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Sesja Rady Gminy

 XXIV Sesja Rady Gminy odbyła się 24 maja 2021 
roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Posiedzenie 
otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Wacław 
Lesik. W Sesji uczestniczyło 12 Radnych. Czas trwania obrad 
– od godz. 15.00  do godz. 16.30. 
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:

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

2.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.  

3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów 
Sudecki,

d)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów 
Sudecki,

e)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeżów 
Sudecki na rok szkolny 2021/2022,

f)określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia 
wniosku.

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

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

Gminy.
7.Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy. 
 Realizując porządek obrad Wójt Gminy zapoznał 
Radę Gminy ze sprawozdaniem z realizacji Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Rada Gminy 
nie wniosła uwag do sprawozdania. Przewodniczący 
podziękował za działalność klubów sportowych i pogra-
tulował wysokich wyników we współzawodnictwie 
w województwie dolnośląskim. 

 W kolejnym punkcie porządku obrad radni przyjęli 
uchwały zawarte w porządku obrad. 
 W sprawozdaniu z bieżącej pracy Przewodniczący 
Rady Gminy poinformował, że pełnione są dyżury 
Przewodniczącego w każdy poniedziałek od godz. 15.30 – 
17.00, wszystkie sprawy można zgłaszać pisemnie lub 
telefonicznie. 
 Wójt Gminy w sprawozdaniu poinformował Radnych 
o wydanych Zarządzeniach w okresie między sesjami oraz 
omówił następujące tematy:  
- usytuowanie stacji meteorologicznej na terenie Gminy Jeżów 
Sudecki, 

- uroczystości wręczania medali za długoletnie pozycie 
małżeńskie, 

- taryfy opłat za dostawę wody i odprowadzania ścieków, 
- przegląd i konserwacja  sieci oświetleniowych na terenie 

gminy, 
-komunikacja zbiorowa w ramach Karkonoskiej Komunikacji  

oraz rentownością przedłużonej linii nr 1 do Chrośnicy, 
- remont drogi Jeżów Sudecki – Czernica (III etap - remontu 

który m.in. obejmuje wykonanie chodnika i oświetlenie 
ulicy Zachodniej w Jeżowie Sudeckim), 

- szkody łowieckie, aspekty prawne, które były omawiane na 
spotkaniu w Siedlęcinie, 

- sprzątanie rzeki Bóbr od Jeziora Modrego do przystani 
kajakowej przy Wieży Książęcej w Siedlęcinie,

- przygotowanie projektów uchwał związanych z: 
ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy  Jeżów 
Sudecki oraz opłat za korzystanie z cmentarzy komu-
nalnych.

 W sprawach różnych Radni poruszyli sprawy 
związane ze zmianą organizacji ruchu w Górnym 
Dziwiszowie, brakiem hydrantu przy kościele w Dziwiszowie, 
usytuowaniem przystanku autobusowego na Dolnym 
Dziwiszowie. 
Na zakończenie Radny Kazimierz Lewaszkiewicz złożył 
życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 
 Posiedzenie sesji zostało zarejestrowane w formie 
elektronicznej, transmisja na żywo oraz rejestracja dźwięku 
znajdują się na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki 
w zakładce e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Jeżów Sudecki.

Redakcja

Jubileusz 100-ych urodzin mieszkanki 
Gminy Jeżów Sudecki

 W dniu 7 lipca 2021 r. mieszkanka Gminy Jeżów 
Sudecki - Pani Stanisława Kozłowska - obchodziła 
piękny jubileusz 100-lecia urodzin.
          Z tej okazji Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Jeżów 
Sudecki Pan Edward Dudek, Pani Ewa Nidzgorska -
Sekretarz Gminy, Pani Agnieszka Bojko -pracownik 
USC oraz przedstawiciel Rady Gminy - Radny Andrzej 
Kacperski, którzy w obecności najbliższej rodziny, 
złożyli Jubilatce życzenia, przekazali  kosz upominków 
i kwiaty oraz pamiątkową tabliczkę z życzeniami. 
Odczytano listy gratulacyjne od Premiera Rady 
Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i Wojewody 



Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021r.

 W dniu 21.07.2021 r., w Placówce Terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Jeleniej Górze, 
odbyło się podsumowanie regionalnego etapu XVIII Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne.

    W uroczystości wzięli 
udział laureaci konkursu, 
Pani Paulina Zdobylak - Z-ca 
D y r e k t o r a  O d d z i a ł u 
Regionalnego KRUS we 
Wroc ławiu ,  Pan  Adam 
Smolarek - Członek Zarządu 
Powiatu Karkonoskiego, 
Pan Edward Dudek - Wójt 
Gminy Jeżów Sudecki,  Pan 
M i r o s ł a w  K o c u b a  - 
Kierownik Oddziału PIP 

w Jeleniej Górze, Pan Mirosław Kaszkur - Członek Zarządu 
DIR we Wrocławiu, Pan Andrzej Kamiński - Kierownik 
Biura Terenowego DIR w Jeleniej Górze, Pan Franciszek 
Osip - Przewodniczący Rady Powiatu DIR w Bolesławcu, 
Pan Wiktor Wasiucionek - Główny Specjalista Biura 
Powiatowego ARiMR w Jeleniej Górze.
           Głównymi organizatorami konkursu są Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad 
konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzej Duda.
 Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest 
jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych 
przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków 
i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest 
promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie 
rolnym. Konkurs ma charakter ogólnopolski i przebiega 
w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
 Z terenu działania Placówek Terenowych z Jeleniej 
Góry, Kamiennej Góry, Bolesławca i Lubania do konkursu 
zgłosiło się 12 gospodarstw rolnych.
 Właściciele zgłaszanych gospodarstw mieli okazję 
do zaprezentowania swoich miejsc pracy i osiągnięć 
zawodowych.
 Komisja konkursowa przy ocenie gospodarstwa 
brała pod uwagę przede wszystkim:
- organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,

- 

ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stano-
wisk pracy,

- stan techniczny budynków inwentarskich i gospodar-
czych,

- stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych 
w gospodarstwie rolnym,

- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
-wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
- sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych 

substancji niebezpiecznych,
- estetykę gospodarstw,
- zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne 

i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób 
pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.  

        Komisja konkursowa etapu regionalnego zwizytowała 
zgłoszone gospodarstwa i wyłoniła trzech laureatów, którzy 
zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.
 Laureatami I miejsca zostali Państwo Elżbieta 
i Mariusz Łakomy z miejscowości Lipiany, gm. Bolesławiec, 
powiat bolesławiecki.
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Dolnośląskiego Pana Jarosława Obremskiego.
     Dopełnieniem uroczystości jubileuszowej 
był specjalnie na tę okazję przygotowany tort urodzi-
nowy, a uczestnicy tego wzruszającego i niecodziennego 
jubileuszu zaśpiewali Dostojnej Jubilatce „200 lat”.
 Pani Stanisława, pomimo swojego zacnego 
wieku cieszy się dobrą formą, a humor dopisuje jej 
każdego dnia. Recepty na długowieczność nie podaje, 
a w domu, w którym mieszka, panuje przyjazna 
atmosfera oraz wzajemny szacunek. Otaczająca ją miłość 

najbliższych to źródło radości życia Pani Stanisławy oraz 
jej życzliwość dla ludzi. Życie Pani Stanisławy cechuje 
sumienność, wykonywanie tego, co zaplanowała, 
dbałość o siebie i rodzinę. Cieszy się dobrym zdrowiem 
mówiąc, że ostatnio u lekarza była kilka lat temu, nie 
licząc tegorocznego szczepienia na COVID. Obecnie 
mniej pracuje, ale udziela rad jak pielęgnować ogródek,
 a w chwilach odpoczynku namiętnie czyta książki.

Agnieszka Bojko



II miejsce zajęli Państwo Agata i Mariusz Szemberscy 
z miejscowości Gorzanowice, gm. Bolków, powiat jaworski.

III miejsce  zajęli Państwo Renata i Adam  Nowogrodzcy 
z miejscowości Siedlęcin, gm. Jeżów Sudecki, powiat 
karkonoski.

Państwo Nowogrodzcy zajęli również III miejsce w etapie 
wojewódzkim.  

 Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy 
i dziękujemy za udział. Życzymy wytrwałości w tworzeniu 
i utrzymywaniu standardów bezpiecznych gospodarstw 
rolnych oraz zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.          

Opracowała:
Jadwiga Jadwińska 

Starszy Inspektor 
PT KRUS w Jeleniej Górze 
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„Dzień Dziecka” w Dziwiszowie

    W sobotę 26.06.2021 r. na boisku sportowym 
w Dziwiszowie odbył się długo oczekiwany „Dzień 
Dziecka”. Sołtys wsi, Rada Sołecka, Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz OSP Dziwiszów  przygotowali  wiele 
konkursów, gier i zabaw. Wszystkie pociechy chętnie 
brały udział w konkursach sportowych, w których  

przygotowano bardzo atrakcyjne nagrody. Milusińscy 
mogli obejrzeć radiowóz policyjny oraz wóz strażacki. 
Wszystkie dzieci po zabawie otrzymały  posiłek, soczki  
i dużo słodyczy. Jednak największą atrakcją był pokaz 
lania wody z armatki przez OSP Dziwiszów.

   Dzień ten był wypełniony uśmiechem dzieci 
i szczęściem do samego wieczora.

Ilona Sadowska 
Sołtys wsi 
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DZIEŃ DZIECKA W PŁOSZCZYNIE

 Po wielomiesięcznym oczekiwaniu na rozluźnienie 
obostrzeń związanych z pandemią, w sobotę 19 czerwca 
2021r. na boisku sportowym w Płoszczynie, Rada Sołecka 
wraz z Sołtysem wsi - Panem Leonem Szućko - zorganizowała 
mnóstwo atrakcji dla dzieci z okazji ich święta. Od godzin 

południowych upalnego dnia, zaproszona jednostka Staży 
Pożarnej ustawiając kurtynę wodną umożliwiła naszym 
pociechom schłodzenie się. Oprócz tego przy zachowaniu 
wszystkich zasad bezpieczeństwa i epidemiologicznych, była 
możliwość przejazdu wozem strażackim. Gościliśmy również 
Policję z maskotką Misiem. Ogromną niespodzianką dla 
dzieci była wizyta z oszałamiającym wjazdem kilkunastu 
motocykli, na których można było posiedzieć, oglądnąć 
i oczywiście przejechać się. Właściciele jednośladów 

wyczerpująco i cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania 
ciekawskich. Sporym zainteresowaniem cieszył się również 
pokaz pierwszej pomocy prowadzony przez Pana Arkadiusza 
Biegalskiego. Oprócz zaproszonych gości na dzieci czekały 
również różne konkurencje sportowe, a po zmaganiach słodkie 
nagrody. 
 Poza tym jest nam ogromnie miło ogłosić, iż w tym 
samym dniu oddaliśmy do użytkowania naszym mieszkańcom 
sprzęt do ćwiczeń siłowni zewnętrznej. Życzymy miłego 
korzystania.
 Szczęśliwe i uśmiechnięte dzieci wraz z opiekunami, 
a także Sołtys z Radą Sołecką serdecznie dziękują gościom za 
przybycie: OSP Jeżów Sudecki, asp. Markowi Sadowskiemu 
i funkcjonariuszom Policji, a także organizacji charytatywnej 
"Motocyklowe Karkonosze". Zapraszamy za rok!

Janina Truchanowicz-Kamińska

Złoci Jubilaci 

 Honorowy medal za "Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie" ustanowiono jako wyróżnienie i nagrodę dla 
małżonków, którzy przeżyli 50 i więcej lat w jednym 
związku małżeńskim, a nadawany jest przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom polskim.
Pan Prezydent w roku 2020 postanowieniem nadał medale 
dla kilkunastu par małżeńskich z Gminy Jeżów Sudecki. 
Jednak z powodu pandemii i występujących zagrożeń, 
wręczane są one po uzgodnieniu w bieżącym roku. 
 Uroczystego wręczenia medali w domu Jubilatów 
Państwa Grażyny i Bogusława Salus w imieniu Prezydenta 

RP dokonał Wójt Gminy- Edward Dudek w asyście 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - Kazimierza 
Lewaszkiewicza, Sołtysa wsi - Ilony Sadowskiej, którzy 
w imieniu mieszkańców wręczyli symboliczną wiązankę 
kwiatów oraz okolicznościową tabliczkę pamiątkową 
z dedykacją.
 Uroczystość wręczenia medali dla Państwa Teresy 
i Stanisława Pęcherskich z Wrzeszczyna odbyła się dnia 
12 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki, 
wręczenia medali dokonał, w imieniu Prezydenta RP, Wójt 
Gminy- Edward Dudek. Jubilaci otrzymali symboliczną 
wiązankę kwiatów, kosz ze słodyczami oraz tabliczkę 
pamiątkową z okolicznościową dedykacją.



Tego samego dnia w Sali Domu Ludowego zostało 
zorganizowane uroczyste spotkanie dla pozostałych pięciu 
par z Siedlęcina. 
-Państwa Teresy i Stanisława Boczarów,
-Państwa Krystyny i Jana Starmachów,
-Państwa Ewy i Eugeniusza Łąckich,
-Państwa Barbary i Stanisława Kochanów,
-Państwa Stanisławy i Jana Mielczarków. 
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy- 
Wacławem Lesikiem, Sołtysem wsi - p. Marianem Tyką 
oraz Radnymi, dokonali uroczystego wręczenia Medali. 
Jubilaci otrzymali kwiaty, tabliczki pamiątkowe oraz kosze 
ze słodyczami. 

 Po chwilach pełnym emocji i wykonaniu pamiąt-
kowych zdjęć Sołtys wsi zaprosił wszystkich na obiad, 
podczas, którego był czas na to, aby powspominać, 
porozmawiać, ale również poopowiadać o planach na 
przyszłość. 
 Dnia 21 sierpnia br. Wójt Gminy z Przewodni-
czącym Rady Gminy odwiedzili parę kolejnych jubilatów, 
tym razem z Czernicy - Państwa Danutę i Jana 
Kozłowskich. Uroczystość z racji wieku i możliwości 
zdrowotnych odbyła się w domu. W zaciszu domowym po 
ceremonii udekorowania Jubilatów, była chwila na 
rozmowę, wspomnienia i …przyznania się, że w tym roku 
jest już 62 rocznica ślubu. 
       W tym samym dniu w sali Domu Ludowego w Czernicy 
odbył się Dzień Seniora, podczas którego zostały wręczone 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla Państwa 

Ireny i Józefa Cebulów. Medale wręczał Wojt Gminy, 
a Przewodniczący Rady Gminy - Wacław Lesik, Proboszcz 
parafii - ks. Tomasz Tytera, Sołtys wsi - Ewa Smolnicka 
składali życzenia i wręczali prezenty od gminy. Ze względu 
na nieobecność małżonka, tabliczkę pamiątkową, kwiaty 
i kosz ze słodyczami wręczono Pani Irenie. Po tej 
wzruszającej chwili powitano przybyłych na uroczystość 
Państwa Danutę i Marka Szopińskich, którym w imieniu 
mieszkańców Czernicy wręczono podziękowania za 
przekazanie do świetlicy wiejskiej stołu do bilarda i tenisa 
stołowego. 

 Po oficjalnej części p. Sołtys wraz z Radą Sołecką 
zaprosili wszystkich na obiad i słodki poczęstunek 
przygotowany przez Panie zaangażowane w przygotowanie 
spotkania, za co wszyscy serdecznie dziękują. 
 Uroczystość Dnia Seniora i wręczenia medali były 
dla Seniorów i Jubilatów chwilą wielkich wzruszeń 
i przeżywania wspomnień oraz radością ze spotkania. 
 Podczas wszystkich spotkań informowani 
mieszkańców o konieczności spisania się w ramach 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021 oraz promowano akcje szczepień na Covid 19.
 Wszyscy seniorzy otrzymali okolicznościowy 
pamiątkowy kubek wykonany na Dzień Seniora wraz 
z promocją "Szczepimy Się" i ulotki.

 Wszystkim Jubilatom z Dziwiszowa, Czernicy, 
Siedlęcina i Wrzeszczyna, składamy serdeczne życzenia 
i gratulacje, by kolejne dni, miesiące i lata życia przeżywali 
w zdrowiu, byli wzorem i przykładem do naśladowania 
wśród swoich rodzin i sąsiadów oraz wszystkich 
mieszkańców gminy.

Redakcja 

6



7

OGŁOSZENIE

Nabór wniosków o dotację z Gminy Jeżów Sudecki na 
likwidację starych pieców i zmianę systemu ogrzewania.

          

       R e a l i z u j ą c  u c h w a ł ę 
nr XXV/173/2021 Rady Gminy Jeżów 
Sudecki z dnia 28 czerwca 2021r. 
w sprawie zasad udzielania i rozli-
czania dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Jeżów Sudecki na 

realizację przedsięwzięcia związanego z ograniczeniem 
niskiej emisji na terenie Gminy Jeżów Sudecki, zwaną dalej 
uchwałą, ogłaszam nabór na dofinansowanie wymiany 
niespełniających obowiązujących norm kotłów lub pieców na 
nowe, ekologiczne źródła ciepła.
Program ma charakter wieloletni i ma na celu zachęcić 
właścicieli do wymiany ogrzewania, które z kolei poprawi 
stan powietrza atmosferycznego w gminie, poprzez 
zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów.
Szczegółowe zasady dotyczące zasad wnioskowania 
i rozpatrywania wniosków reguluje uchwała.
I. Termin, miejsce i sposób składania wniosków.
1. Organizatorem naboru jest Gmina Jeżów Sudecki.
2. Nabór trwa od 3 sierpnia 2021r.
3. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Jeżów Sudecki, 

ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki.
4. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub za 

pośrednictwem systemu ePUAP.
5. Druk wniosku jest określony w załączniku do uchwały oraz 

dostępny na stronie internetowej https://www.jezowsudecki.pl/   
zakładka Aktualności oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Jeżów Sudecki zakładka 
Wymiana źródeł ciepła.

II. Wysokość dotacji.
1. Dotacja będzie udzielana w wysokości do 50% ponie-

sionych kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji 
przedsięwzięcia w zakresie zmiany systemu ogrzewania 
w jednym lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym 
na terenie Gminy Jeżów Sudecki, jednak w wysokości nie 
wyższej niż:

1) dla domu jednorodzinnego - 10 000,00 zł;
2) dla lokalu mieszkalnego w budynku składającym się z co 
najmniej dwóch mieszkań -  7 000,00 zł;
3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek 
wielorodzinny dotacja określona będzie jako iloczyn liczby 
obsługiwanych lokali mieszkalnych i kwoty - 4 000,00 zł, przy 
czym maksymalna dotacja może wynieść - 16 000,00 zł.
2. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się od daty 

podpisania umowy z Gminą Jeżów Sudecki.
3. Jeżeli w związku z realizacją przedsięwzięcia, wniosko-

dawcy lub co najmniej jednemu ze współwłaścicieli  lokalu 
mieszkalnego lub budynku mieszkalnego przysługuje 
prawo odliczenia podatku VAT, to maksymalną kwotę 
dotacji ustala się biorąc pod uwagę poniesioną kwotę bez 
podatku VAT.

III. Zasady dofinansowania.
1. Dofinansowanie przez Gminę Jeżów Sudecki stanowi 

dotacja przekazywana na podstawie umowy z wniosko-

dawcami wyłonionymi w naborze. Nabór wniosków ma 
charakter ciągły. Wysokość środków finansowych 
przeznaczonych do dofinansowania przedsięwzięcia 
zostanie określona w uchwale budżetowej na dany rok. 
Pierwsze wypłaty środków za zrealizowane przed-
sięwzięcia w 2021r. na podstawie zawartych umów 
z Gminą, przewidziane są na 2022 rok.  Dofinansowanie 
będzie pochodzić z budżetu Gminy Jeżów Sudecki.

2. Dofinansowanie przeznacza się na realizację przedsięwzięć 
polegających na trwałej likwidacji w lokalach miesz-
kalnych lub budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 
Jeżów Sudecki, wszystkich źródeł ciepła opartych na 
paliwie stałym i biomasie, niespełniających warunków 
5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 i ich wymianę na przyjazne 
środowisku źródła ciepła:

a) kotły gazowe;
b) kotły na olej lekki opałowy;
c) piece zasilane prądem elektrycznym;
d) kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-

5:2012);
e) kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-

5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%;
f) odnawialne źródła energii – pompy ciepła, kolektory 

słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pod warunkiem 
zasilania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 
należącego do dotowanego w pełni jej potrzeb cieplnych, 
przy czym moc instalacji nie może przekraczać wielkości 
określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 610).

3. Uprawnionymi do wnioskowania o dotację są:
a) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do lokalu 

mieszkalnego lub budynku mieszkalnego z prawem do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj.: 
właściciele, współwłaściciele;  

b) wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, 
w którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego 
we wspólnej kotłowni obsługującej co najmniej 
2 mieszkania;

c) najemcy nieruchomości  posiadający umowę najmu – 
osoby fizyczne posiadające zgodę właściciela lokalu 
mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, określoną 
w §10 pkt.2 uchwały.

4. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie 
zakończonego przedsięwzięcia z tytułu poniesionych 
kosztów koniecznych do realizacji przedsięwzięcia 
uważanych za koszty kwalifikowane, takich jak:
a) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego 

paliwem stałym lub biomasą;
b) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;

 c) koszt przyłączy gazowych i energetycznych;
d) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej 

kotłowni wraz z niezbędną  aparaturą kontrolno-
pomiarową;

e) koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła 
energii;

f) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej 
(za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), centralnego 
ogrzewania;

g) koszt zakupu i montażu zbiornika na ciepłą wodę 
użytkową;

h) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji ciepłej 
wody użytkowej;
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i) koszt wydanych opinii kominiarskich i elektrycznych;
j) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych.

     Wszystkie instalowane urządzenia muszą być fabrycznie 
nowe, dopuszczone do użytkowania na terenie Polski, muszą 
posiadać certyfikaty zgodności CE oraz spełniać  warunki co 
najmniej 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012.
 Okres kwalifikowalności kosztów tzn. udoku-
mentowane fakturami wydatki, mogą być ponoszone od daty 
podpisania umowy z Gminą Jeżów Sudecki do terminu 
zakończenia określonego w umowie.
5. Za koszty niekwalifikowane, które nie mogą być pokryte 

z dotacji uważa się wydatki na:
a) koszt przygotowania niezbędnej dokumentacji 

technicznej, koniecznej do realizacji przedsięwzięcia;
b) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych 

pomp ciepła;
c) nadzór nad realizacją przedsięwzięcia;
d) zmianę konstrukcji ścian, stropów, dachu oraz pokrycia 

dachowego;
e) wymianę okien i termomodernizację budynku;
f) roboty wykonane siłami własnymi przez wnioskodawcę;
g) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących elementu 

zastosowanego typu systemu ogrzewania lokalu 
mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;

h) koszt przebudowy konstrukcji komina.
6. Dotacja jest przyznawana jeden raz na dany lokal 

mieszkalny lub budynek mieszkalny. Dotacja nie dotyczy 
nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów 
letniskowych oraz budynków w trakcie budowy.

7. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na 
ten sam cel, dofinansowanych z innych bezzwrotnych 
źródeł, w tym rządowego programu priorytetowego Czyste 
Powietrze, oraz nie może być udzielona wnioskodawcy, 
który aktualnie ubiega się o takie dofinansowanie 
(wymagane oświadczenie – Rozdz. VI pkt. 2 Wniosku).

8. Dotujący nie podpisze umowy lub nie udzieli dotacji 
w przypadku:

a) braku przedłożenia kompletnego wniosku, mimo 
wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków;

b) wykonania przedsięwzięcia z naruszeniem przepisów 
prawa lub braku potwierdzenia wykonania zgodnie 
z prawem;

c) wycofania złożonego wniosku, odmowy podpisania 
umowy lub protokołu odbioru końcowego, przez 
wnioskodawcę;

d) posiadania przez wnioskodawcę oraz wszystkich 
współwłaścicieli lokalu mieszkalnego lub budynku 
mieszkalnego,  n ieuregulowanych zobowiązań 
finansowych wobec Gminy Jeżów Sudecki; wykonania 
lub modernizacji instalacji grzewczej przed datą podpi-
sania umowy;

e) złożenia sprawozdania ze zrealizowanego przed-
sięwzięcia po terminie określonym w umowie.

9. Warunkami otrzymania dotacji jest:
a) własność lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego 

potwierdzona informacją z ksiąg wieczystych lub kopią 
aktu notarialnego;

b) zgoda właściciela nieruchomości na zmianę systemu 
ogrzewania w przypadku najemcy;

c) zgoda wszystkich współwłaścicieli lokalu mieszkalnego 
lub domu mieszkalnego na  reprezentowanie ich 

i uzyskanie dotacji przez wnioskodawcę będącego 
jednym ze współwłaścicieli zgodnie z zapisami § 2 
uchwały;

d) w przypadku ustanowionej wspólnoty mieszkaniowej jej 
uchwała, odpowiednio do sytuacji opisanych w § 2 
uchwały;

e) przedłożenie dokumentacji zdjęciowej wszystkich 
dotychczasowych źródeł ciepła podlegających wymianie, 
obejmującej w szczególności ich tabliczki znamionowe;

f) likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła 
niespełniających warunków 5 klasy wg PN-EN 303-
5:2012 w tym kominków z płaszczem wodnym;

g) poniesienie i udokumentowanie nakładów na 
zrealizowanie przedsięwzięcia w istniejących nierucho-
mościach, położonych w granicach administracyjnych 
Gminy Jeżów Sudecki;

h) oświadczenie wnioskodawcy o braku uzyskania innego 
dofinansowania lub ubiegania się o dofinansowanie, 
określonych w § 8 ust. 3 uchwały;  

i) opinia kominiarska i/lub opinia osoby uprawnionej 
w zakresie instalacji elektrycznych zawierająca:- 

- informację o prawidłowym i zgodnym z prawem 
wykonaniu przedsięwzięcia wraz z jego opisem,

- datę demontażu lub trwałego usunięcia połączenia 
z przewodem kominowym urządzeń grzewczych i ich 
liczbę, informację, że w lokalu mieszkalnym lub domu 
mieszkalnym nie pozostawiono czynnych instalacji 
grzewczych bez wymiany;

j)zgoda na umieszczenie adresu lokalu mieszkalnego lub 
budynku mieszkalnego w publicznych  zestawieniach 
i wykazach niezbędnych do realizacji uchwały.

10. Wnioski o dotację rozpatrywane będą wg daty ich wpływu 
do Urzędu Gminy Jeżów Sudecki. W toku weryfikacji 
wniosku, dotujący powiadomi wnioskodawcę o terminie 
przeprowadzenia wizji lokalnej celem sprawdzenia 
istnienia w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkal-
nym, źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi 
i niespełniających warunków 5 klasy wg PN-EN 303-
5:2012. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku 
dotujący powiadomi wnioskodawcę o wyniku jego 
rozpatrzenia i terminie podpisania umowy o dotację.

   Odmowa przeprowadzenia wizji w wyznaczonym   
telefonicznie terminie  uznana będzie za rezygnację 
z dotacji.

11. Rozliczenie dotacji nastąpi w kolejności składania 
kompletnych sprawozdań z wykonanego przedsięwzięcia, 
na podstawie podpisanej umowy. W przypadku 
wyczerpania środków w budżecie gminy w roku 
rozliczenia dotacji, jej wypłata nastąpi w kolejnym roku 
budżetowym z pierwszeństwem wynikającym z daty 
złożenia kompletnego sprawozdania.

12. Wyjaśnień do procedury udziela Urząd Gminy Jeżów 
Sudecki: tel. 757-132-254; -255; -257 wew. 126 w dni 
robocze  w  godz inach  p racy  Urzędu ,  e -ma i l : 
gmina@jezowsudecki.pl

Zapraszam do składania wniosków.
Wójt Gminy

Edward Dudek

mailto:gmina@jezowsudecki.pl
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Ostatnie pożegnanie śp. Jana Karmelity

Czasem odchodzą dobrzy ludzie,
 co nam pomagali w życiu wiele.

I próżno wtedy pytać Boga 
- czemu odchodzą przyjaciele.

 

 Droga Rozalio, Romanie i cała pogrążona 
w smutku i żałobie Rodzino, księże Proboszczu, 
Szanowni Sąsiedzi, Goście oraz Koleżanki i Koledzy 
z Gminy Jeżów Sudecki.
 W poniedziałek 19 lipca 2021 roku została 
zapisana ostatnia karta w księdze życia Pana Jana  
Karmelity. Księga, która od chwili  narodzin we wsi 
Zakrzewce, na przedwojennych kresach naszej 
Ojczyzny, aż po dzień ostatni  opisywała wszystkie 
wydarzenia w Jego długim życiu. Statystycznie było 
długie, ale dla rodziny, dla nas koleżanek i kolegów 
z urzędu,  jednak  zawsze za krótkie. 

 Swoją pracę zawodową św. p. p. Jan Karmelita, 
a dla nas po prostu zawsze "Pan Janek" rozpoczął 
w 1951 roku, a  zakończył w 2014 r. W sumie w wieku 
ponad 80 lat miał prawie 63 lata pracy zawodowej. 
Pracę w Urzędzie Gminy  zaczął w roku 1975 i prawie 
40 lat na różnych umowach wykonywał swoje 
obowiązki: konserwatora wodociągów. Był wraz ze 
swoją sąsiadką z młodości śp. p. Ireną Droździkiewicz 
- pracownikiem o najdłuższym stażu pracy w Urzędzie 
Gminy. Ale jednak  najdłużej, bo myślę, że prawie 

przez całe życie od dzieciństwa do ostatnich dni, kiedy 
pozwalało jego zdrowie i siły, pan Janek pracował 
w gospodarstwie rolnym rodziców i swoim. Był 
rolnikiem, który tę pracę wykonywał sumiennie, 
dokładnie z niezwykłym  umiłowaniem ziemi. 
Wykonywał dzień za dniem, miesiąc po miesiącu, rok 
po roku - codziennie przez całe życie.
 Św. p. Janek podczas pracy  w Urzędzie był tak 
samo zaangażowany, sumienny i zawsze gotowy do 
pracy i wyzwań, czy w godzinach pracy, czy nocami, 
czy w dni wolne, w sposób niezwykle odpowiedzialny 
wykonywał powierzone obowiązki. 
 Pamiętam jak p. Janek - w soboty i niedziele, 
zawsze o jednej porze- tak, że niektórzy mówili, że 
można było zegarki regulować, objeżdżał wodociągi - 
stacje, przepompownie i wiedział pierwszy, że np. 
w tym rejonie może być awaria, bo zmieniła się praca 
pomp. Ta jego sumienność, obowiązkowość i wiedza 
była źródłem podziwu, szacunku i uznania nas 
wszystkich.
 Budowy, rozbudowy wodociągów, zmieniające 
się materiały, technologie i urządzenia w wodociągach 
nie stanowiły problemu, a wiedzą swoją zawsze 
nadążył za zmianami. Nawet na emeryturze swoim 
doświadczeniem pomagał młodszym kolegom.
 Wychowywał w Urzędzie swoich następców. 
Młodzi konserwatorzy ufali mu i chłonęli wiedzę 
i szczegóły specyfiki swojej pracy.
 Dzisiaj p. Władysław, p. Ernest, p. Staszek, p. Paweł 
i ja mówimy płynące z serca szczere: 
Dziękujemy panie Janku! Byłeś osobą, której nikt nie 
potrafił zastąpić w pracy, w rodzinie i naszym Jeżowie 
Sudeckim. Byłeś i jesteś częścią historii Naszej Małej 
Ojczyzny. 
 W imieniu Pana Przewodniczącego Rady 
Gminy i  Radnych Rady Gminy,  w imieniu 
pracowników Gminy i własnym składam szanownej 
Rodzinie, szczere słowa i wyrazy współczucia. 

Czasem odchodzą dobrzy ludzie.
Co nam pomagali w życiu wiele  

I próżno wtedy pytać Boga.
Czemu odchodzą przyjaciele

 
Lecz oni ciągle przecież żywi.
Nadal wytrwale są wśród nas.
Ich dusze przy nas pozostały.
Tylko ich ciała zabrał czas.

Panie Janku spoczywaj w pokoju!!

Edward Dudek
Wójt Gminy



Place zabaw, siłownie zewnętrzne 
w Gminie Jeżów Sudecki

 

 Stowarzyszenie "Nasz Siedlęcin" w dniu 
09.12.2020r. podpisało umowę z Województwem 
Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowanym 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, o przyznanie 
pomocy na real izację  operacj i :  "Modernizacja 
infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Jeżów 
Sudecki".
 Wniosek o pomoc został złożony za pośredni-
ctwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 
Partnerstwo Izerskie.
 Stowarzyszenie Nasz Siedlęcin w dniu 28.04.2021r. 
podpisało umowę z Wykonawcą - firmą FreeKids s.c. na 
realizację zadania pod nazwą "Modernizacja infrastruktury 
turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Jeżów Sudecki" 
w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata    
2014-2020 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez 
Społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEDER” objętego 
Programem w z zakresie – Rozwój ogólnodostępnej 
i  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej.  Wartość inwestycji 
408.653,…. zł.
 Zadanie współfinansowane jest z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 
pożyczki z budżetu Gminy Jeżów Sudecki na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej.
 W ramach umowy nr 01091-6935-UM0111841/20 
Województwem Dolnośląskim przyznano pomoc w kwocie 
300.000,00 zł. Zakresem przedmiotowym umowy jest 
realizacja operacji w ramach działania.
 Zadanie obejmowało budowę pięciu siłowni 
zewnętrznych w miejscowościach: Jeżów Sudecki, 
Siedlęcin, Dziwiszów, Czernica i Płoszczyna, oraz dwóch 
placów zabaw w miejscowościach: Dziwiszów i Czernica. 
Siłownie i place zabaw zostały udostępnione mieszkańcom 
w miesiącu lipcu. 
W ramach zadania "Modernizacja infrastruktury 
turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Jeżów Sudecki 
wybudowano plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Czernicy. 
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Festyn „Świętego Krzysztofa”

 W dniu 24.07.br w Dziwiszowie, odbył się festyn 
rodzinny z okazji dnia „Św. Krzysztofa”.
Organizatorami festynu byli: Rada Sołecka, OSP 
Dziwiszów, Koło Gospodyń Wiejskich Dziwiszów oraz 
Sołtys wsi.

     Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą na boisku 
sportowym, po której ks. Proboszcz - Tomasz Tytera 
zgodnie z tradycją tego święta poświęcił samochody 
uczestników.  Gości przybyłych na festyn powitali: Wójt 
Gminy – Edward Dudek, Sołtys wsi  Dziwiszów – Ilona 

Sadowska oraz Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Monika 
Marchewka, życząc wszystkim udanej zabawy.
 Na uczestników imprezy czekała moc atrakcji. 
Odbyła się loteria fantowa, licytacje oraz  pokaz strażacki, 
miała również miejsce degustacja ciast lokalnych 
gospodyń, swojskiego jadła, czy potraw z grilla. Najmłodsi 
mogli się cieszyć dmuchańcami, grami, konkursami oraz 
zabawą, miedzy innymi na nowo otwartym placu zabaw dla 
dzieci, a temu wszystkiemu towarzyszyła muzyka grana 
przez DJ'a.
W trakcie zabawy goście słuchali śpiewu zespołu ludowego 
„Dziwiszowianki” i  oglądali układ taneczny Zumby 
z ekipą „Team Marchewy”.
Dodatkowo chętni mieli możliwość zaszczepienia się 
przeciwko „COVID-19” i dokonania spisu w ramach 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021. Po tych wszystkich atrakcjach uczestnicy mogli 
potańczyć do późnych godzin wieczornych na płycie 
boiska. 
Wydarzenie pokazało, jak bardzo brak było spotkań 
i wspólnej integracji mieszkańców.
 Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do udanej imprezy łączącej 
lokalną społeczność.

Sołtys wsi 
Ilona Sadowska 
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Plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Dziwiszowie. 

W ramach zadania "Modernizacja infrastruktury turysty-
czno - rekreacyjnej w Gminie Jeżów Sudecki" wybudo-
wano  siłownię zewnętrzną w Płoszczynie. 

W ramach zadania "Modernizacja infrastruktury turysty-
czno - rekreacyjnej w Gminie Jeżów Sudecki" wybudo-
wano  siłownię zewnętrzną w Jeżowie Sudeckim.

W ramach zadania "Modernizacja infrastruktury turysty-
czno - rekreacyjnej w Gminie Jeżów Sudecki" wybudo-
wano  siłownię zewnętrzną w Siedlęcinie.

Półkolonia profilaktyczna w Siedlęcinie 

 W okresie wakacyjnym w dniach od 05.07. do 
16.07.2021r. w Domu Ludowym w Siedlęcinie, został 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jeżowie Sudeckim, turnus półkolonii 
profilaktycznych. Uczestniczyło w nim 30 dzieci. 
Zajęcia prowadzone były w jednej grupie pod opieką 
dwóch wychowawców - p. Agnieszki Froniewskiej 
i p. Andrzeja Zaremby.
Półkolonie miały charakter profilaktyczny w oparciu 
o program profilaktyczno -wychowawczy. Cele ogólne 
i zadania programu  zostały osiągnięte.

Cele:
Integracja grupy.
Nabycie umiejętności współdziałania w grupie.
Rozbudzanie aktywności poznawczej oraz rozwijanie 
zainteresowań.
Kształtowanie umiejętności dbania o siebie i innych.
Kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.
Rozwijanie aktywności fizycznej.
Poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie.
Zadania:
Nauka samodzielności współdziałania w grupie.
Rozwijanie zainteresowań poznawczych.
Rozwijanie umiejętności artystycznych.
Profilaktyka uzależnień.
Kształtowanie postaw proekologicznych
Wskazywanie sposobów spędzania czasu wolnego.
Rozwijanie umiejętności dokonywania właściwych 
wyborów.
Zgodnie z programem zorganizowano i przeprowadzono:
1.Wyjścia i wycieczki
ź Wyjście do Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlęcinie. 
Zapoznanie z pracą strażaka podczas gaszenia ognia, w 
wypadkach samochodowych, pomocy w razie klęsk 
żywiołowych i katastrof. Oglądanie samochodu 
strażackiego wyposażonego w sprzęt gaśniczy - 
07.07.2021r.



ź Wycieczka busami do stajni "Appaloosa" we 
Wrzeszczynie. Lekcja przyrody w naturze, zwiedzanie 
stajni, jazda konna, ognisko z kiełbaskami. - 08.07.2021r.
ź Wycieczka autokarowa do parku rozrywki 
w Szklarskiej Porębie "Dinopark". Zwiedzanie parku, 
ścieżka edukacyjna, pokaz filmu 6D, korzystanie 
z rozrywek w parku - 13.07.2021 r.

ź Wycieczka autokarowa do parku trampolin w Jeleniej 
Górze - Wild Jump Park, połączona z wyjściem na lody. 
Korzystanie z atrakcji przygotowanych w parku 
trampolin, zabawy ruchowe, gry zręcznościowe.  - 
15.07.2021 r.

ź Wycieczka piesza na Wieżę Książęcą w Siedlęcinie. 
Zwiedzanie budynku wraz z przewodnikiem, poznanie 
historii budowli, zwiedzanie pomieszczeń wieży, 
wspólne ognisko- 16.07.2021 r.

2. Zajęcia sportowe i zabawy ruchowe
Zabawy integracyjno - interakcyjno - ruchowe 
w świetlicy wiejskiej Dom Ludowy w Siedlęcinie 
i kompleksie  boisk mini Orlik: 
- mistrzostwa półkolonii  w warcabach stupolowych - 
06.07.2021 r.
- mistrzostwa półkolonii w piłkarzykach  - 09.07.2021 r.
- zabawa integracyjna "Kalambury"  -12.07.2021 r.
- mistrzostwa półkolonii w strzelaniu z wiatrówki - 
12.07.2021 r.
- mistrzostwa półkolonii w tenisa stołowego - 14.07.2021r.
- zabawa integracyjna "Wykup Fantów" - 14.07.2021 r.
- rozgrywki sportowe na boisku ORLIK - codziennie.

3. Zajęcia profilaktyczno -wychowawcze:
 Zapoznanie z programem profilaktycznym 
i regulaminem półkolonii, układanie wakacyjnego 
kodeksu półkolonisty - 05.07.2021 r.
ź Zajęcia warsztatowe " Pierwsza pomoc przed-

medyczna" - 07.07.2021 r.
ź "Jak spędzać czas wolny  z rodzicami" -  pogadanka,  

burza mózgów - 08.07.2021 r.
ź "Co wiemy o uzależnieniach" - Zapoznanie 

kolonistów z definicją uzależnienia. Omówienie 
konsekwencji uzależnień min. od picia alkoholu, 
palenia papierosów, robienia zakupów, siedzenia przy 
laptopie, grania w różne gry, korzystania z telefonu, 
telewizora, objadania się, w oparciu o materiały 
wizualne. Uświadomienie kolonistom wpływu 
uzależnienia na życie - 09.07.2021 r.

ź "Dlaczego dorośli i dzieci sięgają po używki" - 
pogadanka na temat przyczyn sięgania po używki 
przez dzieci i dorosłych  - 12.07.2021 r.

ź "Wolni od używek" - Oglądanie i czytanie 
przykładowych ulotek, książek, wyszukiwanie

ź informacji na stronie internetowej mówiącej 
o używkach. Podawanie przykładowych tytułów, 
projekcja filmu - 14.07.2021 r.

ź "Jak zachować się w sytuacjach trudnych"  - dyskusja, 
burza mózgów, nauka radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, strategia rozwiązywania problemów.  - 
15.07.2021 r.

ź "Wybieramy zdrowy styl życia bez nałogów" - 
zwrócenie uwagi na temat zdrowego i ekologicznego 

12



Projekt "20-lecie Partnerstwa Gmin Jeżów Sudecki i Paseky nad Jizerou " jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A Republika  Czeska - Polska 2014-2020.

13

Spotkanie gmin partnerskich w Świeradowie 

 Dnia 18 sierpnia br. w ramach realizacji projektu 
pn.:"20-lecie Gmin Partnerskich  Jeżów Sudecki i Paseky 
nad Jizerou", odbyło się działanie pt.: "Spotkanie 
turystyczne". Co roku gminy partnerskie spotykały się 
w okresie zimowym na nartach biegowych, jednak 

z powodu pandemii w bieżącym roku nie można było 
zrealizować takiej formy, więc za zgodą Euroregionu 
Nysa została zmieniona nazwa na "Spotkanie 
Turystyczne". Wspólnie z gminami partnerskimi 

zaplanowaliśmy spotkanie w Świeradowie Zdroju.  Do 
przedstawicieli w/w gmin, dołączyła delegacja ze 
wspólnej gminy partnerskiej - Vierkirchen. Uczestnicy 
spotkania wjechali koleją gondolową na Stóg Izerski, 
gdzie po powitaniu, śniadaniu i  zrobieniu pamiątkowego 
zdjęcia wyruszyliśmy na wieżę widokową na Smreku.
 Stalowa 20-metrowa wieża postawiona jest na 
najwyższym szczycie Gór Izerskich po czeskiej stronie. 
Widok z góry był imponujący na trójstyk granic Polski-
Republiki Czeskiej i Niemiec. Przy dobrej widoczności 
z wieży przez lornetkę można zobaczyć Drezno 
i Wrocław.  Niestety nasz wzrok tego nie dostrzegł, ale 
ten widok wart był wejścia na wieżę. Po dokonaniu 
pamiątkowego wpisu do księgi pamiątkowej, która 
znajduje się w schronie pod wieżą, ruszyliśmy w drogę 
powrotną.   Po obiedzie zjechaliśmy do Świeradowa 
Zdroju, gdzie się pożegnaliśmy. W ramach wspólnych 
turystycznych spotkań, gminy partnerskie poznają 
walory turystyczno-krajoznawcze, jakie są dostępne dla 
turystów  w krajach  gmin partnerskich. Każde spotkanie 
jest inspiracją do tego, aby aktywnie wypoczywać 
i organizować takie działania w swoich gminach. 

Koordynator: Bożena Matuszewska

 

odżywia, pogadanka, uświadomienie kolonistom 
wpływu nałogów na życie człowieka - 16.07.2021 r.

4. Zajęcia plastyczne:
ź Tworzenie "Wakacyjnego kodeksu zasad przeciwko 

przemocy", praca plastyczna " Nasze pomysły na 
bezpieczne wakacje" - 05.07.2021 r.

ź Tworzenie pracy plastyczne po spotkaniu ze 
strażakiem " Jak dzielny strażak radzi sobie 
z pożarem" - 07.07.2021 r.

ź Konkurs plastyczny na asfalcie - " Moje wymarzone 
wakacje" - 12.07.2021 r.

     Za udział w konkursach sportowych, plastycznych 
i zręcznościowych  uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale oraz drobne upominki. 

 Uczestnicy, rodzice oraz wychowawcy serdecznie 
dziękują Wójtowi Gminy Panu Edwardowi Dudkowi, 
Kierownikowi GOPS w Jeżowie Sudeckim Pani Alicji 

Karmelicie oraz Sołtysowi wsi Siedlęcin Panu  
Marianowi Tyce za możliwość uczestniczenia 
w półkolonii oraz pomoc w organizacji zajęć .      

Andrzej Zaremba, Agnieszka Froniewska.                                                                             
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I N F O R M A C J A
Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych 

  
 Urząd Gminy Jeżów Sudecki 
informuje, że zgodnie z art. 205 i 206 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku 
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r. 
poz. 624 ze zm.) utrzymywanie 
urządzeń melioracji wodnych, czyli 
rowów wraz z budowlami takimi jak 
- mostki, przepusty, zastawki, 

wyloty drenarskie, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, 
należy do właścicieli nieruchomości albo do spółki 
wodnej.
 Artykuł 205 ustawy stanowi, że "Utrzymywanie 
urządzeń melioracji wodnych należy do zaintere-
sowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są 
objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie 
gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest 
zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do 
tej spółki lub tego związku spółek wodnych". Natomiast 
art. 206 stanowi, że "Jeżeli obowiązek, o którym mowa 
w art.205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód 
Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do 
odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, 
szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania".
Właściciele i użytkownicy gruntów, na których znajdują 
się urządzenia melioracyjne są zobowiązani do:
ź wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu;
ź wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po 

uzyskaniu wcześniejszej zgody na ich wycięcie od 
wójta gminy;

ź wybierania namułu z dna rowów, oraz usuwanie 
wszelkich zatamowań;

ź naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów;
ź ochrony rowów przed pasącymi się zwierzętami; 

odmulania studzienek drenarskich i ich naprawy;

ź bieżącej naprawy wylotów drenarskich.
 Według przepisów do właścicieli gruntów 
i posesji należy: budowa, przebudowa i utrzymanie 
zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi 
przepustami, partycypacja w kosztach utrzymania 
rowów, z których właściciel nieruchomości odnosi 
korzyści, tj. odprowadza do rowu wodę opadową, 
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i przepustów, 
przebiegających przez tereny własne.
 Cieki wodne nie mają granic, zatem podtopienia 
powstają w przypadku, gdy właściciele gruntów po kolei 
nie konserwują urządzeń melioracyjnych. Przy obfitych 
opadach deszczu brak stałej, systematycznej konserwacji 
będzie powodować lokalne podtopienia gruntów, zalania 
piwnic i ogródków.
 Ponadto zgodnie z art. 234 ustawy Prawo wodne 
właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, 
a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego 
gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - 
ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Nie może też 
odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. 
Zgodnie z §29 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002r. 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Załącznik do obwieszczenia Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. (poz. 
1065): Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód 
opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej 
nierucho-mości jest zabronione. 
 Niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracji 
wodnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny 
zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.).

Opracował:
podinsp. Zbigniew Jurek

Nowa atrakcja dla dzieci w Siedlęcinie  W bieżącym roku został wykonany i oddany do 
użytku plac zabaw w Siedlęcinie. Zadanie w całości 
zostało sfinansowane z budżetu gminy  Jeżów Sudecki. 
Koszt realizacji projektu wyniósł 159 tys. zł. 
             Prace wykonała firma FreeKids s.c. A. Gąsiorek 
Z. Andruszewski.

Redakcja  
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Koncert Dziwiszowianek w Gminie Partnerskiej      Dnia 4 lipca 2021 roku w ramach realizacji projektu 
"Muzyka i śpiew w Gminach Partnerskich Jeżów 
Sudecki i Paseky nad Jizerou", odbył się koncert Zespołu 
Ludowego - Dziwiszowianki. Wszyscy uczestnicy 
spotkania wzięli udział w uroczystej mszy świętej 
odpustowej, podczas której parafianie pożegnali Ojca 
Józefa, który odchodził do innej parafii. Po chwilach 
wzruszenia i ciepłych słowach wypowiedzianych przez 
uczestników pożegnania, rozpoczął się koncert 
Dziwiszowianek. W tym dniu w Bozkovie odbywał się 
festyn dla mieszkańców. Po koncercie udaliśmy się na 
plebanię, gdzie wspólnie z mieszkańcami i proboszczem 
parafii ojcem Krzysztofem Mikuszewskim, zjedliśmy 
obiad. Po pożegnaniu pojechaliśmy do kościoła 
w Pasekach nad Jizerou, gdzie Zespół Dziwiszowianki 
zaprezentował swój repertuar mieszkańcom gminy 
partnerskiej. 

Koordynator Bożena Matuszewska 

Projekt "20-lecie Partnerstwa Gmin Jeżów Sudecki i Paseky nad Jizerou " jest współfinansowany ze środków Unii 
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pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A Republika  Czeska - Polska 2014-2020.

 

Warsztaty Modelarskie w Pasekach nad Jizerou

 W ramach realizacji  projektu "20-lecie 
partnerstwa gmin Jeżów Sudecki, Paseky nad Jizerou 
dnia 31 lipca br. instruktorzy i modelarze modelarni 
z Euroregionalnego Centrum Modelarskiego w Jeżowie 
Sudeckim uczestniczyli w warsztatach i pokazach 

modelarskich w gminie partnerskiej. W warsztatach 
wzięło udział 45 dzieci i młodzieży z gminy Paseky, 
podczas zajęć budowano modele szybowców Grunau 
Baby i PW - 5 Smyk. Po warsztatach odbyły się zawody 
modelarskie, w których uczestnicy z wykonanymi przez 
siebie modelami wzieli udział w konkurencjach 
modelarskich. Na zakończenie koledzy instruktorzy 
Zbigniew Malec i Krzysztof Bański zaprezentowali 
pokaz modeli samolotów. Przez cały czas panowała 
wspaniała atmosfera i fantastyczna zabawa, a wśród 
dzieci i młodzieży było duże zainteresowanie modelami. 
Serdecznie dziękujemy pani Hanie Růžčkowej - 
Staroście Gminy Paseky nad Jizerou za serdeczne 
przyjęcie modelarzy oraz wychowawcom, którzy 
pomagali podczas warsztatów. Serdeczne podzięko-
wania dla modelarzy: Zbigniewa Malca, Krzysztofa 
Bańskiego, Mateusza Urbaniaka i Szczepana Gimborda 
za przeprowadzone warsztaty i pokazy modelarskie.

Prezes Euroregionalnego Centrum Modelarskiego
Władysław Jagiełło
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PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH 

SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY 
PONIEDZIAŁEK 
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15  DO 17

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

z ogłoszeniem o wprowadzeniu obsługi zdalnej.

Liczymy się dla Polski!

 Rozpoczęło się najważniejsze badanie statysty-
czne dla Polski w okresie ostatnich 10 lat  dotyczące 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i  Mieszkań 
2021.
 Od 1 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r. 
 mamy obowiązek  wynikający z ustawy  uczestniczyć  
w Narodowym Spisie Powszechnym. 
 Dlaczego spis jest  ważny?
Badania statystyczne, a w szczególności spisy pow-
szechne są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjno-
owania państwa, ale także dla każdego mieszkańca. 
Podczas spisu zbierane będą informacje, które pozwolą 
na analizę procesów, jakie zaszły w naszym społe-
czeństwie na przestrzeni lat 2011 – 2021 na wszystkich 
szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólno-
krajowym, regionalnym i lokalnym.
Spisz się jak najlepiej!
Dbając o wygodę i bezpieczeństwo Respondentów 
zdecydowano, że  samopis internetowy będzie podsta-
wowym kanałem przekazywania informacji. Aplikacja 
dostępna będzie przez cały okres trwania spisu, 
wystarczy tylko urządzenie z dostępem do internetu. 
Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, które 
nie posiadają  dostępu do internetu. Z myślą o nich 
w Urzędzie Gminy przygotowane jest stanowisko 
komputerowe, na którym  można się  spisać.

Dodatkowo nasi rachmistrze będą przeprowadzać 
wywiady bezpośrednie lub telefoniczne. Osoba, która nie 
dokonała samospisu internetowego nie może odmówić 
przekazania danych w formie wywiadu telefonicznego 
lub bezpośredniego.
Tajemnica statystyczna
Dane przekazywane w ramach Narodowego Spisu 
Powszechnego są objęte tajemnicą statystyczną, czyli są 
udostępniane wyłącznie w formie zbiorczej, to znaczy 
takiej, która uniemożliwia identyfikację konkretnej 
osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że w spisie pow-
szechnym nigdy nie pytamy o wysokość zarobków, 
numer konta czy karty kredytowej, a dane osobowe nie są 
nigdzie przekazywane.
Udział w spisie jest obowiązkowy, odmowa udzielenia 
informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 
ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 
955), podlega karze grzywny. 
Narodowy Spis Powszechny jest  badaniem  niezwykle 
ważnym, ponieważ  jak  głosi hasło spisu #liczysiękażdy.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestniczenia 
w spisie.

         
Gminny Komisarz Spisowy  

 /-/ Edward Dudek

http://www.facebook.com/Szafazksiazkami

