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"Wiersz staroświecki" 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 
By wszystko się nam rozplątało, węzły, konflikty, powikłania. 

Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, 
Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 

Oby w nas paskudne jędze pozamieniały się w owieczki, 
A w oczach mądre łzy stanęły jak na choince barwnej świeczki. 

Niech anioł podrze każdy dramat aż do rozdziału ostatniego, 
I niech nastraszy każdy smutek, tak jak goryla niemądrego. 
Aby wątpiący się rozpłakał na cud czekając w swej kolejce, 

A Matka Boska - cichych, ufnych - na zawsze wzięła w swoje ręce. 

Ks. Jan Twardowski

Mieszkańcom Gminy i Gościom w Naszych domach, życzymy radosnych 
świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności 

w Nowym 2023 Roku.

Przewodniczący Rady Gminy                        Wójt Gminy
     Wacław Lesik                              Edward Dudek 
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Sesje Rady Gminy

 XXXIV Sesja Rady Gminy odbyła się na dwóch 
posiedzeniach. Posiedzenie I  odbyło się dnia 28 sierpnia 2022 
roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Posiedzenie 
otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy – 
Kazimierz Lewaszkiewicz. W sesji uczestniczyło 13 Radnych. 
Czas trwania obrad – od godz. 16.00 do godz. 16.50.
Porządek obrad I posiedzenia:
1.Otwarcie Sesji:

a) stwierdzenie kworum,
b) wybór protokolanta.

2.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych                 
oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę Jeżów Sudecki,

b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Jeżów Sudecki na rok szkolny 2022/2023,

c)nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim,
d)wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu 

nieruchomości.
3. Zamknięcie I posiedzenia XXXIV Sesji Rady Gminy. 
 Rada Gminy podjęła uchwały zawarte w porządku 
I posiedzenia Sesji Rady Gminy. Przewodniczący zamknął 
I posiedzenie.
 Dnia 26 września 2022 roku Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy – Kazimierz Lewaszkiewicz otworzył II 
posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy, w której uczestni-
czyło 12 radnych. Czas trwania obrad od godz. 14.00 do godz. 
16.10. 
 Przewodniczący obrad poinformował, że dnia 
19 września wpłynęło pismo Wójta Gminy do Rady Gminy 
ws. wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał 
w sprawie:
1. Nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie.
2. Zaliczenia dróg w Jeżowie Sudeckim i Dziwiszowie do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Porządek po zmianach przedstawiał się następująco:
4.Wznowienie obrad i stwierdzenie kworum, wybór 

protokolanta i wyłożenie protokołu z XXXIII Sesji Rady 
Gminy.

5.Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy Jeżów Sudecki za 
I półrocze 2022 roku:
a/prezentacja „Informacji…” oraz opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej przez Skarbnika Gminy, 
b/opinie Komisji Rady Gminy,
c/dyskusja.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie,
d)zaliczenia dróg w Jeżowie Sudeckim i Dziwiszowie do 
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich  przebiegu, 

e) nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie,
f) zaliczenia dróg w Jeżowie Sudeckim i Dziwiszowie do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia   ich przebiegu.
7.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady 

i Wójta Gminy.
8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady 
Gminy.

10.Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy. 
 Przewodniczący obrad oddał głos p. Marcie 
Kędziorek – Skarbnikowi Gminy, która przedstawiła Radzie 
Gminy Informację o wykonaniu Budżetu Gminy Jeżów 
Sudecki za I półrocze 2022 roku wraz z Uchwałą nr 
VIII/34/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 września 2022 roku. 
Skład Orzekający wydał opinię pozytywną. Informacja oraz 
uchwała stanowią załącznik do protokołu. 
W dyskusji omówiono zadania inwestycyjne.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną informację.
Kontynuując obrady, Radni przyjęli uchwały zawarte 
w porządku obrad.  Przewodniczący Rady i Wójt Gminy 
złożyli sprawozdanie z bieżącej pracy.
Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady i Wójta 
Gminy.
Nie złożono na piśmie interpelacji i wniosków. W sprawach 
różnych Radni poruszyli następujące tematy:
Radny Marian Tyka  
1.Brak oświetlenia ulicy Górnej w Siedlęcinie.
2. Zagospodarowanie ubrań zbieranych dla uchodźców 

z Ukrainy.
2. Brak odpowiedzi na pismo dla p. Wolfa ws. remontu drogi. 
3. Awaria oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Siedlęcinie.
Radny Krzysztof Gawron 
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy – jakie będą podjęte działania po 
wyroku Sądu Administracyjnego?

- Wycięcie drzew przy posesji ul. Ogrodowa 10 w Jeżowie 
Sudeckim.

Radna Katarzyna Łobocka 
- Skierowanie pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie 

remontu drogi na odcinku pomiędzy Chrośnicą 
a Janówkiem.

Radna Bożena Szczepańska 
- Załatanie dużego ubytku w nawierzchni drogi przy wyjeździe 

z ulicy Polnej. 
- Postawienie tablicy ogłoszeń przy przystanku przy Długiej 

35 w Jeżowie Sudeckim.
Wójt udzielił odpowiedzi na poruszone tematy.
Radna Teresa Karmelita 
-Ulica Słoneczna w Jeżowie Sudeckim – na drodze po opadach 

deszczu tworzy się duże zastoisko wody, które utrudnia 
komunikację.

Radny Paweł Rosół 
1. Zapada się przepust przy kościele na ul. Polnej, należy to 

naprawić.
2. Jaki dostęp mają Radni do informacji publicznej? 
Radna Krystyna Tyka 
Na jakim etapie jest gazyfikacja Siedlęcina?
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
1. Rozwiązanie związane z budynkiem w Dziwiszowie, który 

zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi. Prośba 
o zorganizowanie spotkania ze stronami w celu 
rozwiązania tego problemu. 

2. Naprawa drogi nr 473 w Dziwiszowie.
3. Boisko sportowe w Dziwiszowie – szatnia jest zalewana 

z wypływającej wody z rowu odwadniającego za boiskiem. 
4. Ustawienie lustra przy wyjeździe z ulicy Podgórskiej 

w Dziwiszowie.  
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Pani Anna Przygoda – mieszkanka Jeżowa Sudeckiego 
1. Prośba o przeznaczenie środków na sterylizację kotów 

wolnożyjących oraz o opracowanie programu związanego 
z kotami.  

XXXV Sesja Rady Gminy

 Dnia 26 października 2022 roku odbyło się 
posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy. Posiedzeniu 
przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wacław Lesik. 
W sesji uczestniczyło 13 Radnych. Czas trwania sesji od godz. 
13.00 do godz. 16.15. 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie Sesji:

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

2.Informacja i sprawozdanie z działalności oraz realizacji zadań 
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy w 2021 
roku– Zarząd Gminny OSP i przedstawiciele jednostek OSP: 
Czernica, Dziwiszów, Jeżów Sudecki, Siedlęcin.  

3.Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej 
w 2021 roku – Kierownik  GOPS pani Alicja Karmelita.  

4.Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za 
2021 rok – Przewodnicząca Zespołu pani Elżbieta Werstak.

5.Raport z wykonania Gminnego programu profilaktyki 
i  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji                                                                
za  2021rok.

6.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zatwierdzenia Gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2023 – 2030,

b) zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok, 
c)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    Gminy Jeżów Sudecki, 
e)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f)określenia stawek podatku od środków transportowych,
g) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Jeżów 
Sudecki w Stowarzyszeniu   „Lokalna Grupa Działania -
Partnerstwo Izerskie” z siedzibą w Uboczu.

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

 8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady 

Gminy.
10.Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy.
 W punkcie 2. porządku obrad głos zabierali 
przedstawiciele; Zarządu Gminnego OSP oraz jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Jeżowa Sudeckiego, 
Czernicy, Siedlęcina i Czernicy. 
Prezes Zarządu Gminnego - druh Stanisław Leszcz - 
podziękował Radzie i Wójtowi Gminy za wsparcie finansowe 
przy zakupie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP Czernica. Prezes poinformował 
o dodatkach dla ochotników i warunkach, jakie trzeba spełnić, 
aby taki dodatek do emerytury otrzymać oraz o otrzymanych 
promesach wręczonych przez Komendanta Wojewódzkiego 
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w jednostkach OSP 
Jeżów Sudecki, Czernica, Siedlęcin. W powiecie było 
przyznanych 9 promes, z tego trzy dla Gminy Jeżów Sudecki. 

 Następnie druhowie: Piotr Leszcz z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Czernicy, Jacek Gawroński z OSP 
Dziwiszów, Andrzej Kacperski z OSP Jeżów Sudecki, 
Mateusz Bławat z OSP Siedlęcin złożyli sprawozdania 
z działalności jednostek.
Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 
 Po sprawozdaniach głos zabrał Wójt Gminy, który 
podziękował strażakom za udział w sesji oraz za działalność 
podstawową i udział w szkoleniach. W swojej wypowiedzi 
zaznaczył, że obecnie wyposażenie strażaka z OSP niczym nie 
odbiega od wyposażenia strażaka z PSP. Wyposażenie 
i wyszkolenie są na takim samym poziomie. Strażacy 
w większości z naszych jednostek nie pobierają ekwiwalentu 
za udział w akcjach, otrzymane środki przeznaczają na zakup 
umundurowania, sprzętu. W swojej wypowiedzi poinfor-
mował o zmianach, jakie  może wprowadzić nowelizowana 
ustawa o strażach pożarnych, która mówi, że dla jednostek 
OSP, działających w KSRG, zostaną zakupione  karetki do 
ratownictwa medycznego. Zakup karetek ma zostać sfinanso-
wany z funduszy centralnych. Rada Gminy przeznacza środki 
na zakup nowych samochodów w celu bezpiecznego 
realizowania zadań. Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz 
Lewaszkiewicz  w imieniu swoim i pani Sołtys - podziękował 
strażakom za działalność  na rzecz sołectwa, pomoc we 
wszystkich wydarzeniach w Dziwiszowie. 
 Przewodniczący Rady podziękował za pracę i złożone 
sprawozdanie i oddał głos p. Alicji Karmelicie – Kierowni-
kowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej celem realizacji 
pkt. 3 porządku obrad. 
 Pani Alicja Karmelita przedstawiła Radzie Gminy 
Informację o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej 
w 2021 roku. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 Przewodniczący Rady Gminy podziękował za 
realizację zadań, które w 2023 roku będą już realizowane 
w nowych warunkach lokalowych. 
Pani Elżbieta Werstak – Przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego przedłożyła Radzie Gminy spra-
wozdanie z pracy Zespołu, które stanowi załącznik do 
protokołu.
Pan Stanisław Sekuła – Przewodniczący Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie, które stanowi 
załącznik do protokołu. 
Na zakończenie Wójt Gminy podziękował całemu zespołowi 
za pracę, sumienność w wykonywaniu zadań. Remont obiektu, 
w którym będzie siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zostanie sfinansowany ze środków z Polskiego 
Ładu. 
Po realizacji tego punktu przystąpiono do pkt. 6  -  podjęcie 
uchwał.
Wójt i Przewodniczący Rady złożyli sprawozdania z pracy. 
W sprawach różnych poruszono sprawy związane 
z budynkiem w Dziwiszowie, który zagraża bezpieczeństwu 
użytkowników drogi oraz z oświetleniem ulicy Podgórskiej 
w Dziwiszowie. 
 Posiedzenia sesji zostały zarejestrowane w formie 
elektronicznej. Transmisje na żywo oraz rejestracje dźwięków 
znajdują się na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki 
w zakładce e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Jeżów Sudecki.

Redakcja
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UCHWAŁA NR XXXVI/259/2022
RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI

Z DNIA 28 LISTOPADA 2022 ROKU

 W sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty na terenie Gminy Jeżów Sudecki. 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze 
zm.) oraz art. 6k ust.1, 3 i 4a oraz art.6j ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3b ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) Rada Gminy 
Jeżów Sudecki uchwala, co następuje: 
§1. Ustala się metodę i stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują miesz-
kańcy, w ten sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszku-
jących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 
ust.1, z zastrzeżeniem § 2 ust.3 i ust.4 niniejszej uchwały. 
§2. 1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 
w wysokości 40,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. 
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
czterokrotności stawki określonej w ust.1.
3. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym 
kompostowniku w wysokości 3,00 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość.
4.Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
posiadających Kartę Dużej Rodziny w wysokości 3,00 zł 
miesięcznie za każdą osobę posiadającą Kartę Dużej Rodziny 
i zamieszkującą nieruchomość. 
§3. 1. Ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na 
nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny w wysokości 206,00 zł za rok. 
2.Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
czterokrotności stawki określonej w ust.1.
§4.1.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Jeżów Sudecki, powstającymi na nieruchomościach 
niezamieszkałych stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojem-
ników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki 
opłaty określonej w ust. 2.
2.Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób selektywny z nieruchomości niezamieszkałych wynosi 
26,00 zł za jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów.
3.Ustala się miesięczna stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
czterokrotności stawki określonej w ust. 2.
§5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. 
w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, 
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obliczona zostanie na podstawie dwóch odrębnie 
złożonych deklaracji.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów 
Sudecki. 
§7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała 
nr XIV/91/2020 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 24 lutego 2020 
roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty na terenie Gminy Jeżów Sudecki.
§8.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 
01 stycznia 2023r.

UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 
stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 
kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 40 ust. 1 w/w ustawy 
gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego 
obowiązujących na obszarze gminy. 
Zgodnie z art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1297 ze 
zm.) Rada Gminy , w drodze uchwały dokona wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustali 
stawkę tej opłaty oraz ustali stawkę opłaty za pojemnik/worek 
o określonej pojemności.
Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi bierze pod uwagę; liczbę mieszkańców zamieszku-
jących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów 
komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d 
oraz przypadki w których właściciele nieruchomości wytwarzają 
odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych 
nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Rada Gminy zgodnie z art. 6k ust.3 określi stawki opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości nie 
niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyżej niż czterokrotna 
wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na 
podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b.
Rada Gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, 
o których mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej 
Rodziny (t.j. Dz. U z 2021. poz. 1744 ze zm.). 
Rada Gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nierucho-
mości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniej-
szenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
z gospodarstw domowych.
Wypełniając dyspozycję art. 6k ustawy rada gminy, w drodze 
uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na 
nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawki tej opłaty, oraz 
opłaty za pojemnik/worek dla nieruchomości niezamieszkałych.
Przyjęta metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz stawek opłaty. Natomiast na terenie nieruchomości nieza-
mieszkałej, opłata stanowi iloczyn liczby pojemników/worków 
i stawek opłaty za pojemnik/worek. W przypadku nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość 
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przyjęto 
roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe. 
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Protokół 

z I posiedzenia XXXVI Sesji Rady Gminy Jeżów Sudecki 
przeprowadzonej dnia 14 listopada 2022 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy. Posiedzenie otworzył i 
prowadził Przewodniczący Rady Gminy - Wacław Lesik. 
Obecność Radnych oraz osób uczestniczących w Sesji Rady 
Gminy określa lista obecności stanowiąca załącznik do 
protokołu. Czas trwania obrad - od godz. 16.00 do godz. 16.10. 
W Sesji uczestniczyło 14 Radnych, w związku z tym obrady 
były prawomocne. Na protokolanta została wybrana p. Bożena 
Matuszewska - podinspektor. ds. obsługi rady gminy. 
Nie wniesiono uwag do porządku obrad, który przedstawiał się 
następująco:
I posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy dnia 14 listopada 
2022 roku (poniedziałek) o godz. 16.00.
 1.Otwarcie Sesji:

 a)stwierdzenie kworum,
 b)wybór protokolanta.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2022 rok.

 3.Zamknięcie I posiedzenia XXXVI Sesji Rady Gminy. 
II posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy dnia 28 listopada 
2022 roku (poniedziałek) o godz. 14.00.
4.Wznowienie obrad i stwierdzenie kworum, wybór 

protokolanta i wyłożenie protokołu z XXXV Sesji Rady 
Gminy.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 
Jeżów Sudecki za rok szkolny 2021/2022- Sekretarz Gminy 
Ewa Nidzgorska oraz Dyrektorzy Szkół.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a)określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu 

przy zwrocie kosztów za dowóz niepełnosprawnych 
dzieci do placówek oświatowych, 

 b)zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok,
 c)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d)wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy 

nieruchomości stanowiących własność gminy,
 e)nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie,
 f) rozpatrzenia petycji mieszkańców Dziwiszowa. 

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

 8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady 

Gminy.
10.Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy. 
Rada Gminy zatwierdziła porządek obrad.
Pani Marta Kędziorek - Skarbnik Gminy omówiła projekt 
uchwały ws. zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący obrad - Kto z Pań, Panów Radnych jest za 
podjęciem uchwały?
 14- głosów "za"   stan Radnych - 14 osób. 
Rada Gminy podjęła uchwałę, której został nadany numer 
XXXVI/251/2022.
Po podjęciu uchwały Przewodniczący zamknął I posiedzenie 
XXXVI Sesji Rady Gminy. 

 III posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Jeżów 
Sudecki odbyło się dnia 28 listopada 2022 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy. Posiedzenie otworzył 
i prowadził Przewodniczący Rady Gminy - Wacław Lesik. 

Obecność Radnych oraz osób uczestniczących w Sesji Rady 
Gminy określa lista obecności stanowiąca załącznik do 
protokołu. Czas trwania obrad - od godz. 14.00 do godz. 17.10. 
W Sesji uczestniczyło 13 Radnych, w związku z tym obrady 
były prawomocne. I posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy 
Jeżów Sudecki odbyło się dnia 28 listopada 2022 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy. Posiedzenie otworzył 
i prowadził Przewodniczący Rady Gminy - Wacław Lesik. 
Obecność Radnych oraz osób uczestniczących w Sesji Rady 
Gminy określa lista obecności stanowiąca załącznik do 
protokołu. Czas trwania obrad - od godz. 14.00 do godz. 17.10. 
W Sesji uczestniczyło 13 Radnych, w związku z tym obrady 
były prawomocne. 
Wójt Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad dwóch projektów uchwał w sprawie:
a)nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Jeżów Sudecki 

nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
b)dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty na terenie Gminy Jeżów Sudecki.

Radni zapoznali się z w/w projektami uchwał podczas 
posiedzeń Komisji Rady Gminy.
 Przewodniczący obrad - Poddaję pod głosowanie 
wniosek Wójta Gminy ws. wniesienia do porządku obrad 
dwóch projektów uchwał. Kto z Pań, Panów Radnych jest za 
przyjęciem wniosku Wójta Gminy? 
 13- głosów "za"   stan Radnych - 13 osób. 
Rada Gminy przyjęła do porządku obrad zgłoszone projekty 
uchwał, które będą rozpatrywane - w pkt 6 ppkt "g" w sprawie 
nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Jeżów Sudecki 
nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 - ppkt "h" w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Jeżów Sudecki.
 Przewodniczący obrad - Kto z Pań, Panów Radnych 
jest za przyjęciem porządku obrad po poprawce? 
12- głosów "za"   stan Radnych 13 osób
1-głos "wstrzymujący się”
Rada Gminy przyjęła porządek obrad. 
 Przewodniczący oddał głos p. Ewie Nidzgorskiej - 
Sekretarzowi Gminy.
Sekretarz Gminy zaprezentowała Radzie Gminy informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jeżów Sudecki za 
rok szkolny 2021/2022. Informacja stanowi załącznik do 
protokołu. Został przedstawiony koszt wykształcenia jednego 
ucznia w poszczególnych szkołach oraz wyniki egzaminów 
ośmioklasistów.
Dyrektorzy Szkół podziękowali Wójtowi i Radzie Gminy za 
współpracę. Podczas dyskusji zostały poruszone następujące 
tematy:
Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie:
1.Brak pomieszczeń dla specjalistów z Poradni Psycho-

logiczno - Pedagogicznej (psycholog, logopeda).
2.Brak pomieszczenia do wydawania posiłków dla uczniów.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim 
1.Izolacja poddasza, zabezpieczenie wełny mineralnej folią.
2.Zainstalowanie klimatyzacji w szkole. 
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz poruszył kwestię dojazdu do 
szkół dzieci z Dziwiszowa.
Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Rady Gminy 
podziękował Dyrektorom Szkół za pracę.
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwał.
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10 lat Euroregionalnego Centrum Modelarskiego

 W sobotę, 3 grudnia br., odbyła się gala z okazji 
dziesięciolecia założenia Euroregionalnego Centrum 
Modelarskiego. Na uroczystość przyszło prawie 80-ciu 
zaproszonych gości, przyjaciół i sympatyków naszej 
modelarni. Wśród gości byli samorządowcy gminy: pan 
Edward Dudek - Wójt Gminy, pan Wacław Lesik - 
przewodniczący Rady Gminy, pan Artur Smolarek - 
członek Zarządu Rady Powiatu Karkonoskiego, pan Jacek 
Tyc - dyrektor Zespołu Szkolno-przedszkolnego, byli 
koledzy i koleżanki z Jeleniogórskiego Klubu Seniorów 
Lotnictwa, z Aeroklubu Jeleniogórskiego, strażacy z OSP 
Jeżów Sudecki oraz modelarze z Czech i Niemiec, a także 

Projekt uchwały ws. określenia stawki za jeden kilometr 
przebiegu pojazdu przy zwrocie kosztów za dowóz niepełno-
sprawnych dzieci do placówek oświatowych omówiła p. Ewa 
Nidzgorska - Sekretarz Gminy. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
 Przewodniczący obrad - Kto z Pań, Panów Radnych 
jest za przyjęciem projektu uchwały? 
12- głosów "za"        stan Radnych 13 osób
1-głos "wstrzymujący się”
Rada Gminy przyjęła projekt uchwały, której został nadany 
numer XXXVI/252/2022.
 Projekty uchwał ws. zmian w Budżecie Gminy na 2022 
rok oraz ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówiła 
p. Marta Kędziorek - Skarbnik Gminy. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały dwa projekty uchwał .
Przewodniczący obrad - Kto z Pań, Panów Radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian do Budżetu 
Gminy na 2022 rok? 
13- głosów "za"   stan Radnych 13 osób
Rada Gminy przyjęła projekt uchwały, której został nadany 
numer XXXVI/253/2022.
Przewodniczący obrad - Kto z Pań, Panów Radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Jeżów Sudecki? 
13- głosów "za"   stan Radnych 13 osób
Rada Gminy przyjęła projekt uchwały, której został nadany 
numer XXXVI/254/2022.
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na przeznaczenie do 
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy 
omówił Wójt Gminy. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodniczący obrad - Kto z Pań, Panów Radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały? 
13- głosów "za"   stan Radnych 13 osób
Rada Gminy przyjęła projekt uchwały, której został nadany 
numer XXXVI/255/2022.
Projekt uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie 
omówił Wójt Gminy. Poinformował, że nazwa ulicy Urocza jest 
propozycją mieszkańców Dziwiszowa.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodniczący obrad - Kto z Pań, Panów Radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały? 
13- głosów "za"   stan Radnych 13 osób
Rada Gminy przyjęła projekt uchwały, której został nadany 
numer XXXVI/256/2022.
Projekt uchwały ws. rozpatrzenia petycji mieszkańców 
Dziwiszowa omówiła Przewodnicząca Komisji Skarg, 

wniosków i petycji - Radna Katarzyna Łobocka, która 
poinformowała, że temat petycji był omawiany na posiedzeniu 
Komisji dnia 6 grudnia. Komisja stwierdziła, że petycja jest 
bezzasadna (odczytanie treści uzasadnienia), które zostało 
załączone do projektu uchwały. 
W dyskusji nad projektem uchwały wzięła udział p. B. 
Hamziuk- przedstawiciel rodziców, Radny Kazimierz 
Lewaszkiewicz i Wojt Gminy, który poinformował, że będzie 
dokonana analiza potoków pasażerskich na linii nr 1 i na tej 
podstawie będzie możliwość zredukowania jednego z kursów, 
a w to miejsce można wprowadzić kurs, który umożliwi 
uczniom klas I - IV wcześniejszy powrót do domu. Dyrektor 
Szkoły zapewnia opiekę dla dzieci podczas powrotu ze szkoły 
do Dziwiszowa, trzeba będzie zapewnić opiekę podczas dwóch 
kursów autobusowych. Temat ten będzie rozpatrywany po 
otrzymaniu danych z Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze. 
 Przewodniczący obrad - Komisja Budżetu Gminy 
i spraw społecznych będzie pilotowała rozwiązanie tego 
problemu. Ale na dzień dzisiejszy uważa się petycję za 
bezzasadną. Odczytanie projektu uchwały. 
Przewodniczący obrad - Kto z Pań, Panów Radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały? 
11- głosów "za"   stan Radnych 13 osób
 2 - głosy "przeciw”
Rada Gminy przyjęła projekt uchwały, której został nadany 
numer XXXVI/257/2022.
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 
gminy Jeżów Sudecki nieruchomości od Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa omówił Wójt Gminy. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący obrad - Kto z Pań, Panów Radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały? 
12- głosów "za"     1 - głosy "przeciw”    stan Radnych 13 osób
Rada Gminy przyjęła projekt uchwały, której został nadany 
numer XXXVI/258/2022.
Projekt uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Jeżów Sudecki 
omówił p. Bogusław Leśniowski - podinsp.. ds. gospodarki 
odpadami. 
Na zakończenie posiedzenia Rada Gminy głosami 13"za" i 1 
głosem" wstrzymującym się" przyjęła protokół z XXXIV Sesji 
Rady Gminy. Po stwierdzeniu, że porządek obrad został 
wyczerpany Przewodniczący obrad zamknął obrady XXXV 
Sesji Rady Gminy.

Protokół sporządziła Bożena Matuszewska 
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Szkoła do hymnu

     Już po raz 
kolejny, odpowiadając na 
zaproszenie Ministerstwa 
Edukacj i  Narodowej , 
nasza szkolna społeczność 
włączyła się w akcję 
"Szkoła do hymnu".

 W ostatni dzień roboczy przed Narodowym 
Świętem Niepodległości, o symbolicznej godzinie 11:11, 
z należytą powagą, odświętnie ubrani i dumni z tego, że 
jesteśmy Polakami, odśpiewaliśmy cztery zwrotki 
"Mazurka Dąbrowskiego". W tym roku był to czwartek, 
10 listopada. Tym sposobem włączyliśmy się do 
wspólnego świętowania kolejnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

 

 

Joanna Cimosz-Nowak
 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernicy

najstarszy modelarz - pan Franciszek Porwik, który w dniu 
uroczystości miał 100 lat, 2 miesiące i 2 dni. Prezes 
stowarzyszenia Władysław Jagiełło przedstawił historię, 
jak powstała modelarnia, jak przez te 10 lat pracowała, co 
osiągnęliśmy, komu zawdzięczamy to, co mamy, ile 
i jakie nagrody otrzymaliśmy. A są to: Błękitne skrzydła 
dla modelarni, nagroda Starosty Powiatowego 
"Liczyrzepa", "Błękitne skrzydła" dla Władysława 
Jagiełły za propagowanie modelarstwa lotniczego na 
ziemi jeleniogórskiej, nagroda Starosty Karkonoskiego 
"Karkonosz". Po prezentacji zostały wręczone legity-
macje i odznaki klubowe dla młodszych modelarzy, 

którzy zostali przyjęci w poczet pełnoprawnych 
modelarzy naszej modelarni. Zostały wręczone puchary 
dla modelarzy, którzy reprezentowali naszą modelarnię i 
zdobyli największą ilość medali, są to:
Adrian Gurtatowski 38 medali,
Dominik Gurtatowski 32 medale,
Igor Chmielowski 16 medali.
 Wręczyliśmy podziękowania dla osób, którym 
dużo zawdzięczamy, a są to:
Państwo Miroś, Zespół Szkolno-Przedszkolny, OSP 
Jeżów Sudecki, Kluby zaprzyjaźnione. Medale 
pamiątkowe otrzymali: Pan Artur Smolarek, Pani Anna 

Kędzierska, Pan Jacek Musiał, Pani Agata Nidrych, Pani 
Maria Chojnacka, Pani Bożena Matuszewska, Pan 
Stanisław Błasiak i Pan Szymon Giziński. Nagrody od 
Wójta Gminy otrzymali: Władysław Jagiełło, Marcin 
Gurtatowski, Rafał Wiaderek, Krzysztof Bański, 
Krzysztof Malczuk, Darek Dukowicz, Jan Goździewski, 
Marek Chmielowski i Agnieszka Sowińska.
 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
naszych sukcesów i byli zaangażowani w rozwój naszej 
modelarni. Po wystąpieniach, w trakcie słodkiego 
poczęstunku, nie zabrakło torta z okazji 10-lecia 
zrobionego przez panią Katarzynę Gliwę. Część 
artystyczną uświetniła muzycznie solistka "Gloria". Za 
pomoc przy organizacji naszego święta dziękuję 
serdecznie paniom: Monice Jagiełło, Marioli 
Gur ta towsk ie j ,  Ka tarzyn ie  Wiaderek ,  Ann ie 
Szadkowskiej, Agnieszce Miroś, Magdzie Dukowicz, 
Małgorzacie Lisak oraz rodzicom, którzy upiekli ciasta 
na nasze święto.

     Prezes Stowarzyszenia
 Euroregionalnego Centrum Modelarskiego

 Władysław Jagiełło
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Mikołajki w Chrośnicy 

 Dnia 4 grudnia br.,w niedzielę, do Świetlicy Wiejskiej 
w Chrośnicy na spotkanie z dziećmi przyjechał św. Mikołaj. 
Przed przybyciem tego specjalnego gościa dzieci 
przypominały sobie wierszyki i piosenki, bo chciały się jak 

najlepiej zaprezentować. Jednak najlepiej wychodziły 
wspólne piosenki przy choince. Wejście św. Mikołaja na 
początku wywołała u małych pociech niepokój, nieśmiałość, 
czego wyrazem było przytulanie się do rodziców. Starsze 
dzieci bardzo chętnie rozmawiały z Mikołajem, odpowiadały 
na zadawane pytania oraz prezentowały swój wiersz, 
piosenkę. Po chwili młodsze dzieci już śmiało podchodziły, bo 
chciały z bliska zobaczyć Świętego Mikołaja. Każdy 
z niecierpliwością czekał na paczki, które św. Mikołaj wręczał 
wszystkim dzieciom. Każdy mógł sobie zrobić zdjęcie 
pamiątkowe z Mikołajem.
 Po tych przeżyciach dzieci pożegnały Mikołaja 
i zaprosiły na spotkanie za rok. 
 Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc 
w organizacji spotkania z Mikołajem Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jeżów 
Sudecki, Pani Alicji Karmelicie, Panu Wójtowi Gminy, 
Państwu Łobockim oraz całej Radzie Sołeckiej.

Stanisława Bieniasz
Sołtys wsi Chrośnica

Podtrzymywanie tradycji świątecznych 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Dziwiszowie organizuje 
spotkania w jesienne wieczory, których celem jest wspólne 
spędzanie czasu na nauce wykonywania rękodzieła. Są to prace 
okolicznościowe związane z polskimi świątecznymi 
tradycjami. Wspólnie wykonywaliśmy stroiki na Święto 
Zmarłych i całą gamę ozdób na Boże Narodzenie, takich jak : 
stroiki na stół wigilijny, drewniane Mikołaje, skrzaty z gałązek 
świerku, gipsowe aniołki i wiele innych pomysłowych 
wyrobów. Niektóre nasze prace biorą udział w konkursach 
organizowanych przez instytucje i organizacje samorządowe. 
W czasie spotkań konsultujemy i wymieniamy przepisy 
kulinarne. Koło poszukuje nowych inspiracji
 i chętnych do wykonywania wspólnie z nami tych prac. Osoby 
zainteresowane pracą na rzecz społeczności lokalnej 
i członkostwem w Kole Gospodyń Wiejskich serdecznie 
zapraszamy na nasze spotkania.

Katarzyna Wójcik 

POWIATOWY TURNIEJ TENISA 
STOŁOWEGO "TALENT 2022" - 04.12.2022 r.

 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
w Jeleniej Górze przy współpracy z GLKS "Jeżów Sudecki" 
zorganizowało w Jeżowie Sudeckim turniej tenisa stołowego 
dla dzieci i młodzieży "Talent 2022".
 Mimo niedzieli frekwencja zawodników była dobra. 

Wyniki sportowe reprezentantów gminy rewelacyjne. Turniej 
rozegrano w trzech kategoriach wiekowych, osobno dla 
dziewczynek i chłopców. Po zawodach każdy uczestnik 
otrzymał napój i słodki upominek. Najlepsi dostali statuetki, 
medale i dyplomy.
Najlepiej w swoich grupach wypadli :
I miejsce                                    II miejsce
Wiktoria Żegota                        Amelia Fornal 
Mieszko Trytek                         Szymon Piwowar 
Krystian Tomoń                        Szymon Torończak
Joanna Pisarska                        Natasza Żegota
Aleksandra Zontek                   Emilia Szućko
Kamil Gromala                        Igor Murzyn 

III miejsce
Julia Kowalik 
Franciszek Danio 
Nikodem Gromala
Tamara Gajewska

Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy !
 Andrzej Zaremba
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Ogromne sukcesy w zimowym biegu 
we Lwówku Śląskim!

     W mroźną niedzielę 11.12.2022 r.  we Lwówku Śląskim 
odbyła się II edycja Zimowego Biegu dla Zdrowia, w której 
wz ię l i  udz ia ł  uczn iowie  Szkoły  Pods tawowej 
w Siedlęcinie. Aura oraz temperatura iście zimowa, ale 
atmosfera zawodów gorąca. Organizatorzy wspaniale  
przygotowali zawody: każdy uczestnik otrzymał medal 
i dyplom uczestnictwa, ciepły posiłek, słodki upominek ...
     Sportowo nasi reprezentanci wypadli rewelacyjnie. 
W swoich kategoriach najlepiej wypadli:

I miejsce
Sara Kowalik 
Franciszek Danio 
Robert Wekłyk 
Kamil Gromala 

II miejsce
Zuzanna Hamkało 
Omena Pachota 
Julia Pachota /kl. VI/
Wiktor Niziurski 

III miejsce
Amelia Fornal 
Ryszard Wesołowski 
Julia Kowalik 
Szymon Berej 
Nikodem Gromala 
Julia Pachota /kl. V/
Monika Wekłyk 
Wiktor Wesołowski 

WSZYSTKIM UCZNIOM BIORĄCYM UDZIAŁ 
W TYM "ZIMNYM" ZIMOWYM BIEGU 

GRATULUJEMY!
           Andrzej Zaremba

Andrzejki w Dziwiszowie 
 
 W Dziwiszowie 26 listopada w Domu Ludowym 
odbyła się zabawa andrzejkowo - mikołajkowa dla dzieci 
z naszej wsi. Podczas tego spotkania organizatorzy 
prowadzili wiele gier i zabaw, konkurs plastyczny, były 
śpiewy i tańce. Dzięki dobroci Pana Rafała -właściciela 
cukierni Mrugała- dzieci otrzymały słodki poczęstunek. 

Pan Wójt zaś zatroszczył się o to, by każdy z uczestników 
na koniec został obdarowany paczką mikołajkową. 
Odwiedzili nas również Strażacy OSP Dziwiszów, którzy 
zorganizowali pokaz i kurs pierwszej pomocy. Dzieci 
zadowolone i z uśmiechem na twarzy o godz. 18.00 
rozeszły się do domów. 

 Przewodnicząca Rady Sołeckiej 
 Monika Marchewka
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Obchody dnia Komisji Edukacji Narodowej 
w Szkole Podstawowej w Czernicy

 W Karcie Nauczyciela w 1982 r. zapisano, że 14 
października każdego roku, w rocznicę utworzenia Komisji 
Edukacji Narodowej, obchodzony będzie Dzień Edukacji 
Narodowej, uznany za święto wszystkich pracowników 
oświaty. Z tej okazji tego dnia w Szkole Podstawowej 
w Czernicy odbyła się akademia, w której wzięli udział: Pan 
Edward Dudek - Wójt Gminy, Przedstawiciele Rady 
Rodziców ,Grono Pedagogiczne oraz uczniowie. Uroczystość 
rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor, która 
przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz 
zaproszonych gości, podziękowała wszystkim nauczycielom 
i pracownikom obsługi za pracę i zaangażowanie w życie 
szkoły. Pani Dyrektor życzyła wiele sił i wytrwałości 
w wykonywaniu tego pięknego zawodu.

 Uczniowie kl. IV- VIII, pod kierunkiem p. Anny 
Skóry, przygotowali humorystyczne przedstawienie 
obrazujące ciężką pracę nauczycieli oraz wyśpiewali 
życzenia, uwzględniając w nich całe grono pedagogiczne. 
 Tradycją naszej szkoły stało się, że właśnie w tym 
szczególnym dniu odbywa się również uroczyste ślubowanie 
i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Pierwszoklasiści 
odświętnie ubrani i przejęci, w obecności swoich najbliższych, 
rozpoczęli występ, w którym zaprezentowali swoje 
umiejętności artystyczne i wokalne. Po zakończeniu części 
artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed 

pocztem flagowym uczniowie ślubowali być dobrymi 
Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym 
zachowaniem i  nauką sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom.

 Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała 
symbolicznego pasowania na ucznia. 
 Wielkim ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, 
dotykała ramion swoich podopiecznych. Nie obyło się też bez 
upominków od rodziców, Pana Wójta, starszych kolegów 
i koleżanek oraz pamiątkowych zdjęć. 
 Wójt Gminy złożył życzenia Gronu Pedagogicznemu 
i Pracownikom Szkoły Podstawowej w Czernicy. Wśród wielu 
ważnych słów padło życzenie, by w szkole z roku na rok było 
więcej uczniów i klas, gdyż funkcjonowanie naszej szkoły nie 
zależy tylko od nauczycieli, ale również od rodziców uczniów 
- mieszkańców Czernicy, Janówka i Chrośnicy, jednocześnie 
odczytał list gratulacyjny o przyznaniu Nagrody Wójta Gminy 
za 2022 rok dla pani mgr Katarzyny Łobockiej.
 Na zakończenie uczniowie wraz z rodzicami udali się 
na słodki poczęstunek .
 Wszystkim pierwszakom życzymy, aby ten dzień 
pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i nieza-
pomniana, radosna chwila.

 Katarzyna Łobocka

Dzień Seniora w Płoszczynie

 

 W niedzielę 10.07.2022r, najstarsi mieszkańcy wsi 
Płoszczyna spotkali się w Świetlicy Wiejskiej na corocznie 
organizowanym Dniu Seniora. Był poczęstunek przy muzyce i 
występy artystyczne zespołu "Dziwiszowianki", moc ciepłych 
życzeń a przede wszystkim czas na rozmowę i integrację. Ta 
uroczystość na stałe wpisała się do kalendarza naszych imprez 
i seniorzy z niecierpliwością na nią czekają. Osobom starszym 
przyjemność można sprawić w różny sposób, ale najlepszym 
prezentem, jaki my możemy podarować naszym mieszkańcom 
podczas tego wyjątkowego dnia, jest czas i uwaga.  
Organizując Dzień Seniora Rada Sołecka chce pokazać, iż 
najstarsi mieszkańcy są bardzo ważni w strukturze społecznej 
naszej wsi. Zaproszony na tę uroczystość Wójt Gminy Edward 
Dudek złożył życzenia Seniorom, by cieszyli się dobrym 
zdrowiem, aktywnie spędzali czas, a jesień życia była czasem 
na realizację zamierzeń i satysfakcji z przeżycia swoich lat. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację Dnia 
Seniora.

Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Janina Truchanowicz-Kamińska
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.

Niech maszty z biało-czerwoną rozsiane w całym kraju 
pokażą nasze przywiązanie do Polski, którą mamy nie tylko
w sercu, ale chcemy się nią podzielić, budując wspólnotę 
Rzeczypospolitej. 

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

 Pod takim hasłem został ogłoszony przez Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego konkurs dla 
mieszkańców gmin. Aby zakwalifikować się do udziału 
w programie, trzeba było uzyskać wymaganą ilość wsparcia 
poprzez wysyłanie SMS. Dzięki aktywności naszych 
mieszkańców uzyskaliśmy wymaganą ilość wsparcia - nasza 
gmina zakwalifikowała się do otrzymania dotacji na realizację 
zadania pod nazwą "Pod Biało - czerwoną". Maszt flagowy 

został usytuowany pod Krzyżem i Pomnikiem Pamięci 
Narodowej w Jeżowie Sudeckim, pod którym zostały złożone 
prochy z grobów i ziemia z cmentarzy, miejsc walk 
i męczeństwa Polaków w czasie II wojny światowej 
i bohaterstwa czasu powojennego. W 70. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę, w 1988 roku, kombatanci 

ustawili obok krzyża - pomnik wraz z urną z prochami 
z kolejnych miejscowości i cmentarzy: z Oświęcimia, 
Majdanka, Palmirów, Powązek, Katynia, Jasła i z wielu innych 
miejsc, w których toczyły się walki o niepodległość. Jest to 
miejsce pamięci narodowej, gdzie są składane kwiaty podczas 
uroczystości państwowych i kościelnych. 
 Dnia 11 listopada 2022 roku, po mszy św. w intencji 
Ojczyzny, delegacje zebrały się pod Krzyżem i Pomnikiem 
Pamięci Narodowej. Poczet flagowy ochotników z OSP Jeżów 
Sudecki dokonał uroczystego wciągnięcia flagi na maszt przy 
dźwiękach hymnu państwowego. Uczniowie Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim zaprezentowali 
patriotyczny montaż słowno -muzyczny. Zapalono znicze 
i zostały złożone wiązanki kwiatów przez przedstawicieli: 
Gminy, Rady Gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie 
Sudeckim, Stowarzyszenia Euroregionalne Centrum 
Modelarskie, Koła Gospodyń Wiejskich w Jeżowie Sudeckim 
i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim. 
Postawienie masztu z flagą narodową znacznie podniosło 
rangę naszego miejsca pamięci narodowej.

Redakcja

Mikołajki w Płoszczynie

 Mikołajki - nazwa dnia Świętego Mikołaja obcho-
dzonego 6 grudnia na cześć Mikołaja biskupa z Miry. Ulubione 
święto dzieci na całym świecie. Zwyczajem w tym dniu jest 
obdarowywanie prezentami, a odbywa się to często w nocy z 5 
na 6 grudnia i polega na podkładaniu prezentów pod poduszkę 
lub w dużej, wełnianej skarpecie. Istnieje wiele legend 
związanych z tym zwyczajem. Jedna z nich, zapewne 
o anglosaskim rodowodzie, mówi, że 6 grudnia wczesnym 
rankiem, kiedy jeszcze wszystkie dzieci śpią, "Święty 
Mikołaj" zagląda przez szybkę do domu. Gdy zobaczy 
wyczyszczone buty, zostawia upominek dla domowników. 
Jeżeli zaś nie zobaczy ładnych butów lub będą one brudne, 
zamiast prezentu zostawi rózgę.
 W tym roku w naszej wsi Mikołaj zawitał w sobotę 3 
grudnia. Zmęczony podróżą, ale jak zawsze uśmiechnięty 
i szczęśliwy, dla każdego dziecka znalazł czas. Wszystkie 
dzieci miały możliwość porozmawiać z naszym zacnym 
gościem i otrzymały od niego prezenty. Poza tym na naszych 
milusińskich na stołach czekał mały słodki poczęstunek 
z miską popcornu, a także gry i zabawy z nagrodami. Panie 
z Rady Sołeckiej przygotowały dla dzieci ciepłą przekąskę, 
jaką były hot dogi. Impreza minęła w bardzo przyjemnej 
i miłej atmosferze, przyniosła najmłodszym, ale nie tylko, 
mnóstwo radości, zadowolenia i wprowadziła nas w ten 
świąteczny czas w pełen rodzinnego ciepła nastrój. 

 Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w równie 
licznym, a może liczniejszym gronie. Na zakończenie 
spotkania podziękowaliśmy wszystkim przybyłym oraz naszej 
stałej płoszczyńskiej grupie osób, które chcą coś zrobić dla 
siebie i społeczności lokalnej, w której żyją. 
 Zabawę, wyposażenie i poczęstunki podczas wizyty 
Mikołaja zorganizował Sołtys z Radą Sołecką z funduszu 
sołeckiego i przy współfinansowaniu przez GOPS w Jeżowie 
Sudeckim. 

Janina Truchanowicz - Kamińska 
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Akcja czytelnicza ,,Z bajką i baśnią przez życie'' 

 W październiku 2022 roku w bibliotece szkolnej 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim 
nauczyciel biblioteki przeprowadził wśród najmłodszych 
czytelników akcję czytelniczą ,,Z bajką i baśnią przez 
życie''. Odbyła się ona pod hasłem "Nauczyciele czytają 
uczniom". Celem przedsięwzięcia było promowanie 
czytania bajek i baśni, kształcenie wrażliwości czytelniczej, 
zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka.
 Czytanie bajek i baśni uczy odróżniania dobra od 
zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój 
uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych 
słów i czynów.

 ,,Czym chleb dla ciała, tym baśń dla duszy'', tak  
można podsumować rolę baśni w wychowaniu dziecka. 
Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się 
lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze 
triumfowało dobro i sprawiedliwość. Bajki i baśnie dają 
dziecku wsparcie, poczucie siły i nadzieję. 
 Po wysłuchaniu utworu zaproszeni goście zadawali 
dzieciom pytania nawiązujące do jego treści. Uczniowie 
świetnie sobie radzili z tym zadaniem. Kolejny etap to 
wykonanie pracy plastycznej w dowolnym formacie 

i technice. Pierwszaki kolorowały "Kota w butach". 
Drugoklasiści i trzecioklasiści pracowali w zespołach nad 
stworzeniem plakatu do "Krzesiwa" i "Dzikich łabędzi". 
 W akcji wzięli udział wszyscy uczniowie z klas 
I - III. Wytwory wykonane przez dzieci zostały wyekspo-
nowane w bibliotece szkolnej. Zaangażowanie we 
współpracę w grupach przy tworzeniu ,,dzieł artysty-
cznych'' było tak wielkie, że organizator przyznał 
dodatkowe nagrody książkowe. Oceny prac pod względem 
plastycznym dokonała p. Karolina Łukomska - nauczyciel 
plastyki. 
 W klasach I za pracę do bajki ,,Kot w Butach'' 
nagrodę książkową zdobył Franek Patronik z klasy IA.
W klasach II za prace do baśni ,,Krzesiwo'' nagrody 
książkowe zdobyli: Maja Pawlak, Pola Kaczmarek, Klaudia 
Stankiewicz z klasy IIA.
W klasach III za prace do baśni ,,Dzikie łabędzie'' nagrody 
książkowe zdobyły dwa zespoły.  
I zespół: Viola Shapel, Ola Walczak, Asia Walczak z klasy 
IIIB.
II zespół: Amelia Gogojewicz, Serena Meggiolaro, Lena 
Jóźwiak, Antoni Sikora - Szwed, Nela Olearczyk z klasy 
IIIA.
Praca z najmłodszymi czytelnikami i współpraca z ich 
wychowawczyniami to sama przyjemność. Nagrody 
książkowe zostały wręczone na forum klasowym.

Małgorzata Prugar

Warsztaty świąteczne 2022

 2 grudnia 2022 roku w klasach drugich odbyły się 
pierwsze warsztaty plastyczne prowadzone przez 
p. Karolinę Łukomską we współpracy z p. Moniką Janik 
i p. Elżbietą Maćków. Jak co roku, cykl warsztatów 
rozpoczynamy tematyką świąteczną. W związku z tym 
uczniowie klas drugich stworzyli swoje własne nie-
powtarzalne dekoracje z drewnianych łyżek. Oprócz 
Mikołajów, bałwanów i reniferów powstały żołnierzyki 
i aniołki. Uczniowie wykazali się kreatywnością i pomy-
słowością podczas wykonywania zadania, a dodatkowo 
przygotowanie dekoracji sprawiło im dużo frajdy 
i przyjemności.

Karolina 
Łukomska
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Edukacja antysmogowa 
w Szkole Podstawowej w Czernicy

 W tym roku Szkoła Podstawowa w Czernicy 
przystąpiła do projektu- Edukacyjna Sieć Antysmogowa, 
którego realizatorem jest NASK. Kluczową częścią projektu 
są działania informacyjne i szkoleniowe skierowane do całego 
środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców), 
których najważniejsze cele to:

ź podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli, 
dyrektorów szkół i rodziców na temat smogu,
ź zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz 
nauczycieli w obszarze edukacji antysmogowej, ochrony 
zdrowia oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza,
ź integracja środowiska edukacyjnego, nawiązywanie 
nowych kontaktów i wymiana pozytywnych doświad-czeń z 
procesu edukacji wykorzystującego nowoczesne technologie 
informacyjno-komunikacyjne oraz współpraca na rzecz 
rozwoju działań antysmogowych w społecznościach 
lokalnych.
 W szkole zamontowano czujnik zewnętrzny mierzący 
wielkości fizyczne określające poziom zanieczyszczenia 
powietrza oraz tablicę informacyjną LED, służącą do 
prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza. Informacje 
na  b ieżąco  pub l ikowane  są  również  na  por ta lu 
www.esa.nask.pl
Program Edukacyjna Sieć Antysmogowa jest objęty 
honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

 Joanna Cimosz-Nowak
 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernicy

Koncert Patriotyczny w Karkonoskiej Akademii 
Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

 
 9 listopada br. w Karkonoskiej Akademii Nauk 
Stosowanych odbył się Koncert Patriotyczny "Historia 
wpisana w żołnierską pieśń", w którym wystąpili 
uczniowie naszej szkoły. W ramach tego wydarzenia 
podjęta została współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 8 
w Jeleniej Górze, z której również mogliśmy wysłuchać 
uczniów. Na uroczystości nie zabrakło gości. W uroczy-
stości uczestniczyli: starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty mgr Barbara Parzymies, z Karkonoskiej 
Akademii Nauk Stosowanych Kanclerz mgr Agnieszka 
Gątnicka, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych 
i Technicznych dr Karolina Semeriak-Siecla, Dziekan 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 
dr Magdalena Baczyńska, Dyrektor Departamentu 

Edukacji Urzędu Miasta Jelenia Góra mgr Piotr Iwaniec, 
Sekretarz naszej gminy - Jeżów Sudecki - mgr Ewa 
Nidzgorska oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
p. Kazimierz Lewaszkiewicz. Oczywiście nie zabrakło 
przedstawicieli naszej placówki w osobach: Dyrektora 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego mgr Jacka Tyca, 
przewodniczącej Rady Rodziców mgr Renaty Pisarskiej, 
a także mgr Joanny Bagińskiej i mgr Ernesta Pilnego. 
    Przy okazji Koncertu Patriotycznego został reakty-
wowany Uniwersytet Dziecięcy Twórczy Odkrywcy, na 
który przyjęto dzieci i młodzież z klas I - VIII ze Szkoły 
Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze. Mamy nadzieję, że 
wkrótce słuchaczami zostaną i nasi uczniowie. 

 Ogólnie 9 listopada na scenie wystąpiło 75 
artystów z naszej i partnerskiej szkoły. Wystąpił chór i 
Zespół Flażoletowy z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
oraz Integracyjny Zespół Instrumentalny Canto i zespół 
wokalny Ósemka z SP 8 w Jeleniej Górze. Wykonaniem 
wszystkich utworów kierowała p. Anna Szewczuk. 
Informacje i zdjęcia na temat wydarzenia znajdziemy na 
stronach:
https://www.portalik24.pl/home-page/informacje/16951-
indeksy-dla-najmlodszych-studentow 

Anna Szewczuk
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OBÓZ DLA WOLONTARIUSZY "ZABYTEK W 
KRAJOBRAZIE - PRACE NAD ODZYSKANIEM 

DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW PARKU 
PRZY WIEŻY W SIEDLĘCINIE”

 W dniach 28 sierpnia - 4 września 2022 roku 
Stowarzyszenie "Wieża Książęca w Siedlęcinie" - we 
współpracy między innymi z Gminą Jeżów Sudecki oraz 
Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Fundacją "Zamek Chudów" - zorganizowało w Siedlęcinie 
piąty już obóz dla wolontariuszy. W wydarzeniu wzięło udział 
9 osób z całej Polski. 
 Przez ponad tydzień zauroczeni Doliną Bobru 
wolontariusze (zakwaterowani w Siedlęcinie) uczestniczyli 
w warsztatach oraz wykładach dotyczących dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego - ze szczególnym uwzględnie-
niem dziedzictwa archeologicznego oraz koniecznej synergii 
w zakresie ochrony przyrody i historii. Poznawali też wieżę 
książęcą w Siedlęcinie, jej historię oraz zrealizowane już w jej 
otoczeniu działania (w tym stworzoną podczas jednego 
z poprzednich obozów ścieżkę dziedzictwa "Do Tajemniczego 
Zamczyska" - reliktów drugiej średniowiecznej warowni 
zlokalizowanej w granicach Siedlęcina). Bardzo ważnym 
elementem tego poddziałania było spotkanie z siedlęcińskim 
leśniczym i omówienie zakresu ochrony zamczyska w ramach 
działalności Lasów Państwowych.

  

Równolegle - wspólnie z "załogą" siedlęcińskiej wieży - 
trwało penetrowanie otoczenia zabytku. Jego celem było 
odnalezienie śladów dawnych dróżek spacerowych wokół 
obiektu, a przede wszystkim odszukanie pozostałości ścieżek 
w parku - nad stawami. W efekcie tych prac udało się m.in. 
oczyścić dawne groble, którymi prowadziły kiedyś ścieżki 
parkowe. W parku uporządkowano też przestrzeń wokół 
zgrupowania lip i stworzono tam miejsce odpoczynkowe 
(z paleniskiem). Wykreowana w ten sposób przestrzeń - 
nazwana "Lipowym Zakątkiem" - będzie służyć turystom 
i mieszkańcom.
 Dużym wsparciem dla wolontariuszy był udział 
w projekcie przedstawiciela Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru oraz pracowników wieży, którzy pomagali w cięższych 
pracach terenowych.

 Wytyczona podczas obozu "ścieżka dziedzictwa" 
(wokół wieży i fosy, prowadząca do parku i biegnąca wzdłuż 
wzmiankowanych od XVI wieku stawów rybnych) to szósta 
z tego typu tras, z których można skorzystać przy okazji wizyty 
w Siedlęcinie. 

 W planach na kolejne lata jest dalsze porządkowanie 
terenu w parku i udrażnianie dawnych ścieżek. Natomiast już 
w 2023 roku mamy nadzieję naprawić dawne XVIII-wieczne 
ogrodzenie (scalić połamane słupy, ustawić przewrócone itp.). 
Wszystkie granitowe słupy ogrodzeniowe zostały odnalezione 
i zinwentaryzowane przez wolontariuszy podczas tegoro-
cznego obozu.
 W październiku - na bazie wspólnie uzgodnionych 
z wolontariuszami tekstów - wydrukowano folder po nowej 
"Ścieżce wokół wieży w Siedlęcinie do Lipowego Zakątka 
i dawnych stawów".
 Patronem medialnym wydarzenia było czasopismo 
"Archeologia Żywa".
 Więcej informacji na temat obozu oraz folder 
(w formacie pdf) można znaleźć tu:
https://wiezasiedlecin.pl/oboz-dla-wolontariuszy-zabytek-w-
krajobrazie-prace-nad-odzyskaniem-dla-mieszkancow-i-
turystow-parku-przy-wiezy-w-siedlecinie-relacja/ 

Zadanie dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa. 
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"Niesportowiec też Sportowiec”

 Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie bierze udział w 
realizacji Programu Wsparcia Edukacji Ministra Edukacji i 
Nauki pn. "Niesportowiec też Sportowiec", który pilotuje 

Dolnośląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
 W ramach tego programu, oprócz zajęć prowa-
dzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego, 
uczniowie wzięli udział w dwóch turniejach szkół 
uczestniczących w tym projekcie:
24.11.2022 r. - turniej indywidualny w molkky, który odbył 
się w hali sportowej w Miłkowie,
08.12.2022 r. - turniej indywidualny w warcaby stupolowe, 
który odbył się w Domu Ludowym w Siedlęcinie.
 W każdym turnieju wzięło udział  po 32 
uczestników ze szkół: SP Barcinek, SP Ścięgny, SP Miłków 
i SP Siedlęcin. 
 W turnieju w Miłkowie po rozegraniu wszystkich 
meczy "systemem brazylijskim" uzyskano następujące 
wyniki:

I miejsce - Wiktor Niziurski / najmłodszy uczestnik 
imprezy/ 

III miejsce - Inez Potaczek 
 W turnieju w Siedlęcinie po rozegraniu wszystkich 
meczy "systemem szwajcarskim" - 7 rund - najlepiej 
wypadli:
I miejsce - Małgorzata Wekłyk 
II miejsce - Kalina Trytek 
 Zawody zorganizowane przez Dolnośląskie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej przy wsparciu 
Szkoły Podstawowej w Miłkowie oraz Rady Sołeckiej w 
Siedlęcinie miały bardzo bogatą otoczkę. Każdy uczestnik 
otrzymał posiłek, medal uczestnictwa oraz pamiątkową 
koszulkę. Najlepsi otrzymali nagrody.

Dziękujemy panu prezesowi Dolnośląskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej panu Marianowi Mójta za 
możliwość uczestniczenia w projekcie, a tym samym w tych 
zawodach.

 Wszystkim zawodnikom gratulujemy ! 
Andrzej Zaremba

Spotkanie andrzejkowe w Chrośnicy

 Dnia 30 listopada br. w świetlicy wiejskiej 
w Chrośnicy Rada Sołecka zorganizowała spotkanie 
andrzejkowo-integracyjne, w którym uczestniczyli - 
młodzież i dzieci z rodzicami. Dzieci na tę okazję 
przygotowały kostiumy, w których bardzo dobrze się 
prezentowały. Spotkanie miało w programie przekazanie 
dawnych tradycji związanych z andrzejkowymi 
wróżbami, takich jak: lanie wosku przez klucz, wróżba 

z butami i inne. Po pełnych wrażeń wróżbach, 
a w szczególności po odczytywaniu tego, co pokazał 
wosk, wszyscy uczestnicy mogli wspólnie spędzić czas 
przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez Panie 
z Rady Sołeckiej, a dzieci przy muzyce mogły zapre-
zentować swoje umiejętności taneczne. 
Organizatorzy dziękują Pani Monice Wizła - Kubiak za 
pomoc w przygotowaniu spotkania. 

Stanisława Bieniasz
Sołtys wsi Chrośnica 
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PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 PRZYJMUJE INTERESANTÓW 
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW 

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK 
30 0015  DO 17

„Nasz Dzielnicowy”
Mł. asp. Mazur Marcin nr tel. 797-306-654, email : dzielnicowy.armii-krajowej13@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl.  
Rejon służbowy : teren Gminy Jeżów Sudecki. Dzielnicowy przyjmuje interesantów po uprzednim kontakcie tel. 
w Rewirze Dzielnicowych w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury 32. Tel. służbowy dzielnicowego jest dostępny tylko 
w czasie służby dzielnicowego. Informacje dotyczące grafiku służby dzielnicowego można uzyskać u Dyżurnego 

Komisariatu I Policji Jelenia Góra pod tel: 47-87-31-150 lub u Kierownika Dzielnicowych pod nr tel. 47-87-31-546. 
Sprawy nagłe ( interwencje ) należy zgłaszać pod numerem alarmowym 112. 

Dzień Seniora w Siedlęcinie

 Po długim okresie przerwy spowodowanej pandemią 
seniorzy doczekali się swojego święta. Dnia 
 20 listopada br. w sali Domu Ludowego w Siedlęcinie 
spotkali się seniorzy. Sołtys wsi - Pan Marian Tyka oraz Wójt 
Gminy -Edward Dudek powitali wszystkich przybyłych 
seniorów, Senatora RP - p. Krzysztofa Mroza, byłego 
Dyrektora i obecnego Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie, a w 
szczególności pary, które obchodzą swoje 50-lecie pożycia 
małżeńskiego. Po powitaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Siedlęcinie przedstawiły program artystyczny poświęcony 
babciom i dziadkom. Po przedstawieniu uczestnicy gromkimi 
brawami podziękowali dzieciom i nauczycielom za 
przygotowanie. Po występie Rada Sołecka i Koło Gospodyń 
Wiejskich z Siedlęcina zaserwowali obiad. Po posiłku 
przystąpiono do wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie dla trzech par małżeńskich: Państwa Marii 
i Wiktora Warachim, Państwa Zofii Herba Mirosławy i Stefana 
Mirosław, Państwa Eleonory i Zbigniewa Bogdanowicz. 
Medale zostały wręczone przez Wójta Gminy - przy udziale 
Senatora p. Krzysztofa Mroza i Członka Zarządu Powiatu 

Karkonoskiego - Artura Smolarka. Każda para otrzymała 
tabliczkę pamiątkową, kosz słodkości i kwiaty oraz upominki 
od Senatora i Wicestarosty. Każda taka uroczystość jest dużym 
przeżyciem dla par, ale też chwilą na wspomnienia dotyczące 
okoliczności, w jakich pary się poznały. Ważnym 
wydarzeniem było uhonorowanie za 20-letnią pracę 
w sprawowaniu funkcji sołtysa wsi Siedlęcin - Pana Mariana 
Tyki, który otrzymał dyplom gratulacyjny, kwiaty i kosz ze 
słodyczami. Wszyscy na stojąco podziękowali sołtysowi za 
jego oddanie i pracę na rzecz sołectwa Siedlęcin. 

 Pan Senator RP Krzysztof Mróz, korzystając z okazji, 
że uczestniczy w spotkaniu, poinformował o przyznanych 
środkach z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach 
Programu Inwestycji Strategicznych - II edycja na 
Przebudowę ulicy Górnej w Siedlęcinie. 
 Po tak wzruszającej chwili przyszedł czas na 
rozrywkę, jaką zapewnił występ zespołu folklorystycznego 
"Karkonosze", a Pan Łukasz bawił wszystkich do późnego 
wieczoru.
 Serdecznie dziękujemy za przygotowanie spotkania 
Sołtysowi,  Radzie Sołeckiej ,  Szkole Podstawowej 
w Siedlęcinie, Kołu Gospodyń Wiejskich z Siedlęcina. 
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