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Święta Wielkanocne to czas, 
kiedy nadzieja i wiara spełniają się 

w cudzie Zmartwychwstania Chrystusa.
Święta w czasach pandemii, gdy wielu z nas 
dłużej  przebywa z najbliższymi w domach, 
niech pozwalają  pogłębiać więzi rodzinne. 

Przeżywając ten trudny czas obejmijmy 
życzliwością i pamięcią wszystkich chorych

 oraz tych, którzy opiekują się nimi
oraz zabezpieczają przed rozwojem pandemii. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 
napełni Nas pokojem,  

da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

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

 XII Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła się 
27 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. 
    Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący 
Rady Gminy -Wacław Lesik. W sesji uczestniczyło 
14 Radnych. Czas trwania obrad - od godz. 13.00 do 
godz. 18.15. 
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:

 a/ stwierdzenie kworum,
 b/ wybór protokolanta,
 c/ wyłożenie protokołu XI Sesji Rady Gminy.

 2.Informacja o działalności Powiatu Jeleniogórskiego:
1/ Starosta Krzysztof Wiśniewski :

a/ plan zadań do realizacji w 2020 roku,
b/konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy 

Powiatu Jeleniogórskiego,
 c/ działania promujące Powiat Jeleniogórski.

 2/ Pan Michał Słomski - Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów. 

3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
gminy Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2018/2019 - 
Sekretarz Gminy Ewa Nidzgorska oraz Dyrektorzy 
Szkół  Podstawowych. 

 4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a/ zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 

w Jeżowie Sudeckim poprzez zmianę adresu 
siedziby z ul. Długa 80 na ul. Kręta 27A w Jeżowie 
Sudeckim,

 b/zmian w Budżecie Gminy na 2019 rok,
 c/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d/przyjęcia Programu współpracy Gminy Jeżów 

Sudecki z organizacjami pozarządowymi na 2020 
rok,

 e/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów 
Sudecki.

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

6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady 

Gminy.
8.Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy. 
 W pkt. 2. porządku obrad głos zabrali: Starosta 
Powiatu Jeleniogórskiego - Krzysztof Wiśniewski, 
Członek Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego - Artur 
Smolarek i Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - 
Michał Słomski. Wypowiedzi i dyskusja głównie 
dotyczyły remontów dróg powiatowych na terenie 
gminy Jeżów Sudecki oraz informacji o ogłoszonych 
konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy 
Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski. Radni 
podczas dyskusji przekazali Staroście swoje i miesz-
kańców wnioski dotyczące remontu dróg powiatowych, 

które zwiększą bezpieczeństwo na terenie naszej gminy.
Realizując porządek obrad, Sekretarz Gminy - p. Ewa 
Nidzgorska przedstawiła Radzie Gminy - Informację 
Wójta Gminy Jeżów Sudecki o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2018/2019, a następnie 
głos zabrali Dyrektorzy Placówek Oświatowych na 
terenie Gminy: p. Anna Bodnar - Zastępca Dyrektora 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie 
Sudeckim, p. Anna Chadży - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Siedlęcinie, p. Joanna Cimosz - Nowak 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernicy. 
 Po wystąpieniach głos w dyskusji zabierali 
Radni i mieszkańcy.
 W kolejnym punkcie obrad Radni przyjęli 
uchwały zawarte w porządku obrad. 
W sprawach różnych Radni i goście zaproszeni, 
mieszkańcy poruszali sprawy związane z bezpie-
czeństwem, poprawą czystości powietrza, estetyką, 
zagospodarowaniem przestrzennym gminy. 

          XIII Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki obyła się 
18 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodni-
czący Rady Gminy - Wacław Lesik. W sesji uczestni-
czyło 14 Radnych. Czas trwania obrad od godz. 12.00 do 
godz. 15.30. 
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:

 a/ stwierdzenie kworum,
 b/ wybór protokolanta,
 c/ wyłożenie protokołu XII Sesji Rady Gminy.

2. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej 
i uchwały budżetowej na 2020 rok:
a/prezentacja projektów: uchwały budżetowej 

i wieloletniej prognozy finansowej,
b/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachun-

kowej,
c/ przedstawienie opinii stałych Komisji Rady 

Gminy,
d/przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w spra-

wie opinii i wniosków komisji,
 e/dyskusja nad projektem budżetu,
 f/ podjęcie uchwał w sprawie:
- wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżów 

Sudecki, 
 - uchwały budżetowej na 2020 rok.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a/zmian w Budżecie Gminy na 2019 rok,
b/wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego,
c/zmiany Uchwały nr VIII/51/2019 Rady Gminy 

Jeżów Sudecki z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej na zadanie słu-
żące ochronie powietrza w ramach programu prio-
rytetowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa dolnośląskiego" EDYCJA II, 



d/ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego na obszarze gminy Jeżów Sudecki.

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

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

Rady Gminy, złożenie życzeń 
 świąteczno-noworocznych.
7.Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy. 
Pan Andrzej Zaremba - Prezes Stowarzyszenia 
Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Jeżowie 
Sudeckim przekazał na ręce Wójta i Przewodniczącego 
Gminy puchary za współzawodnictwo sportowe w 2019 
roku:

- Puchar za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie 
Sportowym LZS Dzieci i Młodzieży Powiatu 
Jeleniogórskiego w 2019 roku,

- Puchar dla Gminy Jeżów Sudecki za zajecie XII 
miejsca w klasyfikacji generalnej Gmin 

 XX Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi
i Miast, który został wręczony w Krosnowicach dnia 
13.12.2019 r.

 Indywidualne nagrody za pracę otrzymali Pan 
Zbigniew Sos i Pan Andrzej Zaremba.
 Przewodniczący i Wojt pogratulowali wyników
i życzyli dalszych sukcesów sportowych w 2020 roku.
 

Realizując porządek obrad, p. Marta Kędziorek - 
Skarbnik Gminy omówiła wieloletnią prognozę 
finansową i uchwałę budżetową na 2020 rok. Zostały 
odczytane również uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawie:

-projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, 
-wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeżów 
Sudecki,

-opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 
gminy Jeżów Sudecki przedstawionego w projekcie 
uchwały budżetowej na 2020 rok.

 Radni podczas dyskusji wnioskowali o wpro-
wadzenie w trakcie zadań dodatkowych zadań, które nie 
zostały ujęte w budżecie na 2020 rok. Po akceptacji 
wniosków przez Radnych uchwała Budżetowa wraz
z wieloletnią prognozą finansową zostały przyjęte przez 
Radę Gminy. W kolejnym punkcie porządku obrad 
Radni przyjęli pozostałe uchwały zawarte w porządku.
 Posiedzenia sesji zostały zarejestrowane na 
nośnikach audiowizualnych pozwalających na 
odtworzenie obrazu i dźwięku. Nagrania znajdują się na 
stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce 
e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Jeżów Sudecki. 

Redakcja

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. 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 2010 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 mieszkańcy, w ten sposób, że opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 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 odpa-

dami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w 
sposób selektywny w wysokości 33,00 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 dwukrotności 
stawki określonej w ust.1.

3. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
n ie ruchomości  zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydo-
mowym kompostowniku w wysokości 3,00 zł 
miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość.

4.Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospo-
darowanie 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. 
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§3. 
1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy lub innej nieru-
chomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny w wysokości 169,00 zł za rok. 

2.Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, w wysokości dwukrotności 
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 pojemników 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 nieza-
mieszkałych wynosi 5,91 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 dwukrotności 
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 XXI/152/2016 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 7 września 2016 r. w sprawie dokonania wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie 
Gminy Jeżów Sudecki.

§8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 01 maja 2020 
roku za wyjątkiem §3, który obowiązuje od dnia 
01 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy - Wacław Lesik

KARTKA DLA MEDYKA

 Uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie 
z wielką ochotą i ogromnym zaangażowaniem włączyli 
się w   ogólnopolską   akcję    edukacyjną 

KARTKA DLA MEDYKA!!!

Mamy obecnie najlepszy czas i okres na to, by nie tylko 
przybliżyć  temat SŁUŻBY ZDROWIA naszym 
dzieciom, ale żeby wykształcić w nich szacunek dla tych 
zawodów i refleksję nad swoim zdrowiem i trybem życia. 

Rodzice służąc pomocą, przeprowadzili ze swoimi 
dziećmi rozmowę na temat odpowiedzialnej, ale jakże 
niebezpiecznej w dzisiejszej sytuacji pracy medyków.

Pierwszaki przygotowały kartki/rysunki z życzeniami i 
podziękowaniami dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników 
medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia.  
Niech to będzie nasze podziękowanie za Ich trudną pracę
i znak, że doceniamy i jesteśmy Im wdzięczni.

                                                                     Krystyna Sos
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Dzień Kobiet w Siedlęcinie

 W niedzielę, 8 marca 2020 roku, odbyło się 
uroczyste spotkanie zorganizowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Siedlęcinie z okazji obchodów 
Międzynarodowego Dnia Kobiet. Uczestniczyły w nim 
licznie mieszkanki naszej miejscowości. Spotkanie miało 
charakter integracyjny i było okazją do wspólnego 
świętowania i oderwania się od codziennych obo-
wiązków.

Miłą niespodzianką dla 
zgromadzonych Pań 
była obecność Sołtysa 
Pana Mariana Tyki, 
który złożył  przy-
byłym mieszkankom 
n a j s e r d e c z n i e j s z e 
życzenia oraz wręczył 
tulipany. 
Członkinie koła wspól-
n i e  p r z y g o t o w a ł y 
pizzę. Każda z Pań 
chętnie zaangażowała 
się we wspólne kucha-
rzenie. Serwowane 
były również domowe 
wypieki i deser lodowy. 
 Spotkanie odbyło się w niedawno wyremonto-
wanej sali Domu Ludowego w Siedlęcinie, gdzie Panie 
korzystały z nowego sprzętu kuchennego. Warto 
wspomnieć, że Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlęcinie 
zakupiło do pomieszczenia kuchennego przy sali Domu 
Ludowego pochłaniacz kuchenny ze środków pozyska-
nych z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz współfinansowanych przez Gminę Jeżów 
Sudecki, aby gotowanie w nowej kuchni odbywało się 
w komfortowych warunkach. 
 Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
wcześniejsze imprezy Dożynkowe i Dzień Seniora 
potwierdziły, że integracja lokalnej społeczności , 
właśnie w takiej formie, jest potrzebna i motywująca do 
dalszych aktywności na rzecz Sołectwa Siedlęcin. 

Krystyna Tyka 

AIKIDO

 Rok 2019 zakończył się dla nas wyjątkową 
uroczystością, podczas której Pan Jerzy Sapiela, 
założyciel sekcji, otrzymał wyróżnienie z rąk Radcy 
Ambasady Japońskiej Pana Takahashi Satoru za 

s z c z e g ó l n y  w k ł a d 
w utrzymanie stosunków 
polsko-japońskich. Aby 
docenić dzieci i naszą 
obecność w Jeżowie 
Sudeckim, z funduszy 
Gminy został stworzony 
wyjątkowy kalendarz 
dziecięcej sekcji Aikido 
na rok 2020. W obecnej 
sytuacji epidemiologi-
cznej zajęcia zostały 
zawieszone do odwo-

łania. Życzymy wszystkim dużo zdrowia i zapraszamy na 
treningi, gdy nie będzie już ryzyka zachorowania. 
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Jasełka w Gminie Partnerskiej w Bozkovie

 Dnia 19 stycznia br. gościliśmy z przedstawie-
niem jasełkowym pt. "Boże Narodzenie" w kościele 
parafialnym w Bozkovie, przedsięwzięcie zorgani-
zowano przy współpracy z Wójtem Gminy Jeżów 
Sudecki p. Edwardem Dudkiem i parafią w Bozkovie. 

Inscenizacja  bożonarodzeniowa została przygotowana 
przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jeżowie Sudeckim pod kierunkiem nauczycieli:
 p. Agaty Nidrych i p. Agnieszki Sowińskiej. Uczennica 
Elżbieta Teśka zaśpiewała w języku czeskim kolędę 
"Cicha noc" i odczytała tekst czeski dotyczący insceni-
zacji, który wprowadzał do poszczególnych scen 

prezentowanych przez uczniów Jasełek. Parafianie byli 
zachwyceni formą przedstawienia Jasełek, która stała  się 
dla nich bardziej zrozumiała.
 Ksiądz proboszcz parafii Bozkov - Krzysztof 
Mikuszewski podziękował nauczycielom, rodzicom 
i występującym uczniom za przepiękną inscenizację. 
Występujący otrzymali gromkie brawa od czeskich 
parafian. W czasie pobytu pani Barbara - gospodyni 
parafii - przygotowała dla 47 osób smaczny obiad. 
Wszyscy byliśmy zadowoleni z życzliwego przyjęcia 
i miłej atmosfery, za co serdecznie dziękujemy.

 Serdecznie dziękujemy p. Wójtowi Gminy Jeżów 
Sudecki za zorganizowanie wyjazdu do Bozkova, 
rodzicom  za wsparcie organizacyjne i merytoryczne, 
a uczniom za wspaniały występ. 

Szczególne podziękowanie kierujemy do pani Joanny 
Bicz-Danio za zaśpiewanie pięknej kolędy i pana 
Mirosława Kaźmierczaka za pomoc w organizacji 
Jasełek.

Agata Nidrych, 
Agnieszka Sowińska 
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Sportowcy naszej gminy - Patryk Kobiałka

      Jednym z mieszkańców naszej gminy, który osiągnął 
sukces sportowy, jest Patryk Kobiałka. Za namową taty 
Jacka - byłego zapaśnika - Patryk zaczął trenować zapasy 
u wielokrotnego mistrza świata Mirosława Wieczorkiewicza 
w Jeleniogórskim Centrum Sportów Walki.
     

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie i klasy 
sportowej w Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze przeniósł się 
do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radomiu 
o specjalizacji zapasów klasycznych.
    Do największych jego sukcesów w zapasach należą:
2014 r. - Srebro Mistrzostw Polski kadetów w zapasach 
stylu klasycznym kat 63kg

2015 r. - Brąz Mistrzostw Polski juniorów  kat 60 kg
2016 r. - Złoto mistrzostw Polski juniorów  kat 66 kg 
2018 r. - Brąz mistrzostw Polski seniorów 
2 x srebro Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
w zapasach styl klasyczny 
Multimedalista Pucharów Polski w zapasach styl klasyczny 
2015 r. -Brąz na Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym 
w Kostopolu/Ukraina  

      Za moją namową we wrześniu ubiegłego roku Patryk 
wystartował w Jeleniogórskiej Strefie w biegach przeła-
jowych LZS i zajął 3. miejsce, awansując do Mistrzostw 
Dolnego Śląska LZS . Zawody te odbyły się 27 września 
w Krzyżowej. Bieg  ukończył na 5. Miejscu, co jest 
naprawdę dobrym wynikiem, zważając na fakt, że nie 
trenuje na co dzień biegów przełajowych.

      W roku 2019 Patryk zmienił dyscyplinę sportu. Zaczął 
trenować walki MMA.
Te treningi oraz starty w zawodach obfitowały w liczne 
sukcesy mieszkańca Siedlęcina. Zaczynając od początku, 
7 kwietnia 2019.r Patryk wygrał Puchar Polski MMA 
w kategorii OFS 70 kg . Zawody odbyły się w Sochaczewie 
k/Warszawy. Nasz zawodnik wygrał wszystkie cztery walki 
na punkty.
     W październiku  zawodnik dostał powołanie do Kadry 
Polski MMA federacji WFMC na Mistrzostwa Świata 
MMA. W dniach 18-20 października w miejscowości 
Nordhorn/Niemcy Patryk wykorzystał swoją szansę i po 
trzech walkach został Vicemistrzem Świata MMA 
w kategorii 70 kg. W pierwszej walce wygrał z zawodni-
kiem z Holandii, w półfinale wygrał z reprezentantem 
Wielkiej Brytanii. Niestety, w finale po burzliwej decyzji 
sędziów, Patryk przegrywa z reprezentantem Niemiec, ale 
jak sam mówi - wygrał tę walkę, ale z sędziami się nie 
wygra.
      14 grudnia Patryk zawalczył na lokalnej gali Contender 
Fight Night 3 w Karpaczu. Po trzech rundach widowi-
skowej walki, w których Patryk pokazał cały swój kunszt 
zapaśniczy, wygrywa swoją walkę z zawodnikiem klubu 
MMA Krosno Dawidem Biedroniem. Po gali walka 
naszego zawodnika została uznana walką wieczoru, czyli 
najlepszą na całej gali.
     29 lutego 2020.r Patryk wystartował w Pucharze Polski 
MMA, w którym dotarł do finału po trzech mocnych 
walkach. W finale zmierzył się z kolegą z zaprzyjaźnionego 
klubu, więc razem podjęli decyzję o rzucie monetą i tu 
szczęście się odwróciło na korzyść przeciwnika -  Patryk 
zajął II miejsce.
      Mieszkaniec Siedlęcina obecnie walczy pod dwoma 
klubami Berserkers Team Jelenia Góra i Marga Submission 
Fighting Gym Radom. W tym sezonie postawił sobie spore 
cele - takie jak Mistrzostwo Polski MMA, a także chciałby 
spróbować swoich sił ponownie w zapasach - sporcie, który 
trenował od dziecka i liczy tam na medal.

       Patryk został 
p o w o ł a n y  d o  K a d r y 
Polski MMA federacji 
ISKA na Mistrzostwa 
Świata MMA tej fede-
racji. Turniej ma się odbyć 
na Florydzie w USA 
w dniach 18-23 czerwca 
2020r.
 Niestety, koszt całego 
turnieju to 8500 zł, więc 
Patryk założył zrzutkę: 
https://zrzutka.pl/wyjk8s 
-  kto byłby chętny, proszę 
o wpłaty. Nasz sportowiec 
posiada także Fanpage na 
facebooku,  gdz ie  na 

bieżąco można śledzić jego karierę sportową
 https://www.facebook.com/kobialwrestler/ .
                               

                                                                                                                              
Andrzej Zaremba
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Młodzi szybownicy latali w hali 
w Jeżowie Sudeckim

 Już po raz szósty Euroregionalne Centrum 
Modelarskie i Samorząd Uczniowski przy Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim byli 
organizatorami otwartych zawodów modeli szybowców 
w hali "Młodzi szybownicy na start", które odbyły się 
7 marca w hali sportowej w Jeżowie Sudeckim. Przez 
pięć lat zawody, które organizowaliśmy, odbywały się 
pod nazwą: "Smyki na start", od tego roku zmieniliśmy 
nazwę zawodów i model szybowca z PW 5 Smyk na 
Grunau Baby. 

 Zawody, które się odbyły, to prawdziwe święto 
modelarskie,  w którym uczestniczyły władze 
samorządowe w osobach: Wójta Gminy Jeżów Sudecki 
pana Edwarda Dudka, przewodniczącego Rady Gminy 
Jeżów Sudecki pana Wacława Lesika, członka zarządu 
Rady Powiatu Jeleniogórskiego pana Artura Smolarka, 
Burmistrza miasta Szczawno - Zdrój pana Marka 
Fedoruka, prezesa fundacji ABC Model Hobby 
z Bytomia Odrzańskiego pana Adama Gawlika i wielu 
innych wspaniałych gości. 

 Najważniejszymi osobami byli jednak uczestnicy 
naszych zawodów, których było ponad 150 z całego 
Dolnego Śląska i spora grupa wychowanków z domów 

dziecka z naszego regionu. Impreza zaczęła się od 
warsztatów modelarskich, na których uczestnicy 
budowali model legendarnego szybowca Grunau Baby, 
którym później startowali w zawodach. Zawody 
odbywały się w pięciu kategoriach wiekowych, 
wygrywał model,który uzyskał najdłuższe loty, liczyła 
się suma trzech rzutów. 
 Nasze zawody to nie tylko rywalizacja o medale, 
ale także aktywne spędzanie wolnego czasu w gronie 
rodzinnym. Wiele dodatkowych atrakcji towarzyszyło 
uczestnikom zawodów, takich jak: wystawa 100 lat 
lotnictwa polskiego, Nadleśnictwo Szklarska Poręba 
przeprowadziło warsztaty dla dzieci, na których 
budowano budki lęgowe dla ptaków, Lwówecki Klub 
Strzelecko - Kolekcjonerski przygotował wystawę broni 
palnej i czarnoprochowej, było stoisko z pamiątkami 
lotniczymi przygotowane przez pana Jarosława 
Suchockiego, był pokaz szkółki Aikido prowadzonej 
przez senseia Jerzego Sopiechę, występ artystyczny 
uczennic ze Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim - 
Kingi Jakubczak, Julii Kunc, Wiktorii Łuczów oraz Julii 
Wankiewicz i scholi przy parafii Jeżów Sudecki pod 

kierownictwem pani Joanny Bicz - Danio,pana Roberta 
Wróblewskiego i pana Tomasza Iwanka. Podczas całych 
zawodów odbywała się zbiórka do puszek na zakup 
szybowca Grunau Baby - zbiórka, którą prowadzi 
Euroregionalne Centrum Modelarskie. 
 Przygotowanie i przeprowadzenie tak dużej 
imprezy wymaga pracy i zaangażowania wielu ludzi, 
którym należą się podziękowania, a są to: Wójt Gminy 
Jeżów Sudecki pan Edward Dudek, Samorząd 
Uczniowski przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
w Jeżowie Sudeckim prowadzony przez panie Agatę 
Nidrych i Agnieszkę Sowińską, panie nauczycielki ze 
szkoły w Jeżowie Sudeckim Monika Janik i Sylwia 
Mackiewicz, koledzy instruktorzy i modelarze oraz panie 
w bufecie - Monika Jagiełło, Mariola Gurtatowska, 
Magdalena Dukowicz i Maria Chojnackiej, uczennice, 
które pomagały w bufecie oraz państwo Miroś i pan 
Marek Wolański oraz wszyscy, którzy pomagali przy 
zawodach. 
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Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Kategoria do lat 7

1. Maria Malczuk
2. Jan Miroś
3. Wiktor Gawron

Kategoria od 8 do 10 lat
1. Aleksander Markiewicz
2. Dominik Zieliński
3. Maciej Pisowadzki

Kategoria od 11 do 13 lat
1. Jakub Maciejak
2. Tomasz Stryjek
3. Szczepan Kimbort

Kategoria od 14 do 16 lat
1. Igor Chmielowski
2. Dominik Gurtatowski
3. Marcel Rojek

Kategoria Open
1. Krzysztof Książek
2. Marcin Gurtatowski
3. Krzysztof Bański

Kategoria Drużynowa
1. Jeżów Sudecki
2. Bielawa
3. Szczawno - Zdrój

Euroregionalne Centrum Modelarskie
prezes Władysław Jagiełło

Barwne elementy w Chrośnicy

 W Chrośnicy - wiosce barwnych wątków - już od 
ponad pięciu lat lokalna społeczność aktywnie 
wprowadza idee wioski tematycznej. Swoje działania 
opiera na bogactwie zasobów dziedzictwa przy-
rodniczego, historycznego i kulturowego. Pragnąc 

dzielić się informacjami i spostrzeżeniami z innymi, 
postanowiła wprowadzić trwałe elementy w przestrzeń 
wsi. Powstały tablice informacyjne o historii wsi, 
patronce św. Jadwidze Śląskiej, Dębach Pokoju. 
 Kiedy wjeżdżamy do wsi, zwracają na siebie 
uwagę „witacze” z nazwą wsi „Chrośnica wioska 
barwnych wątków”. Spacerując przez wieś, możemy 
napotkać plansze, na których przedstawione są stare 
fotografie miejscowości z początku XX w., a obok 
zdjęcia aktualne wykonane z tego samego miejsca. 
Mobilizuje to do refleksji i analizy przeszłości 
z teraźniejszością, co się zmieniło, a co pozostało. 
Plansze rozstawione są w całej wsi, w miejscach 
przedstawionych na fotografiach.
 Wykonane zostały dwie mapy wsi, na których 
znajdziemy ciekawe miejsca, warte odwiedzenia przez 
turystów i gości.

       Plansze zostały 
w y k o n a n e  w  r a m a c h 
realizacji projektów przez 
Fundację Mazelan.
 Elementy konsrukcyjne 
i montażowe sfinansowano 
dzięki funduszom Gminy 
Jeżów Sudecki. Osadzenie 
i zamotowanie tablic wy-
konali społecznie miesz-
kańcy wsi.

Monika Wizła



Warsztaty darcia pierza w Chrośnicy

 Dnia 20 października 2019r. Kolorowe Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz Rada Sołecka w Chrośnicy 
zorganizowali warsztaty darcia pierza. Warsztaty odbyły się 

w świetlicy wiejskiej w Chrośnicy. W warsztatach 
uczestniczyły seniorki oraz zaproszeni goście, którzy 
przypomnieli sobie lata 70-te XX wieku. Dziękujemy 
paniom Asi Pelo, Lucynie Krzeszowskiej, Ani Kopczyk,  
które dostarczyły piór gęsich. Siłą rąk gospodyń z pierza 
wykonano dwie poduchy. 
Dziękujemy Firmie Jelenia Plast Sp. z o.o., która 
sponsorowała nam wiadra.

Sołtys Chrośnicy
S. Bieniasz

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku
 z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, 
gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania 
w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
 Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych 
zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie 
ryzyka zakażenia:
 Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce 
znajduje się poniżej.
 Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą 
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je 
płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
 Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje 
wirusa.
 Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania 
na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały 
wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób 
chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanie-
czyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub 
pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko 
zakażenia.

Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

 Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła 
i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 
60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega 
rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie 
przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić 
przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, 
osoby.

Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, 
która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być 
zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust 
zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie 
się wirusa z powierzchni na siebie.
 Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności 
w oddychaniu, po powrocie z krajów, gdzie szerzy się 
koronawirus lub miałeś kontakt osobą zakażoną, należy 
bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-
epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału 
zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie 
określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 
Należy unikać korzystania z transportu publicznego.
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Dzień Babci i Dziadka w Siedlęcinie
Jest taki jeden,

no może dwa dni w roku…
To Święto Babci i Święto Dziadka…

Łza wówczas się kręci w oku..

O tym ważnym święcie
dobrze pamiętamy
i dla naszych gości
widowisko mamy.

   Słowami tego wiersza uczniowie klasy I przywitali 
swoich najbliższych - Babcie i Dziadków. Babcia 
i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się 
z miłością, ciepłem, spokojem i wszystkim, co dobre. 
Święto Babci i Dziadka, mimo że obchodzone 
w styczniu, to jedno z najcieplejszych świąt w roku. 

Dzieci z klasy I zaprosiły swoje ukochane Babcie 
i Dziadków na  uroczystość, która odbyła się w pięknie 
wyremontowanej sali Domu Ludowego. Gościliśmy 
również Panią Dyrektor Annę Chadży oraz Pana Sołtysa 
Mariana Tykę. Wnuczęta pod opieką wychowawcy 
przygotowały najpiękniejsze życzenia wyrażone 

wierszem i piosenką. Życzenia te były wyrazem przede 
wszystkim miłości,  szacunku  i  oddania.  Spotkanie  to  
było  wspaniałym  przeżyciem i doświadczeniem dla 
wszystkich uczestników. Dla dzieci, bo uczyły się lepiej 
panować nad swoimi emocjami, bardziej uwierzyły 
w siebie i swoje możliwości. Dla Babć i Dziadków, bo 
mogli poczuć, jak bardzo są potrzebni i kochani przez 
wnuków. Dzieci dziękowały Dziadkom za dobroć 
i wyraziły swoją miłość. Oprócz wierszy i piosenek 
pierwszaki zaprezentowały inscenizację pt. "Zima".    

Występy bardzo podobały się gościom. Oprócz miłych 
słów uznania dzieci otrzymały słodkie upominki. 
Wnuczęta wręczyły swoim Babciom i Dziadkom 
własnoręcznie wykonane laurki, wspaniałe tulipany oraz 
Dyplomy Uznania. Uroczystość zakończyła się słodkim 
poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców.
     Składam gorące podziękowania Rodzicom za 
pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Krystyna Sos
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Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa nr 63
58-521 Jeżów Sudecki

e-mail: gmina@jezowsudecki.pl www.jezowsudecki.pl            
tel./fax 757-132-254,  757-132-255,  757-132-257

W związku z ogłoszonym stanem pandemii i zakażeniem COVID - 19
godziny pracy Urzędu Gminy i GOPS uległy zmianie.

Szczegóły na ogłoszeniach  i stronie internetowej.

Drogi Czytelniku
gdy nasz Biuletyn
będzie przeczytany
przekaż go innym

Godziny przyjęć interesantów w Rewirze II Dzielnicowych I Komisariatu  Policji  w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 32
Poniedziałek, wtorek  -  w godz.   9.00 - 11.00  
Środa     -  w godz. 16.00 - 19.00 - DYŻUR DZIELNICOWEGO GMINY JEŻÓW SUDECKI

Czwartek   -  w godz. 16.00 - 18.00
          W pozostałych dniach i godzinach kontakt telefoniczny z Dyżurnym I Komisariatu Policji 
                    w Jeleniej Górze, ul. Armii Krajowej 5  tel. 757 526 938, 757 520 150

                     Druk 
sfinansowany 

przez 
Związek Gmin 
Karkonoskich

ŻUREK STAROPOLSKI ŚWIĄTECZNY

    500 ml zakwasu na żur 
    2 litry wywaru z jarzyn (oprócz kapusty)
    250 g kiełbasy wędzonej
    250 g wędzonki
    500 g białej kiełbasy
    120 ml śmietany kremówki
    2 łyżki tłuszczu do smażenia
    1 mała laska chrzanu startego
    Liść laurowy
    3 ziarna ziela angielskiego
    1 łyżka majeranku
    3 ząbki czosnku
    1/2 łyżeczki mielonego kminku
    Sól, pieprz do smaku
    10 jajek ugotowanych na twardo

Wykonanie:
ź Cebulę i wędzonkę kroimy w kostkę, wędzoną 

kiełbasę kroimy w plasterki i smażymy na 
tłuszczu.

ź Gotujemy wywar (jarzyna, bez kapusty).
ź Jarzyny wyciągamy z wywaru .
ź Do wywaru dodajemy usmażoną cebulę 

z wędzonką i kiełbasą. 
ź Dodajemy białą kiełbasę i chwilę gotujemy.
ź Wlewamy do wywaru zakwas na żur i zago-

towujemy.

ź Żurek przyprawiamy solą, pieprzem i posie-
kanym czosnkiem. 

ź Dodajemy starty na małych oczkach chrzan 
i pozostałe przyprawy.

ź Na końcu dodajemy śmietanę.
ź Podajemy z jajkiem ugotowanym na twardo.
ź Całość posypujemy pokrojoną natką 

pietruszki.

Przepis pobrany ze strony: 
https://przepisyjoli.com

http://www.facebook.com/Szafazksiazkami

