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W Wigilię Bożego Narodzenia
Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Niechaj Anioły z Panem Bogiem,
jak Trzej Królowie z dary swymi
staną cicho za Twym progiem,
by spełnić to, co dotąd było marzeniami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich
i uśmiechnijmy się do siebie,
zapominając o uprzedzeniach,
otwórzmy swoje serca.
Święta niechaj łączą wszystkich,
by w domach było jak w niebie!
Życzymy, by Nowy 2016 Rok
był zdrowy, szczęśliwy, spełniony
i nie zabrakło w nim pięknych dni
pełnych niezapomnianych chwil.
Wacław Lesik
Przewodniczący
Rady Gminy

Edward Dudek
Wójt Gminy

Jeżów Sudecki, grudzień 2015

nej Izby Obrachunkowej z dnia 3 września 2015 roku
(w/w dokumenty zostały zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej).
W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Gminy
w głosowaniu tajnym wybrała ławników do Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze:
1. Władysław Parzonka,
2. Anna Zawada,
3. Beata Barbara Sobańska-Nowak.
Do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze:
1.Agnieszka Ciura.
W kolejnym punkcie porządku obrad Pani Ewa
Nidzgorska - Sekretarz Gminy przedstawiła Radzie
Gminy Informację o stanie realizacji zadań oświatowych
gminy Jeżów Sudecki za rok szkolny 2014/2015.
W dyskusji głos zabrali Dyrektorzy Szkół oraz Radni. Na
zakończenie dyskusji Wójt Gminy podsumował wystąpienia następującymi słowami: „Dziękuję bardzo pani
Sekretarz i Dyrektorom Szkół za bardzo solidne przygotowanie sprawozdania. Corocznie omawiamy ten temat
i dokonujemy analizy ekonomicznej, w 2014 roku
wydaliśmy z budżetu gminy 4,9 mln. zł, a w 2015 roku
wydamy 5.2 mln. z, co nam daje koszt na jednego
ucznia:
- Szkoła Podstawowa w Czernicy - 15.400 zł,
- Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie - 11.300 zł,
- Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim - 10.500 zł.
W 2015 roku te koszty ulegną zmianie, w Szkole
Podstawowej w Czernicy jest mała ilość uczniów i te
koszty w 2015 roku przedstawiają się następująco:
- Szkoła Podstawowa w Czernicy-17.000 zł - 65 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie - 12.800 zł - 98
uczniów,
- Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim - 9.100 zł - 287
uczniów.
Jak spada liczba uczniów, to koszty utrzymania
ulegają zwiększeniu, dlatego na pewno wrócimy do
omawiania spraw oświatowych. Musimy patrzeć pod
kątem 1 września 2016 roku, zmiana ustawy o systemie
oświaty spowodowała, że oddział przedszkolny jako
przedszkole wchodzi w strukturę Zespołu Szkół. Żeby to
przeprowadzić, trzeba będzie podjąć stosowne uchwały.
Rada Gminy będzie podejmowała uchwały ws. Przyjęcia
Statutów Szkół w Siedlęcinie i Czernicy. Szkoły otrzymają nowy wymiar, na pewno niczego to nie zmieni,
dojdą nowe koszty (zmiana dokumentów, pieczątek,
szyldów). Miasto Jelenia Góra przeprowadziło długoletni proces wyprowadzania oddziałów "0" ze szkół do
przedszkoli. Staje przed nami analiza pracy szkół na
terenie naszej Gminy. Propozycja radnych dowożenia
dzieci z Dziwiszowa do Czernicy - należałoby podjąć
stosowne uchwały dotyczące obwodów szkolnych.
Musimy zastanowić się nad tym tematem, w razie zmian
w ilości uczniów w szkołach (analiza przyrostu
demograficznego), na tej podstawie możemy dokonywać
zmian organizacyjnych.

XI Sesja Rady Gminy
Odbyła się dnia 21 października 2015 roku
w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu X Sesji Rady Gminy.
2. Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku:
a/prezentacja informacji oraz opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej przez Skarbnika Gminy,
b/opinie Komisji Rady Gminy,
c/dyskusja.
3. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Jeleniej Górze:
a/sprawozdanie z pracy Zespołu do przedstawienia
Radzie Gminy Jeżów Sudecki opinii o kandydatach
na ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego
w Jeleniej Górze,
b/podjęcie uchwały ws. pozostawienia bez dalszego
biegu zgłoszeniu kandydata na ławnika do sądów
powszechnych na kadencję 2016 - 2020, nie spełniającego wymagań formalnych.
c/wybór w głosowaniu tajnym ławników do Sądu
Okręgowego i Rejonowego w Jeleniej Górze.
4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
gminy Jeżów Sudecki za rok szkolny 2014/2015 Sekretarz Gminy pani Ewa Nidzgorska.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d/określenia stawek podatku od środków transportowych,
e/Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki
z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020,
f/zmiany uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Jeżów
Sudecki z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie
przystąpienia Gminy Jeżów Sudecki do Związku
Gmin Karkonoskich,
g/zaliczenia dróg w Jeżowie Sudeckim do kategorii
dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
6.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z X Sesji
Rady Gminy.
Realizując porządek obrad, Skarbnik Gminy Marta Kędziorek przedstawiła Radzie Gminy informację
o wykonaniu Budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku Zarządzenie Wójta Gminy nr 38/2015 z dnia 17 sierpnia
2015 roku oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwała Nr 1/200/2015 Składu Orzekającego Regional-
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W Czernicy jest spadek ilości uczniów, obecnie
w Szkole Podstawowej jest 46 dzieci, a 26 uczęszcza do
innych szkół i to powoduje spadek liczby uczniów w placówce. Rozmawiałem z Panią Dyrektor i Radę Pedagogiczną, nauczyciele są bardzo zaangażowani w pracę
szkoły, znają wszystkie dzieci. Obecna liczba dzieci
w klasach pozwala praktycznie na indywidualne nauczanie. Rok szkolny 2015-2016, pozostawiamy bez zmian,
zgodnie z arkuszem organizacyjnym, ale musimy pracować nad tym, co będzie dalej z tą szkołą. Nie było woli,
zgody, aby łączyć klasy. Dla dzieci jest to dobre, ale dla
nauczania nie. Jakie przyjąć rozwiązanie? Przy podjęciu
działań w zakresie budowy nowej szkoły w Jeżowie
Sudeckim, jeden budynek będzie wyłączny z użytkowania, będzie trzeba nauczać w systemie II - zmianowym
lub połączonych szkół - Szkoła Podstawowa w Czernicy,
na przykład, dowożenie uczniów najmłodszych klas do
Czernicy, a później likwidacja i za kilka lat włączenie
szkoły do Jeżowa Sudeckiego. Dziwiszów - spotykam się
z Naczelnikiem Wydziału Oświaty w Jeleniej Górze i nie
ma problemu przyjmowania dzieci z Dziwiszowa, jednak
w pierwszej kolejności zapisy-wane są dzieci należące do
obwodu nauczania. Jelenia Góra ponosi bardzo duże
wydatki na oświatę, dlatego są wprowadzane zmiany
organizacyjne, aby zmniejszyć koszty utrzymania. Jeśli
będzie taka potrzeba, że dzieci będą zapisywane do
szkoły nr 7, to można dostosować kursy autobusowe, aby
ułatwić dojazd dzieci do szkoły. Rodzice sami wybierają
szkoły, nie mamy na to wpływu. Gdybyśmy zorganizowali dojazd uczniów z Dziwiszowa do szkoły w Jeżowie
Sudeckim, to zapisanie ucznia do innej szkoły będzie
indywidualną decyzją rodziców i Gmina wtedy nie
ponosi kosztów dojazdu uczniów do innej szkoły.
Największą bolączką rodziców dzieci z klas I - IV jest
dojście z autobusu dziecka do szkoły. Musimy się
zastanowić nad optymalnym rozwiązaniem. Zamknięcie szkoły jest to długotrwały proces przed podjęciem uchwały. Przed nami miesiące pracy, prośba do
Komisji Budżetu i Spraw Społecznych, abyśmy byli
w kontakcie z Dyrektorem Szkoły, musimy być przygotowani na zmiany. Stwierdzamy, że jest bardzo duży
koszt utrzymania szkół w stosunku do naszego budżetu.
Będziemy wspólnie rozstrzygać w tym temacie”.
W kolejnym punkcie Rada Gminy przyjęła uchwały
zawarte w porządku obrad.
W interpelacjach i zapytaniach Radnych, i w sprawach
różnych poruszono następujące tematy:
Radna Krystyna Tyka
Informacja na temat postępowania dot. prowadzenia
działalności gospodarczej polegającej na przeróbce
zgarów aluminiowych w Siedlęcinie.
Radny Leon Szućko
Autobusy dowożące dzieci do szkół nie jeżdżą zgodnie
z rozkładem jazdy - spóźniają się.
Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin
Ulica Nadbrzeżna w Siedlęcinie - położenie nowej
nawierzchni asfaltowej, która byłaby zakończeniem
remontu drogi.

Pan Mieczysław Kalisz-mieszkaniec Jeżowa Sudeckiego
1.Poszerzenia cmentarza komunalnego w Jeżowie
Sudeckim.
2.Przedstawienie opinii Radcy Prawnego ws. zgłoszenia na wykonanie prac związanych z remontem
ulicy Wrzosowej w Jeżowie Sudeckim. W zgłoszeniu
zostało pominiętych 5 działek(m.in. działka 520/21),
przez które przebiega droga.
Pan Mateusz Bławat - Sołtys wsi Wrzeszczyn
Przegląd hydrantów na terenie Gminy.
Pani Dorota Lipińska - mieszkanka Dziwiszowa
1.Przegląd hydrantów na terenie gminy, udostępnienie
hydrantu na ul. Podgórskiej w Dziwiszowie.
2.Podjęcie uchwały ws. powołania Rady Seniorów.
3.Wytyczenie drogi nr 53 w Dziwiszowie celem jej
wykoszenia - udrożnienia. Droga będzie służyła jako
trasa spacerowa dla mieszkańców Dziwiszowa.
Wnioskodawca deklaruje wykaszanie drogi we
własnym zakresie.
4.Utworzenie rocznego planu pracy świetlicy wiejskiej
w Dziwiszowie, zatrudnienie animatorów kultury do
prowadzenia zajęć w świetlicy.
Radny Wacław Lesik
Naniesienie na mapę gminy hydrantów i przekazanie jej
do jednostek OSP.
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
1.Ustawienie znaku na ulicy w Górnym Dziwiszowie
oznaczającego charakter drogi.
2.Zamontowanie barierek ochronnych w miejscach
niebezpiecznych na nowo wyremontowanej drodze
w Górnym Dziwiszowie.
3.Zagospodarowanie działki nr 41 w Dziwiszowie,
przeznaczenie jej na utworzenie placu zabaw dla
dzieci.
Radna Małgorzata Kuczyńska
Wycięcie, przycięcie zakrzaczeń przy ul. Długiej 20.
Radna Lidia Kaczmarczyk Pałucha
1.Zamieszczanie na stronie internetowej przed sesją
projektów uchwał oraz projektu protokołu z sesji
Rady Gminy.
2.Czy załączniki do protokołu zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z protokołem?
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
Zakupienie nowej drukarki do wydruku rachunków za
wodę i kanalizację. Rachunki są nieczytelne i nie są
przyjmowane na poczcie.
Uchwały oraz protokoły zamieszczone są w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.jezowsudecki.pl oraz są do wglądu w Biurze Rady
w Urzędzie Gminy.
Redakcja
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który na pewno będzie stanowił pamiątkę. Po ustaleniu
klasyfikacji, Dyrektor Sportowy Edward Fedyczkowski
oraz Dyrektor Biegu Krzysztof Majka wręczyli puchary
i nagrody rzeczowe.

„Ledwie Dycha”
Pod takim hasłem, dnia 14 listopada 2015 roku na
Górze Szybowcowej odbyła się jesienna edycja biegów
RUNEXTREME LEDWIE DYCHA. Organizatorem
imprezy była firma STOOR oraz grupa biegowa
„Strzegomska dwunastka” przy wsparciu finansowym
i organizacyjnym Gminy Jeżów Sudecki pod patronatem honorowym Wójta Gminy Jeżów Sudecki. Celem
imprezy była popularyzacja i upowszechnianie biegania,
jako zdrowej i prostej formy aktywności fizycznej, oraz
promocja Gór Kaczawskich i Gminy Jeżów Sudecki.

W kategorii OPEN mężczyźni:
I miejsce Holly Piotr (Wałbrzych) z czasem 43:04 min.
II miejsce Brydl Pavel (Trutnov) z czasem - 43:12 min.
III miejsce Walaszczyk Bartłomiej (Świętoszów)
z czasem - 45:09 min.
W kategorii OPEN kobiety:
I miejsce Mysłek Anna (Jelenia Góra) z czasem
- 58:18 min.
II miejsce Szymańska Brygida (Strzegom) z czasem
- 1:00:03 min.
III miejsce Łabuda Dominka (Kamienna Góra) z czasem
- 1:00:38 min.

Na starcie stawiło się 150 zawodników w różnych
kategoriach wiekowych, najstarszy uczestnik ukończył
74 lat. Najwięcej biegaczy przyjechało ze Strzegomia,
Żar, Lubawki, Wałbrzycha, Świeradowa Zdroju, Sobótki,
mimo to, że impreza odbyła się w bliskim sąsiedztwie
Jeleniej Góry, to zawodników z Jeleniej Góry i okolic na
starcie było bardzo niewielu.

Kolejna edycja zawodów odbędzie się już na
wiosnę i organizatorzy mają nadzieję, że zostanie pobity
kolejny rekord zawodników. Wszystkich serdecznie
zapraszamy, a zachętą do udziału w zawodach niech będą
prezentowane zdjęcia.

Góra Szybowcowa powitała uczestników piękną
słoneczną pogodą, która była zwieńczeniem sezonu
biegowego. Po ukończeniu biegu każdy zawodnik mógł
się posilić regeneracyjnym posiłkiem, przygotowanym
przez Restaurację „HEXA 66".
Każdy uczestnik na mecie otrzymał pamiątkowy
medal wykonany z ekologicznego materiału (glina),

Redakcja
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Gminny Turniej Tenisa Stołowego
„Złota Jesień”

1. Mateusz
2. Paweł
3. Ksawier

Dnia 21.11.2015 r. Jeżowie Sudeckim odbył się
Gminny Turniej Tenisa Stołowego „Złota Jesień” , który
był 2. turniejem V edycji Grand Prix Tenisa Stołowego
Dzieci i Młodzieży gminy Jeżów Sudecki. 56 zawodników rywalizowało w 4 kategoriach.

Berej
Kamuda
Potaczek

Siedlęcin
Siedlęcin
Siedlęcin

Kategoria 3 - rocznik 2002 - 2000
1. Sabina
Gałuszka
2. Marcelina Dachowska
3. Aleksandra Dudek
1. Norbert
2. Kacper
3. Marek

Jeżów Sudecki
Janówek
Jeżów Sudecki

Jamróz
Jeżów Sudecki
Jasnosz
Jeżów Sudecki
Matubowski Czernica

Wyniki zawodów:
Kategoria 1 - rocznik 2005 i młodsi
1. Oliwia
Kowal
Płoszczyna
2. Marta
Marchewka Siedlęcin
3. Martyna
Florczyk
Jeżów Sudecki
1. Kajetan
2. Michał
3. Damian

Dusznik
Jaczenia
Gurtatowski

Siedlęcin
Siedlęcin
Jeżów Sudecki

Kategoria 4 - rocznik 1999 i starsi
1.Zbigniew Sos
Siedlęcin
2.Krystian
Jamróz
Jeżów Sudecki

Kategoria 2 - rocznik 2003 - 2004
1. Beata
Tyrańska
Płoszczyna
2. Julia
Wekłyk
Siedlęcin
3. Aleksandra Kopeć
Jeżów Sudecki

Andrzej Zaremba

Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
w Szkole Podstawowej w Czernicy
25. listopada 2015 r. dzieci z klas 0 - III SP
w Czernicy świętowały Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Dzieci miały okazję poznać historię powstania
pluszowej maskotki. Obejrzały prezentację o sławnych
misiach na świecie przygotowaną przez swoich starszych
kolegów i koleżanki z klasy VI. Podczas zabawy
tanecznej dzieci zaprezentowały przyniesione przez
siebie zabawki; maskotki i przytulanki - misie. Przeprowadzono konkursy, zawody zręcznościowe i sprawnościowe: układanie puzzli, wyjadanie miodu z talerzyka
bez pomocy rąk, rysowanie misia z zawiązanymi
oczami.” Odbyły się też: zabawy i konkursy w parach
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i grupach: „Misiowa gimnastyka”, „Misiowe figle”.
Dzieci obejrzały bajkę „Miś Uszatek”. Rozstrzygnięto
także ogłoszony wcześniej konkurs plastyczny. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody w postaci przyborów do
pisania i rysowania oraz słodycze.
Imprezę zakończono zabawą ze śpiewem „Stary
niedźwiedź”. Obchody tego nietypowego święta sprzyjają integracji uczniów naszej szkoły, ale przede
wszystkim są pretekstem do propagowania czytelnictwa.
Ten dzień przyniósł dzieciom wiele radości i satysfakcji.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze
Szkoły Podstawowej w Czernicy
Sukces na XVI Dolnośląskich Igrzyskach
Integracyjnych Szkół i Ośrodków Specjalnych oraz
Masowych w Dzierżoniowie
W czwartek 26.11.2015 r. na zaproszenie Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu reprezentacja
naszej gminy składająca sie z uczniów Zespołu Szkół
w Jeżowie Sudeckim i Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie /startująca pod nazwą Zespół Szkół w Jeżowie
Sudeckim/ wzięła udział w Dolnośląskich Igrzyskach
Integracyjnych Szkół i Ośrodków Specjalnych i Masowych w Dzierżoniowie. W ramach zawodów przeprowadzono cztery konkurencje: bieg sztafetowy, zabawa
„sadzenie ziemniaków”, przeciąganie liny oraz turniej
piłki nożnej. W zawodach udział wzięło sześć ekip
z całego województwa dolnośląskiego.
Nasz zespół osiągnął duży sukces, zajmując
w klasyfikacji generalnej po czterech konkurencjach
I miejsce, powtarzając sukces sprzed roku.
W Dzierżoniowie wystąpili: Sabina Gałuszka,
Patrycja Schlachter, Wiktoria Różańska, Julia Lachowicz, Agata Jabkowska, Aleksandra Guzowska, Norbert
Jamróz, Olaf Mela, Mateusz Karmelita, Jakub Karmelita,
Mateusz Berej, Paweł Kamuda.
Uczniów przygotowali do imprezy nauczyciele wf
Zbigniew Sos i Andrzej Zaremba.
puzzle w postaci 16 landów niemieckich. Trzecia część
polegała na rozpoznawaniu krajobrazów, miast, budowli
postaci oraz podaniu 4 istotnych informacji na ich temat.
Uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce.
W konkursie tym bierzemy udział co roku. Ekipa
nasza, pomimo, że z najmniejszej placówki, została już
trzy razy okrzyknięta zwycięzcą. W tym roku zabrakło
nam zaledwie 2 punktów do I miejsca. W przyszłym roku
również postaramy się być niełatwym przeciwnikiem.
Do konkursu, przygotowała uczniów nauczycielka języka niemieckiego mgr Anna Pomorska.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

V Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach
niemieckiego obszaru językowego
Dnia 23 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3
w Kowarach odbył się „V Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego”. Celem
konkursu było poszerzanie wiedzy związanej z krajami
niemieckojęzycznymi oraz rozbudzanie zainteresowania
obcą kulturą.W konkursie udział wzięło pięć szkół
podstawowych. W tym roku Szkołę Podstawową
w Czernicy reprezentowali uczniowie klasy V i VI:
Dominik Jarocki, Jagoda Sumera i Patrycja Sobczyk.
Konkurs składał się z 3 części: Pierwsza część
pisemna - test wyboru. W drugiej uczniowie układali

Anna Pomorska
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ŚNIADANIE DAJE MOC
Różnorodnych kanapek, owoców i wiele innych
zdrowych smakołyków mogli spróbować uczniowie
Szkoły Podstawowej w Czernicy. Okazja to Europejski Dzień Zdrowego Żywienia oraz udział szkoły
w programie edukacyjnym ,,Śniadanie daje moc".
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
ustanowiony został 8 listopada 2007 roku przez
ówczesnego Komisarza Unii Europejskiej ds. Zdrowia
Markosa Kyprianou, który uważał, że nawyki wynie-

W celu zwiększania świadomości nt. zdrowego
odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka,w bieżącym
roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w programie
edukacyjnym ,,Śniadanie daje moc”. 6 listopada
uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali wspólny, zdrowy poczęstunek. Sprawiło to uczniom wiele
radości. Uczniowie dowiedzieli się, że śniadanie to
najważniejszy posiłek dnia. To dzięki niemu mają energię
do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę
do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! W oparciu
o 12 zasad zdrowego odżywiania przekazane zostały
uczniom cenne informacje o roli prawidłowego
żywienia.
Samorząd Uczniowski
S.P. w Czernicy

sione z dzieciństwa często mają wpływ na styl życia
w dorosłym życiu. Dzieci, które poznają zalety zdrowego
odżywiania i dowiedzą się, jak świadomie wybierać
produkty żywnościowe, będą w dorosłym życiu
prowadzić zdrowy styl życia.

Drużynowe Mistrzostwa Gminy
Szkół Podstawowych w tenisie stołowym
Jeżów Sudecki - 25.11.2015 r.
Reprezentacje szkół podstawowych z terenu
gminy spotkały się na turnieju drużynowym. Zawody
rozegrano systemem „każdy z każdym”.

Wyniki
dziewczęta
SP Jeżów Sudecki - SP Siedlęcin
SP Jeżów Sudecki - SP Czernica
SP Siedlęcin - SP Czernica
chłopcy
SP Jeżów Sudecki - SP Siedlęcin
SP Jeżów Sudecki - SP Czernica
SP Siedlęcin - SP Czernica
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3:0
3:0
3:0
1:3
0:3
3:0

Kolejność końcowa
dziewczęta
I m. SP Jeżów Sudecki
II m. SP Siedlęcin
III m. SP Czernica

chłopcy
I m. SP Siedlęcin
II m. SP Czernica
III m. SP Jeżów Sudecki

Zwycięskie drużyny grały w składach:
SP Jeżów Sudecki: Beata Tyrańska, Oliwia Kowal,
Aleksandra Kopeć
SP Siedlęcin: Mateusz Berej, Michał Jaczenia, Kajetan
Dusznik
Dwie najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców awansowały do zawodów powiatowych.
Andrzej Zaremba
Cywilnego (DLC) zdecydowali się, aby tu, w Szkole
Szybowcowej w Grunowie, na tych dawnych ziemiach
piastowskich, odzyskanych po latach, zorganizować
w dniach od 18 do 23 listopada 1945 roku I Ogólnopolską
Konferencję Szybowcową. Przyjechało na nią ponad stu
przedwojennych szybowników i działaczy lotniczych
najwyższej klasy. DLC zapewnił im bezpłatne przejazdy
i uczestnictwo w obradach. Konferencja została wzorowo zaplanowana, przygotowana i zorganizowana. Do
dziś jest największym i najskuteczniejszym przedsięwzięciem organizacyjnym w polskim lotnictwie.
W niedzielę 18 listopada 1945 otworzył ją dyrektor DLC
inż. Jan Madejczyk. Po ukonstytuowaniu się prezydium
głos zabrał współorganizator konferencji, starosta
powiatu jeleniogórskiego - Wojciech Tabaka. Gorąco
podziękował inspektorowi Tadeuszowi Puchajdzie
i instr. Wł. Dziergasowi za ich pionierskie rozeznanie
tych terenów.
W kolejnych dniach przedstawiono najistotniejsze
zagadnienia:
- stan szybowisk i szkół szybowcowych, możliwości ich
wykorzystania oraz organizacji szybownictwa,
- warsztaty reperacyjne szybowców, ich znaczenie
z uwzględnieniem czynnika wychowawczego, stan
warsztatów w Grunowie,
- wyłonienie Komisji Technicznej,
- zagadnienia przemysłu szybowcowego chałupniczego
i pomocniczego,
- zaopatrzenie przemysłu szybowcowego w niezbędne
surowce i prefabrykaty,
- sprzęt szybowcowy z uwzględnieniem posiadanego
stanu, produkcji, naprawy i przydziału,
- środki i warunki bezpieczeństwa w szybownictwie kontrola techniczna
- przepisy budowy statków powietrznych,
- metody szkolenia w pilotażu szybowcowym i powołanie Komisji Szkoleniowej,
- organizacja władz lotnictwa w Polsce,
- wyłonienie Komisji Organizacji Szybownictwa,
- modelarstwo lotnicze i jego organizacja, utworzenie
Komisji Modelarstwa Lotniczego,

JEŻOWSKA KONFERENCJA SZYBOWCOWA 2015
Mijający rok 2015 jest w naszej Kotlinie
Jeleniogórskiej ogromnie znaczącym dla lotnictwa, a dla
szybownictwa w szczególności. Jest to rok 70-lecia
polskiego szybownictwa w Jeżowie Sudeckim, które
zaczęło się pierwszym lotem instruktora Władysława
Dziergasa, wykonanym na szybowcu Kranich 2 sierpnia
1945 roku. Ten instruktor przyjechał z rejonu Białej
Krakowskiej i Żywca wraz z 40 harcerzami-szybownikami, wyszkolonymi dopiero co na szybowisku Żar.
Mieli oni zabezpieczać przed dewastacją rodzącą się
Szkołę Szybowcową i Warsztaty Szybowcowe w ówczesnym Grunowie, czyli w obecnym Jeżowie Sudec-

kim. W zamian przyrzeczono im dalsze latanie na
szybowcach. Wtedy poza W. Dziergasem nie było
w Grunowie innego polskiego instruktora. Polskich
uczniów szkolił również sympatyczny niemiecki instruktor Willy Kürten, zaś w organizacji lotów pomagał mu
drugi instruktor niemiecki, już nie latający - Hans
Stübner.
Grunów szczęśliwie był w tym czasie miejscowością, która podobnie jak Jelenia Góra nie doznała
zniszczeń wojennych. Budynki Szkoły Szybowcowej
i grunowskich warsztatów szybowcowych oraz hangary
na obecnej Górze Szybowcowej zachowały się w dobrym
stanie. Dlatego działacze Departamentu Lotnictwa
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Mańkowski, Józef Jankowski, mjr Marian Zabłocki, Jan
Andrzejewski, inż. Józef Zieleziński, mgr Czesław
Gołański, Panowie Mejer, Czesław Szczeciński i Władysław Gawlik.
Dokładnie po 70-ciu latach, 18 listopada 2015 r.
w tym samym budynku i w tej samej sali dawnej Szkoły
Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim, zorganizowano
Ogólnopolską Konferencję Szybowcową. Konferencji
towarzyszyła wystawa autorstwa Muzeum Śląskiego
w Ratingen pt. ORZEŁ NAD ŚLĄSKIEM, obrazującą
początki lotnictwa na całym Śląsku, wydarzenia i pionierów w Niemczech Celem konferencji było uczczenie
tego pierwszego sejmiku szybowcowego z roku 1945
oraz przedyskutowanie obecnej sytuacji w szybownictwie polskim. Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji w składzie: Stanisław Błasiak, Edward Dudek,
Tadeusz Kaczmarek, Jacek Musiał, Jerzy Musiał, Henryk
Mynarski, Bogusław Regulski i Krzysztof Frąckowiak,
przewodniczył prof. dr hab. Stanisław Januszewski.
Osoby te reprezentowały organizatorów Konferencji:
Dolnośląską Akademię Lotniczą i Fundację Otwartego
Muzeum Techniki, Klub Lotników Loteczka, Gminę
Jeżów Sudecki, Jeleniogórski Klub Seniorów Lotnictwa,
Aeroklub Jeleniogórski, Wrocławski Klub Seniorów
Lotnictwa, Zakład Szybowcowy „Jeżów” oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział Wałbrzych. W obradach wzięło udział 51.
uczestników z różnych ośrodków lotniczych.
Obrady o godzinie 10.00 otworzył prof. dr hab. Tomasz
Winnicki. Następnie głos zabierali m. in. Wójt Gminy
Jeżów Sudecki Edward Dudek, Stanisław Januszewski
i dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego Jacek Musiał.
W trakcie dwudniowych obrad (18 i 19 listopada) przedstawiono szereg referatów. Niżej podpisany przypomniał

- uwzględnienie szybownictwa w programie nauczania
uniwersyteckich studiów wychowania fizycznego,
- szybownictwo jako przedszkole pilotażu szybowcowego,
- rola psychologii w szkoleniu szybowcowym,
- instruktor szybowcowy, jego byt, rola i znaczenie dla
szybownictwa,
- wznowienie działalności Związku Zawodowego
Pracowników Lotnictwa,
- utworzenie Komisji Metod Szkolenia Szybowcowego,
- meteorologia na usługach lotnictwa sportowego,
- szkolenie teoretyczne w szybownictwie,
- szybownictwo w ujęciu prawa lotniczego,
- konieczność zorganizowania i uruchomienia Centralnej
Szkoły Instruktorów Szybowcowych.

Na konferencji listopadowej 1945 roku po
przeanalizowaniu powyższych zagadnień sformułowano
wnioski, które zrealizowano szybko, jeszcze w latach
czterdziestych. Już w styczniu 1946 roku utworzono
dzięki temu Instytut Szybownictwa w Aleksandrowicach. Powstało pięć warsztatów szybowcowych, które
podjęły remonty, a następnie produkcję szybowców od
podstaw. Wkrótce zorganizowano roczne szkolenia
instruktorów szybowcowych, na których w ciągu
czterech lat wyszkolono ich około 120. Przez dziesiątki
lat stanowili oni podstawową kadrę szkoleniową na
polskich lotniskach i w szkołach szybowcowych.
Szybownictwo polskie już w pierwszych latach pięćdziesiątych znalazło się w ścisłej czołówce światowej. Jest to
bezsprzeczną zasługą decyzji konferencji grunowskiej,
a więc i jej działaczy szybowcowych, którymi m. in. byli:
inż. Jan Madejczyk, płk inż Mieczysław Pietraszek, mjr
Tadeusz Kurowski, inż. Wiktor Leja, insp. Tadeusz
Puchajda, prof. Włodzimierz Humen, prof. Czesław
Bieniek, insp. Jan Czarnecki, inż. Rudolf Weigl, inż.
Władysław Janica, inż. Ryszard Bartel, inż. Aleksander
Sułkowski, instr. Piotr Mynarski, Adam Zientek, instr.
Franciszek Kępka, Mieczysław Pęczalski, insp. Romuald
Flach, Leon Czapski, Remigiusz Jankowski, Borys
Puzej, Tadeusz Ratajczyk, Mieczysław Kałużyński, instr.
Stefan Kopiński, instr. Irena Kempówna, instr. Leopold
Kwiatkowski, instr. Władysław Dziergas, instr. Antoni
Methaus, instr. A. Trzciński, instr. Dolata, por. Antoni

przebieg i ustalenia historycznej konferencji sprzed 70ciu lat. Stanisław Januszewski omówił zabytki Jeżowa
Sudeckiego i zaproponował utworzenie w gminie Parku
Kultury Lotniczej. Jest to bardzo cenna inicjatywa. Jej
zrealizowanie podniosłoby znacznie prestiż gminy,
której historycznym szybowcowym dorobkiem jest
pozycja lidera w rozwoju szybownictwa światowego,
dzięki m. in. największej w świecie ilości sprzedanych
szybowców z jeżowskiego zakładu (kilkanaście tysięcy
sztuk), odkryciu zjawiska fali i techniki lotów termi-
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cznych, produkcji znakomitych szybowców typu Zefir 2,
Bocian i Pirat oraz uzyskaniu prawie 900 diamentów za
przewyższenia ponad 5000 metrów.
Znakomita była prezentacja perspektyw Zakładu
Szybowcowego "Jeżów" przez jego właściciela, Henryka
Mynarskiego. Po wybudowaniu przez niego dwóch
nowych, świetnie wyposażonych hal, które są teraz
wykorzystane do produkcji, stare, przedwojenne hale
można będzie w przyszłości wykorzystać do utworzenia
Muzeum Szybownictwa. Jego wizualizacja zrobiła na
uczestnikach pokazu fantastyczne wrażenie. Jacek
Musiał przedstawił Aeroklub Jeleniogórski, jego dokonania i zwłaszcza wiele zrealizowanych nowych inicjatyw, jak np. prowadzone od kilku lat kolonie dla dzieci
"Przez trzeźwość do gwiazd". Bierze w nich udział
corocznie około 300 dzieci w różnych grupach wiekowych, które zapoznają się z lotniskami, szybowcami,
samolotami i zagadnieniami lotu oraz mają okazję
wykonania lotu na szybowcu. Biorą też udział w różnych

ciekawych konkursach lotniczych. Wśród uczestników
imprezy było kilka wybitnych osobistości lotniczych.
szczególnie wyróżnić tu należy Panów: Ryszarda
Witkowskiego i Tadeusza Studenckiego. Obaj są pionierami latania w Grunowie. Tadeusz Studencki był
w pierwszej czterdziestoosobowej grupie szybowników,
która przyjechała tu spod Żaru na przełomie lipca
i sierpnia 1945 roku Już w sierpniu wykonywał tu loty
z Góry Szybowcowej. Wkrótce uzyskał uprawnienia
instruktora szybowcowego i na jeżowskim szybowisku
szkolił uczniów szybowników do roku 1949. Potem, po
szkoleniu samolotowym w Aleksandrowiczach, został
pilotem PLL LOT, w którego barwach latał aż do
emerytury w roku 1990. Ryszard Witkowski po podstawowym szkoleniu w wakacje 1945 roku w Szkole
Szybowcowej w Rzadkowie koło Chodzieży, latał
w Grunowie we wrześniu 1945 roku z tzw. grupą
„wawelberczyków", w której latał również ojciec Lecha
i Jarosława Kaczyńskich - Rajmund Kaczyński. Witkowski został wszechstronnym pilotem i instruktorem I klasy
szybowcowym, samolotowym i śmigłowcowym, znakomitym pilotem doświadczalnym. jest autorem kilkudziesięciu znakomitych książek i kilkuset artykułów

prasowych. Obaj zacni piloci wykonali na fali jeleniogórskiej diamentowe loty z przewyższeniem ponad 5000
metrów: T. Studencki w roku1951, a R. Witkowski w
roku 1965 (trzeci diament). Obaj też na konferencji mieli
znakomite wystąpienia. Do takich zaliczyć też trzeba
referat Przemysława M. Jaxy-Rożena o historii jeleniogórskiego spadochroniarstwa oraz wystąpienie mgr inż.
Stanisława Zientka, jednego z najlepszych polskich
szybowników, konstruktora świetnego szybowca
szkolno-treningowego Junior, który przypomniał sylwetkę swego sławnego ojca Adama, który oblatał w Jeżowie
Sudeckim wiele wyprodukowanych tu szybowców.
Interesująca była dyskusja na temat aktualnej sytuacji
polskiego szybownictwa, które obecnie boryka się
z wieloma problemami, zwłaszcza z brakiem środków na
szkolenie podstawowe. W dyskusji na ten temat zabierali
głos tacy działacze, jak Adela Dankowska, Leszek
Mańkowski i wielu innych. Po ich wystąpieniach
O. Dominik M. Orczykowski odprawił Mszę Świętą
w intencji wszystkich lotników, związanych z Kotliną
Jeleniogórską. Jak zwykle, następnie wygłosił on
dowcipną mini gawędę, która wśród zebranych wywołała
ogólną wesołość. Był to ostatni akcent związany
z obradami. Następnie uczestnicy udali się na obiad
w restauracji Hexa-66 na Górze Szybowcowej. Tam,
w hotelu Szybownik i w budynku dawnej szkoły
szybowcowej, w której toczyły się obrad, mieszkali
przyjezdni uczestnicy konferencji. Uczestnicy zwiedzili
Izbę Lotniczej Tradycji i modelarnię. Informacji udzielał
gospodarz tych obiektów Władysław Jagiełło.
Przed listopadową konferencją, od początku sierpnia do
października bieżącym roku, odbyły się cztery monotematyczne seminaria, których referaty zamieszczono
w książce, pt. „KULTURA SKRZYDŁAMI PISANA
W 70-lecie szybownictwa polskiego na Dolnym Śląsku",
będącej dorobkiem konferencji, wydanej przez Fundację
Otwartego Muzeum Techniki (FOMT) i Biuro
Projektowo-Konsultacyjne Lotnisk AVIA-PROJEKT
pod red. Stanisława Januszewskiego. Książka ta liczy
520 stron i 39 opracowań. Można ją kupić przez internet,
kontaktując się z FOMT.
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Stanisław Błasiak
Jeżów Sudecki, 8 grudnia 2015 r.

Dzień Postaci z Bajek w Siedlęcinie
Dnia 5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W bieżącym roku Szkoła
Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Siedlęcinie włączyła się po raz pierwszy
w obchody tego dnia. Dyrektor szkoły Pani Zuzanna
Kozyra-Jędruch wyraziła zgodę, aby społeczność
uczniowska mogła w tym dniu uczestniczyć w lekcjach

w pięknych bajkowych strojach. Szkoła zamieniła się
w bajkową krainę. Na szkolnych korytarzach można było
spotkać m.in. Księżniczki, Czerwone Kapturki,
Czarownice, Królową Śniegu, Pipi Langstrumpf, Pirata,
Myszkę Miki, Groźnego Wilka. W czasie obchodów
niektóre klasy zorganizowały konkursy wymagające
znajomości treści bajek i ich bohaterów. Dzieci
rozwiązywały zagadki, rozpoznawały tytuły bajek po

Biegi Przełajowe „Zanim dorosnę do maratonu”
Świdnica - 07.11.2015 r.

W deszczową sobotę listopada uczestniczyliśmy
w biegach towarzyszących I Półmaratonowi Świdnickiemu - „Zanim dorosnę do maratonu”. W Świdnicy
wystartowała reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Siedlęcinie. Dzięki pomocy rodziców, którzy swoje
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rekwizycie oraz po przeczytaniu fragmentu książki.
Okazuje się, że dzieci doskonale znają bajki i wspaniale
radziły sobie z zadaniami.
Podsumowując, należy stwierdzić, że Dzień
Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania
zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe
książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy
moralne, rozwijają wyobraźnię, pamięć, bogacą
słownictwo.
Korzystając z okazji, można dodać, że warto
włączyć się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.
Należy pamiętać, że codzienne czytanie dzieciom to
najtańszy i najskuteczniejszy sposób na podniesienie
poziomu ich wiedzy i poprawę zachowania. Czytajmy
więc małym dzieciom, a starsze zachęcajmy do samodzielnego czytania.
Krystyna Sos
najmłodsze pociechy przywieźli na biegi, ekipa liczyła
23 zawodników. W rywalizacji wzięło udział ok. 200
zawodników z całego Dolnego Śląska. Na mecie każdego
biegu pierwsza dziesiątka otrzymywała nagrodę rzeczową i koszulkę, a pierwsze trójki pamiątkowy medal.
Najlepiej z naszych uczniów wypadli:
I miejsce
Aleksandra Borowiec w biegu na 200 m
II miejsce
Jakub Turkiewicz w biegu na 200 m
Aleksandra Guzowska w biegu na 600 m
III miejsce
Kornelia Dusznik w biegu na 200 m
IV miejsce
Filip Pyziak w biegu na 200 m
Agata Jabkowska w biegu na 600 m
Marceli Krzywy w biegu na 600 m
V miejsce
Iwo Domaradzki w biegu na 200 m
Alessia Tyka w biegu na 600 m.
Andrzej Zaremba

O tym, jak zostaliśmy uczniami…
Na ten dzień czekaliśmy od początku roku
szkolnego… Uparcie i wytrwale ćwiczyliśmy, aby dnia
14 października zaprezentować publicznie swoje
umiejętności i uroczyście ślubować . Odświętnie ubrani
w stroje galowe, z uśmiechem na twarzy i tremą
podjęliśmy to wyzwanie. I okazało się, że stres i nerwy
były niepotrzebne, gdyż egzamin zdaliśmy śpiewająco.
I tak zostaliśmy wreszcie pasowani na uczniów Szkoły
Podstawowej w Czernicy.

A było to tak…
Klasa szósta, jako nasi opiekunowie, przywitała
nas na uroczystej akademii wierszem, a potem mypierwszaki- recytowaliśmy wiersze , śpiewaliśmy,
tańczyliśmy, graliśmy na instrumentach. Naszym
występom towarzyszyła burza oklasków, co sprawiło
nam ogromną radość. Po zakończonej części artystycznej
złożyliśmy oficjalnie słowa przysięgi. Pani Dyrektor
i Pan Wójt przy pomocy magicznego ołówka pasowali
nas na uczniów! Tym symbolicznym gestem zostaliśmy
przyjęci do grona społeczności szkolnej.
Na zakończenie uczniowie klasy VI i przybyli
rodzice wręczyli nam upominki . Fajnie!
W drugiej części akademii świętowaliśmy Dzień
Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klas
starszych, pamiętając o wszystkich nauczycielach,
złożyli im serdeczne życzenia. Przygotowali także
humorystyczny pokaz mody nauczycielskiej. Na zakończenie były piosenki dla całego grona pedagogicznego
oraz pracowników od szkolnego chóru.
Po uroczystej akademii udaliśmy się na słodki poczęstunek przygotowany przez nasze mamy. Były same
pyszności!
Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci, gdyż był
naprawdę super! Po prostu PIERWSZA KLASA!
Pierwszoklasiści SP w Czernicy wraz
z wychowawczynią p. Joanną Świdzińską

Zabawa Andrzejkowa dla dzieci
Dnia 28 listopada Sołtys i Rada Sołecka
Dziwiszowa zorganizowali zabawę andrzejkową dla
dzieci. Były konkursy, lanie wosku, zabawa z chustą
klanzy, malowanie ozdób świątecznych i tańce.
Wsparcia w organizacji imprezy udzielili mieszkańcy Dziwiszowa. Pani Bogumiła Zdyb i Pani Monika
Marchewka pomagały zabawiać dzieci na zabawie. Pan
Marian Banach grał na akordeonie i organach znane
piosenki dla dzieci. Pani Lipińska zorganizowała zabawę
edukacyjną.

Dzieci odwiedził Przewodniczący Rady Gminy - Pan
Wacław Lesik, który przyniósł kuferek pysznych
cukierków. Dzieci zostały poczęstowane pączkami
z piekarni Pana Mrugały. Pani Elżbieta Kłosowska
przekazała mandarynki dla dzieci. Na zakończenie
zabawy Pan Sołtys Wojciech Szymański wręczał dzieciom paczki ze słodkościami.
Rada Sołecka dziękuje wszystkim uczestnikom
zabawy. Obecność rodziców i dzieci na takich zabawach
motywuje do organizacji podobnych imprez.
Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Kazimiera Wójcik
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artystyczny, który bazował na utworze A. Mickiewicza
„Dziady cz. II”, został przyjęty z wielkim aplauzem.
Nasze „pierwszaki” złożyły potem ślubowanie i ... wtedy
już było po wszystkim. Potem była tylko zabawa (tańce,
hulańce) i poczęstunek zorganizowany przez rodziców
i wychowawców. Wraz z naszymi gimnazjalistami bawili
się p. Wójt Edward Dudek, p. Sołtys Teresa Mitka, obie
p. dyrektor - Anna Kędzierska i Renata Sobańska - Puk,
a także rodzice i wychowawcy.
Bardzo dziękujemy naszym uczniom i ich rodzicom za
pomoc w przygotowaniu pasowania, p. Sołtys za słodki
prezencik, a p.Robertowi Królowi jak zawsze za
uwiecznienie uroczystości.

Pasowanie

28. października odbyła się w naszej szkole ważna
uroczystość. Pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi
uczniami naszego Gimnazjum. To ważne wydarzenie
zostało przygotowane przez uczniów klas I A i I B oraz
ich wychowawców, a także rodziców. Krótki występ

Iwona Majtczak
Adrian Lis
- wychowawcy klas

III miejsce
Dominik Kuźmiński w kategorii juniorów młodszych

Strefowy Turniej Warcab Stupolowych LZS 11.10.2015 r.
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze było
organizatorem Strefowego Turnieju w Warcaby
Stupolowe. W sali Domu Ludowego w Siedlęcinie 115
zawodników w różnych kategoriach wiekowych

walczyło o awans do finałów dolnośląskich, które odbędą
się w Żarowie. Sukcesem zakończył się udział w turnieju
mieszkańców Siedlęcina. Zwycięstwa i awans do
zawodów wojewódzkich uzyskali:
I miejsce
Marta Marchewka w kategorii orliczka
Mateusz Berej w kategorii młodzik
II miejsce
Fabian Dobrowolski w kategorii młodzików
Bożena Dobrowolska w kategorii seniorek
Sandra Berej w kategorii juniorek młodszych
Filip Jastrabowicz w kategorii juniorów
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Finał XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS, Mieszkańców
Wsi i Miast w warcabach stupolowych - Żarów 14.11.2015 r.
Sześcioosobowa reprezentacja naszej gminy
wzięła udział w finałowym turnieju warcab stupolowych,
który odbył się w Żarowie /powiat świdnicki/. Po
zaciętych partiach i dużych emocjach nasi zawodnicy
uzyskali następujące miejsca:
IV miejsce - Sandra Berej
VI miejsce - Marta Marchewka
VII miejsce - Mateusz Berej, Marcelina Juszczak,
Dominik Kuźmiński
X miejsce - Filip Jastrabowicz

Gratulujemy udanych startów !!!
Andrzej Zaremba

Wycieczka do Lubina
Dnia 4 listopada 2015 roku o godzinie 7.30
spotkaliśmy się przed SP w Jeżowie Sudeckim. Było nas
42 osoby i trzech nauczycieli - p. dyrektor Anna
Kędzierska, p. Iwona Majtczak (wychowawczyni I A)
i p. Adrian Lis (wychowawca IB). Wyjechaliśmy
autokarem firmy Albatros i jechaliśmy półtorej godziny.

Dojechaliśmy do Lubina o godzinie 9.40 i spotkaliśmy
się z p. Natalią, która nami się opiekowała. Wielkie
wrażenie zrobił na mnie stadion, był on po prostu
ogromny! Pani Natalia zaprowadziła nas do szatni gości.
Od razu przy wejściu zauważyłam ogromny puchar. Pani
powiedziała, że jest to Super Puchar Polski, jedyny taki
w Polsce, zdobyty przez Zagłębie. Dowiedziałam się też,
że klub Zagłębie Lubin powstał w 1946 roku, czyli rok po
zakończeniu II wojny światowej. Potem do szatni weszło
Akcja czytelnicza w Zespole Szkół w Jeżowie
Sudeckim pod hasłem ,,Służby mundurowe czytają
dzieciom bajki o smokach''
W dniach 26.-29.10.2015 w Zespole Szkół
w Jeżowie Sudeckim odbyła się akcja czytania ,,Cała
Polska czyta dzieciom'' pod hasłem ,,Służby mundurowe
czytają dzieciom bajki o smokach”. W tym roku akcja
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dwóch zawodników: Martin Polacek i Łukasz Piątek.
Zadawaliśmy im wiele pytań, np.: co jedzą, co oglądają
w telewizji, ile lat grają itp. Następnie dali nam autografy
i mogliśmy zrobić sobie z nimi zdjęcie. Mnie podpisali
się na koszulce. Gdy wyszliśmy z szatni, ustawiliśmy się
przed wejściem na murawę, tak, jak to zwykle robią
zawodnicy, ale dzieląc się na klasy I A i I B, a pani Iwonka
zrobiła nam zdjęcie. Wchodząc na stadion dostrzegłam
ławkę rezerwowych. Zauważyłam też, że środek boiska
jest wyżej, a boki są niżej. Pani Natalia wytłumaczyła
nam, że to wszystko po to, żeby podczas deszczu nie
zrobił nam się basen Zagłębia - tak jak to było na
Stadionie Narodowym. Pod murawą ukryte są rury, które
pomagają w utrzymaniu świeżości trawy, dlatego nie
można wchodzić sobie ot tak na płytę stadionu. Drużyna
Zagłębia odbywa tam tylko jeden trening przed meczem.
Pani Natalia wytłumaczyłam nam także symbolikę logo
klubowego. Zapamiętałam, że pasy na górze oznaczają
rudę miedzi, a wiele elementów powiązanych jest
z symbolami kopalni. Potem z ciekawości zajrzałam do
siłowni, a tam ćwiczył Konrad Andrzejczyk, kiedyś
mieszkał w Jeleniej Górze. Jego również poprosiłam
o autograf. Następnie spotkaliśmy jeszcze pana Pawła
Karmelitę, on teraz jest trenerem w Zagłębiu i trenuje
II zespół Zagłębia, a kiedyś pracował w naszej szkole
i uczył Wychowania Fizycznego. Pan Paweł poszedł
zapytać trenera I drużyny o to, czy moglibyśmy zobaczyć
trening. Trener się zgodził i mogliśmy uczestniczyć w
treningu I zespołu Zagłębia Lubin. Na tej wycieczce było
super, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze przekonać
naszych wychowawców, żebyśmy pojechali na mecz.
Sabina Gałuszka klasa I B
została przeprowadzona w bibliotece gminnej. W poniedziałek 26.10 czytanie rozpoczął przedstawiciel Komendy Straży Pożarnej z Jeleniej Góry p. Andrzej Ciosk bajką
,,O smoku wawelskim na wesoło''. Czytający rozmawiał
z dziećmi na temat bajki. Pytał, czy Jaśko mógłby zostać
strażakiem? Czy każdy może zostać strażakiem i jakimi
cechami powinien charakteryzować się strażak. Dzieci
dowiedziały się tego, że nie siła pomaga w kłopotach,
lecz dobre pomysły w głowie. Pan Andrzej zaprezentował dzieciom strój ognioodporny i sprzęt, który ma na
wyposażeniu każdy strażak oraz utrwalił z dziećmi
numery alarmowe.
Drugiego dnia odwiedziła dzieci przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji z Jeleniej Góry p. Beata
Sosulska - Baran i przeczytała dzieciom bajkę ,,O smoku
Hilarym i księżniczce Julitce''. Dzieci odpowiadały na
pytania dotyczące wysłuchanej bajki. Dowiedziały się,
że miłość i dobre serce Julitki pomogły jej znaleźć przyjaciela na całe życie. Pani Beata zaśpiewała dzieciom
piosenkę ,,O bezpiecznym przechodzeniu po pasach”,
przećwiczyła z uczniami numery alarmowe i bezpieczną
pozycję w razie ataku psa.

Następnego dnia zagościł u nas reprezentant
Straży Miejskiej z Jeleniej Góry p. Grzegorz Rybarczyk,
który przeczytał ,, Bajkę o smoku”. Rozmawiał z dziećmi
o ubieraniu się stosownie do pory roku, żeby nie chorować. Opowiedział uczniom o pracy strażnika miejskiego.
W ostatnim dniu czytania bajkę ,,O niebieskim
smoku” przeczytał p. Grzegorz Kuś - przedstawiciel
Służb Medycznych z Jeleniej Góry. Rozmawiał z dziećmi
o tym, że jeśli ktoś jest inny, to nie znaczy, że gorszy.
Informował, że nie wolno się z kogoś naśmiewać, robić
mu przykrości- że powinniśmy być bardziej tolerancyjni
i wyrozumiali. Lekarz przećwiczył z dziećmi pozycję
boczną bezpieczną, procedurę wzywania karetki pogotowia oraz numery alarmowe.
30.10.2015 został przeprowadzony konkurs
biblioteczny ,,Smoki i smoczyska” podsumowujący
akcję czytelniczą ,,Cała Polska czyta dzieciom” pod
hasłem ,,Służby mundurowe czytają dzieciom bajki
o smokach”. W konkursie wzięło udział 99 czytelników.
27.11.2015r. w Bibliotece Gminnej odbyło się uroczyste
podsumowanie akcji czytelniczej, podczas której pani
Staropolski barszcz czerwony
ze śledziowymi kołdunami
Barszcz czerwony:
5 kg buraków czerwonych (najlepsze są podłużne.
Połowę z nich pieczemy w piekarniku (ze skórką). Drugą
połowę trzemy na tarce w plastry. Dodajemy dwa korzenie
selera pokrojonego na ćwiarki, 4 celule upieczone w łupinach
i pokrojone w ćwiartki, 5 korzeni pietruszki i sporo kwiatu
kopru. Zalewamy wszystko wodą, tak aby przykryła wszystkie

dyrektor Anna Kędzierska wręczyła wyróżnionym
uczniom dyplomy i nagrody ufundowane przez Straż
Miejską z Jeleniej Góry.
Nagrody otrzymali:
W klasie 1a - Blanka Linsen
W klasie 1b - Kacper Leśniowski
W klasie 1c - Aleksandra Kurczyńska
W klasie 2a - Wiktoria Kędziorek
W klasie 2b - Bartosz Łukowski
W klasie 3 - Mikołaj Maciąg
Następnie wójt Gminy Jeżów Sudecki p. Edward
Dudek wręczył przedstawicielom służb mundurowych
podziękowania i statuetki ,,Przyjaciel szkoły” za ich
zaangażowanie w tegoroczną akcję czytania. Po wręczeniu nagród zaproszeni goście oraz uczniowie pod opieką
wychowawców oglądali wystawę ,,Smoki i smoczyska”.
Cała akcja czytelnicza została przygotowana
i przeprowadzona przez nauczyciela biblioteki szkolnej
Małgorzatę Prugar i nauczyciela świetlicy Publicznego
Gimnazjum Karolinę Łukomską.

Małgorzata Prugar
warzywa. Bardzo powoli gotujemy. Gdy wywar zagotuje się
po raz pierwszy , dodajemy do niego 3 łyżki polskiego
dębowego octu, klika kulek ziela angielskiego i czarnego
pieprzu, doprawiamy cukrem. Kiedy buraki w wywarze
zmiękną, przelewamy wszystko do innego garnka, do którego
dokładamy starte na tarce buraki z piekarnika. Gotujemy
całość bardzo powoli, starając się wywaru nie doprowadzić do
wrzenia. Dolewamy 1 litr wywaru z 10 dużych prawdziwków.
Podgrzewamy wszystko jeszcze jakiś czas. Zdejmujemy
z ognia, dodajemy kilka ząbków czosnku wraz ze skórkami
z kwaśnych jabłek i odstawiamy na dzień. Na drugi dzień
przecedzamy barszcz i gorący podajemy na wigilijny stół.
Śledziowe kołduny
Ciasto zagniatamy jak na pierogi (mąka zarobiona ciepłą
wodą). Do farszu dajemy ugotowane drobno posiekane
suszone grzyby wymieszane z zeszkloną na maśle cebulką.
Dobrego śledzia w oleju siekamy w blenderze, dodajemy
własnoręcznie utartej bułki, jedno jajko, soli, świeżo tłuczonego pieprzu. Wszystko razem dokładnie mieszamy.
Kołduny możemy podawać z barszczem lub osobno, na
talerzyku, polane masłem.
www.onet.pl

W świątecznym nastroju…
„Jest taki czas, co łzy w śmiech zamienia , jest
taka moc, co smutek w radość przemienia, jest taka siła,
co spełnia marzenia… To właśnie magia świąt Bożego
Narodzenia.”
Już po raz trzeci odbył się 12 grudnia 2015 roku w
Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich
koncert świąteczny połączony z kiermaszem bożonarodzeniowym przygotowany przez uczniów, nauczycieli
i rodziców z Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim.
Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców naszej
miejscowości, którzy w sobotnie popołudnie tłumnie
przybyli do budynku dawnej Szkoły Szybowcowej, by
podziwiać występy dzieci i skorzystać z adwentowego
kiermaszu, na którym nie zabrakło pięknych, oryginalnych i, przede wszystkim, własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych.

Aplauz publiczności wzbudziły występy zarówno najmłodszych - dzieci z oddziału przedszkolnego
i klas I - III szkoły podstawowej, jak również członków
szkolnego chóru. Sporo emocji wzbudziła także licytacja
szopek bożonarodzeniowych, które wyróżniały się nie

tylko wielkością i materiałem, z którego zostały wykonane, ale przede wszystkim świadczyły o dużej kreatywności jej autorów. Jak co roku, ogromnym powodzeniem cieszyły się smaczne wypieki przygotowane
przez rodziców. Mamy nadzieję, że Ci, którzy byli
uczestnikami spotkania, poczuli dzięki pięknym kolędom i pastorałkom magię i atmosferę tych najpiękniejszych, i najbardziej rodzinnych Świąt.

Pracownikom Zespołu Szkół, wszystkim występującym i Radzie Rodziców dziękuję za pomoc i zaangażowanie. Wszystkim Państwu, którzy zaszczyciliście nas
swoją obecnością, w imieniu własnymi społeczności
szkolnej, dziękuję za poświęcony czas, za każdy dar serca
i wsparcie finansowe szkoły!
Życzę także, by święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok przyniosły: zdrowie - bo jest najważniejsze,
miłość - bo jest sensem życia, wiarę - bo pozwala
przetrwać trudne chwile i nadzieję - bo wtedy to, co
niemożliwe, staje się możliwe.
Anna Kędzierska
- dyrektor Zespołu Szkół
w Jeżowie Sudeckim

Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa nr 63 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
www.jezowsudecki.pl
PRZEWODNICZĄCY
tel./fax 757-132-254, 757-132-255, 757-132-257
Czynny:
RADY GMINY
Poniedziałek
w godzinach 7.30 – 17.00
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
Wtorek – Czwartek w godzinach 7.30 – 15.30
W SPRAWACH SKARG
Piątek
w godzinach 7.30 – 14.00
I WNIOSKÓW W KAŻDY
Kasa czynna jest w godzinach:
PONIEDZIAŁEK
Poniedziałek
- 8.00 – 8.30, 10.00 – 16.30
Drogi czytelniku
1530 DO 1700
gdy już nasz Biuletyn
Wtorek – Czwartek - 8.00 – 8.30, 10.00 – 15.00
będzie niepotrzebny
przekaż go innym
Piątek
- 8.00 – 8.30, 10.00 – 13.30
Godziny przyjęć interesantów w Rewirze II Dzielnicowych I Komisariatu Policji w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 32
Poniedziałek, wtorek - w godz. 9.00 - 11.00 oraz w godz. 16.00 - 18.00
Środa
- w godz. 16.00 - 19.00
Czwartek
- w godz. 9.00 - 11.00 oraz 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. 75 75 269 38, 75 75 201 50
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