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Majówka w Warszawie

     W ramach programu ,,Poznaj Polskę'' Ministerstwa 
Edukacji i Nauki nasi uczniowie z klas VII i VIII mogli 
wziąć udział w interesującej wycieczce do naszej pięknej 
stolicy, która odbyła się  w dniach 20-22 maja 2022r. 
Warszawa przywitała nas cudowną wiosenną pogodą 

i bez przeszkód mogliśmy odbyć spacer po Starówce 
i wzdłuż Traktu Królewskiego. Wspólnie zwiedziliśmy 
Stare Miasto z Rynkiem i Pomnikiem Syrenki, które 
dzięki wzorcowej rekonstrukcji po II wojnie światowej 
zostało  wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO. Spacerując po Warszawie,  dotarli-
śmy do Kolumny Zygmunta III Wazy, zobaczyliśmy 
także mury obronne Starego Miasta i Barbakan. Jednym z 
przystanków był Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie 
mogliśmy podziwiać uroczystą zmianę wart. Pierwszego 
dnia zwiedziliśmy również Archikatedrę św. Jana 
Chrzciciela, Zamek Królewski oraz Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN, które zrobiło największe 
wrażenie na naszych podopiecznych. Następny dzień 
również obfitował w atrakcje i odwiedziliśmy Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz bardzo 
oczekiwane przez naszych uczniów Muzeum Powstania 
Warszawskiego, gdzie nikt się nie nudził nawet przez 
chwilę. Każdy z nas znalazł też czas na moment refleksji 

i zadumy w tym wyjątkowym miejscu. Ostatni dzień 
naszej imprezy przeznaczyliśmy na wizytę w Centrum 
Nauki Kopernik. Uczniowie mogli tu samodzielnie 
eksperymentować, wykorzystując interaktywne 
eksponaty, uczyć się prze zabawę w różnych strefach 
tematycznych z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych 
i humanistycznych. Swoboda w zwiedzaniu pozwoliła 
dzieciom kierować się własną ciekawością oraz 
zainteresowaniami oraz efektywnie wykorzystać czas, 
który był do naszej dyspozycji.  W tym dniu zwiedzanie 
Warszawy zakończyło się na Cmentarzu Powąz-
kowskim, jednej z największych nekropoli w Polsce, 
gdzie pochowani zostali zasłużeni dla kraju politycy, 

działacze niepodległości, myśliciele, artyści oraz lekarze 
i duchowni. Odwiedziliśmy również część wojskową 
cmentarza w celu wizyty na mogiłach bohaterów lektury 
szkolnej ,,Kamienie na szaniec''. Bez wątpienia, nowe 
doświadczenia, zdobyta wiedza i chwile wspólnie 
spędzonego czasu pozostaną na długo w pamięci naszych 
uczniów.

 Artur Breczko

Impreza została zorganizowana przy wsparciu finansowym 
z programu ,,Poznaj Polskę'' Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
Łączna kwota wsparcia dla wszystkich placówek szkolnych 
z terenu gminy Jeżów Sudecki wyniosła 50 000zł.
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Sesja Rady Gminy

         XXXI Sesja Rady Gminy odbyła się 28 marca 2022 roku 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Posiedzenie otworzył 
i prowadził Przewodniczący Rady Gminy - Wacław Lesik. 
       W sesji uczestniczyło 13 Radnych. Czas trwania obrad - 
od godz. 14.00 do godz. 16.15. 
Porządek obrad:
 1.Otwarcie Sesji:

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

 2.Podjęcie uchwał w sprawie: 
 a)zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok,
 b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 c)wyodrębnienia funduszu sołeckiego, 
d)Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narko-
manii w Gminie Jeżów Sudecki na lata 2022 - 2025, 

e)wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu 
nieruchomości,

f)Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Jeżów Sudecki w 2022 roku,

g)nadania nazwy ulicy (Siedlęcin, ul. Miodowa),
h)nadania nazwy ulicy ( Jeżów Sudecki, ul. Planetarna). 

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

 4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady 

Gminy.
 6.Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy. 
 W punkcie 2 porządku obrad Rada Gminy podjęła 
uchwały zawarte w porządku obrad. Realizując porządek 
obrad, Przewodniczący Rady Gminy poinformował o bieżącej 
pracy Rady Gminy, pełnionych dyżurach oraz przypomniał 
Radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za 
2021 rok do dnia 30 kwietnia. 
 Wójt w swoim sprawozdaniu, poinformował, że od 
ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy zostało wydanych 
6 zarządzeń Wójta Gminy i o uczestnictwie w spotkaniach:
- Stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych, na których 

były przedstawiane sprawozdania z działalności za 2021 rok 
oraz udzielane absolutorium dla Zarządów Ochotniczych 
Straży Pożarnych w poszczególnych jednostkach, o zjeździe 
Powiatowego Związku OSP, na którym dokonano wyboru 
władz - druh Stanisław Leszcz został W-ce Prezesem 
Zarządu Powiatowego i członkiem Zarządu Wojewódzkie-
go. Poinformował również o planowanym zakupie 
samochodu ciężkiego dla jednostki OSP Czernica oraz 
o wejściu w życie nowej ustawy o stażach pożarnych, która 
uprawnia do otrzymania dodatku do emerytury dla członka 
OSP, który przez 25 lat był członkiem OSP i co najmniej brał 
udział w jednej akcji każdego roku. Wnioski składa się do 
Komendy Miejskiej PSP, po zatwierdzeniu wniosku wypłata 
dodatku będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 roku, 

- spotkaniach online z Wojewodą Dolnośląskim, które 
dotyczyły przyjmowania przez gminy uchodźców z Ukra-
iny; Gmina Jeżów Sudecki została zobowiązana do przygo-
towania 120 miejsc dla osób skierowanych przez 
Wojewodę, obecnie Gmina ma przygotowanych 60 miejsc 
noclegowych, 

- Konferencji Partnerstwa Kaczawskiego, na którym odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami Geoparku po stronie 
czeskiej, wpisanego do UNESCO. Geopark Kraina 
Wygasłych Wulkanów czeka na decyzję komisji UNESCO. 

- dnia 29 marca br. planowane jest spotkanie z projektantem 
ws. budowy szatni i kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
w sołectwie Janówek, 

- trwają rozmowy z prezydentem Jeleniej Góry ws. wykonania 
łącznika komunikacyjnego z Jelenią Górą przy Galerii 
Sudeckiej, wystąpiliśmy o wspólne projektowanie 
i realizację zadania; do realizacji tego zadania potrzebna jest 
zmiana Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Jelenia Góra dla tego terenu, 
wybudowanie łącznika odciążyłoby znacznie ruch 
komunikacyjny na istniejących drogach, ponieważ zwiększa 
się obszar zabudowy i przybywa nam mieszkańców.

      Na zakończenie Wójt poinformował, że planowane jest ko-
lejne posiedzenie sesji Rady Gminy na 27 kwietnia 2022 roku.
W sprawach różnych Radni oraz osoby uczestniczące w sesji 
poruszyli następujące tematy:
Radna Katarzyna Łobocka - uzupełnienie poboczy przy 
drodze Chrośnica - Janówek.
Radny Paweł Rosół - poruszył sprawy związane z kanalizacją 
na ulicy Granicznej przy skrzyżowaniu przy sklepie Dino, 
oświetlenia ulicznego przy ulicy Polnej od kościoła do pętli
autobusowej, konieczności wykonania przejścia dla pieszych 
na pętli autobusowej linii nr 8. 
Radny Marian Tyka - nielegalne składowanie odpadów przy 
ulicy Topolowej w Siedlęcinie oraz zagrożenie katastrofą 
budowlaną budynku nr 17 przy ulicy Długiej w Siedlęcinie 
oraz numer 2 przy ulicy Kościelnej. 
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz - oświetlenie uliczne, brak 
konserwacji oraz poprawa oświetlenia przy kościele 
w Jeżowie Sudeckim. 
Radna Teresa Karmelita - posprzątanie piasku z chodników 
po zimowym odśnieżaniu dróg. 
Radny Wacław Lesik - domiałowanie poboczy przy drodze 
powiatowej w Czernicy, konserwacja oświetlenia ulicznego 
w Czernicy, rozstrzygnięcie sporu mieszkańców Czernicy 
ws. dojazdu do posesji nr 12. 
     Pan Wójt na wszystkie sprawy poruszane przez radnych 
udzielił odpowiedzi. 
Pan Mieczysław Kalisz - mieszkaniec Jeżowa Sudeckiego - 
poruszył sprawy związane z przeprowadzonymi wizjami 
w terenie przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przedsię-
biorczości, które odbyły się na ulicach Słoneczna, Długa, 
Wrzosowa, Kręta i Polna, Szybowisko, podczas których były 
poruszane przez p. M. Kalisza sprawy związane z zaoraniem 
części drogi i sprawami melioracyjnymi, odprowadzaniem 
ścieków na Szybowisku, zasadnością położenia asfaltu na 125 
metrach drogi. 
     Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że 
tematy poruszane przez p. M. Kalisza były omawiane podczas 
dyżuru i udzielano odpowiedzi na w/w zagadnienia. Na 
wszystkie pisma były udzielane odpowiedzi przez pracow-
ników Urzędu Gminy. 
 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 



Złoty Krzyż Zasługi 

       Dnia 27 maja 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda  z okazji Dnia Samorządu 
Terytorialnego wręczył ordery i odznaczenia państwowe 
osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju 
samorządu terytorialnego. 
 Wśród osób odznaczonych znalazł się również 
p. Edward Dudek - Wójt Gminy Jeżów Sudecki, który 
pracuje na rzecz samorządu od 1990 roku, a funkcję 
Wójta Gminy pełni od 10.04.1992 roku. 
 Pan Prezydent RP - Andrzej Duda  w swoim 
wystąpieniu powiedział: " Dzień Samorządu Teryto-
rialnego to okazja, by podziękować wszystkim Państwu 
za służbę publiczną i ciężką pracę dla mieszkańców, dla 
Rzeczypospolitej".

Prezydent dziękował samorządowcom za ostatni czas: 
"Zdaliście egzamin. Zobaczyliśmy coś, co nazywa się 
prawdziwą subsydiarnością - mówił, dodając, że ludzie 
w spontanicznym odruchu serca, przez nikogo 
niewzywani pojechali na granicę, by pomagać przyby-
szom z Ukrainy".
- " Dziękuję Wam z całego serca i z całą mocą za to, że tak 
pięknie wykonujecie tę służbę na co dzień wraz ze 
swoimi mieszkańcami. Ogromnie jestem Wam za to 
wdzięczny" - zaznaczał.
 Andrzej Duda wskazywał, że w tej chwili zda-
jemy egzamin z naszego człowieczeństwa, z naszego 
sąsiedztwa, a także funkcjonowania reguł demokracji. - " 
I za to Państwu ogromnie dziękuję, za to że umieliście 
wykorzystać wszystkie swoje doświadczenia, obok 
serca, które macie, żeby po tej 
niezwykle trudnej sytuacji, w tej 
próbie dziejowej, jakiej Polska 
i Polacy zostali poddani" - mówił.
 Dzień Samorządu Teryto-
rialnego został ustanowiony przez 
Sejm w 2000 roku dla upamię-
tnienia pierwszych wyborów samo-
rządowych w 1990 roku i w rocznicę 
10-lecia odrodzenia polskiego 
samorządu terytorialnego.

Serdecznie gratulujemy!

Redakcja 

Apel Poległych w Borowicach

 Dnia 31 maja br. na zaproszenie Gminy 
Podgórzyn delegacja z naszej Gminy uczestniczyła 

w Apelu Poległych, który odbył się na Cmentarzu Jeńców 
Wojennych w Borowicach. W tym miejscu podczas 

II Wojny Światowej znajdował się niemiecki obóz pracy, 
w którym zmarło ponad 1000 osób, wielu narodowości 
(m.in. z Polski, Belgii, Holandii, Francji i byłego 
Związku Radzieckiego). Uroczysty apel ma za zadanie 
kultywowanie pamięć tych strasznych dni oraz upa-
miętnić ofiary. W uroczystości uczestniczyli żołnierze 
weterani, Starosta Powiatu Karkonoskiego, Sekretarz 
Gminy Podgórzyn oraz poczty sztandarowe z Nadleś-

nictwa Śnieżka i szkół z terenu Gminy Podgórzyn. Po 
Apelu poległych złożono kwiaty i zapalono znicze pod 
pomnikiem. Nasza delegacja po uroczystości odwiedziła 
również symboliczny grób Braci Szymańskich, którzy 
uciekając w 1946 roku samolotem PO-2 z Góry 
Szybowcowej, rozbili się i zginęli w pobliskim lesie. 
Uporządkowano miejsce i zapalono znicze. 

Redakcja 
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Wspólnie realizujemy projekt z Gminą Bozkov

 Gmina Jeżów Sudecki jest partnerem w realizacji 
projektu z gminą czeską Bozkov pn. "Razem damy radę". 
Pierwszym działaniem, w którym uczestniczyliśmy, były 
warsztaty dla młodych strażaków, które odbyły się 
w Bozkovie w dniach 13-14.05.2022 roku. W warszta-
tach wzięło udział 12 członków Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej oraz 2 opiekunów z OSP Czernica. Gmina 
Bozkov zapewniła transport i obsługę dwudniowego 

pobytu naszych strażaków. Pierwszego dnia po 
przyjeździe odbyła się zbiórka drużyn z Polski i Czech, 
podczas której został omówiony regulamin zawodów 
oraz zawodnicy mogli zapoznać się z torem przeszkód. 
Po części teoretycznej każdy z zawodników próbował 
swoich sił podczas treningu na torze CTiF. Dla naszej 
drużyny było to wyzwanie, ponieważ nie miała nigdy 
okazji pokonać tego toru przeszkód. Po kolacji pełni 
wrażeń spędziliśmy wspólnie czas z naszymi gospo-
darzami. 

Drugiego dnia po śniadaniu i zbiórce drużyn odbyły się 
zawody na torze przeszkód CTiF. Nasza drużyna brała 
udział w zawodach gościnnie, ponieważ ogólna 
klasyfikacja zawodach była sumą punktów z cyklu 
zawodów, które odbywały się co tydzień. Mimo braku 
klasyfikacji w zawodach nasi młodzi strażacy otrzymali 
puchary, dyplomy i słodycze. 
Wspólny udział w zawodach był dla naszych młodych 
strażaków dużym doświadczeniem 
i sprawdzeniem swoich umiejętności sprawnościowych, 
gdyż w naszym kraju zawody strażackie będą od tego 
roku rozgrywane i drużyny klasyfikowane podczas 
zawodów na homologowanym torze CTiF. Po wspólnym 
obiedzie nastąpił powrót do Czernicy. 
Dziękujemy druhom kolegom z Bozkova za opiekę, 
trening i wspólne zawody.

Redakcja 

Medal  Dolnośląskiej Izby Rolniczej 
w naszej Gminie

 Dnia 7 kwietnia br. w Artystycznej Galerii 
Izerskiej w Kromnowie gmina Stara Kamienica 
obradowała Rada DIR Powiatu Karkonoskiego. 

W posiedzeniu uczestniczyli 
delegaci, zaproszeni goście, 
rolnicy oraz sołtysi .  Po 
otwarciu spotkania i powi-
taniu uczestników przewod-
niczący Mirosław Kaszkur 
wręczył cztery Złote Medale 
DIR przyznane przez Zarząd 
Wojewódzki z okazji XXV - 
lecia Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej, między innymi 
medal otrzymał p. Marian 
Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin za 
wieloletnią pracę Sołtysa,  
liczne osiągnięcia w kiero-
waniu sołectwem i współpracę z Izbami Rolniczymi.

Serdecznie gratulujemy tak znaczącego odznaczenia.

Redakcja 
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Zwiedzamy Dolny Śląsk

 Koło Gospodyń Wiejskich z Jeżowa Sudeckiego 
wybrało się dnia 21 maja 2022 roku na wycieczkę, 
podczas której odwiedziło najpiękniejsze arboretum 
w Wojsławicach, gdzie podziwialiśmy różaneczniki. 

Ilość odmian i ich barwy zachwyciły wszystkich 
uczestników. Podczas pobytu wędrowaliśmy po 62 
hektarowym parku, który nadal jest modernizowany, np. 
stawy i cieki wodne, zakładane są systemy nawadniające, 
wytyczane są nowe alejki, a przede wszystkim sadzi się 
wiele roślin, dzięki czemu ich liczba zwiększała się w 
ostatnich latach wielokrotnie. Wszystkie okazy roślin 
posiadają szczegółową dokumentację, etykiety infor-
macyjne, a unikaty specjalne tablice opisowe, przez co 
odbyliśmy lekcję botaniki w plenerze. Arboretum służy 
nauce oraz tysiącom gości, których przyciąga tu bujna 

przyroda i największe w Polsce kolekcje - Narodowa 
Kolekcja Historycznych Odmian Różaneczników Rasy 
Łużyckiej, bukszpanów , piwonii, hortensji, barwinków, 
przedstawicieli rodziny oczarowatych oraz największa 
w Europie kolekcja liliowców. Zachwycające aranżacje 
roślinne na pewno będą idealną inspiracją we własnych 
ogródkach, gdyż wiele pań dokonało zakupu roślin. Pełni 
wrażeń wyruszyliśmy do Kamieńca Ząbkowickiego, 
gdzie zwiedzaliśmy rezydencję królewską - wielo-

przestrzenną kompozycję krajobrazową, której centrum 
stanowi monumentalny pałac Marianny Orańskiej 
z otaczającym go parkiem na Górze Zamkowej, 
kościołem ewangelickim, stawem i budynkiem 
maszynowni. Prócz pałacu, za główną atrakcję i ozdobę 
całego kompleksu uznawane są tarasy ogrodowe. 
Rezydencja o powierzchni ponad 27 000 metrów 
kwadratowych, stojąca w 120-hektarowym parku jest 
architektoniczną perłą, symbolem rozpoznawczym 
romantycznego myślenia o przestrzeni i krajobrazie. 
Rezydencję Marianny Orańskiej wybudowano za 
wartość około jednego miliona dukatów (3 ton złota). 
Chodząc po pałacu, mogliśmy sobie wyobrazić, jak 
wyglądał pałac po zakończeniu budowy. Księżniczka 
Marianna Orańska, która poślubiła Księcia Albrechta, 
syna króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III 
(właściciela pałacu letniego w Mysłakowicach), była 
kobietą, która wpisała się w historię, jako "Dobra Pani" - 
założyła Kasę Wdowią, wybudowała niezliczoną ilość 
szkół, szpitali, przytułków czy ochronek. Była bardzo 
religijna i co ważne - tolerancyjna: wspierała budowę 

kościołów, zarówno ewangelickich jak i katolickich. 
Czynnie wspierała osadnictwo, dostarczając bezpłatnie 
działek i materiałów budowlanych potencjalnym 
mieszkańcom. Budowała kluczowe dla lokalnej społe-
czności drogi, dbała o lasy i odpowiedzialnych za nie 
leśników. Wsparła uruchomienie słynnej (funkcjonującej 
do dziś) huty szkła kryształowego "Violetta" Stronie 
Śląskie. Również dzięki Mariannie powstało schronisko 
na Śnieżniku (które, podobnie jak wspomniana huta, 
działa i ma się dobrze). Międzygórze zaś, które zajęło w 
jej sercu szczególne miejsce, rozwinęła pod kątem 
turystyczno-rekreacyjnym, dzięki czemu stało się 
niezwykle atrakcyjne dla przyjezdnych. Po zwiedzeniu 
pałacu mogliśmy pospacerować po założeniach 
parkowych, zaglądnąć do zabudowań przykościelnych, 
gdzie funkcjonuje mini muzeum historyczne, m.in. 
z eksponatami gospodarstwa domowego.
Wróciliśmy z wycieczki pełni wrażeń. Uczestnicy 
wycieczki serdecznie dziękują p. Joannie Dudek za 
organizację wyjazdu. 

Redakcja i KGW Jeżów Sudecki 
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Ślubowanie OSP
 
 3 maja br. - w przeddzień strażackiego święta (św. 
Floriana) - na uroczystej mszy św. w kościele św. 
Stanisława w Jeżowie Sudeckim - 8 członków Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Jeżowie 
Sudeckim złożyło ślubowanie. Przyrzekli, że będą "ze 
wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej 
Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia 
i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego 

i materialnego przed pożarami i innymi klęskami 
żywiołowymi." Obiecali przestrzegać postanowień 
Statutu OSP i Regulaminu MDP poprzez pogłębianie 
wiedzy pożarniczej, uczciwe postępowanie oraz 
sumienne wykonywanie poleceń przełożonych. Mamy 
nadzieję, że będą dla innych, głównie młodzieży, wzorem 
nie tylko w przestrzeganiu zasad ochrony przeciw-
pożarowej, ale również reguł współżycia społecznego.

JS

Śnieżka zdobyta!

 16.05.2022 r.,w czasie wycieczki w Karkonosze, 
uczniowie klas V i VI wraz z wychowawcami Anną 
Chadży i Andrzejem Zarembą zdobyli najwyższy szczyt 
Karkonoszy Śnieżkę. Wycieczkę poprowadziła 
przewodnik sudecki Aleksandra Trytek.

 Całodzienna wędrówka piesza po górach nie 
należała do łatwych. Wyruszyliśmy czarnym szlakiem 
spod wyciągu na Kopę - Drogą Śląską. Wspinaczka była 
trudna, ale dzięki tempu podyktowanemu przez panią 
przewodnik powoli zbliżaliśmy się do celu. Po minięciu 
Białego Jaru i górnej stacji wyciągu dotarliśmy do 
schroniska na Równi pod Śnieżką "Dom Śląski". 
 Po odpoczynku i wzmocnieniu się zaatakowali-
śmy szczyt czarnym szlakiem. Było ciężko, naprawdę 
ciężko, ale wszystkim udało się dotrzeć i zdobyć Śnieżkę. 
Schodziliśmy ze Śnieżki Drogą Jubileuszową, następnie 
poprzez schroniska "Strzecha Akademicka" i "Samotnia" 
do Karpacza.

 Bardzo zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy do 
Siedlęcina.
 Bardzo dziękujemy pani Aleksandrze Trytek za 
nieodpłatne poprowadzenie wycieczki.

 Andrzej Zaremba
6
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Podsumowanie roku sportowego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim

 Dobiega końca rok szkolny 2021/2022. Kończy się 
również rok sportowy. Uczniowie naszej szkoły przez cały ten 
okres brali udział w wielu zawodach sportowych na szczeblu 
powiatu, strefy oraz województwa, osiągając szereg 
sukcesów. Do największych osiągnięć w drugim okresie roku 
szkolnego zaliczyć należy :

1.Mistrzostwa Dolnego Śląska SZS w drużynowym tenisie 
stołowym:  IV miejsce - Marta Trojak, Julia Szarżanowicz.

2.Powiatowe Biegi Przełajowe LZS: I miejsce - Ignacy 
Zieliński, Martyna Jasińska, II miejsce - Kacper Franusiak, 
Maja Hanusewicz, III miejsce - Łukasz Smagacki, Lena 
Jóźwiak.

3.Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej: III miejsce dziewcząt 
oraz klas VII - VIII.

4.Powiatowy Turniej Piłki nożnej SZS: III miejsce dziewcząt 
oraz II miejsce chłopców z klas VII - VIII.

5.Mistrzostwa Strefy Jeleniogórskiej SZS w drużynowym 
tenisie stołowym klas IV - VI: II miejsce dziewcząt (N. 
Żegota, J. Pisarska, T. Gajewska).

6.Mistrzostwa Strefy Jeleniogórskiej SZS w tenisie stołowym 
klas VII - VIII : II miejsce dziewcząt (M. Trojak, 
J. Szarżanowicz).

7.Mistrzostwa Powiatu LZS w tenisie stołowym : I miejsce - 
M. Trojak, J. Pisarska, M. Grodzki; II miejsce - 
J. Szarżanowicz, N. Żegota, B. Łukowski; III miejsce - 
T. Gajewska.

8.Mistrzostwa Strefy Jeleniogórskiej LZS w tenisie stołowym: 
I miejsce - M. Trojak; II miejsce - J. Pisarska, M. Grodzki; III 
miejsce - J. Szarżanowicz, N. Żegota, B. Łukowski.

9.Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska SZS w tenisie 
stołowym: Marta Trojak - II miejsce.

10.Powiatowe Igrzyska w lekkiej atletyce klas VII - VIII:
- Marta Trojak - I miejsce w rzucie oszczepem (21 m.),
- Bartosz Łukowski - I miejsce w rzucie oszczepem
  ( 24,60 m),

- Filip Kucharczyk - I miejsce w pchnięciu kulą (9,99 m),
- Martyna Jasińska - I miejsce w biegu na 300 m (52 s),
- Nadia Polak - II miejsce w rzucie oszczepem (16 m.),
- Łukasz Smagacki - II miejsce w biegu na 100 M. (12,06 s),

- Ignacy Zieliński - II miejsce w biegu na 300 m (42 s),
- Maja Hanusewicz - III miejsce w biegu na 100 m.,
- Kacper Franusiak - III miejsce w skoku w dal (4,70 m),
- I miejsce dziewcząt w sztafecie 4x100 m (M. Trojak, 

K. Włodarczyk, M. Hanusewicz, N.  Polak),
- II miejsce chłopców w sztafecie szwedzkiej (K.Franusiak, 

I. Zieliński, Ł. Smagacki, F. Kucharczyk).
 W środę 15 czerwca w karczmie Gniewków 
w Kostrzycy odbyło się podsumowanie Współzawodnictwa 
Sportowego Powiatu Karkonoskiego za rok szkolny 
2021/2022. W całorocznym współzawodnictwie udział wzięło 
dwadzieścia szkół z naszego powiatu. Do punktacji ogólnej 
zaliczone były wyniki z ośmiu dyscyplin, w których dana 
szkoła zajęła najwyższe miejsca. W tym roku nasza szkoła 
odniosła największy, jak do tej pory, sukces, ponieważ 
zdobyliśmy trzy wyróżnienia: w kategorii klas IV - VI 
(Igrzyska Dzieci) III miejsce zajęły dziewczęta, natomiast w 
kategorii klas VII - VIII (Igrzyska Młodzieży) zarówno 
dziewczęta, jak i chłopcy zajęli II miejsce.

 Zbigniew Sos
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Zajęcia integracyjne klasy VI 
Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie

" NOC W SZKOLE Z GRAMI I ZABAWAMI 
NASZYCH DZIADKÓW”

 Uczniowie klasy VI zamiast spędzić kolejny 
wieczór przed komputerem, zostali na noc w szkole i to 
… z własnej woli! To dla nich wychowawca wpadł na 
niecodzienny pomysł i przygotował dla swoich uczniów 
oryginalny sposób na spędzenie nocy. Celem tej 
przygody, z 20 na 21 maja 2022 r., było pokazanie szkoły 
z innej perspektywy, nie tylko jako budynku, do którego 
trzeba przyjść rano z odrobionymi lekcjami i pełną głową 
pojęć oraz informacji, ale także miejsca, gdzie można coś 
zorganizować, dobrze się bawić i miło spędzić czas, przy 
okazji poznając się nawzajem i integrując. 

 Po spożyciu wspólnej kolacji /pyszne pizerki 
przygotowała mama Marcela/ przystąpili do przygoto-
wania miejsc do spania. A zaraz potem zaczęło się …
 Głównym tematem nocy w szkole były "GRY 
I ZABAWY NASZYCH DZIADKÓW" Uczniowie 
bawili się i rywalizowali w:
o Chińczyka,
o Warcaby,
o Statki,
o Kapsle,
o Nocne gry terenowe: Walka o sztandar i Chowany.
 Po zakończeniu gier i zabaw nadszedł czas na 
nocny seans filmowy -animację "Karolina". 

 Mimo intensywnej nocy nie dało się zmęczyć 
uczniów. Sen nie nadszedł, a ranne porządki były 
intensywne … Do godziny 7.00 wszyscy zadowoleni, 
niewyspani, udali się do domu.
 Poprzez wspólne przeżywanie razem z pod-
opiecznymi tej "przygody" inicjator dyskretnie 
zrealizował postawione sobie cele. Dzieci uczyły się 
samodzielności i odpowiedzialności (w pobliżu nie 
czuwali rodzice!), a także umiejętności podejmowania 

ważnych dla siebie i innych decyzji. Dzieciaki miały 
możliwość poznać inne niż na co dzień formy spędzania 
wolnego czasu i być współorganizatorami naprawdę 
dobrej zabawy, a spędzenie nocy poza domem, 
w warunkach częściowo, można rzec, "spartańskich", na 
pewno uczyniło z uczestników tego wydarzenia osoby 
bardziej dorosłe i odpowiedzialne. Taka noc w szkole to 
doskonała okazja do lepszego poznania naszych 
wychowanków, a dla nich okazja do głębszej integracji, 
przełamywania różnorodnych barier, umacniania więzi. 
Atmosfera zabawy, która towarzyszyła tej imprezie, na 

pewno pozwoliła uczniom polubić szkołę i odnaleźć tu 
swoje miejsce. A przejście wieczorem po szkolnych 
korytarzach w domowych kapciach i pidżamach pomoże 
traktować szkołę jak drugi dom. Okazało się, że 
niewielkim nakładem środków można sprawić dzieciom 
przyjemność, pokazać, jak w sposób wartościowy 
i rozwijający, a jednocześnie przyjemny, mogą spędzić 
czas.
      Andrzej Zaremba 



Dzień Dziecka w Płoszczynie 

 Dnia 4 czerwca 2022 roku na boisku sportowym 
w Płoszczynie , samorząd wsi Płoszczyna  zorganizował 
dla najmłodszych mieszkańców sołectwa "Dzień 
Dziecka", ale również  zaproszono również dzieci 
z Ukrainy. Dzieci radośnie i entuzjastycznie uczestni-

czyły  we wszystkich atrakcjach przygotowanych przez 
organizatorów. Jedną z atrakcji był pokaz tresury psa  
zaprezentowany przez funkcjonariuszy Policji z Jeleniej 
Góry  oraz prezentacja motocykli policyjnych. Dzieci 
brały udział  w warsztatach modelarskich, które zostały 
przygotowane i przeprowadzone przez stowarzyszenie 

Euroregionalne  Centrum  Modelarskie przy pomocy 
pani Agnieszki Sowińskiej- nauczyciela z Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim. 
Ochotnicze Straże Pożarne z Czernicy i Jeżowa 
Sudeckiego zaprezentowały swój sprzęt, a dzieci mogły 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w wozie strażackim.  
Składamy podziękowania dla Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim za dofinan-
sowanie imprezy oraz  osobom, które były zaanga-
żowane w przygotowaniu i przeprowadzeniu wszystkich 
atrakcji.
   Radość na twarzach dzieci była najlepszym 
podziękowaniem dla organizatorów.

Sołtys wsi 
Leon Szućko 
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FESTYN RODZINNY W SIEDLĘCINIE - BYŁO 
GORĄCO, ALE WSPANIALE

 W upalną sobotę 11.06.2022 r. Rada Rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Siedlęcinie oraz 
Nauczyciele Szkoły wspólnie zorganizowali Festyn 
Rodzinny. Formuła imprezy sprawdziła się. W czasie 
kilku godzin zabawy rywalizowały rodziny / dziecko + 
rodzic/, dzieci szkolne, mamy i tatusiowie. 
 Oprócz rywalizacji sportowej rodzice oraz przyjaciele 
szkoły zapewnili dzieciom masę atrakcji, za które bardzo 
dziękujemy:

ź Stanowisko Nadleśnictwa Lwówek Śląski
ź Kiełbaski z grilla
ź Pokazy Straży Pożarnej z Siedlęcina i Czernicy 

/Szczególnie dziękujemy naszym przyjaciołom z OSP 
Czernica za "piękną fontannę deszczu", która 
ochłodziła dzieci i młodzież

ź ZUMBA GÓRĄ - Pani Monice Marchewka 
dziękujemy za rozruszanie naszych "młodszych 
i starszych podopiecznych" 

ź Kiermasz ciast
ź Gofry, lody, popcorn oraz napoje dla dzieci
ź Mini zamek - dmuchawiec dla najmłodszych



W sportowej rywalizacji wygrywali:

1.Konkurencje rodzinne / nagrody ufundował sołtys wsi 
Marian Tyka/
I miejsce  Fabian Ługowski z tatą
II miejsce Julia Pachota z mamą
III miejsce Paweł Sikora z tatą

2.Tor przeszkód dla dzieci młodszych
I miejsce Wiktor Niziurski
II miejsce Szymon  Berej
III miejsce Wiktoria Żegota

3.Rzuty do celu dla dzieci młodszych
I miejsce Ksawier Kutrzuba
II miejsce Wiktor  Niziurski
III miejsce Florian Marszałek

4.Strzał do bramki dla chłopców starszych
I miejsce Nikodem Gromala
II miejsce Maciej Kędzierski
III miejsce Oliver Kaczmarek

5.Rzut do kosza dla dziewcząt starszych
I miejsce Paulina Czaderska
II miejsce Monika Wekłyk
III miejsce Lena   Kowalczyk

6.Rzut "Beretem Teściowej" dla kobiet
I miejsce Anna Ługowska
II miejsce Iwona  Kędzierska
III miejsce Natalia Pachota

7.Strzelanie z wiatrówki dla mężczyzn
I miejsce Tomasz Sikora
II miejsce Piotr  Kędzierski
III miejsce Mariusz Ługowski
 W konkurencjach sportowych medale zasponso-
rował Gminny Ludowy Klub Sportowy "Jeżów 
Sudecki".
 Na zakończenie DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, 
którzy przyczynili się do tego, że ta sobota była 
"NIECODZIENNA".

 Andrzej Zaremba
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WYCIECZKA DO WARSZAWY
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W CZERNICY
 20-22 maja 2022 roku uczniowie klas 4-8 Szkoły 
Podstawowej w Czernicy udali się na trzydniową wycie-
czkę do Warszawy. Wycieczka została zorganizowana 
dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy w ramach 
przedsięwzięcia Ministra Edukacji "Poznaj Polskę". 

 Zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy od zwiedzania 
Muzeum POLIN, które dokumentuje wielowiekową 
historię Żydów w Polsce. Muzeum Historii Żydów 
Polskich powstało z inicjatywy Stowarzyszenia 
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i jest jedną 

z pierwszych w Polsce instytucji kultury utworzonych 
w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Muzeum 

nie koncentruje swego przekazu na II wojnie światowej
i Holokauście, ale opisuje wkład Żydów w rozwój 
polskiej kultury, nauki i gospodarki. Przedstawia ich 
historię od przybycia ok. 960 na ziemie polskie pierw-
szych żydowskich kupców i początków żydowskiego 
osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczypospolitej, aż po 
historię najnowszą społeczności żydowskiej w III RP. We 
wrześniu 2014 Muzeum dodało do swojej nazwy słowo 
"Polin" ("Polska" w języku hebrajskim), nawiązujące do 
legendy o pojawieniu się na ziemiach polskich 



pierwszych Żydów("Po lin" - tu zostań).
  Stamtąd powędrowaliśmy do Zamku Królew-
skiego. W swojej długiej historii Zamek Królewski był 
wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska 
szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. 
Zwiedzanie zamku umożliwiło nam poznanie kolekcji 
dzieł sztuki, m. in. Marcella Bacciarellego i Bernarda 
Bellotta, Galerii Lanckorońskich oraz obrazów 
Rembrandta.

 Kolejnym punktem zwiedzania stolicy była 
Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela - jedna 
z najstarszych świątyń Warszawy. Stanowi jedno 
z najważniejszych miejsc kultury i tradycji narodowej 
Polski. W jej murach wygłaszał kazania ksiądz Piotr 
Skarga, Władysław IV Waza zaprzysiągł swoje pacta 
conventa, tu odbywały się śluby koronacje władców 
Polski.
 Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od zwie-
dzania Muzeum Powstania Warszawskiego - wyjątkowe 
miejsce, które pomaga zrozumieć współczesną 

Warszawę. To interaktywne muzeum upamiętnia 
największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez 
Niemców Europie podczas II wojny światowej. 
Multimedialna ekspozycja oddaje atmosferę powstań-
czej Warszawy, pokazuje nie tylko militarne dzieje 63 dni 
walk i życie codzienne ludności cywilnej, ale także 
opisuje powojenny terror komunistyczny. Uczniowie 
spacerujący po granitowym bruku wśród gruzów 

zniszczonej stolicy mogli posłuchać opowieści 
powstańców, obejrzeć powstańcze pamiątki, zrozumieć, 
jak czuli się przemieszczający kanałami żołnierze 
i zobaczyć z lotu ptaka zrównaną z ziemią stolicę na 
filmie "Miasto Ruin".
 Pałac w Wilanowie to kolejny punkt zwiedzania 
Warszawy drugiego dnia pobytu. Ten barokowy pałac 
królewski znajdujący się w Warszawie, w dzielnicy 
Wilanów, został wzniesiony w latach 1681-1696 dla 
króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery według 
projektu Augustyna Wincentego Locciego. Pałac wraz z 
otaczającym parkiem oraz zabudowaniami zachował 
niezmienioną formę architektoniczną, walory histo-
ryczne i artystyczne.
 Całość tego dnia dopełniło przejście Traktem 
Królewskim. Uczestnicy mogli zapoznać się z obiektami 
na całym szlaku, od Barbakanu i Rynku Starego Miasta, 
poprzez Krakowskie Przedmieścia, aż do Wilanowa. 

Uczestniczyliśmy również w uroczystej zmianie warty 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
 W trzecim dniu naszej wycieczki do Warszawy 
odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik, które powstało 
w 2004 roku. Celem jego funkcjonowania jest 
upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki. Uczniowie 
mogli poznać prawa nauki poprzez samodzielnie 
przeprowadzone doświadczenia na interaktywnych 
wystawach. Ostatnim punktem wycieczki było 
zwiedzanie zabytkowego Cmentarza na Powązkach. 
Nekropolia powstała w roku 1790. Najważniejszą dzisiaj 
częścią Powązek jest aleja Zasłużonych. To właśnie tutaj 
spoczęły zwłoki osób najbardziej znanych i szanowa-
nych Polaków. W trakcie wizyty w części cmentarza 
wojskowego uczestnicy mogli spotkać miejsca 
pochówku bohaterów lektur szkolnych.
 Warszawę opuszczaliśmy w zadumie, pełni 
wrażeń i refleksji.

 Joanna Cimosz-Nowak
 Dyrektor S.P. w Czernicy

11

.



12

X Karkonoski Piknik Modelarski 
Góra Szybowcowa Jeżów Sudecki 

 W dniach 11-12 czerwca 2022 roku już po raz 
dziesiąty stowarzyszenie Euroregionalne Centrum 
Modelarskie wspólnie z  gminą Jeżów Sudecki 
i Aeroklubem Jeleniogórskim było organizatorem pikniku 

modelarskiego. Jak co roku, na Górę Szybowcową 
przyjechało wielu modelarzy ze swoimi modelami z całej 
Polski. Przez dwa dni przy wspaniałej pogodzie modelarze 

rywalizowali w konkurencjach na celność lądowania 
modelem i ścinanie styropianowych słupków modelem. 
Główną nagrodą jest, jak co roku, "Puchar Karkonoszy" 
ufundowany przez pana Krzysztofa Wiśniewskiego -
Starostę Powiatu Karkonoskiego. Oprócz konkurencji 
odbywały się wolne loty i popisy umiejętności modelarzy w 
pilotażu modelami, a było na co popatrzeć, bo w tym roku 
przyjechało ponad czterdziestu modelarzy z całej Polski. 
Poza lotami i konkurencjami modelarzy seniorów 
odbywały się konkurencje dla dzieci, takie jak: rzut 
modelem szybowca na odległość i strzelanie modelem 
z procy na odległość. Odbył się również konkurs plastyczny 
dla dzieci pt."Świat z lotu ptaka". Konkurs cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkie prace są do 
obejrzenia w hangarze na Górze Szybowcowej. Komisja 
nagrodziła trzy najpiękniejsze prace wykonane przez 
następujące osoby: 
I miejsce - Katarzyna Janiak 
II miejsce - Mateusz Glinkowski 
III miejsce - Dominik Szczepaniak 

Całemu piknikowi towarzyszyły dodatkowe atrakcje, takie 
jak: rekonstruktorzy militarni "FESTUNG LAUBEN", 
samochody policji amerykańskiej, stare samochody i 
motory oraz samochód straży pożarnej z OSP Jeżów 
Sudecki. 
Wyniki w poszczególnych konkurencjach zdobyli: 
Dorośli: 
I miejsce - Adam Januszka 
 II miejsce - Rafał Wiaderek 
 III miejsce - Jan Smorawski 

Wyniki dzieci: 
I miejsce - Katarzyna Janiak  
II miejsce - Alan Rzepecki  
III miejsce - Piotr Oreszczuk

I miejsce - Bartosz Hojak
II miejsce - Jakub Miroś 
III miejsce-Mikołaj Nowosielski 

I miejsce - Miłosz Lisak 
II miejsce - Michał Kiper 
III miejsce - Nikita Limin 

     W tym roku główną nagrodę "Puchar Karkonoszy" 
zdobył Dariusz Mular z Piły modelem "Wilga". 
       Tegoroczny X Piknik Modelarski był organizowany 
pod honorowym patronem redakcji gazety "Skrzydlata 
Polska" i rozpoczął obchody 100-lecia szybownictwa 
w Jeżowie Sudeckim, które będą trwały do końca maja 2023 
roku, podczas tych obchodów będzie wiele ciekawych 
przedsięwzięć. Prosimy śledzić naszego facebooka i stronę 
gminy. W imieniu organizatorów bardzo dziękuję za 
wsparcie i pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu 
pikniku: Zarządowi Starostwa Karkonoskiego, Radiu 
"Super Nowa" Jelenia Góra, telewizji "DAMI" za relację 
z naszej imprezy, państwu Miroś, paniom nauczycielkom z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim - 
pani Agnieszce Sowińskiej, pani Agacie Nidrych, Pani 
Joannie Słabickiej oraz Pani Annie Szatkowskiej, kolegom 
z Klubu Seniorów Lotnictwa, panu Markowi Górce 
i kolegom modelarzom oraz Magdalenie Dukaczewskiej 
i Marioli Gurtatowskiej. Piknik odbył się dzięki dotacji 
z budżetu gminy Jeżów Sudecki. 

Prezes Stowarzyszenia 
Władysław Jagiełło 
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Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej 
w Siedlęcinie

 Uczniowie klasy III doczekali się w końcu 
momentu, aby zorganizować uroczystość z okazji Dnia 
Rodziny. Uroczystość odbyła się 10 czerwca 2022 roku 

w sali Domu Ludowego. W poprzednich dwóch latach było 
to niemożliwe ze względu na pandemię koronawirusa 
i związane z tym obostrzenia. 
 Dzień Rodziny łączy dwa ważne święta - Dzień 
Matki i Dzień Ojca. Dzieci, aby podziękować swoim 
rodzicom za to, że są obecni w ich życiu, przygotowały 
piękny montaż słowno-muzyczny. Obecni rodzice nie kryli 
zachwytu i radości. Uczniowie zaprezentowali swoje 
aktorskie talenty w inscenizacji pt. "Za co kochamy nasze 
Mamy?" Dziewczynki i chłopcy byli, jak zwykle, 
doskonali. Nie zabrakło pięknych piosenek, własnoręcznie 

napisanych tekstów, wspaniałych, samodzielnie wyko-
nanych upominków oraz słodkiego poczęstunku, za który 
serdecznie dziękujemy Mamom.
 Była to również okazja, aby wychowawca mógł 
podziękować Rodzicom za aktywny udział w różnorodnych 
formach współpracy, za pomoc i zaangażowanie w życie 
klasy. Każdy najmniejszy gest był cennym darem dla 
wszystkich dzieci. Rodzice otrzymali pamiątkowe 
PODZIĘKOWANIA.

 Podziękowania za bezinteresowną pomoc, życzli-
wość, wsparcie w realizacji naszych planów złożyliśmy 
również na ręce Pana Mariana Tyki, bowiem Pan Sołtys 
zaszczycił nas swoją obecnością. 
 To było szczególnie miłe, radosne i rodzinne spotkanie.

 Krystyna Sos

"Poznaj Polskę" 2022 - 
przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki

  Jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki:
"Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów 
prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i 
młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyj-
nienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez 
umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz 

osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc 
realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia 
lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego 
wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu 
śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach 
nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych 
umiejętności w niepowtarzalnym środowisku eduka-
cyjnym".
 Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie w 
ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod 
hasłem "Poznaj Polskę" wybrali się w dniu 16 maja 2022 r. 
na wielogodzinną wycieczkę autokarową do Wrocławia. 
Program wycieczki był bardzo bogaty i urozmaicony.
 Zgodnie z harmonogramem zaczęliśmy od wejścia 
do Hydropolis. Hydropolis to centrum wiedzy o wodzie, 
które łączy walory edukacyjne z zabawą, a to wszystko za 
sprawą interaktywnej wystawy. Centrum podzielone jest na 
7 stref tematycznych.
 Dzieci prócz zabawy mogły zażyć sporą dawkę 
wiedzy. Były zachwycone atrakcjami znajdującymi się w 
Hydropolis. Zobaczyły m.in. modele stworzeń głębi-
nowych, ogromnego rekina z ławicą ryb oraz replikę statku 
podwodnego.
 Wystawa zaskoczyła nas atrakcjami, jeszcze zanim 
przekroczyliśmy próg budynku. Przed wejściem do 
Hydropolis przeszliśmy przez drukarkę wodną. Na ścianie 
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wody pojawiały są różnorodne wzory i napisy.
Będąc na miejscu, uczniowie skorzystali z warsztatów. 

Dzieci z produktów codziennego użytku stworzyły własną 
paletkę farb, z której mogą wielokrotnie korzystać podczas 
malowania.
 Kolejnym punktem programu był Ogród Botani-
czny. Podczas spaceru dzieci przeniosły się w zachwy-
cający świat przyrody. Mogły podziwiać bogactwo 
kwiatów i egzotycznych roślin ułożonych w ciekawe 
kompozycje. 
 Będąc we Wrocławiu, nie można nie wstąpić do 
Ogrodu Zoologicznego. Nie było zbyt wiele czasu, ale 
wystarczyło na zwiedzenie Afrykarium. Miejsce to jest 
największą atrakcją wrocławskiego zoo.
 Późnym wieczorem wróciliśmy zmęczeni, ale 
zadowoleni i pełni wrażeń. Podsumowując, możemy 
stwierdzić, że przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji 
i Nauki to przysłowiowy strzał w dziesiątkę.

 Krystyna Sos

Finał Grand Prix Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży
 

     14.05.2022 r. w  hali sportowej w Jeżowie Sudeckim 
odbył się finałowy turniej XI Grand Prix Tenisa Stołowego 
Dzieci i Młodzieży Gminy Jeżów Sudecki - cyklu zawodów 
dla uczniów szkoły podstawowej. W minionej edycji 
odbyło się 8 turniejów, z których najlepsze 7 zaliczono do 
klasyfikacji końcowej. Najlepszych pięciu zawodników w 
każdej kategorii wiekowej otrzymało dyplomy, puchary 
oraz nagrody rzeczowe.
Otrzymali je:
I miejsce
Natasza Żegota w kategorii żak
Joanna Pisarska w kategorii młodziczka
Mieszko Trytek w kategorii żak
Kamil Gromala w kategorii młodzik
Marta Trojak w kategorii kadetka
Maciej Grodzki w kategorii kadet

I
I 

miejsce
Oliwia Tołodziecka w kategorii żak
Nikodem Gromala w kategorii żak
Tamara Gajewska w kategorii młodziczka
Krystian Tomoń w kategorii młodzik
Wiktoria Drozd w kategorii kadetka
Bartek Łukowski w kategorii kadet
III miejsce
Julia Markowska w kategorii żak
Szymon Piwowar w kategorii żak
Małgorzata Wekłyk w kategorii młodziczka
Karol Kozioł w kategorii młodzik
Paulina Czaderska w kategorii kadetka
Paweł Sikora w kategorii kadet

I

V miejsce
Wiktoria Żegota w kategorii żak
Maciej Romaniuk w kategorii żak
Monika Wekłyk w kategorii młodziczka
Mikołaj Rodzeń w kategorii młodzik
Julia Szarżanowicz w kategorii kadetka
Kacper Żegota w kategorii kadet

V miejsce
Alan Bryczkowski w kategorii żak
Aleksandra Zontek w kategorii młodziczka
Robert Wekłyk w kategorii młodzik
Malwina Trytek w kategorii kadetka
Fabian Ługowski w kategorii kadet
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy !

Zbigniew Sos
Andrzej Zaremba
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"DZIĘKUJĘ CI, MAMO..."
CZYLI ŚWIĘTO MATKI W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W CZERNICY

      Dzień Matki jest zawsze bardzo wyczekiwanym 
przez dzieci świętem. Ważnym dla każdego dziecka 
i jednym z najpiękniejszych dni w przedszkolu. Z tej okazji 
dnia 27 maja przedszkolaki oraz uczniowie klasy III gościli 
swoje kochane mamy i dwóch tatusiów.

     Przedszkolaki były bardzo zaangażowane 
w przygotowywanie "dowodów miłości"- wykonały 
zaproszenia, upominki w postaci  pamiątkowych laurek 
i  breloczków do kluczy z imieniem mamy oraz 
samodzielnie, pod kierunkiem nauczycielki, przygotowały 
dekoracje do przedstawienia. Wcześniej, spośród wielu 
bajek, dzieci wybrały tę, która pozostała w ich pamięci
 i serduszkach. Była to bajka "Dobra to chatka, gdzie 
mieszka matka" Lucyny Krzemienieckiej. Każdy dostał 
swoją rolę i miał okazję w czasie przedstawienia popisać się 
swoim talentem aktorskim ;-) . Obecnych gości rozbawiały 
również humorystyczne piosenki o roztargnionej mamie 
czy o zwierzątkach pomagających w jej niełatwych 
obowiązkach. Rodzice przy kawce i cieście miło spędzili 
czas.

    

Dzień Matki w klasie trzeciej rozpoczął się bardzo 
pracowicie. Od rana dzieci przygotowywały i piekły kruche 
ciasteczka. W całej szkole pięknie pachniało. Gdy przybyły 
wszystkie mamy, klasa była już przygotowana, stół pięknie 
udekorowany kwiatkami i poskładanymi przez dzieci 
serwetkami w serduszka oraz samodzielnie wraz z panią 
upieczonymi ciastkami. Mamy wygodnie zasiadły przy 
kawie, a uczniowie wydeklamowali wiersze i zaśpiewali 

piosenkę. Po części artystycznej dzieci wręczyły mamu-
siom wcześniej przygotowane naszyjniki z serduszek, 
laurki i bukieciki. Przy pysznych ciasteczkach i miłych 
rozmowach czas minął nam przyjemnie i szybko. 
Organizując to spotkanie, chcieliśmy pokazać, jak ważną 
osobą jest Mama. Niech ten wiersz będzie podsumowaniem 
i wskazaniem, że zawsze pamiętamy o Kochanej Mamusi…

"Dziękuję Ci Mamo…
za życie, które mi dałaś
za to ,że mnie tuliłaś do serca
gdy już poznałaś.

Gdy byłam czasem chora
tak bardzo się martwiłaś,
a ja po prostu czułam,
że zawsze przy mnie byłaś

Więc proszę przyjmij dzisiaj
moje podziękowanie…
Chcę byś wiedziała Mamo
ile wciąż znaczysz dla mnie."     
            

Beata Dreszer-nauczyciel oddziału przedszkolnego
Katarzyna Łobocka- wych.kl.III
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tel./fax 757-132-254,  757-132-255,  757-132-257
Czynny:

Poniedziałek             w godzinach 7.30 – 17.00
Wtorek – Czwartek   w godzinach 7.30 – 15.30
Piątek                        w godzinach 7.30 – 14.00
Kasa czynna jest w godzinach:
Poniedziałek             - 8.00 – 8.30,  10.00 – 16.15
Wtorek – Czwartek   - 8.00 – 8.30,   10.00 – 14.30
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PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 PRZYJMUJE INTERESANTÓW 
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW 

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK 
30 00

15  DO 17

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. 

Śladami szybowcowej historii 
Jeżowa Sudeckiego

 Po raz kolejny Euroregionalne Centrum Mode-
larskie zorganizowało i przeprowadziło rajd "Śladami 
szybowcowej historii Jeżowa Sudeckiego". W dwueta-
powym rajdzie udział wzięło 58 uczestników, którzy 
zwiedzali miejsca związane z powstawaniem szybow-
nictwa. Uczestnicy poznali historię szybownictwa 
naszego regionu, które znane jest na całym świecie. 
Miejsca, które były zwiedzane przez uczestników rajdu, 

to: budynek dawnej Szkoły Szybowcowej (obecnie 
Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich), 
Izba Lotniczej Tradycji, dawne kasyno lotnicze obecnie - 
Dom Ludowy, Zakład Szybowcowy - Jeżów Sudecki, 

Góra Szybowcowa z najstarszym hangarem oraz stare 
lotnisko w Dziwiszowie, gdzie pozostały tylko betonowe 
fundamenty po hangarze. Zakończenie rajdu odbyło się 

na Górze Szybowcowej, gdzie wręczono pamiątkowe 
dyplomy za udział w rajdzie oraz przy ognisku, gdzie 
tradycyjnie pieczono kiełbaski nad ogniskiem. Za 
organizację rajdu dziękuję panu Henrykowi Mynarskie-
mu, państwu Miroś, pani Agnieszce Sowińskiej, która 
reprezentowała Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Jeżowie Sudeckim, kolegom instruktorom: Marcinowi 
Gurtatowskiemu, Rafałowi Wiaderkowi, Krzysztofowi 
Bańskiemu.

Prezes Euroregionalnego
Centrum Modelarskiego

Władysław Jagiełło

http://www.facebook.com/Szafazksiazkami

