
UCHWAŁA NR XLVI/286/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Zawonia nr XXXV/267/2014 z dnia 13 czerwca 
2014 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia” oraz określenia trybu i zasad 
nadawania tytułu, Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia” Panu Jerzemu Lewandowskiemu. 

§ 2. Wniosek Wójta Gminy Zawonia o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia” Panu 
Jerzemu Lewandowskiemu stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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Wniosek 

o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia”  

 

Imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia kandydata:  

Jerzy Lewandowski  ur. 12.08.1956 r. we Wrocławiu 

 

Miejsce zamieszkania kandydata:  

 

 

Krótka charakterystyka kandydata:  

Jerzy Lewandowski ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu a następnie 

Akademię Rolniczą. We Wrocławiu był osobą znaną i cenioną. Razem z żoną zajęli bardzo 

wysokie miejsce w plebiscycie Słowa Polskiego na najpopularniejszego mieszkańca 

Wrocławia. W 1995 r. kupił wraz z żoną dom w Niedarach. Tutaj też założyli firmę „PHU 

Lewandowski – Pomoce Dydaktyczne”, którą teraz prowadzi ich syn. 

 

Opis zasług kandydata:  

Jerzy Lewandowski to niedariański działacz społeczny, autor a także współautor wielu 

lokalnych wydarzeń. Systematycznie i z zapałem prowadzi stronę internetową „Niedary.pl”.  

W 2017 r. strona ta uzyskała od Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów laur najlepszej wiejskiej 

strony internetowej w Polsce. Strona internetowa „Niedary.pl” stała się forum jednoczącym 

mieszkańców Niedar. Do pracy przy kolejnych akcjach Jerzy Lewandowski potrafi pociągnąć 

za sobą grono sąsiadów, współpracowników, a czasami także grupę przyjaciół-ambasadorów 

Niedar z innych miejscowości. Po śmierci żony Oli w 2019 r. nie zaprzestał swojej aktywności. 

Strona towarzyszyła od początku wielu akcjom społecznym, wiele z nich było inicjowanych 

lub współtworzonych przez Jerzego Lewandowskiego. Stron internetowa „Niedary.pl” pełni 

m.in. funkcję informacyjną, edukacyjną, integracyjną, inicjatywną, a także jest kroniką 

wszystkich  wydarzeń. W kwietniu 2015 r. dzięki stronie, mieszkańcy dyskutowali nad 

nazwami ulic. Jerzy Lewandowski zorganizował druk tabliczek z nazwami ulic i numerami 

domów. Strona towarzyszyła wytyczaniu szlaku turystycznego i pierwszemu rajdowi 

kurhanów. Piosenka rajdowa napisana wstępnie przez Jerzego Lewandowskiego i jego żonę, 

po wspólnej redakcji stała się hymnem Niedar. W 2016 r. na stronie internetowej powstała lista 

byłych sołtysów-nestorów Niedar. Rok później na stronie internetowej „Niedary.pl” 

rozstrzygnął się konkurs na logo Niedar, które zaczęło podróż po świecie. Jerzy Lewandowski 

w ten sposób rozpoczął akcję popularyzacji Niedar, jednocześnie opisując wszystkie miejsca, 

gdzie dotarło logo wraz z ambasadorami. Dzięki inicjatywie Jerzego Lewandowskiego  

i niedariańskiej graficzki powstała flaga Niedar. W 2021 r. z inicjatywy Jerzego 

Lewandowskiego powstała impreza turystyczna i akcja „Niedariańska Korona Kocich Gór”.  

W 2022 r. był on animatorem-współtwórcą Seniorady i utworzenia w Niedarach Klubu Seniora.  

 

Dane wnioskodawcy: 

Wójt Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia 

 

  

 

Wójt Gminy Zawonia                                                                      

09.12.2022 r.                                                         Agnieszka Wersta 
              data                                                                                              podpis 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 187EBEA9-167F-4A32-990A-E31FC95BAE8D. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej 
kompetencji Rady Gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. 
Możliwość nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia” osobom szczególnie 
zasłużonym dla Gminy została określona w uchwale Rady Gminy Zawonia  nr XXXV/267/2014 z 
dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia” 
oraz określenia trybu i zasad nadawania tytułu.  
Nominacja Pana Jerzego Lewandowskiego została uzasadniona we wniosku stanowiącym załącznik 
do uchwały. 
Podjęcie uchwały jest zgodne z obowiązującym prawem oraz wnioskami płynącymi ze środowisk 
społecznych i stanowi o szczególnym stosunku mieszkańców do osoby nominowanej.  
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