęczenie
było widać po niektórych buziach. Do zobaczenia za rok!
Sylwia Mackiewicz
Mistrzostwa Powiatu Zrzeszenia LZS w szachach
indywidualnych Siedlęcin - 15.02.2015 r.
Turniej odbywał się w sali Domu Ludowego
w Siedlęcinie. Wzięło w nim udział 69 zawodniczek
i zawodników. Najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali:
zwycięzcy -statuetki, pierwsze trójki - medale, pierwsze
szóstki - dyplomy pamiątkowe. Wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali ciepły posiłek.

Wyniki końcowe:
Juniorka młodsza
1. Zuzanna Wesołowska
2.Marcelina Juszczak
3.Karolina Wodyk
Junior młodszy
1. Marek Matubowski
2. Jakub Łoboda
3.Tymoteusz Wąsiewski

Siedlęcin
Siedlęcin
Piechowice
Siedlęcin
LKS „Lotnik" Jeżów Sudecki
Piechowice

Juniorka
1.Natalia Rozum
2.Justyna Lichosik
3.Sandra Berej

Czernica
Janowice Wielkie
Siedlęcin

Juniorzy
1.Aleksander Ozimkowski
2.Szymon Wójcicki
3.Michał Kownacki

Kowary
Janowice Wielkie
Janowice Wielkie

Seniorki
1.Iga Matuszczyk
2.AgnieszkaOzimkowska
3.Bożena Dobrowolska

Kowary
Kowary
Siedlęcin

Seniorzy
1.Zbigniew Sos
2.Lech Rębisz
3.Janusz Surmacz

Siedlęcin
Piechowice
Czernica
Andrzej Zaremba
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OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI
W SIEDLĘCINIE
Ekologia i ochrona środowiska to (...) nie tylko wielki
przemysł, kopalnie i huty. To także Twoje i moje codzienne
gesty, to Twoja i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród.
To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków
komunikacji,sposobu spędzania wolnego czasu i taka
ochrona środowiskazaczyna się najbliżej: w tym pokoju,
mieszkaniu, domu.

Eryk Mistewicz

Jak co roku 22 kwietnia w Szkole Podstawowej
im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie obchodzony jest uroczyście Dzień Ziemi. W tym
roku obchody Światowego Dnia Ziemi rozpoczęliśmy
dużo wcześniej organizując akcję zbiórki makulatury
oraz włączając się w akcję zbierania zużytych baterii oraz
tworzenia plakatów „Czyste Karkonosze” w ramach
konkursu organizowanego przez Związek Gmin Karkonoskich. Akcja zbiórki baterii ma na celu zarówno
zebranie jak największej masy baterii, które jako odpady
niebezpieczne nie powinny trafić na wysypiska śmieci,
jak i podwyższenie świadomości naszych uczniów oraz
wytworzenie nawyku oddzielnego gromadzenia zużytych baterii po to, aby dodać je do recyklingu.
Podsumowaniem działań ekologicznych był
uroczysty apel. Dyrektor Szkoły Pani Zuzanna KozyraJędruch powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Pana

I Międzynarodowy Turniej Piłkarski
W dniu 28.02.2015 w hali
w Jeżowie Sudeckim odbył
się I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Jeżów Sudecki. W turnieju rywalizowali młodzi piłkarze
urodzeni w roku 2004
i młodsi.
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Edwarda Dudka, Przewodniczącego Rady Gminy Pana
Artura Smolarka, Sołtysa wsi Siedlęcin Pana Mariana
Tykę, przedstawiciela Nadleśnictwa Lwówek Śląski
Pana Jerzego Zawadę, Przedstawiciela Koła Łowieckiego „Muflon” Pana Mieczysława Kapuścińskiego,
Radnych Panią Krystynę Tyka, Pana Ryszarda Ślimakowskiego, Radę Rodziców, Rodziców uczniów oraz
Dziadków.
Uczniowie klasy II na uroczystość przygotowali
inscenizację o tematyce ekologicznej, w której zachęcali
wszystkich do dbania o środowisko naturalne. Uczniowie
pod postaciami leśnych zwierząt przybliżyli życie
w lesie, w którym człowiek nie zwraca uwagi na ochronę
przyrody. Przedstawienie uświetniły piosenki o tematyce
ekologicznej i informacje na temat Dnia Ziemi, jego
powstanie i tradycji. Piękne stroje, scenografia dodały
uroku i podkreśliły wagę działań ekologicznych. Uroczystość rozpoczęła się prezentacją teledysku „Piosenka
Ziemi”, a zakończyła się teledyskiem piosenki "My
chcemy grać w zielone", w czasie której dzieci z klasy II

wręczyły zielone balony wszystkim uczestnikom apelu.
Podsumowując, należy stwierdzić, że zarówno
aktorzy, jak i widzowie doskonale się bawili, a przy tym
przypomnieli sobie, jak ważny jest los naszej planety.
Treści zawarte w przedstawieniu, uświadomiły wszystkim, że nie trzeba być ekologiem, aby dbać o środowisko.
Krystyna Sos

Turniej rozpoczął się o godzinie 10:30 krótką
przemową wójta gminy Jeżów Sudecki pana Edwarda
Dudka. Następnie nastąpił bardzo wzruszający moment.
Głos zabrali rodzice niedawno zmarłego Dawida
Badeckiego, byłego zawodnika LKS Lotnik. Rodzice
Dawida życzyli młodym zawodnikom wytrwałości
i sukcesów oraz przekazali na ich ręce kilkanaście piłek.
W turnieju wzięło udział 8 drużyn podzielonych na
dwie grupy. Wśród zaproszonych drużyn były dwie
drużyny reprezentujące klub SV Arnsdorf-Hilbersdorfe. V.,
z którym Lotnik nawiązał ostatnio współpracę.

a wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale.
Nagrody indywidualne otrzymali:
Tytuł Króla strzelców wywalczył Olaf Mela - zawodnik
LKS Lotnik Jeżów Sudecki,
Tytuł Najlepszego bramkarza otrzymał Michał Matys zawodnik Chojnika Jelenia Góra,
Tytuł Najlepszej zawodniczki otrzymała Karolina Borna
- zawodniczka LKS Lotnik Jeżów Sudecki,
Tytuł Najlepszy zawodnika otrzymał Mateusz Karmelita
- zawodnik LKS Lotnik Jeżów Sudecki.

Poniżej skład uczestników z podziałem na grupy.
Grupa A
Lotnik II
Chojnik Jelenia Góra
KS Karkonosze I
Arnsdorf-Hilbersdorf e. V. II
Grupa B
Lotnik I
KS Łomnica
KS Karkonosze II
Arnsdorf-Hilbersdorf e. V. I

W związku z tym, że wszyscy zawodnicy wykazali się ogromną wolą walki i zaangażowaniem, organizatorzy przyznali wszystkim uczestnikom pierwsze
miejsce. Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar,

Skład Lotnika I:
Jakub „Biały" Bielecki, Olaf Mela, Dawid „Lewy"
Lewandowski, Mateusz Kania, Jakub „Siwy" Łoboda,
Mateusz „Karmel" Karmelita, Gracjan Gerus, Michał
Stupnicki
Skład Lotnika II:
Karolina Borna, Szymon Tomoń, Miłosz Dawidowicz,
Kajetan Kulczycki, Bartek Białożył, Oliwia Kowal,
Michał Jaczenia, Konstanty Motyka
Organizatorzy turnieju pragną podziękować
wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy
organizacji turnieju. Szczególne słowa wdzięczności
należą się osobom, które przygotowały poczęstunek dla
gości z Niemiec. A więc dziękujemy pani Grażynie, pani
Edycie, pani Marcie, pani Agacie oraz państwu Joannie
i Pawłowi.
Maciej Maćkowski

XVII BIEG PRZEŁAJOWY „POWITANIE WIOSNY”
Rząsiny- 18.04.2015 r.

W Rząsinach /powiat lwówecki/ odbył się
tradycyjny bieg przełajowy pod nazwą Powitanie
Wiosny. Bieg jest bardzo trudny i bardzo dobrze obsadzony. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie,
którzy wzięli udział, bardzo dzielnie sobie radzili.
Najlepiej, zwyciężając swoje biegi, wypadli:
100 m I miejsce
500 m I miejsce

Aleksandra
Marceli

Borowiec
Krzywy
Andrzej Zaremba

Spotkanie seniorów w Siedlęcinie
19.04.2015r.
Spotkanie seniorów to impreza, która już od
wielu lat odbywa się w naszej wsi. Jest to z pewnością
jedna z niewielu okazji, gdzie najstarsi mieszkańcu
Siedlęcina mogą spotkać się, porozmawiać, często
powspominać, a także spędzić miło czas przy muzyce.
Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym
roku, zaproszeni goście nie zawiedli. Przybyło około 100
osób. Uroczystość została zorganizowana przez Radę
Sołecką naszej wsi, Stowarzyszenie „Nasz Siedlęcin”
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oraz Radnych. Obchody Dnia Seniora były współfinansowane przez Urząd Gminy w Jeżowie Sudeckim.
Przybyłych na uroczystość gości powitali: wójt
Gminy Jeżów Sudecki Pan Edward Dudek, sołtys wsi
Siedlęcin Pan Marian Tyka oraz przewodniczący Rady
Gminy Pan Artur Smolarek. W swoich przemówieniach
złożyli oni najserdeczniejsze życzenia seniorom.
Kolejnym punktem spotkania był występ artystyczny przygotowany przez dzieci uczęszczające do
Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie. Podzielony on został
na dwa etapy. Na początku wystąpili uczniowie klasy V.
Zaprezentowali oni zebranym przedstawienie teatralne

pt.: „Demeter i Kora”. W dalszej części popis swoich
umiejętności dali uczniowie, którzy przygotowali
montaż słowno - muzyczny. Piękne recytacje i wspaniały
śpiew młodych artystów zachwyciły zebranych.
Po programie artystycznym seniorzy zjedli
wspólny obiad oraz delektowali się słodkimi pysznościami przy gorącej kawie i herbacie. Nie był to jednak
koniec atrakcji. Specjalnie dla naszych najstarszych
mieszkańców wsi wystąpił zespół „Karkonosze”, który
umilał swoją muzyką dalszą część imprezy. Suto
zastawione stoły, doskonała muzyka i przyjemne
towarzystwo sprawiły z pewnością, że ten dzień pozostanie na długo w pamięci niejednego seniora.
Zuzanna Kozyra- Jędruch
NOWE UZALEŻNIENIA XXI WIEKU

uzależnieni od nowych modeli telefonów (przywiązują
wagę do stylistyki i ceny aparatu, lubią pokazywać się
z telefonem coraz lepszym i coraz droższym i często
zmieniają modele)
ź gracze (aparat jako konsola do gry),
ź osoby cierpiące na syndrom włączonego telefonu;
ź netoholizm czyli uzależnienie od Internetu, to objaw XXI
wieku, objawiające się ciągle i niczym nie uzasadnionym
pociągiem do korzystania z zasobów Internetu.
Siecioholizm, netoholizm, netopatia, te wszystkie terminy
oznaczają uzależnienie, które zaburza normalne funkcjonowanie. Rodzaje tych uzależnień to:
ź uzależnienie od komputera (przymus siedzenia przed
komputerem)
ź uzależnienie od cyberkontaktów (kontakty wirtualne stają
się ważniejsze niż znajomości realne, co doprowadza do
ich zerwania i izolacji)
ź uzależnienie od gier sieciowych (przymus ciągłego brania
udziału w różnego rodzaju grach netowych, e-hazardu)
ź uzależnienie od cyberseksu (ciągłe szukanie oraz oglądanie
stron erotycznych, braniem udziału w czatach erotycznych)
Zdarzają się przypadki, że niektórzy spędzają przed
komputerem nawet 18-30 godzin. Skutkiem niekontrolowanego i niewłaściwego użytkowania Internetu może być
cyberprzestępczość, której dzieci są nie tylko ofiarami, ale też
i sprawcami (najpopularniejsze to: groźby karalne, nękanie,
oszustwa, wyłudzenia);
ź uzależnienie od gier komputerowych, to rozrywka, która
z każdym dniem może coraz bardziej angażować gracza
i niestety, rzadko kiedy go nudzi. Porównuje się te uzależnienia z chorobą alkoholową i narkomanią. Przedmiot
uzależnienia jest inny, ale mechanizmy te same. Istnieją
bowiem pewne podobieństwa między kompulsywnym
graniem a zaburzeniami z grupy uzależnień psychoaktywnych. Równocześnie towarzyszą temu specyficzne
objawy psychiczne i fizyczne pojawiające się po zaprzestaniu uzależniającej aktywności - np. rozdrażnienie,
trudności z koncentracją, drżenie przy braku dostępu do
gry. Osoby uzależnione od gier nie potrafią normalnie
egzystować, gry stają się czymś najważniejszym w życiu,
natomiast w kontaktach z rodzicami i rówieśnikami
pojawiają się trudności i konflikty. Nawet naturalne
potrzeby fizjologiczne (jak spanie, jedzenie) stają się
ź

Trudno precyzyjnie zdefiniować pojęcie uzależnienia.
Jedno jest pewne: dotyka ono człowieka na różnych
poziomach życia tak, że nie może on się bez niego obejść
i zaniedbuje inne sprawy, od relacji uczuciowych po zawodowe. Wpływa na całe życie i powoduje cierpienie.
Uzależnienie to proces rozpoczynający się w chwili,
kiedy osoba dzięki kontaktowi z pewną wyjątkową dla niego
substancją, odbiera siebie w inny sposób niż dotychczas
i postrzega zmianę wizerunku siebie jako coś pozytywnego lub
lepiej odpowiadającego swoim potrzebom. Uzależnienie to
potrzeba osiągnięcia konkretnego stanu emocjonalnego,
psychicznego, który osiągamy przy pomocy substancji lub
czynności.
Większość nowych uzależnień ma ścisły związek
z cywilizacją XXI wieku, który to otworzył ludziom nowe
możliwości. Zwiększył się dostęp do wszystkich dóbr
i wzrosła konsumpcja. Postęp technologiczny i charakter tej
cywilizacji, która z jednej strony naraża nas na niekontrolowany stres, nudę, pustkę, a z drugiej strony wzmacnia
dążenia do natychmiastowej gratyfikacji potrzeb dostarczając
do tego rozlicznych natychmiastowych środków. W konsekwencji pojawiły się niespotykane dotąd uzależnienia.
Hasło uzależnienia jest dziś bardziej obszerne niż
kilka lat temu. Dość powszechny w naszym kraju alkoholizm
i narkomania, brutalnie mówiąc, odchodzą do lamusa.
Pojawiły się uzależnienia od społecznie legalnych, powszechnie akceptowalnych, a często promowanych przez środki
masowego przekazu. Te nowe uzależnienia to uzależnienia nie
od substancji psychoaktywnych, a uzależnienia behawioralne,
czyli od czynności, jakie wykonujemy, jak np.: od gier
hazardowych, gier komputerowych, internetu, jedzenia,
pracy, od seksu, telefonu komórkowego. Repertuar takich
zachowań ciągle się poszerza:
ź nafonoholizm bo tak nazywa się to uzależnienie cierpią
głównie młodzi ludzie, którzy nie rozstają się z telefonami
komórkowymi już od przedszkola. Im dłuższe odstawienie,
tym silniejszy dyskomfort, zły nastrój lub jego zmienność,
napady paniki, wymyślanie niestworzonych historii,
uzależnienie od nastroju od ilości otrzymanych smsów,
niepohamowana potrzeba kontaktów i użycia telefonu.
Istnieje kilka rodzajów uzależnienia od telefonu:
ź uzależnieni od smsów,

13

uciążliwymi, choć niezbędnymi przerwami podczas gry.
Netoholizm i uzależnienie od gier komputerowych to nowe
uzależnienia, które wymagają terapii i leczenia. Wydobywanie
się z uzależnienia wymaga pomocy innych osób, ale przede
wszystkim ogromnej determinacji człowieka zniewolonego.
Terapia uzależnienia od komputera i Internetu jest trudna
i długotrwała, podobnie jak wszystkie terapie uzależnień,
dlatego też lepiej im zapobiegać. Należy dołożyć wszelkich
starań, aby nauczyć dzieci i młodzież rozsądnego i twórczego
korzystania z komputera i Internetu.
A żeby uwolnić się od uzależnień, przez które
marnujemy sobie życie, trzeba zdać sobie sprawę z tego, jakie
relacje emocjonalne mają dla nas prawdziwą wartość, co
w życiu się naprawdę liczy. Kluczem może być rozwijanie
zainteresowań, kształtowanie charakteru młodych ludzi,
uczenie postawy asertywnej, miłości, przyjaźni, umiejętności
skorzystania ze wsparcia.
Dzieci zależą od swoich rodziców, a czasem szczęście
rodziców i sens ich życia od dzieci i ta zdrowa zależność
umożliwia nam rozwój, nie upokarza ani nie unicestwia. Jest
wręcz czymś co pozwala nam istnieć. Uzależniamy się od
drugiej osoby, zakochując się, stając się czyimś przyjacielem.
Takie zdrowe zależności nie są niczym złym, wręcz przeciwnie, to zapora dla niszczących uzależnień XXI wieku.
Pamiętajmy, że każda nawet najbardziej skomplikowana terapia, zaczyna się od małego kroku, zawsze najtrudniejszego - „spojrzenia do własnego wnętrza".
Gdzie Uzyskać Pomoc:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ w JEŻOWIE SUDECKIM
na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, ze zm.)
OGŁASZA NABÓR OSÓB
do organizacji i prowadzenia zajęć opiekuńczo wychowawczych z dziećmi i młodzieżą w następujących
sołectwach:
Jeżów Sudecki- w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin
Partnerskich, tj. Jeżów Sudecki ul.Kręta 27
Chrośnica- w świetlicy wiejskiej, tj. Chrośnica 58
Czernica - w świetlicy wiejskiej, tj. Czernica 92
Dziwiszów- w świetlicy wiejskiej tj,. Dziwiszów 157
Płoszczyna- w świetlicy wiejskiej, tj. Płoszczyna 7
Siedlęcin - w świetlicy wiejskiej, tj. Siedlęcin ul. Długa 22
1.Wymagania niezbędne
Prowadzenie zajęć może być powierzone kandydatowi, który:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta w pełni z praw publicznych,
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo i nie toczy
się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego,
4) ukończył szkołę wyższą,
5) posiada udokumentowane przygotowanie do prowadzenia
zajęć objętych niniejszym naborem oraz potwierdzoną
referencjami praktykę pracy z dziećmi, w tym praktyka
studencka,
6) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań
objętych konkursem.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA
Przyszpitalna Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Cieplicka 69-71 Jelenia Góra (Budynek E)
tel. 756435772
Poradnia prowadzi między innymi:
- terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu,
nikotyny,
- terapię indywidualną i grupową dla dorosłych dzieci
Alkoholików (DDA).
WIZYTA W PORADNI JEST BEZPŁATNA W RAMACH
UMOWY NFZ.
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR''
ul. Wolności 70, 58-500 Jelenia Góra
tel. 756473390
tel. zaufania: 9288
Poradnia prowadzi między innymi:
- terapię indywidualną dla osób nadużywających i uzależnionych oraz dla współuzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- terapię grupową DDA- Dorosłe Dzieci Alkoholików,
- grupy edukacyjne i terapeutyczne dla młodzieży zagrożonej
uzależnieniem odnarkotyków, alkoholu, hazardu, internetu,
- grupy edukacyjno-informacyjne dla rodziców, których dzieci
mają problem z narkotykami i alkoholem.
Renata Dziedzic
St. Specjalista Pracy Socjalnej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2.Zakres zadań
1) organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą
obejmujące promocję zdrowego trybu życia (wolnego od
nałogów) i aktywny wypoczynek,
2) zakup niezbędnych artykułów do prowadzenia zajęć, w tym
artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków,
3) dokumentowanie dziennego przebiegu zajęć, w tym w formie zdjęć na płycie CD,
4) sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania,
5) zajęcia winny być realizowane w terminie od 29 czerwca do
31 lipca 2015r. w wymiarze godzinowym:
Jeżów Sudecki - 100 godzin ( dwie osoby prowadzące)
Chrośnica - 100 godzin ( jedna osoba prowadząca)
Czernica - 100 godzin ( dwie osoby prowadzące)
Dziwiszów - 100 godzin (dwie osoby prowadzące)
Płoszczyna - 100 godzin (dwie osoby prowadzące)
Siedlęcin - 100 godzin ( dwie osoby prowadzące)
3. Na realizację w/w zadań przeznacza się następujące kwoty:
1) Artykuły żywnościowe, materiały, wycieczki, bilety itp.:
Jeżów Sudecki- 2 200 zł.
Chrośnica- 2 200 zł
Czernica - 2 200 zł
Dziwiszów- 2 200 zł
Płoszczyna- 2 500 zł
Siedlęcin - 2 200 zł
2) Tytułem wynagrodzenia (umowy cywilno-prawne) łącznie
- 15 000 zł.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie
w pracy z dziećmi i młodzieżą.
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2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
3) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowania karne,
4) oświadczenie o stanie zdrowia zawierające informację
o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań objętych
konkursem.
5) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z późn. zm.) - dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu naboru,
6) zarys programu pracy z dziećmi i młodzieżą z uwzględnieniem nowatorskich pomysłów oraz oczekiwania
w zakresie stawki godzinowej.
5. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
1) oznaczeniem kandydata (imię i nazwisko) oraz danymi
teleadresowymi,
2) napisem : Nabór osób do organizacji i prowadzenia zajęć

opiekuńczo - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą
należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jeżowie Sudeckim- pok. nr 118 bądź przesłać przesyłką
pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Długa 63 , 58-521 Jeżów Sudecki - w terminie do dnia
22 maja 2015 r. do godz. 14-tej.
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data
doręczenia do adresata.
6. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie
pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.
7. Kierownik ośrodka pomocy zastrzega sobie prawo
odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia
terminu składania ofert, zmiany lokalizacji prowadzenia
zajęć.
8. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 75 7132254 wew.122 .
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Alicja Karmelita

II Cross Mokrzeszowski Mokrzeszów - 11.04.2015 r.
W sobotę 11 kwietnia teren Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie
/powiat świdnicki/ był miejscem II edycji Crossu
Mokrzeszowskiego. Przy pięknej pogodzie młodzi
biegacze z Siedlęcina zaznaczyli swoją obecność, biorąc
udział w biegach szkół podstawowych.
Sukcesy na różnych dystansach osiągnęli:
100 m I miejsce
Aleksandra Borowiec
III miejsce
Paulina
Czaderska
III miejsce
Kacper
Pyziak
200 m II miejsce
Marceli
Krzywy
III miejsce
Marta
Marchewka
III miejsce
Kajetan
Dusznik
900 m I miejsce
Dominika
Kulczewska
II miejsce
Nikola
Garlińska

Andrzej Zaremba

III Bieg Walentynkowy - 13.02.2015 r.
Z okazji Dnia Zakochanych w Szkole Podstawowej w Siedlęcinie
odbył się III Bieg Walentynkowy. Regulamin biegu był dostosowany
specjalnie do okazji - startować mogły tylko pary, które przez cały dystans
„były złączone" szarfą. Dobra pogoda sprawiła, że na starcie pojawiło się
16 par podzielonych na 2 kategorie wiekowe.
Najlepiej z trudnościami poradziły sobie:
grupa młodsza
grupa starsza
I m. Marta
Marchewka
I m.
Dominika
Kulczewska
Kajetan
Dusznik
Tomasz
Napora
II m. Ewelina
Wróblewska II m. Nikola
Garlińska
Aleksander Wilk
Eliasz
Garliński
III m. Kornelia
Juszczak
III m. Zuzanna
Wesołowska
Aleksander Pietrzak
Mateusz
Berej
Każdy z uczestników oraz kibice otrzymał słodki upominek, a najlepszym parom specjalne „walentynkowe medale"
wręczyła dyrektor szkoły Zuzanna Kozyra-Jędruch.
Andrzej Zaremba
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Pierwszy Dzień Wiosny
Pierwszy dzień wiosny (20 marca 2015r.) dzieci
z oddziału przedszkolnego i klas I-III Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim przywitały kolorowo

Na czele pochodu - jak przystało, by powitać
wiosnę - maszerowała Marzanna (wykonana przez dzieci
z oddziału przedszkolnego) - symbolizująca pożegnanie
zimy, a przywołanie wiosny.
Kolejną porę roku witaliśmy hasłami: „Żegnaj
zimo - witaj wiosno!", "Wiosna zbliża do nas się, a więc
trawo zieleń się", „Coraz cieplej jest na dworze - dzieci są
w dobrym humorze", „Wiosna, lato, jesień, zima człowiek czasu nie zatrzyma".

i radośnie. Przebrane lub ubrane w wiosenne barwy,
z własnoręcznie wykonanymi kwiatami, przemaszerowały ulicami Jeżowa.

Nie tylko było nas widać, ale również słychać gwizdki, trąbki, piszczałki, a także własnoręcznie
wykonane instrumenty znajdowały się w niejednej
uczniowskiej dłoni. Po przemarszu na szkolnym placu
odbyła się zbiórka i słodki cukierek dla każdego
zakończył ten wyjątkowy dzień.
Joanna Słabicka

Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa nr 63
58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
www.jezowsudecki.pl
tel./fax 757-132-254, 757-132-255, 757-132-257
Czynny:
Poniedziałek
w godzinach 7.30 – 17.00
Wtorek – Czwartek w godzinach 7.30 – 15.30
Piątek
w godzinach 7.30 – 14.00
Kasa czynna jest w godzinach:
Poniedziałek
- 8.00 – 8.30 , 10.00 – 16.30
Wtorek – Czwartek - 8.00 – 8.30 , 10.00 – 15.00
Piątek
- 8.00 – 8.30, 10.00 – 13.30

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
PRZYJMUJE
INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG
I WNIOSKÓW W KAŻDY
PONIEDZIAŁEK
30
00
15 DO 17

Drogi czytelniku
gdy już nasz Biuletyn
będzie niepotrzebny
przekaż go innym
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