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teren cmentarza w Jeżowie Sudeckim, a w szczególności Sesje Rady Gminy
zmniejszenie strefy ochronnej istniejącego gazociągu. Po 
rozmowach z GAZ SYSTEMEM procedura jest przepro-IV Sesja Rady Gminy odbyła się dnia 9 lutego 2011 
wadzana wg. starych zasad, jest to dla nas bardzo korzystne, roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie 
ponieważ nie ponosimy kosztów z tego tytułu. Po Sudeckim, posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący 
zakończeniu budowy strefa ochronna będzie nadal wynosić Rady Gminy Artur Smolarek. W sesji uczestniczyło 11 
15-20 metrów, na tym etapie nie ma możliwości zmniejszenia radnych.
tej strefy, ale przy rozbudowie cmentarza wystąpimy do Porządek obrad obejmował następujące punkty:
Ministerstwa i wtedy otrzymamy zgodę, ponieważ GAZ 1. Otwarcie Sesji:
SYSTEM pozytywnie zaopiniował nasz wniosek w tej     a/ stwierdzenie kworum,
sprawie. Nowa sieć ma strefę ochronną 4 metry na każdą     b/ wybór protokolanta,
stronę. Ustawa nie wymaga dokonywania uzgodnień     c/ wyłożenie protokołu III Sesji Rady Gminy.
z właścicielem gruntu na przejście przez teren. Gmina będzie 2.Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
punktem kontaktowym w trakcie realizacji inwestycji, aby Przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki - w zakresie 
mieszkańcy nie musieli jeździć do Wrocławia. obejmującym lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia 

Jakie korzyści - jest to zabezpieczenie energetyczne DN 500 MOP S,4 MPA relacji Jeleniów - Dziwiszów na 
kraju, gazociąg do końca 2012 roku ma zostać oddany do obszarze Gminy Jeżów Sudecki:
użytku, jest to ponad 64 km sieci i będzie się łączył  a/omówienie projektu zmian Studium Uwarunkowań 
z gazociągiem niemieckim. Gmina będzie pobierać podatek i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
2% od wartości budowli. Nowa ustawa zezwala również na Jeżów Sudecki -  Studio Projektowe REGION Grzegorz 
stawianie wież antenowych, Ustawodawca dał termin jednego Kosturek,
roku na skontrolowanie zgodności Planu z ustawą".    b/dyskusja plenarna,

Po dyskusji Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie    c/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wprowadzenia 
zatwierdzenia wprowadzenia zmian Studium Uwarunkowań zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospo-
i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy darowania Przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki.
Jeżów Sudecki.3. Podjęcie uchwał w sprawie:

W obradach sesji uczestniczyli przedstawiciele  a/ zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki 
Dolnośląskiego Zarządu Parków Krajobrazowych nr XXVI/137/2009 z dnia 25 marca 2009  roku w sprawie 
p. Małgorzata Pierożyńska i p. Agnieszka Łętkowska.poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, 
Pani M. Pierożyńska, która zaprezentowała działalność podatku rolnego i  leśnego,
Zarządu - „-Zajmujemy się również opiniowaniem     b/zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chrośnica,
dokumentów dot. Studiumi Planu. Prowadzimy edukację     c/zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czernica,
ekologiczną poprzez prelekcje, warsztaty. Naszym zadaniem     d/zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dziwiszów,
jest dbałość o teren nam podległy. Borowy Jar, biorąc pod  e/zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jeżów 
uwagę walory przyrody ożywionej i nieożywionej, jest Sudecki,
jedynym w Europie. Mamy także zabytki techniki -     f/zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Płoszczyna,
elektrownie wodne na rzece Bóbr, schronisko Perła Zachodu     g/zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedlęcin.
nad Jeziorem Modrym. Problemem jest zaśmiecanie brzegów 4. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady
rzeki, zabezpieczenie drogi (barierki) naprawa kładki przy  i Wójta Gminy.
Perle Zachodu. Są to bardzo ważne elementy, na które trzeba 5. Interpelacje i zapytania radnych.
zwrócić uwagę. Ścieżka przyrodnicza od Jeleniej Góry do 6.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z III Sesji Rady 
Siedlęcina, na którą przyjeżdżają wycieczki szkolne z innych Gminy.
terenów.  Mamy specjalnie przystosowane sale do edukacji 7. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy. 
ekologicznej, zarząd Parku opłaca transport do ośrodka Realizując porządek obrad, Przewodniczący obrad 
w Myśliborzu, gdzie znajduje się ośrodek szkoleniowy oddał głos pani Sabinie Gontarewicz ze Studia Projektowego 
"Salamandra". W Sobieszowie odbywa się część teoretyczna, REGION, która poinformowała, że zmiana Studium 
a później dzieci mają szkolenie w terenie. Organizowane są Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
konkursy. W 2011 roku odbędzie się inauguracja działalności nego Gminy Jeżów Sudecki dotyczy budowy gazociągu 
ekologicznej, wiąże się to z wykonaniem ścieżek relacji Jeniów - Dziwiszów. Zmiana Studium (…) została 
dydaktycznych wokół siedziby parku. Planujemy otwarcie przeprowadzona zgodnie z wymogami przepisów prawa. 
ścieżki dnia 20 czerwca 2011 roku. Gmina otrzyma Został sporządzony raport oddziaływania na środowisko, był 
zaproszenie na Eko-Piknik. Corocznie kierujemy apel do czas na wniesienie uwag do projektu uchwały. Przy 
mieszkańców w sprawie zakazu wypalania traw (odczytanie opracowywaniu Studium zaktualizowano mapę o stanowisko 
apelu oraz przepisów prawa). Nasze działania głównie archeologiczne oraz projektowanie założeń Kaczawskiego 
powinny się skupić na profilaktyce, a nie odtwarzaniu tego, co Parku Krajobrazowego. Przebieg  gazociągu został ustalony
zostało zniszczone. Będzie to z korzyścią dla nas i przyszłych   z Gminą.
pokoleń". W dyskusji Wójt zabrał głos - "Wójt - Gazociąg 

W kolejnym punkcie porządku obrad radni zapoznali przebiega przez trzy miejscowości gminy: Dziwiszów, Jeżów 
się z Planami Odnowy Miejscowości, oraz przyjęli Sudecki, Siedlęcin. Jest to zadanie strategiczne kraju, które 
uchwały ws. ich przyjęcia. Uchwałą ws. została przyjęta zgodniez ustawą nie musi być realizowane trybem poprzednio 
uchwała ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki obowiązującym. Nie jest na tym etapie obowiązkowa zmiana 
nr XXVI/137/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie Studium (…) i Planu Zagospodarowania (…). Dla nas 
poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, najważniejszym elementem był przebieg gazociągu przez 



podatku rolnego i leśnego, zostali wybrani następujący Radny Zbigniew Jurek    
inkasenci w poszczególnych sołectwach: -Termin przekazania Gminie przez Agencję Nieruchomości 

1/ Sołectwo Czernica - Eugenia Rozum, Rolnych Gminie gruntu pod boisko sportowe w Janówku.
2/ Sołectwo Chrośnica - Stanisława Bieniasz, -Uruchomienie oświetlenia ulicznego od godz. 5.00 
3/ Sołectwo Janówek - Urszula Szłapa , w Janówku, ponieważ o tej godzinie odjeżdża pierwszy 
4/Sołectwo Jeżów Sudecki - Władysław Jagiełło, Bożena autobus.  Przycięcie drzew  przy lampach ulicznych, aby 

Szczepańska, skutecznie oświetlały drogę.
5/ Sołectwo Dziwiszów - Sławomir Mackiewicz, - Przegląd mostów na potoku Lipka celem sprawdzenia stanu 
6/ Sołectwo Płoszczyna - Filipina Pominkiewicz, technicznego przyczółków.
7/ Sołectwo Siedlęcin - Marian Tyka, - Czy zostało zakończone postępowanie dotyczące dewastacji 
8/ Sołectwo Wrzeszczyn - Tolisława Szatkowska - Olejnik. przystanków w Czernicy, Janówku  i Chrośnicy?
 Radni oraz goście zaproszeni złożyli  wnioski i zapytania - Udrożnienie rowu przy drodze na Rząśnik.
radnych. -Droga nr 108 w Janówku - uregulowanie stosunków 
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz wodnych.
- Remont drogi do posesji 51,52, 54 w Dziwiszowie. Radny Krzysztof Gawron 
-Czy jest informacja na temat przekazania gruntu na - Usunięcie samochodu z pobocza ulicy Ogrodowej - wjazd 

urządzenie ścieżki rowerowej na Górę Szybowcową od do budynku Ogrodowa 9. Pojazd nie jest użytkowany przez 
strony Dziwiszowa? właściciela, utrudnia on wjazd dużymi samochodami do 

-Zabezpieczenie budynku - Dziwiszów 147 przed skła- posesji.
dowaniem śmieci wewnątrz opuszczonego  budynku. - Wyczyszczenie korytek odwadniających ulicę Długą od 
Wystosować pismo do właściciela nieruchomości, aby posesji Długa 100.
zabezpieczył obiekt - pozabijał okna i drzwi. Pełna treść uchwał oraz protokołu zamieszczona jest 

Radna Agata Wolak    w Biuletynie Informacji Publicznej  www.jezowsudecki.pl 
 -Ustalenie na czyim gruncie został położony kamienny krąg oraz  dokumenty są do wglądu w Biurze Rady Gminy Jeżów 

na ul. Krętej w Jeżowie Sudeckim. Krąg stwarza zagrożenie Sudecki.
dla użytkowników drogi.

Realizując porządek obrad, Przewodniczący obrad 
V Sesja Rady Gminy odbyła się dnia 30 marca 2011 oddał głos pani Marcie Kędziorek, Skarbnikowi Gminy, która 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie omówiła projekty uchwał związane z budżetem gminy. Po 
Sudeckim,  pos iedzenie  o tworzył  i  p rowadzi l i  omówieniu projektów Rada Gminy podjęła uchwały.
Wiceprzewodniczący Andrzej Koza i  Przewodniczący Rady  Następnie p. Wójt poinformował Radnych, że 
Gminy Artur Smolarek. W sesji uczestniczyło 14 radnych. w budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano  dochody ze 
Porządek obrad obejmował następujące punkty: sprzedaży mienia w wysokości 2 mln zł, została 
1. Otwarcie Sesji: przygotowana pierwsza transza uchwał dotyczących zbycia 
    a/ stwierdzenie kworum, nieruchomości. Pan Adam Rodziewicz, pracownik Urzędu 
    b/ wybór protokolanta, Gminy zaprezentował Radzie Gminy nieruchomości 
    c/ wyłożenie protokołu IV Sesji Rady Gminy. wyznaczone do sprzedaży:
2. Podjęcie uchwał w sprawie: -Nieruchomość w Janówku  oznaczona numerem działki 67/1 
    a/ zmian w budżecie gminy na rok 2011, o pow. 3700 m2 .stanowiąca własność Gminy Jeżów 
 b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata Sudecki.  Jest to grunt rolny, pozostałość po dawnej 
       2011 -  2017, żwirowni.
    c/ wyodrębnienia funduszu sołeckiego, -Nieruchomość w Płoszczynie oznaczona numerem działki 
 d/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 132/2 o pow. 4,3300 ha, stanowiąca własność Gminy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów Jeżów Sudecki. Jest to nieruchomość rola - łąka.
Sudecki ( Janówek), -Nieruchomość w Dziwiszowie oznaczona numerem działki 

 e/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 664 o pow. 0,8448 ha, stanowiąca własność Gminy Jeżów 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów Sudecki. Jest to działka budowlana położona przy drodze 
Sudecki (Płoszczyna), wojewódzkiej, nie posiadamy  zgody na zjazd z drogi 

 f/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży wojewódzkiej na tę działkę , ale dojazd jest od dołu drogą 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów gminną. Działka jest na bardzo stromym zboczu. 
Sudecki (Dziwiszów), -Nieruchomość w Siedlęcinie  oznaczona numerem  działki 

 g/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 427/11 o pow. 0,7400 ha, stanowiąca własność Gminy 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów Jeżów Sudecki. Działka jest przeznaczona pod zabudowę 
Sudecki (Siedlęcin) mieszkaniową. Zostaje wyznaczona w całości do 

 h/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży sprzedaży, ponieważ zabudowę ogranicza transformator 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów i linie energetyczne niskiego i średniego zasilania wiszące 
Sudecki (Wrzeszczyn), nad tą działką.  

3 Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady - Nieruchomość we Wrzeszczynie oznaczona numerem  34 
i Wójta Gminy. o pow. 0,2800 ha, stanowiąca własność Gminy Jeżów 

4. Interpelacje i zapytania radnych. Sudecki. Jest to dawne wyrobisko żwiru. Nieruchomość 
5.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady położona jest wśród pól p. Nowaka, który zwrócił się 

Gminy. z pismem o nabycie ww. nieruchomości, ale sprzedaż 
6. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy. odbędzie się w drodze przetargu. Rada Gminy przyjęła 
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wszystkie uchwały zawarte w porządku obrad. 50%. Pozostałe środki będą z Rady Sołeckiej.
W interpelacjach i zapytaniach radni poruszyli następujące Radny T. Szczurowski 
tematy: - Z każdej sesji wykonywany jest wyciąg ze zgłaszanych 
Radna Krystyna Tyka zapytań radnych, na każdej sesji powinno być 
-Termin wykonania remontu przepustu na ul. Górnej przedstawiane sprawozdanie, co zostało wykonane, a co nie, 

w Siedlęcinie (p.  Rączkiewicz). z informacją dlaczego dane zadanie nie zostało wykonane.
-Na moście w Siedlęcinie jest wyrwa, która stanowi - Dnia 7 kwietnia odbędzie się wizja w terenie Komisji 

zagrożenie dla użytkowników drogi, kiedy zostanie to Gospodarki Komunalnej (...) i Komisji Rolnictwa(…), 
wykonane? będziemy na terenie Siedlęcina, Jeżowa Sudeckiego, 

-Firma Eko-Dziwak w Siedlęcinie - odbycie wizji w terenie Dziwiszowa, proszę o oddelegowanie na wizję pracownika, 
przez Komisję Gospodarki Komunalnej(…), zapoznanie się który będzie zapoznany ze sprawami omawianymi podczas 
z zasadami działalności firmy. wizji.

-Ulica Dolna w Siedlęcinie, kiedy zostaną podjęte działania Radny Zbigniew Jurek    
ws. wykonania drogi? -Montaż barier przy Chrośnickim Potoku w Janówku 

-Podziękowanie jako Rada Gminy p. Stanisławowi i Chrośnicy.
Krasuskiemu za pracę w Urzędzie Gminy. -Wyłożenie kostką placu przy świetlicy wiejskiej 

Radny Krzysztof Gawron w Chrośnicy.
-Pozyskanie działki za przystankiem przy budynku Domu -Wykonanie ujęcia wody na cmentarzu w Chrośnicy.

Ludowego w Jeżowie Sudeckim, celem urządzenia -Dokończenie remontu drogi w Chrośnicy - Zarząd Dróg 
bezpiecznej dla dzieci zatoki przystankowej. Powiatowych.

-Ulica Sportowa w Jeżowie Sudeckim -  zginęły włazy -Wykonanie przeglądu mostów w Chrośnicy i Janówku.
metalowe na studzienkach. -Okazanie granic - droga dojazdowa do posesji 60 i 62 

-Naprawa nawierzchni chodnika przy ul. Długiej w Jeżowie w Chrośnicy.
Sudeckim. -Zabezpieczenie brzegów Chrośnickiego Potoku przed 

Radny A. Koza wymywaniem.
-Dziękuję za szybką reakcję w sprawie wymiany lustra -Zamontowanie barier przy posesjach 14 i 66 w Chrośnicy.

i wymiany żarówek w oświetleniu ulicznym. -Rozważenie możliwości przystąpienia do realizacji projektu 
-Montaż spowalniaczy na ul. Krętej i Polnej nikt nie "wykluczenie cyfrowe" - instalacja Internetu w Chrośnicy 

respektuje ograniczenia prędkości. Zamontowanie i Janówku.
spowalniacza na ul. Polnej nie zdaje egzaminu, ponieważ Radna Agata Wolak    
kierowcy omijają go bokiem  -Ogłoszenie konkursu plastycznego, na podstawie wybranych 

Radna Teresa Karmelita prac wykonanie plakatu, który propagowałby wiedzę 
- Przy ul. Krętej nr 8 i 9  w Jeżowie Sudeckim jest bar- ekologiczną - nie wyrzucamy śmieci do lasu. Przepro-

dzo niebezpieczne miejsce, które należy zabezpieczyć wadzenie hepenningu z udziałem dzieci i mediów, na 
barierkami. którym dzieci wypowiedzą się na temat zaśmiecania 

 Radny Kazimierz Lewaszkiewicz środowiska, które nas otacza.
- Remont drogi do posesji 51,52, 54 w Dziwiszowie - dowóz Radny Wacław Lesik 

tłucznia. -Usuniecie suchych gałęzi drzew , które wystają za ogrodzenie 
-Mieszkańcy ul. Leśnej w Dziwiszowie proszą o spotkanie pałacu w Czernicy, gałęzie stwarzają zagrożenie dla 

z p. Wójtem. użytkowników - dzieci.
-Kiedy nastąpi przejecie działki numer 472/6 od -Konserwacja oświetlenia - wycięcie gałęzi, które przesłaniają 

p.M.Gurazdy, została wykonana droga na gruncie klosze oświetleniowe.
prywatnym, brak jest łączności między drogami. Rada -Zniszczeniu uległ przyczółek przepustu  usytuowanego na 
Gminy podjęła uchwałę ws. przejęcia działki w formie drodze pomiędzy Czernicą i  Janówkiem,  na łuku drogi 
darowizny, dlaczego teraz mamy kupować działkę? w sąsiedztwie nowo budowanej drogi przez Nadleśnictwo 

- Budynek 147 w Dziwiszowie, czy będą wykonane jakieś obłamane są krawędzie drogi. 
czynności zabezpieczające ten budynek? Pani Tolisława Olejnik - Szatkowska - Sołtys wsi Wrzeszczyn

-Boisko "Orlik"- dlaczego obiekt w godzinach popo- - Przegląd dróg na terenie Wrzeszczyna, droga powiatowa jest 
łudniowych i w soboty i niedziele jest zamknięty? spękana.

- MZK - proszę Wójta o osobisty kontakt z Prezydentem -Zagospodarowanie terenu za kapliczką we Wrzeszczynie.
Miasta Jeleniej Góry  ws. kursu  linii nr 10, mieszkańcy nie Pan Marian Tyka Sołtys wsi Siedlęcin
wyrażają zgody na zmianę trasy przejazdu. -Konieczny odłów dwóch bezpańskich psów w Siedlęcinie, 

- Śmieci - coraz bardziej teren okalający staw  jest zaśmiecony psy są niebezpieczne dla mieszkańców.
-  teren  przy wjeździe do Dziwiszowa od strony Jeleniej Wójt udzielił następujące odpowiedzi na interpelacje 
Góry i na pętli autobusowej, proszę o ustawienie tablic i zapytania:
informacyjnych o zakazie wyrzucania śmieci. - Remont przepustu na ul. Górnej w Siedlęcinie, w zawartej 

- Oznakowanie poziome na drodze wojewódzkiej, proszę umowie jest termin wykonania do końca kwietnia 2011 
o wystosowanie pisma o wykonanie oznakowania. Była roku, jeśli nie zostanie wykonane w terminie, Gmina będzie 
deklaracja Zarządu Dróg i Kolei, że te prace zostaną naliczać odsetki, zgodnie z zawartą umową.
wykonane na wiosnę. - Dziura na moście w Siedlęcinie, jest to droga powiatowa, 

- Sala Domu Ludowego - piec wymaga remontu lub wymiany. wiem, że Zarząd Dróg Powiatowych odbył wizję, na dzień 
Zakup pieca jest zadaniem inwestycyjnym, dlatego dzisiejszy miejsce zostało zabezpieczone.
zwracamy się z prośbą o dofinansowanie zakup pieca w - Wyjazdowe posiedzenie  Komisji, dnia 7 kwietnia nie będę 
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mógł uczestniczyć w wizjach, jeśli jest możliwość, proszę posesji. Właściciel deklaruje się, że odda pas gruntu 
o wyznaczenie innego terminu. Należy wysłać do członków nieodpłatnie na urządzenie drogi, pozostaje jeszcze 
komisji pisemne zawiadomienie o komisji. uzgodnić z p. Sokołowskim przekazanie pasa gruntu. 

- Pan Stanisław Krasuski, zwyczajem naszym jest, że Komisje będą na wizji i zobaczą, jak to wygląda w terenie.
dziękujemy za pracę, z Przewodniczącym ustalimy  tryb Na większość pytań zostały udzielone odpowiedzi 
i termin. Kultura naszego samorządu jest taka, że  przez Wójta Gminy podczas Sesji, na pozostałe zostaną 
podziękujemy za pracę . odpowiedzi udzielone pisemnie.

- Ulica Dolna w Siedlęcinie - musimy wypracować jedno Pełna treść uchwał oraz protokołu zamieszczona jest 
stanowisko w tej sprawie. Jeśli podejmiemy decyzję, będzie w Biuletynie Informacji Publicznej  www.jezowsudecki.pl 
się to wiązało z działaniami, które będą wymagały oraz  dokumenty są do wglądu w Biurze Rady Gminy Jeżów 
nakładów finansowych. Sudecki.

Radna K. Tyka - Sprawa ul. Dolnej trwa już 8 lat, Redakcja
stodoła została rozebrana, droga jest na mapie, ale w terenie 
nie istnieje. Mieszkańcy powinni mieć dojazd do swoich 
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Rolniczego we Wrocławiu w kategorii  "Najciekawsza "Kowalowe Skały" nagrodzone
działalność pozarolnicza 2010" - gospodarstwo rolne  
 i gospodarstwo ekologicznie.

Pani Agata Kowal Ruschil prowadzi działalność Gospodarstwo agroturystyczne "Kowalowe 
edukacyjną oraz warsztaty ekologiczne dla dzieci Skały" we Wrzeszczynie pani Agaty Kowal Ruschil 
i młodzieży. Warsztaty cieszą się bardzo dużą zdobyło I miejsce w wojewódzkim konkursie 
popularnością jako jedna z form edukacyjnych, ogłoszonym przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
gospodarstwo odwiedzają uczniowie szkół  z terenu 
Dolnego Śląska, a także odbywają  się one bezpośrednio  
w szkołach podczas zajęć szkolnych. Podczas 
prowadzonych zajęć w gospodarstwie uczniowie 
zwiedzają gospodarstwo i wykonują drobne wyroby 
z filcu. Rękodzieło wykonywane przez panią Agatę  
prezentowane jest podczas targów, kiermaszy i jest to 
doskonała promocja gospodarstwa, jak i Gminy Jeżów 
Sudecki. 
Gratulujemy.

Redakcja

nałogów i uzależnień, i ukazywaliśmy możliwości 
zdrowego, ciekawego sposobu spędzania czasu Sprawozdanie z półzimowiska w Chrośnicy
wolnego.

W trakcie zajęć dzieci malowały farbami 
żelowymi na folii, lepiły z modeliny, robiły odlewy W tym roku półzimowisko zorganizowane 
gipsowe, które malowały i ozdabiały, malowały farbami zostało od 14.02.2011r. do 25.02.2011r. Dzieci 
plakatowymi, robiły prace grupowe z wydzieranki, uczestniczyły w zajęciach od godz. 8:00 do 13:00. 
piekły ciasteczka i kiełbaski na ognisku. Każdego dnia Każdego dnia przygotowane miały śniadanie i drugie 
brały udział w konkurencjach sportowych ze słodkimi śniadanie.
nagrodami.Uczestnicy półzimowiska brali udział w prele-

Zadowolone i usatysfakcjonowane dzieci kcji i rozmowach na temat podnoszenia świadomości 
oraz prowadzący dziękują wszystkim niezawo-uczniów dotyczącej przyczyn sięgania po nikotynę, 
dnym wspomagającym nasze działania ludziom. alkohol i środki zmieniające świadomość oraz 
Podziękowania wraz z uśmiechami ślemy:uzależnień od nich. Poznawali skalę ryzyka związanego 
p. A. Karmelicie, p. E. Dudkowi, p. I. Raczyńskiemu, z paleniem papierosów, piciem alkoholu i podej-
p .A.Kelm,  p .M.Barskie j ,  p .J .Makowieckie j  mowaniem prób z narkotykami. Uzyskali wiadomości 
i  p. O. Pawlak.i umiejętności dotyczące obrony przed uzależnieniami, 

uczyli się zachowań asertywnych. W trakcie półzi-
Katarzyna Łobockamowiska propagowaliśmy zdrowy styl życia, bez 



21.02.2011 - poniedziałekZimowisko w Płoszczynie
1.Zajęcia organizacyjne.
2.Przygotowanie II śniadania - tosty, herbata.Zimowisko w Płoszczynie było prowadzone 
3.Wykonanie prac plastycznych - "Jak wyobrażamy przez nauczycieli Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim:

sobie "Obcych"?".14.02 - 18.02.2011 - p. Iwona Majtczak
4.Gry i zabawy stolikowe.21.02 - 25.02.2011 - p. Agata Nidrych

22.02.2011 - wtorekZajęcia odbywały się świetlicy wiejskiej w godzinach od 
1.Zajęcia organizacyjne.8.30 do 13.30. Prowadzone były zajęcia profilaktyczne, 
2.Przygotowanie II śniadania - kanapki, herbata.plastyczno - techniczne, muzyczno - ruchowe, gry 
3.”Nasz świetlica" - foldery reklamowe.i zabawy sportowe.
4.Przygotowanie frytek.

23.02.2011 - środa14.02.2011 - poniedziałek
1.Zajęcia organizacyjne.1.Zajęcia organizacyjne.
2.Pieczemy "chrusty".2.Ustalenie zasad obowiązujących podczas 
3.W poszukiwaniu oznak wiosny - spacer.zimowiska.
4.Gry i zabawy integrujące grupę.3.Zabawy integrujące grupę.

24.02.2011 - czwartek4.Wykonanie plakatu reklamującego zimowisko.
1.Zajęcia organizacyjne.5.Wykonanie Walentynek.
2.Przygotowanie II śniadania.15.02.2011 - wtorek
3.Ognisko.1.Zajęcia organizacyjne.
4.Zabawy na świeżym powietrzu.2.Przygotowanie II śniadania - kanapki, herbata.

25.02.2011 - piątek3.Wykonanie plakatów "Idealny człowiek - piękny 
1.Zajęcia organizacyjne.człowiek".
2.Przygotowanie II śniadania - kanapki, herbata.4.Gry i zabawy integracyjne.
3.Gry i zabawy stolikowe.16.02.2011 - środa
4.Zakończenie zimowiska.1.Gry i zabawy stolikowe.

W zajęciach uczestniczyło 6 - 8 dzieci:2.Przygotowanie II śniadania - kanapki, herbata.
1.Mateusz Tyrański3.Film - "Epoka lodowcowa 3".
2.Beata Tyrańska.4.Szukamy wiosny - spacer.
3.Katarzyna Kowal5.Wykonanie kwiecistych gałązek.
4.Oliwia Kowal17.02.2001 - czwartek
5.Natalia Markowska1.Zajęcia organizacyjne.
6.Michał Malitowicz2.Wyjazd do Jeżowa Sudeckiego na zawody sportowe 
7.Aleksandra Kwiatkowska- rywalizacja sportowa między .zimowiskami 
8.Dawid Prugar"Jeżów - Płoszczyna”

3.Przygotowanie II śniadania - wspólnie - z uczest-
Największym problemem, który często unie-nikami zimowiska w Jeżowie Sudeckim.

możliwiał prawidłowe funkcjonowanie zimowiska, było 18.02.2011 - piątek
słabe ogrzewanie sali, a także brak ciepłej wody. Należy 1.Zajęcia organizacyjne.
uwzględnić te braki przy organizacji następnych form 2.Przygotowanie II śniadania - tosty, herbata, pączki.
wypoczynku. 3.Zabawy na świeżym powietrzu - boisko 
Podziękowania za pomoc w organizacji zimowiska w Płoszczynie.
kierujemy do:4.Wykonanie masek karnawałowych.
?Wójta Gminy Jeżów Sudecki, p. Edwarda Dudka.
?Kierownika GOPS w Jeżowie Sudeckim, p. Alicji 

Karmelity,
?Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych, p. Stanisława 
Sekuły,

?Sołtysa wsi Płoszczyna,  p. Filipiny Pominkiewicz,
?Opiekuna sali w Płoszczynie, p. Krystyny Radij,
?Właścicielki sklepu "Asia" przy ul. Kiepury 45A 

w Jeleniej Górze, p. Ireny Nowak,
?Uczestników zimowiska.

Iwona Majtczak
Agata Nidrych

6



wykonano plakaty, wiele prac plastycznych, papierowe Jeżów Sudecki - Ferie zimowe
kwiaty, wykonano upominki dla sponsorów.od 14. 02. 11r. do 25. 02. 11r.
Dzieci uczyły się współdziałania w zespole w czasie 
zabaw i gier stolikowych oraz zajęć  sportowych.      
W trakcie wyprawy do pobliskiego lasu uczniowie 
dokarmiali zwierzęta i ptaki.

Zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia 
integrujące z dziećmi spędzającymi ferie zimowe 
w Płoszczynie. W trakcie trwania zimowiska 
prowadzone były zajęcia z zakresu profilaktyki 
uzależnień. Oglądano filmy, odbywały się rozmowy 
i pogadanki na temat uzależnień. Codziennie wspólnie 
przygotowywano drugie śniadania, dzieci uczyły się 
samodzielności, samoobsługi, kulturalnego spożywania 
posiłków. Starsi uczniowie opiekowali się najmłodszymi 
uczestnikami zajęć, chętnie bawili się i uczestniczyli 
w zajęciach. 

Ferie zimowe są czasem, kiedy dzieci wyjeżdżają 
na wypoczynek. Większość z nich nie ma możliwości 
skorzystania z takiej formy spędzenia wolnego czasu. 
Zostają wówczas w domu. Dla nich właśnie już po raz 
kolejny zostało zorganizowane dwutygodniowe 
zimowisko.
 Dzieci z Jeżowa Sudeckiego miały możliwość  
spędzenia ferii zimowych w szkole. Zajęcia finansowane 
były z budżetu gminy w ramach Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem 
powyższych zajęć była profilaktyka w zakresie 
nadużywania alkoholu, narkotyków oraz zachowań 
agresywnych wśród  dzieci i młodzieży.  Zajęcia były 
prowadzone przez nauczycieli Krystynę Drahan, Renatę 
Sobańską-Puk, Zbigniewa Sosa, Annę Toporowską.  

Uczniowie naszej szkoły, szczególnie te 
z najmłodszych klas, chętnie korzystają z takiej formy 
wypoczynku zimowego. Świadczy o tym liczny  udział 
w tego typu zajęciach. Dzięki nim mogą ciekawie 
spędzić ferie zimowe. A co nie mniej ważne, mają 
zapewnioną opiekę podczas pobytu rodziców w pracy.
Frekwencja dzieci i zainteresowanie już po raz kolejny 
potwierdziły, iż taka forma wypoczynku jest bardzo 
potrzebna. 

Realizacja celów zawartych w programie 
zimowiska była możliwa dzięki wsparciu i pomocy 
finansowej przewodniczącego komisji Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pana 
Stanisława Sekuły, pana wójta Edwarda Dudka, pani 
dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim Anny 

Zajęcia odbywały się w godzinach od 8.00 do 13.00. Kędzierskiej,  kierownika GOPS pani Alicji Karmelity,  
Szeroka oferta zajęć dała uczestnikom możliwość pracownika GOPS pani Ireny Skoczeń - Cichońskiej oraz 
spędzenia czasu wolnego ciekawie i bezpiecznie. członków komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach: Problemów Alkoholowych.
sportowych, komputerowych, plastycznych, muzyczno-
ruchowych, spacerach i wycieczkach po najbliższej Krystyna Drahan
okolicy.

W czasie zajęć informatycznych dzieci rozwijały 
swoje zainteresowania. Doskonaliły umiejętności 
posługiwania się komputerem, poznały także zagrożenia 
internetowe.W czasie zajęć artystyczno - plastycznych 

Dziękujemy serdecznie.
Wychowawcy i dzieci
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FERIE ZIMOWE  W SIEDLĘCINIE W programie podsumowaliśmy działania dot. profilaktyki 
uzależnień. Grupa dzieci i młodzieży wspaniale 
zaprezentowała element profilaktyczny w przedstawieniu pt. 
"Sąd nad papierosem". Jak na sąd przystało, był sędzia, 
prokurator, adwokat, świadkowie i niemal realna rozprawa, 
w której pozwanym był papieros. Oskarżony został 
o powodowanie wielu groźnych chorób, o zatruwanie 
niepalących i tym samym szkodzenie im na ich zdrowiu. 
Bardzo trudna tematyka i sam pokaz został bardzo dobrze 
odebrany przez publiczność. 

W tym dniu gościliśmy również członków 
Stowarzyszenia Rio Grappling Club Jelenia Góra, którzy 
zaprezentowali pokaz Brazylijskiego Jiu - Jitsu. Pokaz cieszył 
się wielkim zainteresowaniem zarówno wśród dzieci,  jak 
i rodziców. 

Kulminacją podsumowania zimowiska było rozdanie 
medali dla zwycięzców turniejów sportowych oraz nagród 
rzeczowych wyróżnionym w konkursach plastycznych. 

W dniach od 14 do 25 lutego 2011 roku dzieci Reasumując, należy stwierdzić, że zimowisko było imprezą 
i młodzież z Siedlęcina miały możliwość skorzystania ze bardzo udaną.
zorganizowanej formy wypoczynku, która finansowana była      
przez Gminną Komisję  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych działającą przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Jeżowie Sudeckim. Spotkania prowadzone były 
w sali Domu Ludowego w godzinach od 9.30 do 14.30. 
Uczestnicy korzystali z drugiego śniadania. Zajęcia miały 
charakter profilaktyczny. Celem było propagowanie 
zdrowego stylu życia, miłego i bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego. Część zabaw, zajęć i warsztatów ukazywała 
zagrożenie związane z uzależnieniami. Dzieci i młodzież 
zapoznały się ze zgubnymi skutkami picia alkoholu, palenia 
papierosów czy zażywania narkotyków. Ważnym tematem 
była "Sztuka odmawiania w profilaktyce uzależnień", jak 
również zagadnienie dotyczące "Agresji i sposobów radzenia 
sobie z własną i cudzą agresją". Uczestnicy brali udział w 
quizie wiedzy dot. zdrowego stylu życia oraz szkód 

Za pomoc w zorganizowaniu i  przeprowadzeniu wynikających z uzależnień.
zimowiska w Siedlęcinie dziękujemy:    Oczywiście wielką popularnością cieszyły się zajęcia 
Panu Edwardowi Dudkowi - Wójtowi Gminy,sportowe. Zorganizowano turniej tenisa stołowego oraz 
Pani Alicji Karmelicie - kierownikowi GOPS,rozgrywki w warcaby, szachy oraz piłkarzyki w trzech 
Panu Stanisławowi Sekule - przewodniczącemu Komisji,kategoriach wiekowych. Uczniowie mogli również popisać 
Pani Irenie Skoczeń-Cichońskiej - sekretarzowi Komisji,się śpiewem oraz zademonstrować uzdolnienia artystyczne. 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Zorganizowane były następujące konkursy plastyczne: "Żyj 
Panu Marianowi Tyce - sołtysowi wsi Siedlęcin,zdrowo - bez nałogów", "Bezpieczne ferie zimowe", "Moje 
Radzie Sołeckiej wsi Siedlęcin,wrażenia z zimowiska" oraz konkurs na plakat 
Pani Elżbiecie Knappe - dyrektorowi szkoły,"Propagowanie życia bez nałogów". Celem konkursu było 
Pracownikom obsługi oraz sponsorom za wsparcie nakłonienie dzieci i młodzież do osobistej twórczej 
finansowe i rzeczowe:wypowiedzi na temat zagrożeń,  jakimi są nałogi. Dużą 
Panu Andrzejowi Grochali - prezesowi Kółka Rolniczego atrakcją był wyjazd do Jeleniej Góry do Muzeum 
w Siedlęcinie,Karkonoskiego na warsztaty artystyczne. Były to zajęcia pod 
Panu Witoldowi Liebersbachowi - Cukiernia-Piekarnia,hasłem "Cudze chwalicie, swego nie znacie".  Uczniowie 
Pani Annie Solińskiej - Ann.Care Fizjoterapia,bardzo chętnie brali udział we wszystkich oferowanych 
Stowarzyszeniu Rio Grappling Club Jelenia Góra.zajęciach,  czego dowodem była tak wysoka frekwencja 

                                                                                                                           ( średnio -  30 osób).
Krystyna Sos     W ostatnim dniu zimowiska zorganizowaliśmy uroczyste 

Andrzej Zaremba    zakończenie, na które zaprosiliśmy Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sponsorów.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, 
że zgłosiła się osoba, która  zaopiekuje się  osobami starszymi, chorymi.

Kontakt GOPS 75-71-32-254, -255,- 257,  wew.122, 123
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szkołę, nasz chór Czerniczanki oraz nasz region -naszą małą Projekt edukacyjny
ojczyznę na terenie gminy, powiatu i poza nim. Jednak zrealizowany w Szkole Podstawowej w Czernicy
niewymiernym efektem jest rozwijanie talentów muzycznych w roku szkolnym 20010/2011
dzieci, obycie na scenie, a co za tym idzie, umiejętność "Hej, Boże Łaskawy”
opanowania tremy, przez co wzrasta odporność na stres, 
a uczniowie zyskują wyższą samoocenę, praca z mikrofonem, Projekt "Hej, Boże łaskawy" zrealizowany został na 
wiara w swoje możliwości, systematyczność w działaniu.zajęciach chóru, pod opieką nauczyciela sztuki mgr Anny 
Kolejnym etapem było promowanie naszej płyty. Zostało Skóry. W realizacji projektu uczestniczyli także nauczyciele 
zaplanowanych 15 koncertów.  Katarzyna Łobocka, Edyta Smagacka, Anna Kochanowska, 
Czerniczanki w Mediach.Rodzice uczniów, Rada rodziców oraz parafia Czernica.
04  XII  nagranie spotu reklamowego TV Dami Jego celem było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
16  XII  wywiad z Czerniczankami w Radiu Zachód muzycznych. W czasie poszczególnych etapów pracy nad 
22 XII  nagranie programu o Czerniczankach dla Muzycznego projektem uczniowie doskonalili umiejętności posługiwania 

Radiasię głosem, estetyki śpiewu i interpretacji utworu 
23 XII nagranie programu telewizyjnego o Czerniczankach muzycznego, a także kształtowali umiejętności współpracy w 

dla TV Karkonosze Playzespole i odpowiedzialności za poziom i wyniki jego 
15 koncertów 2010/2011działalności. W projekcie wzięło udział 27. uczniów ze 
04 grudzień  2010   Czernica  pałac wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Czernicy oraz 
06 grudzień  2010   Dom Hauptmanna  Jagniątków absolwenci naszej szkoły, łącznie 37. osób. 
12 grudzień  2010   Kościół przy alei Jana Pawła Zabobrze
17 grudzień  2010   Urząd Miejski Jelenia Góra 
18 grudzień  2010   Kościół Jana Chrzciciela w Cieplicach 
19grudzień 2010 Kościół Świętego Erazma i Pankracego 

w Jeleniej Górze
02 styczeń  2011    Jelenia Góra Kościół Garnizonowy 
06 styczeń  2011    Kościół Czernica 
08 styczeń  2011    Legnica Koncert dla Biskupa Legnickiego 
09 styczeń 2011   Jelenia Góra Filharmonia poranek, Kościół   

ul.PCK
16 styczeń  2011   Kościół Lubomierz 
22 styczeń  2011   Miłków Ośrodek opiekuńczy 
23 styczeń  2011   Kościół Mysłakowice 
30 styczeń  2011   Wleń Dom Kultury 

 Dzieci zdobyły wiele nowych doświadczeń i poznały 
wielu ciekawych i ważnych ludzi. Spotkały Prezydenta Miasta 
Jeleniej Góry Marcina Zawiłę, biskupa Marka Mendyka. 

Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2010 roku, kiedy Zobaczyły wiele ciekawych miejsc były w muzeum 
doszło do spotkania z jeleniogórską poetką panią Lidią Hauptmana w Jagniątkowie, w muzeum i kościele na 
Krzysztoń, która napisała teksty do wszystkich kolęd Legnickim Polu, w muzeum Kargula i Pawlaka 
i pastorałek, które znalazły się na naszej płycie. Kolejnym w Lubomierzu.
etapem było nawiązanie współpracy z Filharmonią  Szeroko rozwinęły swoje zainteresowania muzyczne oraz 
Dolnośląską i jej muzykami. Pani Róża Wysocka i Joanna umiejętności współpracy w dużej grupie i odpowiedzialności 
Moryc napisały muzykę do większości piosenek i kolęd na za nią. Cały projekt bardzo skonsolidował rodziców 
płytę. Spotkania z absolwentami naszej szkoły rozpoczęły się i społeczność lokalną, którzy pomagali przewozić dzieci, 
we wrześniu 2010. Na tym etapie rozpoczęła się ciężka praca przygotowywać koncerty, stroje. Zawiązały się nowe 
nad tekstami i muzyką. Pracowaliśmy nad emisją głosu, przyjaźnie pomiędzy absolwentami naszej szkoły, a dziećmi, 
dykcją interpretacją utworów oraz intonacją. Utwory nie tylko między dziećmi, ale i również między rodzicami. 
dwugłosowe ćwiczyliśmy w grupach. W tym czasie trwało Rodzice nawiązali szeroką współpracę ze szkołą.
poszukiwanie sponsorów którzy pomogliby zrealizować nasz Oto kilka relacji z koncertów Czerniczanek:
projekt. Nasi sponsorzy to: PBO Milex z ul. Wolności "Czerniczanki" promują swoją pierwszą płytę 
w Jeleniej Górze, Pre-fabrykat ul. Miłków-Brzezie Prawie dwugodzinny koncert zaprezentował w ponie-
Karkonoskie -Karpacz, Dek-Pol ul. Kolejowa Jelenia Góra działek w Domu Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie chór 
oraz sponsorzy indywidualni. Kolejnym etapem było "Czerniczanki", który funkcjonuje przy parafii i Szkole 
nawiązanie współpracy ze studiem nagrań LDB Podstawowej w Czernicy. Zespół przedstawił zgromadzonej 
w Sobieszowie. Chór Czerniczanki jeździł do studia grupami, publiczności między innymi utwory, które znalazły się 
dzieci nauczyły się tam, jak ważna jest praca zespołowa, debiutanckiej płycie zatytułowanej "Hej, Boże łaskawy". 
odpowiedzialność za całą grupę oraz to, że wielogodzinne Koncert był oficjalną premierą tego krążka, więc występowi 
nagrywanie jednej piosenki to ciężka i męcząca praca, która towarzyszyła duża trema, jednak zdaniem słuchaczy 
jeżeli zostanie wykonana bardzo dobrze, daje olbrzymią i opiekunki zespołu wszystko zabrzmiało doskonale. Chór od 
satysfakcję. Dla wszystkich dzieci był to pierwszy kontakt ze 2002 roku działa pod kierunkiem Anny Skóry. "Czerniczanki" 
studiem. mają już na swoim koncie liczne koncerty podczas 

Efektem pracy w studiu jest płyta debiutancka przeróżnych szkolnych uroczystości, a także występy podczas 
"Czerniczanek" "Hej, Boże Łaskawy", która promuje naszą festiwali i innych imprez. W repertuarze sobotniego koncertu 



znalazły się kolędy i pastorałki, co ważne, zarówno teksty, jak Niedzielska. Za pośrednictwem Radia Zachód utwory trafią 
 i muzyka są autorskim repertuarem "Czerniczanek", o który jednak do Ghazni, a płyta - jak mówią mali wykonawcy - 
zadbały Lidia Krzysztoń i Róża Wysocka. będzie prezentem dla wszystkich polskich żołnierzy.

Świąteczna płyta dla żołnierzy Koncert Noworoczny był ostatnim koncertem "Czerniczanek" 
Opublikowano 16 grudnia 2010 16:56, autor: dzieci miały okazję poznać wyjątkową osobę- Renatę Galik, 

Karolina Kamińska. niewidomą artystkę, która miała swój recital ze swoimi 
Żołnierze służący w Afganistanie będą mogli nowymi piosenkami.

posłuchać wyjątkowej płyty świątecznej. Płytę "Hej, Boże Podsumowaniem całego projektu w szkole są dwa tabla, na 
łaskawy" nagrały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czernicy. których można zobaczyć zdjęcia z koncertów i relacje 
Wśród śpiewających" Czerniczanek" są także córki starszego prasowe. Zdjęcia dostępne na stronie:
szeregowego Krzysztofa Niedzielskiego, który jest aktualnie 
na misji w Islamskiej Republice Afganistanu. - Tata bardzo 
chciał posłuchać córek, niestety, nie udało się załączyć płyty koordynator projektu
do paczki świątecznej - opowiada żona mundurowego Monika Anna Skóra 

http://www.parafiaczernica.cba.pl/index.html

był aparat fotograficzny. Przyznaliśmy nagrodę głowną - SIEDLĘCIŃSKIE DUETY
otrzymała ją Grażyna Kondras - mieszkanka Siedlęcina.
Konkurs fotograficzny "Mój Siedlęcin”Pod koniec poprzedniego roku szkolnego, po raz 
Konkurs był przeznaczony dla uczniów naszej szkoły. kolejny, nasz projekt wygrał w konkursie Działaj Lokalnie 
Należało zrobić zdjęcia ciekawym miejsc w Siedlęcinie. VII, w programie Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Zanim uczniowie przystąpili do robienia swoich fotografii, 
zorganizowaliśmy warsztaty fotograficzne, gdzie uczniowie 
uczuli się jak robić dobre ujęcia, jak wykorzystać możliwości 
aparatu cyfrowego i jak archiwizować zdjęcia na dysku 
komputera. Nagrodzono 4 uczniów: Kornelia Hałuza, Kinga 
Jabłońska, Marcelina Juszczak, Marta Sobucka.
Konkurs plastyczny "Mój Siedlęcin”
Bardzo dużo prac wpłynęło na konkurs plastyczny. Prace były 
wykonanie w formacie A4 i A3 różnymi technikami. Były 
prace malowane kredkami, akwarelą, wyklejane i kolaże. 
Przyznano 5 głównych nagród (Mateusz Berej, Eliasz 
Garliński, Marcelina Juszczak, Julia Michalczewska, Oskar 
Murzyn) i wyróżnienia.
Konkurs literacki na legendę - opowiadanie o Siedlęcinie
Uczniowie klas IV-VI mogli wziąć udział w konkursie 
literackim na legendę-opowiadanie. Wyróżniono 20 
opowiadań. Mamy nadzieję, że w kolejnych numerach Gminy Program ten realizowany jest przez Akademię Rozwoju 
będziemy mogli zamieścić niektóre z nich. Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Kaczawskie. Prace nad 
Mapa okolicy Siedlęcinarealizują projektu rozpoczęliśmy pod koniec sierpnia 2010 

roku. 
Tytuł "Siedlęcińskie Duety" nie był przypadkowy. Poprzedni, 
"Brakujące Ogniwo", łączył przedwojennych i współczesnych 
mieszkańców Siedlęcina, czego wynikiem jest obelisk 
z tablicą na byłym niemieckim cmentarzu. "Siedlęcińskie 
Duety" to duety fotograficzne, przedwojenne i współczesne. 
Głównym celem projektu była integracja społeczności 
Siedlęcina, a szczególnie dzieci i młodzieży we wspólnych 
działaniach na rzecz promowania miejscowości, poznawania 
jej historii oraz propagowania różnych form spędzania 
wolnego czasu.

Jak zawsze, w realizacji projektu skupiliśmy we 
wspólnych działaniach uczniów naszej szkoły wraz 
z nauczycielami, Radę Rodziców, Radę Sołecką oraz Gminę. 
Po raz pierwszy nasze działania wsparło Stowarzyszenie 
"Nasz Siedlęcin" oraz pracownicy Wieży Książęcej 
w Siedlęcinie (Fundacja Zamku Chudów).

Realizacja projektu skupiła się wokół 6 zadań. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonali plan 
Konkurs fotograficzny "Siedlęcińskie Duety” Siedlęcina, a którym umieścili ważne punkty zarówno 
Zgromadziliśmy ponad 20 starych, przeważnie przedwo- przyrodnicze jak i architektoniczne. 
jennych fotografii. Zadaniem osób biorących udział Folder "Dwa Kościoły”
w konkursie było wykonanie fotografii jak najbardziej Dwa siedlęcińskie kościoły to też duet. Opracowaliśmy folder-
zbliżonej tyle, że współczesnej. Konkurs był otwarty, nagrodą ulotkę o tych sakralnych zabytkach wioski. Folder 
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przygotowany jest do druku i jak tylko pozyskamy fundusze, Wystawa "Siedlęcińskie Duety", którą jeszcze można oglądać 
wydrukujemy go i będzie on udostępniony mieszkańcom w Sali Domu Ludowego zostanie w niedługim czasie 
i turystom. przeniesiona na Wieżę Książęcą, gdzie turyści zwiedzający 

22 grudnia 2010 roku otworzyliśmy wystawę Dolinę Bobru będą mogli ją obejrzeć.
"Siedlęcińskie Duety" w Sali Domu Ludowego w Siedlęcinie Wiemy, że realizacja tego projektu integrowała grupy 
i podsumowaliśmy wszystkie konkursy. Na spotkanie przybyli mieszkańców i mamy nadzieję, że zaproponowana forma 
Wójt Gminy Edward Dudek, sołtys Siedlęcina Marian Tyka, spędzania wolnego czasu zostanie przyjęta przez naszych 

ks. proboszcz Dariusz Pytel, uczniów i innych mieszkańców wsi.
przedstawicielka Fundacji 
Zamek Chudów z Wieży 
Książęcej w Siedlęcinie pani 
Katarzyna Okonowska oraz 
wielu rodziców i mieszkańców 
Siedlęcina. Na spotkaniu 
pokazano również przy-
gotowaną wystawę prac plasty-
cznych i fotograficznych, które 
w tej chwili można zobaczyć na 
korytarzach szkolnych przy 
ul. Kościelnej 5. 

mgr Elżbieta Knappe

Fryderyk Chopin - twórca nam najbliższy
    Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej 
kl. IV - VI oceniało jury w składzie: W kwietniu w Zespole Szkół w Jeżowie 
Pani dyrektor Renata Sobańska - Puk, Pani Iwona Sudeckim odbył się II etap konkursu wiedzy 
Majtczak oraz Pani Agnieszka Marszałek.o Fryderyku Chopinie. W marcu uczniowie wykazywali 

się wiedzą o naszym najwybitniejszym kompozytorze, 
Wyniki:biorąc udział w I etapie konkursu. 
I miejsce  -             Natalia Sochacka  z kl.VI
II miejsce  -            Alicja Zielińska  z kl .VI 
                               i Klaudia Tomoń  z kl. IV
III miejsce  -           Anna Łozowska z kl.VI

Brawa  dla  wszystkich  uczestników  konkursu,  
którzy  przygotowali się i zmierzyli  z obszernym 
tematem, jakim jest życie i twórczość naszego 
najwybitniejszego kompozytora.

                                                                                 

Do drugiej, ostatniej części, zakwalifikowało się 14 
uczniów z gimnazjum i 11 uczniów ze szkoły 
podstawowej. W II etapie wszyscy prezentowali swoja 
wiedzę w trzech kategoriach: wiadomości o kompo-
zytorze (pytania i test), rozpoznawanie utworów i krótka 
prezentacja opracowana przez każdego z uczestników 
konkursu.
        Przygotowanie uczniów w gimnazjum oceniało jury 
w składzie: Pani dyrektor Anna Kędzierska, Pani Anetta 
Rosołowska i Pani Agnieszka Marszałek.

Wyniki:
I   miejsce  -   Marta Michalska  kl. III B Agnieszka Marszałek 
II  miejsce  -   Aleksandra Rozum  kl. II A    
III miejsce  -   Katarzyna Jamróz  kl. IB

11



Kadeci - 1997 - 1996 r.Mistrzostwa Gminy Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
1.Joanna MackiełoSportowe w tenisie stołowym
1. Ernest Mackało
2.Katarzyna Jamróz

W sobotę dnia 26 lutego 2011 roku w sali 
2. Michał Mackiewicz

gimnastycznej Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim rozegrano 
3.Klaudia Niziurska

Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym. Turniej rozegrano 
3. Kamil Prorok

w 5 kategoriach wiekowych. Najlepszymi tenisistami w roku 
2011 zostali:

Dzieci - 2000 r. i młodsi
1.Klaudia Sierżant
1. Mateusz Śliwiński
2.Wiktoria Jędruch
2. Hubert Jamróz
3.Sandra Berej
3. Dawid Rzepka

Juniorzy-1995- 1993 r
 Seniorzy - 1992 r. i starsi

1. Paweł  Bojar
1. Mateusz Kubicz
2.Wojciech Łozowski
2. Zbigniew Sos
3. Rafał Olszowy
3. Jakub Balanda

Organizatorem turnieju był Gminny Ludowy Klub Sportowy Młodzicy - 1999 - 1998 r.
"Jeżów Sudecki", który zaprasza w niedzielę 13.03.2011 r. do 1.Dominika Majowska
Domu Ludowego w Siedlęcinie na Mistrzostwa Gminy 1. Bartłomiej Fornal
i Powiatu w szachach indywidualnych. Początek zawodów 2.Lidia Hamkało
godzina 12.00.2. Krzysztof Czajkowski

3.Aleksandra Mackieło
Andrzej Zaremba3. Przemysław Bojar

INFORMACJA W SPRAWIE UTRZYMANIA ścieków bytowych,  spełniających wymagania  określone 
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE  GMINY w odrębnych przepisach.

JEŻÓW SUDECKI 3.Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 
wyłącznie za pośrednictwem podmiotów uprawnionych, 

      Na podstawie Uchwały Nr na podstawie umowy zawartej z takim podmiotem.
XXXVII/220/2006 Rady Gminy Jeżów 4.Usuwanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń 
Sudecki z dnia 29 marca 2006 roku z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz 
w sprawie REGULAMINU UTRZYMA- terenów bezpośrednio do nich przylegających.
NIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 5.Usuwanie nawisów/sopli/ z okapów, rynien i innych części 
TERENIE GMINY JEŻÓW SUDECKI nieruchomości.
informuję mieszkańców Gminy Jeżów 6.Utrzymywanie rowów odwadniających i melioracyjnych 
Sudecki,  właścicieli nieruchomości oraz oraz terenów bezpośrednio przylegających do nich w stanie 

najemców o konieczności zapewnienia utrzymania czystości drożności i wykoszenia.
i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 7.Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału 
1.Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do rozbiórkowego i resztek  materiałów powstałych w wyniku 

gromadzenia odpadów komunalnych oraz do utrzymania remontu i modernizacji budynków.
tych urządzeń w  odpowiednim stanie sanitarnym, 8.Powierzenie usuwania odpadów niebezpiecznych, w tym 
porządkowym i technicznym. zawierających azbest wyłącznie firmom wyspecja-

2.Wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lizowanym.
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię 9. Zakaz samowolnego spalania pozostałości roślinnej na 
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powierzchni ziemi. terenu, stanowiąc zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni 
10.Zakaz wykorzystywania nieczynnych studni przydo- ziemi i wód podziemnych.

mowych do gromadzenia  odpadów komunalnych, Odpady komunalne stałe należy usuwać wyłącznie na 
nieczystości ciekłych i wód deszczowych. składowiska, a odpady komunalne ciekłe wyłącznie do 

11.Obowiązek składowania obornika i płynnych odchodów oczyszczalni ścieków.
zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach Psy powinny mieć zapewnione przez właściciela takie 
do tego przeznaczonych,  takich jak: odpowiednie płyty warunki, by nie mogły samodzielnie wydostać się poza teren 
gnojowe i zbiorniki na płynne odchody zwierzęce. nieruchomości oraz nie zagrażały osobom trzecim. 

12.Zakaz wypalania traw, terenów zielonych, nieużytków, Właściciele psów na nieruchomości wspólnej oraz 
obszarów użytkowanych rolniczo oraz wyłączonych z ich w miejscach publicznych są zobowiązani do wyprowadzania 
użytkowania. ich na smyczy. W przypadku psów, co do których istnieje 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uzasadniona obawa, że mogą zachowywać się agresywnie, 
udokumentowania korzystania z usług w zakresie zbierania, należy założyć kaganiec.
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Posesje, gdzie  przebywają psy ras mogących stworzyć 
komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych zagrożenie lub psy agresywne, powinny być opatrzone 
i transportu nieczystości ciekłych oraz przechowywania tych estetyczną i czytelną, tabliczką z informacją "uwaga pies". 
dowodów przez okres  jednego roku. Psy ras niebezpiecznych podlegają ewidencji w Urzędzie 
Na żądanie Wójta lub osoby przez niego upoważnionej, Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
właściciel nieruchomości lub osoba przez niego upoważniona Uchwała nr XXXVII/220/2006 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
zobowiązani są okazać umowę zawartą z podmiotem w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
uprawnionym do usuwania i unieszkodliwiania odpadów terenie Gminy Jeżów Sudecki", była dostarczona 
komunalnych, oraz dowody opłaty za te usługi. mieszkańcom w ubiegłej kadencji i obowiązuje  jako prawo 
W razie podejrzenia o nieszczelność zbiornika bez- miejscowe. 
odpływowego (szamba)  lub podłączenia  odpływu ścieków Pełna treść uchwały jest dostępna w Urzędzie Gminy 
sanitarnych z nieruchomości do kanalizacji deszczowej lub Jeżów Sudecki w pokojach nr 106 i nr 113 oraz na stronie 
rowu melioracyjnego czy innego nielegalnego zrzutu ścieków internetowej Gminy www.jezowsudecki.pl w Biuletynie 
upoważnione przez Wójta Gminy służby mogą dokonać Informacji Publicznej w zakładkach "dokumenty prawne" 
kontroli w celu stwierdzenia stanu technicznego szamba, czy oraz "ochrona środowiska".
też ustalenia sposobu nielegalnego zrzutu ścieków. Właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest umożliwić wstęp na teren Szanowni Mieszkańcy,  dbajmy o nieruchomości 
nieruchomości upoważnionym osobom w celu przepro- i środowisko, bo są one Naszą wizytówką.
wadzenia kontroli. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
(szamb) następować winno z wyprzedzeniem wykluczającym  Wójt Gminy 
ich przepełnienie i wylewanie się zawartości na powierzchnię  Edward Dudek

się i biernych obserwatorów. Spotkania te są doskonałą formą Wiosenne zabawy z Mamą i Tatą w Siedlęcinie
oraz okazją do poznania własnego dziecka na tle grupy  
rówieśniczej, jego przyjaciół i ich rodzin.W środę 30 marca 2011 roku uczniowie klasy II wraz 

Nasze wiosenne spotkanie rozpoczęło się od zabaw z wychowawcą Krystyną Sos zaprosili rodziców na 
integracyjnych, następnie zaproponowane zostały ćwiczenia "Wiosenne zabawy w szkole". Spotkanie odbyło się na sali 
prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki gimnastycznej w godzinach popołudniowych w ramach 
Sherborne oraz typowe zabawy ruchowe w formie wyścigów. spotkań z cyklu "Zabawy z Mamą i Tata". Takie zajęcia 
Przeplatały się one pląsami i improwizacją z zastosowaniem pozalekcyjne są bardzo cenną formą współpracy z rodzicami, 
różnych rekwizytów, np. piłek, chusty animacyjnej.gdyż uczestniczą w nich wszyscy, bez podziału na bawiących 

Przeprowadzone zajęcia miały na celu stwarzanie 
sytuacji sprzyjających integracji rodziny ze szkołą, ukazanie 
rodzicom różnorodności zabaw i zachęcanie do 
kontynuowania wybranych w domu oraz uświadomienie, że 
każda forma ruchu jest bardzo ważna dla rozwoju dziecka. 

Czas wspólnie spędzony stał się dla dzieci, a przede 
wszystkim rodziców niezapomnianym przeżyciem oraz 
potwierdzeniem, że szkoła to wspaniałe miejsce przeżywania 
radosnych chwil z własną pociechą. Dobry nastrój 
i rozradowane miny dzieci i ich rodziców znalazły swoje 
odzwierciedlenie w kolorowych portretach narysowanych 
przez samych uczestników. Czas wesołych zabaw zakończyły 
miłe rozmowy oraz piosenka w wykonaniu dzieci.

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za miłą 
atmosferę   i liczny udział w spotkaniu.

                                                                                                                                               
Krystyna Sos
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reprezentacje Jeżowa Sudeckiego, Czernicy oraz dwie Mistrzostwa Gminy w siatkówce
drużyny gospodarzy. Po rozegraniu spotkań systemem 
"każdy z każdym" zwyciężyła I drużyna Siedlęcina, Dnia 19.02.2011 r. w sali gimnastycznej Szkoły 
będąca mieszanką rutyny z młodością. Podstawowej w Siedlęcinie rozegrano Mistrzostwa 

Gminy LZS w siatkówce. W turnieju, którym orga-
Kolejność końcowa turniejunizatorem był GLKS "Jeżów Sudecki",wystartowały 

I m. Siedlęcin I
II m Siedlęcin II
III m Jeżów Sudecki
IV m. Czernica

Zwycięska drużyna grała w składzie:
Tomasz Piasecki  -  kapitan
Michał Jędrzejczyk
Dawid Godoń
Wojciech Wojtowicz
Andrzej Zaremba
Zbigniew Sos

Andrzej Zaremba

Zwycięzcom puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe K o m u n i k a t   z   II Turnieju Tenisa Stołowego 
wręczali sponsor imprezy Mariusz Zwonik oraz sołtys Jeżowa o puchar "WSI JEŻÓW SUDECKI”
Sudeckiego Władysław Jagiełło, który uroczyście Jeżów Sudecki - 26.03.2011r.  
podsumował oraz zamknął II Turniej Tenisa Stołowego 
o puchar Wsi Jeżów Sudecki. W dniu 26.03.2011 r. w Jeżowie Sudeckim rozegrano 

II Turniej Tenisa Stołowego o puchar WSI JEŻÓW 
W imprezie triumfowali:SUDECKI. Organizatorem turnieju byli:
Żacy - 2000 r. i mł.?Rada Sołecka wsi Jeżów Sudecki
I miejsce Klaudia Sierżant            Jeżów Sud.?Zespół Szkól w Jeżowie Sudeckim
                          Hubert Jamróz             Jeżów Sud.?Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Jeżowie Sudeckim
II miejsce Agnieszka Zgrzywa       Wleń?LKS "Lotnik" Jeżów Sudecki

Mateusz Śliwiński         Jeżów Sud.?Mariusz Zwonik - OKNOPLAST KRAKÓW
III miejsce Sandra Spyrka              WleńPunktualnie o 10.00 zawody rozpoczęła dyrektor 

             Kacper Jasnosz              Jeżów Sud.Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim Anna Kędzierska, która 
Młodzicy - 1999 r. - 98 r.życzyła uczestnikom samych zwycięstw oraz wspaniałej 
I miejsce Dominika Majowska Jeżów Sud.zabawy. Kolejny raz turniej został wspaniale przygotowany od 
               Jakub Kubacki Siedlęcinstrony technicznej. Puchary, medale, atrakcyjne nagrody oraz 
II miejsce Dagmara Jamróz Jeżów Sud.wspaniały poczęstunek /pyszne ciasta, kawa, herbata, zimne 
               Bartłomiej Fornal Siedlęcinnapoje/,rzygotowany przez rodziców pod szefostwem  
III miejsce Lidia Hamkało SiedlęcinBożeny Szczepańskiej ,złożyły się na sukces organizacyjny 
                   Maciej Owoc Wleńimprezy. Niespodzianką była wizyta telewizji kablowej 

"DAMI", która relację z turnieju nadała we wtorek 
Kadeci - 1997 r. - 95 r.29.03.2011 r.
I miejsce Alicja Delestowicz Jeżów Sud.
              Michał Jasny Wojanów
II miejsce Karolina Dreliszek          Łomnica
                          Ernest Mackało Jeżów Sud.
III miejsce Joanna  Mackieło Jeżów Sud.
              Michał Mackiewicz Dziwiszów

Senior
I miejsce Mariusz Motyka      MKS "Bobry" Jelenia Góra
II miejsce Mateusz Kubicz       MKS "Bobry" Jelenia Góra
III miejsce Kamil Ugrynowicz Wleń

W turnieju wzięło udział 49. zawodników i zawodniczek -
 do zobaczenia  za  rok!!!

Andrzej Zaremba 



SERNIK BRZOSKWINIOWY SPÓD DO SERNIKA (ciasto kruche)
Małgorzaty

2 szklanki mąki + 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
+ 3 żółtka + margaryna+ 0,5 szklanki cukru. 
Wszystko posiekać nożem do momentu uzyskania 
jednolitej konsystencji,  następnie wymieszać ręcznie 
i rozłożyć na blaszkę, całość posypać milimetrową 
warstwą kakao. 

 Utrzeć mikserem  5 żółtek  + 1 szklanką cukru, 
dodać ser,  wszystko dobrze wymieszać. Następnie 
cały czas mieszając,  dodać jedną szklankę mleka, 

- 1 kg sera mielonego (gotowego w wiaderku) cukier waniliowy, szklankę oleju (stopniowo 
- 8 jajek dodawać), budyń śmietankowy i sok z jednej cytryny. 
- 1 szklanka oleju Na końcu dodać ubitą pianę (z 5 jajek) i pokrojone w 
- 1 szklanka mleka 3,2% kostkę brzoskwinie. Wszystko delikatnie wymieszać. 
- 1,5 szklanki cukru Całość wyłożyć na przygotowaną blaszkę z ciastem 
- 1 cytryna kruchym. Piec 50 minut w temperaturze 180C. Po 50 
- 2 szklanki mąki minutach wyłożyć na ciasto ubitą wcześniej pianę 
- 1 kostka margaryny (palma) z trzech białek i 0,5 szklanki cukru pudru. Ciasto 
- 1 proszek do pieczenia ponownie wstawić do piekarnika i piec jeszcze 
- 0,5 szklanki cukru pudru 10 minut.
- puszka brzoskwiń
- 1 budyń śmietankowy
- 1 cukier waniliowy
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p. Agata Nidrych, p. Alfreda Kamińska, p. Mirosław ,, JUŻ CZYTAMY'’
Kaźmierczak.

Dla dzieci taka uroczystość jest wielkim 
i radosnym przeżyciem. Nasze dzieci już wiedzą ,  że
,,Książka i mądrość czytaniato jeden z największych 
cudów ludzkiej cywilizacji''.

03.03.2011r. w bibliotece szkolnej Zespołu 
Szkół w Jeżowie Sudeckim odbyło się uroczyste 
pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki 
szkolnej przygotowane przez Małgorzatę Prugar. 

Uczniowie i zaproszeni goście oglądnęli 
przedstawienie przygotowane przez uczniów klas 4 -6 
pt. ,,Kłótnie wróżek''. Dzieci odgadywały bajkowe 
postacie, wysłuchały próśb książki, czyli jak należy 

Ważnym zadaniem nauczycieli, rodziców, dziadków, obchodzić się z książkami.
starszego rodzeństwa jest krzewienie czytania wśród Następnie złożyły przysięgę, a uroczystego pasowania 
dzieci, aby codzienne sięganie po książkę stało się na czytelnika dokonała pani dyrektor Anna Kędzierska. 
nawykiem. Czytajmy, a będziemy mądrzejsi bo Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, książki 
,,książka to mądrość''.i zakładki do książek. 

Wypożyczyły swoje pierwsze książki i z zadowolo-
                                                                                                              nymi minami udały się na przepyszny ,,tłusto-

Prugar Małgorzataczwartkowy '' poczęstunek, który przygotowali 
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Czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 - 15.30
Kasa czynna jest w godzinach 8.00 - 15.00

z przerwą w godzinach 8.30 - 10.00

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

PRZYJMUJE 
INTERESANTÓW 

W SPRAWACH SKARG 
I WNIOSKÓW W KAŻDY 

PONIEDZIAŁEK OD 
GODZINY 14.00 DO 15.30

Wojewódzkiego ZOSP RP nagrody wręczał Wiceprezes Brawa dla nagrodzonych 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Druh Jan w konkursie plastycznym
Padewski.                      o pracy straży pożarnej
          Z Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim w konkursie 
brało udział kilkunastu uczniów.
W kategorii klas I - III SP                      

      W dniu 1 kwietnia 2011 r. o godzinie 12.00 
wyróżnienie otrzymał Miłosz Pietkiewicz z kl.II

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, 
W kategorii klas I -VI                           

a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
 III miejsce zajął Dawid Gulka z kl.VI

ZOSP RP w Jeleniej Górze - druh st. kpt. Jerzy Słodczyk, 
 wyróżnienie otrzymała Natalia Sochacka z kl.VI
W kategorii klas I - III gimnazjum        
 I miejsce zajął Michał Mackiewicz z kl. I
 wyróżnienie - Agnieszka Niedośmiałek z kl.III

w asyście Wiceprezesa ZOP Druha Jana Słowi-
kowskiego, wręczyli nagrody i wyróżnienia dzieciom 
i młodzieży uczestniczącym w konkursie plastycznym 
pt."Jak dzieci i młodzież widzą pracę straży pożarnej - 
gaszenie - ratowanie - ochrona." Komisja konkursowa 

Na uwagę zasługuje wysiłek naszych uczniów, 
pod kierownictwem Pani Luizy Laskowskiej, Artysty 

ponieważ oprócz nagród na etapie powiatowym 
Plastyka BWA, w dniu 27 grudnia 2010 r. ogłosiła wyniki 

i wojewódzkim prace Michała i Dawida zakwa-
konkursu. Prace nagrodzone i wyróżnione zostały 

lifikowały się na etap ogólnopolski, a prace Agnieszki 
wysłane do Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz 

i Natalii na etap międzynarodowy.
komisji konkursowej w ramach współpracy polsko - 

                                                                                       
niemieckiej - Dolny Śląsk - Saksonia. Nagrodzonym 

Agnieszka Marszałek
i wyróżnionym w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału 


