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Przewodniczący Rady Gminy 
Wacław Lesik 

Wójt Gminy
 Edward Dudek

Wigilijna Święta Noc, 
od opłatka bije blask,

 ale gdzieś tam ulicami, 
krążą ci, co są dziś sami, 
pusty talerz dostawiamy, 

może zbłądzą pod nasz dach? 
Wigilijna Święta Noc, 

niesie łaskę w każdy dom, 
serca swoje otwieramy 

dla tych, którzy są dziś z nami 
i z czułością wspominamy tych, 

co już odeszli stąd. 
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

będą czasem spokoju i szczęścia, 
radości przeżywanej w gronie najbliższych 

oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. 
Niech Nowy Rok 2019 przyniesie wszelką pomyślność

 i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.
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Uroczysta I sesja 
Rady Gminy Jeżów Sudecki 

 

 I Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła się  21 
listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. W sesji uczestniczyło 15 Radnych.

Posiedzenie otworzył Radny Senior -Marian Tyka. 

 Na protokolanta została wybrana p. Bożena 
Matuszewska - podinspektor ds. obsługi Rady Gminy. 
Po wysłuchaniu Hymnu Państwowego Radni złożyli 
uroczyste ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał 
najmłodszy wiekiem Radny Krzysztof Ślimakowski, 
następnie zostały przez Radnego wyczytane nazwiska 
Radnych, którzy wypowiedzieli słowo „Ślubuję” oraz 
niektórzy Radni dodali „Tak mi dopomóż, Bóg”.

Ślubowanie złożyli:

1.Gawron Krzysztof
2.Kacperski Andrzej
3.Kaczmarczyk Pałucha Lidia
4.Karmelita Teresa
5.Kuczyńska Małgorzata
6.Lesik Wacław
7.Lewaszkiewicz Kazimierz
8.Łobocka Katarzyna
9.Mazepa Grzegorz
10.Rosół Paweł
11.Szczepańska Bożena
12.Szućko Leon
13.Ślimakowski Krzysztof 
14.Tyka Krystyna
15.Tyka Marian.

 Kolejnym punktem posiedzenia było powołanie 
Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadziła tajne 
głosowanie celem dokonania  wyboru Przewodni-
czącego  i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.  
 W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady 
Gminy Jeżów Sudecki został radny Wacław Lesik, 
Wiceprzewodniczącymi Rady zostali radna Teresa 
Karmelita i radny Kazimierz Lewaszkiewicz. 
Następnie przewodniczenie obrad przejął nowo wybrany 
Przewodniczący Rady Gminy - Wacław Lesik. 
Realizując porządek obrad Rada Gminy powołała pięć 
komisji Rady Gminy,  przewodniczących oraz składy 
osobowe komisji: 

Komisja rewizyjna 
   1) Andrzej Kacperski - Przewodniczący Komisji 
   2) Grzegorz Mazepa
   3) Leon Szućko
   4) Małgorzata Kuczyńska

 Komisja skarg, wniosków i petycji:

   1) Katarzyna Łobocka - Przewodnicząca Komisji
   2) Małgorzata Kuczyńska
   3) Bożena Szczepańska
   4) Lidia Kaczmarczyk-Pałucha
   
 Komisja budżetu i spraw społecznych:

   1) Krystyna Tyka - Przewodnicząca Komisji
   2) Kazimierz Lewaszkiewicz
   3) Teresa Karmelita
   4) Marian Tyka
   5) Krzysztof  Ślimakowski

Komisja gospodarki komunalnej i przedsiębior-
czości:

   1) Krzysztof Gawron - Przewodniczący Komisji 
   2)Wacław Lesik
   3) Kazimierz Lewaszkiewicz
   4) Leon Szućko
   5) Bożena Szczepańska
   6) Paweł Rosół

Komisja rolnictwa, środowiska i turystyki:

   1) Grzegorz Mazepa - Przewodniczący Komisji
   2)Teresa Karmelita
   3) Andrzej Kacperski
   4) Marian Tyka
   5) Krystyna Tyka

 Była to pierwsza sesja Rady Gminy nagrywana 
i transmitowana on-line za pośrednictwem transmisji 
internetowej. Nagranie dostępne jest na stronach Gminy 
Jeżów Sudecki w zakładce E-sesja 
 Posiedzenie sesji zostało zarejestrowane, nagra-
nie znajduje się na stronie internetowej Gminy Jeżów 
Sudecki w zakładce e-sesja oraz w Biuletynie informacji 
Publicznej Gminy Jeżów Sudecki.
 Uchwały oraz protokoły zamieszczone są w 
Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie internetowej 
www.jezowsudecki.pl oraz udostępniane są do wglądu 
w Biurze Rady Gminy Jeżów Sudecki.

Redakcja 
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Dzień seniora w Jeżowie Sudeckim

      Dnia 6 października 2018r. pani Sołtys wraz Radą 
Sołecką w Jeżowie Sudeckim kolejny raz zorganizowali 
uroczyste obchody Dnia Seniora.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych 
gości przez Panią Sołtys Teresę Mitkę oraz Wójta Gminy 
Pana Edwarda Dudka.
 Panie Joanna Słabicka oraz Sylwia Mackiewicz, 
wychowawczynie ze Szkoły Podstawowej w Jeżowie 

Sudeckim, przygotowały wraz z dziećmi bardzo 
zabawny program artystyczny, który został przyjęty 
z wielką radością. Wspaniałe przedstawienie taneczne 
w wykonaniu dzieci: Agaty Górki i Michała Kaczmarka, 
Oliwii Górki i Kamila Barona oraz Nicoli Pawliszak 

i Daniela Chwedczuka ze szkoły Tańca Krzysztofa 
Cieślaka nagrodzono gromkimi brawami. Występy 
dzieci umiliły gościom to uroczyste spotkanie. Na 
zakończenie występu dzieci obdarowały wszystkich 
Seniorów pamiątkowymi upominkami.
      W kolejnym punkcie imprezy Pan Wójt Edward 
Dudek oraz jego zastępca Pan Artur Smolarek uhonoro-
wali kwiatami pary małżeńskie, które mają 50-letnie 
pożycie małżeńskie – Państwa W. i R. Pisarskich, 

K. i J. Pawliszak, S. i W. Krzysztofiak. Osobne gratulacje 
z okazji 73 rocznicy ślubu  otrzymali Państwo Smole-
niowie.
         Na przybyłych gości czekał smaczny poczęstunek 
oraz  ciasta, które tradycyjnie już zapewniły mieszkanki 
Jeżowa Sudeckiego. Za tę miłą współpracę Pani Sołtys 
osobiście  podziękowała Paniom z Rady Soleckiej. Po 

obiedzie odbyły się występy zaprzyjaźnionego zespołu 
„Dziwiszowianki”, a także występującego u nas po raz 
pierwszy zespołu „Sybiracy i Kresowianie”. Oba zespoły 
zaprezentowały znane i lubiane przeboje, które bie-
siadnicy chętnie śpiewali. Seniorzy bawili się również 
przy muzyce tanecznej, a miłe spotkanie zakończyło się 
późnym wieczorem.

Grażyna Zyśk 
Przewodnicząca Rady Sołeckiej
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Pan Kazimierz Lewaszkiewicz wieloletni Radny 
Gminy Jeżów Sudecki - Radnym na medal 

 24 sierpnia br. „Gazeta Wrocławska” ogłosiła 
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego - Cezarego Przybylskiego plebiscyt na 
Samorządowca Dolnego Śląska. Plebiscyt miał na celu 
wyłonienie przedstawicieli władzy samorządowej 
poprzez ocenę ich zaangażowania w pracy na rzecz 
lokalnej społeczności.
 Największą ilość głosów w plebiscycie otrzy-
mał Pan Kazimierz Lewaszkiewicz Radny Gminy 
Jeżów Sudecki - godnym zaznaczenia jest fakt, że 
p. Kazimierz Lewaszkiewicz jest Radnym nieprzer-
wanie od 1990 roku. 

Serdecznie gratulujemy!

Redakcja 

"”Szlakami dawnego Górnictwa po obu stronach 
Karkonoszy i Gór Izerskich”

 Gmina Jeżów Sudecki w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Interreg VA Republika Czeska - 
Polska 2014 - 2020 przystępuje do realizacji kolejnego  
projektu  pn. „Szlakami dawnego Górnictwa po obu 
stronach Karkonoszy i Gór Izerskich”.
 Partnerem projektu jest Gmina Partnerska 
Paseky nad Jizerou, projekt  będzie realizowany od dnia 
1 listopada 2018 roku do dnia 31 października 2019 
roku. 
W ramach projektu zostały zaplanowane następujące 
działania:  
1. Jasełka Bożonarodzeniowe - uczniowie i nauczyciele 

Szkoły Podstawowej Czernica przygotują Jasełka, 
które będą zaprezentowane w Gminie Jeżów Sudecki 
i w Pasekach nad Jizerou oraz Bozkovie - I kwartał 
2019.

2. Spotkanie na nartach biegowych, które  ma na celu 
integracje Gmin Partnerskich, promowanie aktyw-
nego wypoczynku oraz omówienie planowanych 
wspólnych działań na 2019 rok - I kwartał 2019 roku. 

3. Koncert Muzyki Średniowiecznej w Wieży Książęcej 
w Siedlęcinie, prezentacja dawnych utworów
i  instrumentów muzycznych - III kwartał 2019 roku.

4. Kiermasz Średniowieczny, który odbędzie się na 
terenie Wieży Książęcej w Siedlęcinie, podczas 
którego zaprezentowane będą kompozycje z natural-
nych materiałów oraz proste wypieki, potrawy. 
Mieszkańcy będą mogli nabyć ekologiczne produkty 
(żywność i rękodzieło) - III kwartał 2019 roku. 

5. Piknik Średniowieczny odbędzie się na terenie 
grodziska w Płoszczynie. Podczas działania zostanie 
przedstawiona historia życia i górnictwa w średnio-
wieczu oraz wydobywanych kruszców w sąsiedztwie 
grodziska - II kwartał 2019 roku. 

6. Dzień Seniora - spotkanie seniorów Gmin 
Partnerskich w Gminie Jeżów Sudecki, podczas, 
którego seniorzy będą mogli się spotkać, porozma-
wiać, pośpiewać, Uczniowie zaprezentują program 
artystyczny, przygotują i wręczą upominki dla 
seniorów- IV kwartał 2019 roku.

7. Po ścieżkach średniowiecza -  Rajd Gmin 
Partnerskich - trasa rajdu będzie przebiegać nowo 
wytyczonym szlakiem (od Borowego Jaru poprzez 
Górę Gapy, Wapienną Stromiec i średniowieczne 
grodzisko w Płoszczynie. Szlak turystyki pieszej 
będzie prezentował miejsca związane z miejscami 
średniowiecznego życia mieszkańców- IV kwartał 
2019 roku.  
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8. Działania Promocyjne projektu: kalendarze, ulotki, 
plakaty, broszura informacyjna o grodzisku i średnio-
wiecznym górnictwie, koszulki promocyjne dla 
uczestników Rajdu, spoty radiowe promujące kiermasz 
i piknik średniowieczny, zakup toreb bawełnianych 
z nadrukiem wykonanie 2 tablic informacyjnych 
w technice 3D promujących grodzisko i średnio-
wieczne górnictwo. 

 Celem planowanych działań jest zwiększenie 
odpowiedzialności gminy Jeżów Sudecki oraz gminy 
Paseky nad Jizerou poprzez wykorzystanie potencjału 
istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowych 
związanych ze średniowiecznym górnictwem (ślady 
dawnych wyrobisk, lokalizacje sztolni, szybów, pozosta-
łości transportu urobku oraz płuczek, a także istniejących 
instytucji muzealnych i paramuzealnych - jako miejsc 
powstania wystaw wprowadzających). Zaplanowane do 
realizacji elementy małej infrastruktury informacyjnej 
oraz edukacyjnej zdecydowanie przyczynią się do 
poprawy warunków rozwoju turystyki na obszarze 
transgranicznym i przez to stworzą warunki do wzrostu 
zatrudnienia na poziomie lokalnym. Wzrost ruchu 
turystycznego zostanie zwiększony poprzez oznako-

wanie szlaku turystyki pieszej, promującego wszystkie 
miejsca związane ze średniowieczem i historią górnictwa 
na terenie Gminy Jeżów Sudecki. W planach PTTK 
o/ Jelenia Góra jest wyznakowanie szlaku turystycznego 
od Szklarskiej Poręby do Wieży Książęcej w Siedlęcinie. 
Projektowane szlaki zostaną połączone, przez co 
zwiększy się ruch turystyczny czeskiego turysty, który 
będzie docierał do Gminy Jeżów Sudecki.  
 Budżet projekt - 19.753,92  euro, z tego:
-85% środków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, 
-5%  krajowe środki publiczne,
-10%  budżet gminy.  
 O wszystkich wydarzeniach mieszkańcy będą 
informowani za pośrednictwem: strony internetowej 
Gminy Jeżów Sudecki www.jezowsudecki.pl oraz 
www.paseky.cz, poprzez rozplakatowanie i spoty radio-
we. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału we 
wszystkich działaniach zaplanowanych w ramach 
realizacji projektu. 

Koordynator projektu  
Bożena Matuszewska. 

Projekt „Szlakami dawnego górnictwa po obu stronach Karkonoszy i Gór Izerskich” jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu 

państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa    w ramach Interreg V- A Republika  Czeska - Polska 2014-2020.

Nowe oblicze budynku Remizy Strażackiej 
w Czernicy

 W dniu 20 października 2018 roku strażacy OSP 
Czernica, mieszkańcy oraz zaproszeni goście świętowali 
uroczyste przekazanie remizy po przeprowadzonej 
inwestycji w ramach zadania: „Jeżów Sudecki na rzecz 
ochrony klimatu - termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej”, zrealizowanego w ramach 
PRO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

 Obiekt obecnie posiada zaplecze techniczno-
sprzętowe, socjalne, szkoleniowe i biurowe. Na 
uroczystość zaproszono przedstawicieli Urzędu Gminy 
Jeżów Sudecki, radnych, władze Komendy Miejskiej 
PSP w Jeleniej Górze, proboszcza parafii Czernica oraz 
przedstawicieli zaprzyjaźnionej czeskiej gminy Bozkov. 
Po złożeniu meldunku przez druha Wojciecha 
Łuszczyńskiego Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Edward 
Dudek dokonał aktu przekazania symbolicznego klucza 
do strażnicy na ręce prezesa OSP Czernica - Piotra 
Leszcza. Następnie uroczyście wręczono odznaczenia 
wzorowego strażaka, które otrzymali: Roman Niedziel-
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ski, Grzegorz Malicki, Marcin Waleryk. Odznaczono 
także druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami. Kolejno 
podziękowania za służbę, wieloletnie realizowanie zadań 
i obowiązków na rzecz OSP oraz aktywny udział 
w procesie budowy obiektu otrzymali: druh Stanisław 
Leszcz, druh Piotr Leszcz, druh Michał Kwiatkowski, 
druh Tadeusz Nowicki, druh Wiesław Lachowicz oraz 
główny wykonawca Krzysztof Jamrożek. Zaproszeni 
goście w swoich wystąpieniach podkreślali duże 
znaczenie oddawanego do użytku obiektu, nie tylko dla 
strażaków, ale i dla naszej miejscowości. Uroczystego 
poświęcenia dokonał ks.Marek Mikicionek - proboszcz 
parafii Czernica, wstęgę przecięli: Komendant Miejski 
PSP Radosław Fiołek, druh Tadeusz Nowicki oraz druh 
Wiesław Lachowicz.
 Po części oficjalnej wszyscy goście oraz 
mieszkańcy zostali zaproszeni na poczęstunek 
przygotowany przez żony strażaków, które zawsze 
z dumą wspierają swoich mężów, podziwiając 

wytrwałość i chęć niesienia pomocy. Następnie 
rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych 
godzin nocnych.

                                                                  

Urszula Leszcz 

Z chlebem dożynkowym w Gminie Partnerskiej

 Dnia 16 września br. Zespół „Dziwiszowianki” 
wraz z Panem Wójtem Gminy Jeżów Sudecki - 
Edwardem Dudkiem gościł na zaproszenie Gminy 

Partnerskiej Vierkirchen w miejscowość Melaune. 
Zostaliśmy serdecznie powitani przez Burmistrza Gminy 
- Andrę Weise i zaproszeni do wspólnego świętowania 
Dożynek z mieszkańcami Melaune. W trakcie spotkania 
mieliśmy przyjemność zaprezentować swój repertuar 
i posłuchać innych zespołów.

 W trakcie spotkanie p. Burmistrz Andrea Weise 
dziękowała uczestnikom za aktywny udział. Wójt Gminy 
- Edward Dudek przekazał na ręce p. Burmistrz bochen 
chleba i słodkości. 
 Spotkanie wzmocniło wzajemne relacje i part-
nerstwo między gminami oraz pozwoliło poznać tradycje 
i kulturę sąsiedniego kraju. 

Dziwiszowianka 
A. Grontman 
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Warsztaty modelarskie dla nauczycieli

 Euroregionalne Centrum Modelarskie w Jeżowie 
Sudeckim przeprowadziło warsztaty modelarskie dla 
nauczycieli szkół Gminy Jeżów Sudecki, w których 
uczestniczyło 10 nauczycieli. Podczas warsztatów 
nauczyciele uczyli się budowy podstaw balonów na 
grzane powietrze, modeli PW-5 SMYK i budowy 
latawców płaskich. Zajęcia prowadziła wykwalifiko-
wana kadra instruktorów modelarstwa lotniczego: 
W. Jagiełło, K. Malczuk, R. Wiaderek, M. Gurtatowski 
i K. Bański. Historię szybowcową i lotniczą naszego 
regionu opowiadał pan S. Błasiak wraz z panem 
M. Koselskim. Pomysł W. Jagiełły i A. Sowińskiej na 
zorganizowanie warsztatów okazał się przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę, w czasie gdzie modelarstwo 
lotnicze cieszy się coraz większym zainteresowaniem, 

a zdjęcia i filmy z warsztatów były emitowane w telewizji 
lokalnej i ogólnopolskiej - Teleexpressie extra. 
Podsumowanie warsztatów odbyło się 8 grudnia 2018 
roku podczas zawodów balonowych wraz z wręczeniem 
certyfikatów, które otrzymali: 

1.  Agnieszka Sowińska
2.  Agata Nidrych
3.  Karolina Łukomska
4.  Iwona Majtczak
5.  Przemysław Wrotny
6.  Katarzyna Łobocka
7.  Natalia Łobocka
8.  Joanna Cimosz - Nowak
9.  Martyna Rozum

10.  Sylwia Mackiewicz
                                          Gratulacje!

Euroregionalne Centrum Modelarskie

Sukcesy w tenisie stołowym  

            Okres jesienny sprzyja w rozwijaniu umiejętności 
w sportach halowych. Do nich należy jedna z najpo-
pularniejszych dyscyplin sportowych w naszej gminie - 
tenis stołowy. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów 
Sudecki” od wielu lat organizuje Grand Prix - cykl 
turniejów dla dzieci i młodzieży. Dzięki treningom 
i regularnej grze młodzi mieszkańcy gminy osiągają duże 
sukcesy do których zaliczamy:

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej Górze 
zorganizował drużynowe mistrzostwa powiatu szkół  
w tenisie stołowym, które odbyły się w hali sportowej 
w Jeżowie Sudeckim.

a) 04.12.2018 r. - Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej dla uczniów klasy VII, VIII i III gimnazjum

W kategorii dziewcząt:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie
  skład drużyny: Joanna Borowiec, A. Jabkowska, 
       J. Wekłyk
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II miejsce    Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim
  skład drużyny: O. Kowal, J. Lachowicz, M. Florczyk

W kategorii chłopców:
I miejsce   Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim

  skład drużyny: M. Berej, K.Balakowski, I. Piotrowski

III miejsce Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie
  skład drużyny: M. Jaczenia, K. Dusznik,
b) 05.12.2018 r. - Powiatowe Igrzyska Dzieci dla 

uczniów klas VI i młodszych
W kategorii dziewcząt:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie
  skład drużyny: A. Hamkało, M.Tyka, K. Juszczak
II miejsce     Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim
  skład drużyny: M.Trojak, N. Droździk,
W kategorii chłopców:
II miejsce Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie
  skład drużyny: J. Mamorski, G. Szpala, Ł.Kozyra
III miejsce   Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim
  skład drużyny: M. Grodzki, M. Pawłowski.
 Dalszym etapem rozgrywek są zawody strefowe, 
które odbędą się w marcu 2019 r. w Pisarzowicach koło 
Kamiennej Góry.

 Andrzej Zaremba

Aleksandra Borowiec mistrzynią Dolnego Śląska 
LZS  w warcabach stupolowych

     Ogromnym sukcesem zakończył się udział 
mieszkańców gminy w warcabach stupolowych 
rozgrywanych w ramach XIX Igrzysk Dolnośląskich 
LZS - Mieszkańców Wsi i Miast.
     Po zawodach powiatowych rozegrano 20 
października 2018 r. turniej strefy jeleniogórskiej, który 
był eliminacją do zawodów wojewódzkich. Obie 
imprezy odbyły się w Siedlęcinie - w Domu Ludowym 
oraz Szkole Podstawowej. W zawodach strefowych 
wzięło udział 114 zawodników i zawodniczek. Do 
zawodów wojewódzkich zakwalifikowali się i zajmują 
miejsca:
I miejsce
A. Borowiec
J. Borowiec
M. Berej  
S. Berej   
J. Wekłyk

II miejsce
K. Trytek
F. Ługowski
M. Juszczak
L. Hamkało

III miejsce
M. Wekłyk
K. Żegota
K. Juszczak
M. Jaczenia
     W dniu 27 października 2018 roku w świetlicy 
wiejskiej w Grodziszczu /powiat świdnicki/ odbył się 
Dolnośląski Finał Warcabów Stupolowych organizo-
wany w ramach XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS 
Mieszkańców Wsi i Miast. Ogromny sukces odniosła 

reprezentacja gminy Jeżów Sudecki składająca się 
z zawodników z Siedlęcina, która w klasyfikacji gmin 
zajęła II miejsce w województwie.   

Indywidualnie najlepiej wypadli:
A. Borowiec w kategorii orliczka - I miejsce
J. Borowiec w kategorii młodziczka - III miejsce
A. Guzowska w kategorii kadetka - IV miejsce
M. Jaczenia w kategorii kadet - IV miejsce

                          Gratulujemy sukcesów !
Andrzej Zaremba
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OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. POLSKICH NAUCZYCIELI

TAJNEGO NAUCZANIA W SIEDLĘCINIE

           W ramach 100. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę realizowany był w naszej szkole Projekt 
Edukacyjny pod nazwą „Świętujemy Niepodległą”.
Głównym celem Projektu było: propagowanie wartości 
patriotycznych i obywatelskich; budowanie szacunku dla 

symboli narodowych; kształtowanie postaw patrio-
tycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej 
i kulturowej; uświadomienie znaczenia wolności i patrio-
tyzmu w życiu każdego człowieka i narodu. Dodatko-
wym celem było rozwijanie zdolności twórczych 
i artystycznych uczniów; rozwijanie umiejętności pracy 
w grupie; integracja całej społeczności uczniowskiej oraz 
upowszechnianie pracy metodą projektu w szkole.
 W ramach Projektu zrealizowano następujące zadania:
ź Zorganizowano Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji 

Patriotycznej „Nasza Niepodległa” w kategorii 
uczniów klas I - III oraz IV - VIII;

ź Przeprowadzono Szkolny Konkurs Plastyczny pod 
hasłem „Polska w kolorze biało-czerwonym”
w kategorii klas I - III, IV - VIII oraz dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych;

ź Odbył się Szkolny Konkurs Plastyczno-Techniczny 
na „Znaczek pocztowy z okazji 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę” w kategorii 

klas I - III, IV - VIII oraz dzieci z oddziałów 
przedszkolnych;

ź Zorganizowano „Quiz o Polsce” dla uczniów klas 
V- VIII. Była to doskonała i emocjonująca zabawa, 
sprawdzająca i wzbogacająca wiedzę na temat 
polskiej historii, geografii, kultury i przyrody. 
Dodatkowym urozmaiceniem były zadania sprawdza-
jące znajomość ortografii i umiejętność wymowy 
trudnych polskich zdań. 

W ramach realizacji Projektu przygotowano również 
ścienne gazetki tematyczne:
ź "Piękna nasza Polska cała…";
ź "Polskie drogi ku niepodległości";
ź "Polskie symbole narodowe";
ź "Alfabet współczesnego patriotyzmu”.
 Uczniowie wykonali „Księgę Bohaterów 
Narodowych”, w której przedstawili Polaków, którzy 
szczególnie zasłużyli się w walce o odzyskanie niepodle-
głości przez Polskę w czasie zaborów. Byli to m.in. Józef 
Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, Maria Konopnicka, 
Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Jan Matejko. 
W czasie zajęć plastycznych uczniowie wykonywali 
elementy dekoracji na gazetki szkolne oraz uroczystą 
akademię, były to chorągiewki, kotyliony biało-
czerwone, kwiaty w barwach narodowych oraz wspa-
niała biało-czerwona konturowa mapa Polski.

 Podsumowanie końcowe Szkolnego Projektu 
Edukacyjnego „Świętujemy Niepodległą” zrealizowano 
w formie uroczystej akademii przygotowanej przez 
uczniów klas starszych pod kierunkiem Dyrektora 
Szkoły Pani Zuzanny Kozyry oraz nauczyciela języka 
angielskiego Pana Przemysława Wrotnego. Akademia 
odbyła się 9 listopada. Przygotowano wspaniały montaż 
słowno-muzyczny zawierający pieśni i wiersze patrioty-
czne. Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I - III 
zaprezentowali wspólnie „Piosenkę małego patrioty” 
oraz kilka wierszy.
 Podczas uroczystości wręczono nagrody 
zwycięzcom konkursów organizowanych w trakcie 
Projektu. Wspaniały program artystyczny zapre-
zentowany został Społeczności Siedlęcina w dniu 
11 listopada 2018 r. w sali Domu Ludowego.

 Krystyna Sos



ŚWIĘTO PLONÓW

 W sobotę 15 września 2018r. sołectwo Czernica 
gościło uczestników tegorocznego „Święta plonów”. 
Organizatorami byli Sołtysi i Rady Sołeckie czterech 
sołectw Janówka, Chrośnicy, Płoszczyny i Czernicy oraz 
Wójt Gminy - Edward Dudek. 
Do wzięcia udziału zachęcały już wcześniej wykonane 
i ustawione na boisku sympatyczne słomiane postacie 
rolników, wykonane przez p. W. i K. Łuszczyńskich, 
p. W. Jóźków, p. K. Łobocką i p. E. i M. Matubowskich.
 Uroczystości rozpoczęły się w Kościele 
św. Michała Archanioła w Czernicy mszą św. 
dziękczynną o błogosławieństwo plonów i w intencji 
rolników odprawiona przez ks. Proboszcza Marka 
Mikicionka. 

10

Wyróżnienie dla ucznia
 Szkoły Podstawowej w Czernicy 

w konkursie"”Bezpieczny KRUSnal"

 27 listopada 2018r. w Centrum Aktywności 
Społecznej „Pogórze" odbył się wojewódzki etap 
konkursu „Bezpieczny KRUSnal”, w którym wziął 
udział uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Czernicy 
Krystian Paluch. Organizatorem tegorocznego konkursu 
„Bezpieczny KRUSnal” był oddział regionalny KRUS 
we Wrocławiu oraz Placówki Terenowe w Jeleniej Górze, 
Bolesławcu, Lubaniu i Kamiennej Górze. 
 Zaś współorganizatorem konkursu była Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. 
Celem konkursu było upowszechnianie podstawowych 
zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, 
uświadomienie zagrożeń chorobowych i wypadków 
występujących w środowisku wiejskim oraz zapoznanie 
dzieci z bezpiecznym zachowaniem się na obszarze 
leśnym. Konkurs na każdym etapie polegał na rozwią-
zaniu testu składającego się z 28 pytań wyboru i jednego 
pytania problemowego. O tym, że Krystian Paluch 
bardzo dobrze orientuje się w tematyce bezpieczeństwa, 
udowodnił już na etapie regionalnym, który odbył się 
w dniu14 listopada 2018 r. w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. W etapie 

tym wzięło udział 28 uczniów z klas 4-6 szkół 
podstawowych z Podgórzyna, Miłkowa, Ścięgien, 
Barcinka, Lubomierza i Czernicy. Nasz uczeń zdobył VII 
miejsce i tym samym dostał się do etapu wojewódzkiego.
       W etapie wojewódzkim wzięło udział 37 uczniów ze 
szkół podstawowych z następujących miejscowości: 
Podgórzyn, Ścięgny, Lubomierz, Barcinek, Bożejowice, 
Brzeźnik, Żeliszów, Kraśnik Dolny, Osice, Jerzmanki, 
Czerwona Woda, Bierna, Marciszów, Trójca, Osiek 
Łużycki, Krzeszów, Pisarzowice, Miszkowice i Czernica. 
Tu również Krystian Paluch wykazał się dużą wiedzą

i kompetencją dotyczącą bezpieczeństwa na wsi oraz 
obszarze leśnym - otrzymał szczególne wyróżnienie.
 Podczas konkursu ratownicy z GOPR i strażacy 
z OSP w Rybnicy przygotowali dla dzieci szkolenie 
z zasad udzielania pierwszej pomocy przy użyciu 
fantoma oraz sprzętu wykorzystywanego przez te służby 
do ratownictwa.
 Krystianowi i pozostałym uczestnikom konkursu 
gratulujemy uzyskanych wyników. 

 Joanna Cimosz-Nowak



11

W trakcie mszy poświęcono plony i wieniec dożynkowy, 
który został wykonany przez państwa M. i F. Niedziel-
skich, p. Rumijewską, p. M. Lachowicz, p. H. Pryma-
kowską i p. A. Szytorlę. Plony tegorocznego lata 
zgromadzone zostały na wozie z „uroczymi rolnikami” - 
całość wykonana przez p. J. Jamrożek Sołtysa wsi 
Janówek. Po mszy dziękczynnej p. Ewa Smolnicka 
i starosta dożynek p. Wacław Lesik poczęstowali 
wszystkich bochnem chleba dożynkowego. 
 Przed  kościołem czekała niespodzianka, pięknie 
przystrojona bryczka z koniem i woźnicą - właścicielem 
p. K. Machockim. Mile zaskoczeni Sołtysi i Starosta 
dożynek zostali przewiezieni na miejsce docelowe 
święta plonów. Druhowie OSP w galowych mundurach 
jak i młodzieżówka niosąca wieniec nadały bardziej 
uroczystego charakteru całemu przedsięwzięciu. 
Kolorowy korowód prowadzony przez OSP Czernica 
bezpiecznie dotarł na boisko sportowe w Czernicy. 

 Przywitania dokonali p.Ewa Smolnicka- Sołtys 
wsi Czernica oraz p. Edward Dudek - Wójt Gminy oraz 
Przewodniczący Rady Gminy - p. Wacław Lesik. 
Wszystkim życzyli dobrej zabawy.
 Na uczestników spotkania czekały zastawione 
stoły oraz liczne atrakcje: dmuchaniec-zjeżdżalnia, 
stoiska z: popcornem, watą cukrową, zabawkami, 
kosmetykami oraz bar-grill p. I. Raczyńskiego.
 Czas umilały zespoły „Karkonosze" i „Dziwiszo-
wianki". Przedstawiciele Związku Gmin Karkonoskich 
prowadzili warsztaty dla chętnych dzieci. Pokaz 
umiejętności młodzieżówki z OSP Czernica był nie lada 
atrakcją. Szybko i sprawnie rozwinięte i połączone węże , 
dały strumień wody wystrzelony do nieba ku uciesze 
najmłodszych. Załamanie światła słonecznego w wyniku 
przejścia przez krople wody wywołało przepiękne tęcze, 
co uwiecznił na zdjęciach p. J. Malczewski.
 „Stajnia Kasztelan” wraz z właścicielką 
p. M. Kasztelan zaprezentowała swoje piękne konie. 
Każdy miał możliwość skorzystania z bezpłatnej 
indywidualnej jazdy konno.
Członkowie Euroregionalnego Centrum Modelarskiego 
w Jeżowie Sudeckim gościli z pokazem modeli latających.

 Organizatorzy zapewnili wszystkim darmową 
grochówkę i bigos. Cztery kotły opróżnione zostały do 
ostatniej chochli. Nic dodać, nic ująć.
 Prowadzący konkurencje sportowe panowie 
Z. Sos i A. Zaremba, nie mogli wyjść z podziwu, że tak 
wielu było chętnych do wzięcia udziału we wszystkich 
konkurencjach.
 Pan Damian ze swoim teamem w gorących 
rytmach muzyki poprowadził ćwiczenia „ZUMBY". 
Rozgrzani, rozkręceni i roztańczeni uczestnicy Święta 
plonów bawili się „pod chmurką" do późnych godzin 
nocnych przy muzyce odtwarzanej przez DJ „SOVA".
 Po raz kolejny udowodniliśmy (Sołectwa 
Janówek, Chrośnica, Płoszczyna i Czernica), że 
rozdzielone między siebie zadania wykonujemy w stu 
procentach i potrafimy się zintegrować. 

 Wszystkim zaangażowanym w przygotowania, 
uczestnikom oraz przybyłym gościom serdecznie 
DZIĘKUJEMY.

 

Ewa Smolnicka
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Dzień Papieski w Siedlęcinie

 Tegoroczny, XVIII Dzień Papieski, pod hasłem 
„Promieniowanie ojcostwa”, przypadł 14 października. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczy-
cieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie, pod kierunkiem 
katechetki, Doroty Piwowar, przygotowali montaż 
słowno-muzyczny poświęcony osobie Świętego Jana 
Pawła II.
 W scenariuszu tego montażu wspominaliśmy 
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, 
a przede wszystkim życie Karola Wojtyły, który przy-

szedł na świat niespełna dwa lata po odzyskaniu nie-
podległości oraz nauczanie późniejszego Jana Pawła II.
 W tym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: 
Wójt Gminy Jeżów Sudecki- Edward Dudek, Zastępca 
Wójta- Artur Smolarek, Sołtys Siedlęcina- Marian Tyka 
oraz nasz Ksiądz Proboszcz - Dariusz Pytel i wielu 
mieszkańców Siedlęcina.
 Rodzice uczniów naszej szkoły przygotowali 
słodki poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych na 
uroczystości, za co składam serdeczne podziękowanie. 
Dziękuję również wszystkim przybyłym na występ 
gościom i mieszkańcom Siedlęcina.

Dorota Piwowar

Adwentowy kiermasz 
i koncert kolęd i pastorałek

 Lukrowane pierniczki, bałwanki, choineczki, 
bombki, aniołki i inne ozdoby choinkowe można było 
nabyć podczas adwentowego kiermaszu, który odbył się 
8 grudnia 2018r. w Euroregionalnym Centrum Spotkań 
Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim. 

 Młodsze dzieci i ucznio-
wie wykonywali ozdoby 
w szkole oraz w domach 
wraz z rodzicami, a efekt ich 
pracy to sprzedawane na 
kiermaszu: stroiki, ozdoby 
z masy solnej, makaronu, 
szyszek, gałęzi itp. Kier-
masz świąteczny był dosko-
nałą okazją do zakupu 
ręcznie robionych ozdób 
choinkowych, dekoracji 
świątecznych i wyjątko-
wych prezentów. Oczywi-
ście jak na kiermasz przysta-
ło nie mogło zabraknąć 

przysmaków świątecznych. Ciasta przygotowane przez 
rodziców smakowały wyśmienicie i były sprzedawane 
przez przedstawicieli Rady Rodziców. W miłą 
świąteczną atmosferę wprowadziły wszystkich kolędy 

i pastorałki w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego, czyli maluszków z grup przedszkolnych 
oraz uczniów z klas I - III. Reprezentacja klasy Va 
przybliżyła uczestnikom kiermaszu tradycje i zwyczaje 
związane ze świętami Bożego Narodzenia. Po części 
artystycznej odbyła się licytacja przepięknych szopek 
bożonarodzeniowych, stroików i świątecznych ozdób. 
Tę akcję przeprowadził Samorząd Uczniowski pod 
kierunkiem opiekuna p. Agaty Nidrych.

 Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie 
i przeprowadzenie kiermaszu należą się ogromne 
podziękowania. Kupującym jesteśmy bardzo wdzięczni 
za wspieranie naszej placówki. Dziękujemy!

Anetta Rosołowska
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100. ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

     „ "Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest…”

 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie 
Sudeckim uroczyście obchodzono 100. rocznicę odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę. 
 5 listopada odbył się przegląd pieśni patriotycznych 
- wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum prezen-
towały wybraną pieśń patriotyczną.
 W kolejnym dniu, tj. 6 listopada miał miejsce pokaz 
historyczny - najciekawsze postaci historyczne, czyli kon-
kurs na najoryginalniejsze przebranie i zaprezentowanie 
postaci z historii Polski - przeznaczony dla wszystkich 
uczniów naszej szkoły.

 7 listopada odbył się konkurs klasowy „Jestem 
Polakiem i znam swój hymn narodowy”, podczas którego 
sprawdzono stopień opanowania słów hymnu państwo-
wego przez wszystkich uczniów naszej szkoły. 
 Konkurs ortograficzny dla uczniów z klas III - VIII 
i III gimnazjum pn. „Jeżowskie Dyktando Niepodle-
głościowe” trzyosobowe reprezentacje z poszczególnych 
klas pisały 8 listopada. 
 Tego samego dnia uczniowie klasy 2A wraz 
z wychowawczynią p. Sylwią Mackiewicz przygotowali 
apel z montażem słowno - muzycznym dla uczniów klas 
I-III. Przypomniano wszystkim ważne dla Polski daty 
i wydarzenia historyczne. Nie zabrakło również pieśni 
patriotycznych i wspólnego śpiewu piosenki „Kocham Cię 
Polsko”.

 W piątek 9 listopada zorganizowany został występ 
przedszkolaków „Kto Ty jesteś? - Polak mały”, podczas 
którego dzieci prezentowały polskie tańce i piosenki. Tego 

samego dnia w naszej szkole zorganizowany był Gminny 
Konkurs Patriotyczny dla uczniów klas VIII szkół podsta-
wowych z Czernicy, Jeżowa Sudeckiego i Siedlęcina.
 Od 5 do 9 listopada 2018 w szkolnej bibliotece 
organizowany był konkurs - Nauczyciel biblioteki pyta - 
„ Czy znasz historię Polski i polską literaturę?". 

 9 listopada uczniowie klasy VIIB zaprezentowali 
piękny program artystyczny o charakterze patriotycznym 
przygotowany pod kierunkiem (i z udziałem) wycho-
wawczyni p. Dagmary Chomy. Widzowie w skupieniu 
obejrzeli tragiczne losy naszej ojczyzny i jej powstanie po 
123 latach niewoli w formie teatralnego przedstawienia. 
Występ z pięknymi, polskimi patriotycznymi pieśniami 
nagrodzony został gromkimi brawami widzów. Po uroczy-
stym apelu o godz. 11.11 wszyscy uczniowie naszej szkoły 
udekorowani biało-czerwonymi kotylionami zaśpiewali 
„Mazurka Dąbrowskiego” i utworzyli „żywą” flagę Polski. 
 W tym samym dniu o godz. 17.00 w Eurore-
gionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich dzieci 
z grup przedszkolnych zaprezentowały piękny występ 
artystyczny, a siódmoklasiści ponownie wystąpili ze swoim 
przedstawieniem w ramach koncertu pn. „Dla Niepodległej”. 
W ten sposób uczczono 100. rocznicę Niepodległości Polski. 

 11 listopada 2018 roku grupa uczniów z klasy VA 
naszej szkoły wzięła udział w obchodach 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości w Miejscu 
Pamięci Narodowej w Jeżowie Sudeckim. Krótka historia 
naszej ojczyzny, refleksyjne teksty poetyckie oraz prze-
piękne pieśni patriotyczne poprzedziły moment uro-
czystego złożenia kwiatów pod krzyżem przez przedsta-
wicieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Urzędu Gminy, 
Rady Rodziców oraz Rady Sołeckiej. 

Dyrektor ZS-P Anna Kędzierska
Anetta Rosołowska
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Poznajemy zawody

 Uczniowie najmłodszych klas I-III z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim w ramach 
orientacji zawodowej poznawali pracę ludzi w różnych 
zawodach.
 17 września br. uczniowie klasy IIB poznawali 
w trakcie zajęć lekcyjnych zawód listonosza, zasady pisania 
listu oraz adresowania koperty. Napisali krótkie listy do 
swoich rodziców, które zaadresowali i udali się z wycho-
wawczynią na pocztę w Jeżowie Sudeckim. Poznawali 
z bliska pracę na poczcie i oczywiście kupili znaczki. 
Nakleili je na wcześniej przygotowane koperty i osobiście 
wrzucili do skrzynki. Rodzice bardzo ucieszyli się z takiej 
miłej niespodzianki.
 Wszyscy uczniowie klas I-III w ramach przedsta-
wień teatralnych: we wrześniu podczas spektaklu „Jak 
Dyzio stracił zdrowie” i listopadzie „Afryka Kazika” 
poznali kulisy pracy aktora, kostiumologa oraz przygo-
towywania dekoracji i scenografii.

 27 września uczniowie klas IIA i IIB wyruszyli 
w podróż pociągiem do Szklarskiej Poręby. Spacerowali po 
miejscowości, podziwiali górskie krajobrazy oraz 
ukształtowanie terenu. Podczas wycieczki dzieci poznały 
pracę kelnera, kucharza, restauratora oraz kolejarza. 
 19 października uczniowie klasy IIA w ramach 
wizyty w jeleniogórskiej „Zorce” nie tylko mieli możliwość 

obejrzenia różnych drewnianych zabawek sprzed kilku-
dziesięciu lat, ale także poznali pracę stolarza i  operatora 
maszyn do obróbki drewna. 
 26 listopada br. uczniowie klasy IIB, w trakcie zajęć 
z orientacji zawodowej, poznawali tajniki świata zawodów. 
Poprzez zabawę, pracę z rekwizytem, z tekstem, „burzę 
mózgów”, rozmowę kierowaną i pantomimę starali się 
naśladować, odgadywać i poznawać różne profesje, odga-
dywać oraz dostrzegać wagę pracy w życiu człowieka.

 Uczniowie kl.III 30 listopada byli uczestnikami 
warsztatów muzycznych przygotowanych przez pra-
cowników Szkoły Muzycznej YAMAHA w Jeleniej Górze. 
Zapoznali się i wcielili w zawody: gitarzysty, basisty, 
wokalisty, piosenkarza, dyrygenta i muzyka. Natomiast 
12 grudnia odwiedzili KPP w Jeleniej Górze. W trakcie 
zajęć dowiedzieli się, że policjant to funkcjonariusz 
powołany do ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Zróżnicowanie stanowisk jest bardzo 
znaczące. Wśród policjantów są pracownicy liniowi, 
mający bezpośredni kontakt z przestępcami, technicy, 
analitycy i specjaliści informatycy.
 W grudniu uczniowie klas IA i IB byli w muzeum 
klocków lego i konsol, gdzie oprócz zabawy kolorowymi 
klockami,dzieci  poznały pracę kustosza.

Sylwia Mackiewicz

Aktywna lekcja przyrody  10 października 2018r. uczniowie klasy 4A 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim 
wzięli udział w aktywnej lekcji przyrody - wycieczce do 
Leśnictwa w Płoszczynie. Podczas zajęć, prowadzonych 
przez leśniczego p.Tomasza Kwaśniaka, mieli okazję 
poznać las jako miejsce bytowania licznych gatunków 
roślin i zwierząt, jego rolę w przyrodzie oraz podstawowe 
zasady zagospodarowania obszarów leśnych przez 
leśników. Uczniowie obserwowali także ciekawe procesy 
biologiczne zachodzące w ekosystemie leśnym. 
Wycieczka była doskonałą okazją do przeprowadzenia 
obserwacji z wykorzystaniem mapy i kompasu. 
Zakończyła się wspólnym ogniskiem w miłej atmosferze, 
które przygotowali dzieciom: leśniczy Tomasz Kwaśniak, 
podleśniczy Jan Misiura oraz rodzice uczniów. 

Renata Sobańska-Puk
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XIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny 
Młodzieży Szkolnej

 W sobotę 13 października br. odbył się XIII 
Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej - 
Rudawy Janowickie 2018. Tradycyjnie organizacją 
imprezy zajmował się Oddział PTTK ,,Sudety 
Zachodnie’’ – Jelenia Góra. Natomiast wsparcie finan-
sowe zaoferowali Zarząd Główny PTTK, Miasto Jelenia 

Góra i Powiat Jeleniogórski. Celem przedsięwzięcia jest 
zachęcenie dzieci i młodzieży szkolnej do aktywnego 
spędzania wolnego czasu oraz uprawiania turystyki 
kwalifikowanej. Uczestnicy mają również niepowta-
rzalną okazję, by pod opieką wykwalifikowanych 
przewodników sudeckich i absolwentów geologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego zapoznać się z bogactwem 
turystycznym i geologicznym naszego regionu. W tym 
roku trasa wiodła urokliwym przełomem Bobru do 
miejscowości Miedzianka, która do dzisiaj jest otoczona 
aurą tajemnicy, ze względu na przeszłość związaną 
z wydobywaniem na tym terenie rud uranu. Na trasie dla 
gimnazjalistów naszą gminę reprezentowała drużyna 
uczniów ze Szkół Podstawowych w Czernicy i Jeżowie 

Sudeckim. Ze względu na niewielką konkurencję 
z powodu wygaszania roczników gimnazjalnych naj-
bardziej zaangażowani z naszej grupy zdobyli liczne 
nagrody i wyróżnienia. Uczestnicy rywalizowali 
w konkurencji na najpiękniejszy okaz geologiczny 
i w konkursie wiedzy krajoznawczej. Wszyscy oprócz 
nagród otrzymali również pamiątkowe znaczki i posiłek 
na mecie rajdu. Serdecznie dziękujemy organizatorom 
i wszystkim, którzy często bezinteresownie wspierają tę 
cenną inicjatywę za opiekę i uśmiech w trakcie całej 
imprezy.

Uczniowie wyróżnieni na trasie rajdu.

 Konkurs wiedzy krajoznawczej: Jakub Leszcz 
SP Czernica I miejsce, II miejsce ex aequo Sandra 
Salewska i Olaf Mela SP Jeżów Sudecki.
 Konkurs na najpiękniejszy okaz geologiczny: 
Jakub Leszcz SP Czernica I miejsce, Gabriela Szpala 
SP Jeżów Sudecki II miejsce i III miejsce Ewelina 
Salewska  SP Jeżów Sudecki.

opiekun grupy 
Artur Breczko

 Wigilijny przepis – kutia

 Kutia to tradycyjna potrawa kuchni kresowej 
zrobiona z obtłuczonej pszenicy, maku, bakalii i miodu. 
Symbolizuje jedność świata żywych i umarłych. 
Pszenica – czyli chleb, to życie, dostatek i rozwój. Mak – 
to symbol głębokiego i spokojnego snu, czasem na 
pograniczu życia i śmierci, a miód to słodycz 
i pokonywanie złych jadów.

Składniki:
    szklanka pszenicy (bez łusek),
    szklanka maku,
    pół szklanki miodu,
    szklanka orzechów mieszanych,
    szklanka rodzynek.
Przygotowanie
 Pszenicę zalewamy wodą i zostawiamy na noc do 
zmięknięcia. Mak zalewamy wrzątkiem i także 
odstawiamy na kilka godzin. Na drugi dzień pszenicę 
gotujemy do miękkości i odcedzamy. Mak mielimy 
trzykrotnie w maszynce. Rodzynki zalewamy ciepłą 
wodą i odstawiamy na kilka minut, po czym odsączamy. 
Orzechy krótko prażymy w piekarniku i siekamy.
 Ostudzoną pszenicę, mak, miód, orzechy 
i rodzynki dokładnie mieszamy ze sobą. Można do nich 
dodać również miąższ wydrążony z laski wanilii. Kutię 
podaje się schłodzoną. Przed podaniem można ją polać 
zimną słodką śmietaną.

https://polki.pl
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Czynny:
Poniedziałek             w godzinach 7.30 – 17.00
Wtorek – Czwartek   w godzinach 7.30 – 15.30
Piątek                        w godzinach 7.30 – 14.00
Kasa czynna jest w godzinach:
Poniedziałek             - 8.00 – 8.30 ,  10.00 – 16.15
Wtorek – Czwartek   - 8.00 – 8.30,   10.00 – 14.30
Piątek                        - 8.00 –8.30,   10.00 – 13.00

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

PRZYJMUJE 
INTERESANTÓW 

W SPRAWACH SKARG 
I WNIOSKÓW W KAŻDY 

PONIEDZIAŁEK 
30 00

15  DO 17

Drogi czytelniku
gdy już nasz Biuletyn
będzie niepotrzebny
przekaż go innym

Godziny przyjęć interesantów w Rewirze II Dzielnicowych I Komisariatu  Policji  w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 32
Poniedziałek, wtorek  -  w godz.   9.00 - 11.00  
Środa     -  w godz. 16.00 - 19.00
Czwartek   -  w godz. 16.00 - 18.00
          W pozostałych dniach i godzinach kontakt telefoniczny z Dyżurnym I Komisariatu Policji 
                    w Jeleniej Górze, ul. Armii Krajowej 5  tel. 757 526 938, 757 520 150

                     Druk 
sfinansowany 

przez 
Związek Gmin 
Karkonoskich

Mikołajkowe zawody balonowe

 Dnia 8 grudnia na lotnisku w Jeleniej Górze 
odbyły się I Mikołajkowe Zawody Balonowe zorgani-
zowane przez Euroregionalne Centrum Modelarskie 
i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Jeżowie Sudeckim przy współpracy 
z Aeroklubem Jeleniogórskim.

 Na płycie lotniska w Jeleniej Górze pojawiło się 
prawie czterdziestu balonowych zawodników, którzy 
wznieśli w niebo kolorowe balony. W zawodach 
uczestniczyli zawodnicy z naszego regionu oraz goście 
ze Szczawna Zdroju i Świdnicy. Balony, które brały 
udział w zawodach były wynikiem warsztatów 
modelarskich organizowanych w szkołach. Balony 
wykonały dzieci pod okiem nauczycieli i modelarzy 
podczas cotygodniowych zajęć w pracowni mode-
larskiej. Każdy zawodnik za udział w zawodach 
otrzymywał dyplom i okolicznościowy medal z piernika. 
Modelarzom młodzikom zostały wręczone legitymacje 
i odznaki klubowe. Za współpracę na rzecz stowa-
rzyszenia zostały wręczone odznaki honorowych 

członków stowarzyszenia, które otrzymali: p. S. Błasiak, 
p. M. Koselski i p. F. Porwik. Nauczycielom wręczono 
certyfikaty za ukończenie warsztatów modelarskich. 
Najbliższa duża impreza modelarska to „Smyki na start", 
która odbędzie się 16 lutego przyszłego roku w hali 
sportowej w Jeżowie Sudeckim. Już dziś serdecznie 
zapraszamy. 

Euroregionalne Centrum Modelarskie

http://www.facebook.com/Szafazksiazkami

