
Smyki latały w Jeżowie Sudeckim

 16 lutego już po raz piąty odbyły się międzynaro-
dowe zawody modeli w hali „Smyki na start”. Zawody 
zostały zorganizowane przez Euroregionalne Centrum 
Modelarskie, Gminę Jeżów Sudecki, Samorząd 

Uczniowski Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżo-
wie Sudeckim i Aeroklub Jeleniogórski. W zawodach 
brało udział 150 zawodników. Nasze zawody zaszczycili 
swoją obecnością wspaniali goście: Starosta Powiatu 
Jeleniogórskiego Krzysztof Wiśniewski, Członek 
Zarządu - Artur Smolarek, Wójt Gminy Jeżów Sudecki - 
Edward Dudek, władze Aeroklubu Jeleniogórskiego - 
dyrektor Jacek Musiał, prezes -Andrzej Piotrowski oraz 
prezes honorowy Bogusław Regulski, Dyrektor Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim Pani 
Anna Kędzierska, Klub Seniorów Lotnictwa z Jeleniej 
Góry, przedstawiciele DRÄXLMAIER i Pan Grzegorz 
Glegoła, który ufundował loty szybowcem.

 Oprócz konkurencji konkursowych swój układ 
taneczno - akrobatyczny zaprezentowały uczennice 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim: 
Liwia Politaj, Marta Trojan i Klaudia Włodarczyk. 
Elżbieta Teśka recytowała wiersz, a Szkółka Aikido 
prowadzona przez senseja Jerzego Sapielę zapre-
zentowała pokazy sztuk walki. Była również wystawa 
broni palnej koła strzeleckiego z Lwówka Śląskiego, 
stoisko modelarskie Pana Jarosława Suchockiego oraz 
prawdziwy szybowiec PW-5 Smyk.
 Piąte zawody były zarazem ostatnimi. Przez pięć 
lat w naszych zawodach „Smyki na start” wzięło udział 
prawie 700 zawodników z Polski i zagranicy. Od 
przyszłego roku zawody będą dotyczyły innego modelu
i zmienią nazwę, a pomysł ten zaprezentowaliśmy na 
zawodach. Tak duża impreza to ogromne przedsięwzię-

cie, nie tylko pod względem finansowym ale i logisty-
cznym. Na szczęście dzięki wspaniałym kolegom 
modelarzom, przyjaciołom modelarni i rodzinie, udało 
nam się zorganizować niezapomniane zawody. 
 W związku z tym pragnę gorąco podziękować 
modelarzom, nauczycielkom: Agnieszce Sowińskiej, 
Iwonie Majtczak, Agacie Nidrych i Karolinie Łukomskiej 
oraz paniom z bufetu: Monice Jagiełło, Marioli 
Gurtatowskiej, Marii Chojnackiej, Magdalenie 
Dukowicz oraz uczennicom Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim, które pomagały 
w bufecie. Dziękuję również sponsorom: firmie 
DRÄXLMAIER za nagrody rzeczowe oraz Panu 
Grzegorzowi Glegoli ze Świebodzic za ufundowanie 
przelotu szybowcem i Państwu Miroś z piekarni 
w Jeżowie Sudeckim.
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Miejsca podczas zawodów zajęli:
kategoria do lat 7
1. Bartosz Chojak z Trzebnicy
2. Jan Dulz z Jeżowa Sudeckiego
3. Antoni Serafin z Wrocławia
kategoria 8 - 10 lat
1. Bartosz Gardziewski z Dziwiszowa
2. Damian Szparkowski z Jeżowa Sudeckiego
3. Michał Augustyniak z Jeżowa Sudeckiego
kategoria 11 - 13 lat
1. Maks Biegus z Jeżowa Sudeckiego
2. Mateusz Urbaniak ze Staniszowa
3. Szymon Gajewski z Jeżowa Sudeckiego
kategoria 14 -16 lat
1. Igor Chmielowski z Jeleniej Góry
2. Dominik Gurtatowski z Jeżowa Sudeckiego
3. Nikodem Damieński z Jeleniej Góry

kategoria OPEN
1. Marcin Gurtatowski z Jeżowa Sudeckiego
2. Piotr Kowalczyk z Jeleniej Góry
3. Krzysztof Madej z Mysłakowic.
 
 Zapraszamy na następne imprezy organizowane 
przez Euroregionalne Centrum Modelarskie, pierwsza 
impreza to I Zlot Gigantów (pokazy modeli dużego for-

matu), która odbędzie 
się 18 maja 2019 roku 
na lotnisku Aeroklubu 
J e l e n i o g ó r s k i e g o 
w Jeleniej Górze.

Władysław Jagiełło
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Sesje Rady Gminy

 II Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła się dnia 
29 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
W sesji uczestniczyło 14 Radnych. Przewodniczący obrad 
serdecznie powitał wszystkich zebranych i otworzył posie-
dzenie Rady Gminy z następującym porządkiem obrad: 
 1.Otwarcie Sesji:

 a/stwierdzenie kworum,
 b/wybór protokolanta,
 c/wyłożenie protokołu XLII i I Sesji Rady Gminy. 

2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy 
Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2017/2018 - Sekretarz 
Gminy Ewa Nidzgorska. 

3.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zmian w Budżecie Gminy na 2018 rok, 
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok, 
c/wskazania Wiceprzewodniczącego Rady wykonującego 

czynności związane z podróżą służbową Przewodniczą-
cego Rady oraz określenia stawek zwrotu kosztów 
przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem 
samochodowym nie będącym własnością gminy, 

d/zakresów działania stałych komisji Rady Gminy, 
e/szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat i trybu ich pobierania,

f/wyznaczenia przedstawiciela Gminy Jeżów Sudecki do 
Zgromadzenia Związku Gmin  Karkonoskich.

 4. Prezentacja projektu uchwały budżetowej na 2019 rok
- Skarbnik Gminy
- p. Marta Kędziorek. 

 5.Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy 
o pracach między sesjami.

6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XLII i I Sesji Rady 

Gminy.
8.Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy. 
 Pani Ewa Nidzgorska - Sekretarz Gminy zaprezento-
wała Radzie Gminy informację o stanie realizacji zadań oświa-
towych gminy Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2017/2018. 

W uzupełnieniu do informacji głos zabrali Dyrektorzy 
placówek oświatowych, a w dyskusji Radni i zaproszeni 
goście.
 Realizując porządek obrad Rada Gminy podjęła 
uchwały zawarte w porządku obrad, a Przewodniczący Rady 
i Wojt poinformowali o pracach między sesjami. 
W zapytaniach radnych i zaproszonych gości głos zabrali 
i poruszyli następujące sprawy: 
Radna Katarzyna Łobocka 
1.Wycięcie wystających konarów drzew nad drogę Czernica - 

Janówek.
2.Likwidacja kolein załatanie dziur w drodze Czernica - 

Janówek - Chrośnica.
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
1.Zamontowanie barierek ochronnych w Janówku na odcinku 

od drogi powiatowej do posesji Janówek 13.
2.Przycięcie krzewów rosnących przy drodze na Górnym 

Dziwiszowa w kierunku posesji Dziwiszów 91.
3.Uruchomienia oświetlenia ulicznego przy przystankach 

autobusowych w Dziwiszowie. 
Radny Andrzej Kacperski 
1.Oznakowanie pasami poziomymi na drodze powiatowej 

przejścia dla pieszych przy budynku starej remizy OSP 
w Jeżowie Sudeckim.

2.Przy skrzyżowaniu dróg w Jeżowie Sudeckim ul. Długa i ul. 
Górna 8, wniosek o poprawę zapadłej nawierzchnia drogi.

Radny Krzysztof Gawron 
1.Odkrzaczenie poboczy drogi na Górę Szybowcową celem 

poprawienia bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.
2.Odkrzaczenie poboczy drogi Siedlęcin - Wrzeszczyn.
3.Urządzenie parkingu dla samochodów na ulicy Sportowej 

w Jeżowie Sudeckim.
Radny Marian Tyka 
1.Na drodze z Jeżowa Sudeckiego do Siedlęcina nie posiada 

znaków poziomych na jezdni, namalowanie znaków 
znacznie poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi.

Radny Wacław Lesik 
1.Zabezpieczenie trzech pojemników na wodę, które były 

ustawione na terenie Czernicy w trakcie awarii wodociągu. 
Pani Teresa Mitka - Sołtys wsi Jeżów Sudecki
1.Zamontowanie barierek ochronnych przy potoku Szumiąca 

na terenie Górnego Jeżowa Sudeckiego.
2.Oznakowanie pasami poziomymi na drodze powiatowej 



przejścia dla pieszych przy Urzędzie Pocztowym w Jeżowie 
Sudeckim.

3.Ustawienie pojemników na piasek na terenie Jeżowa 
Sudeckiego w następujących miejscach: 
-Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich.
-ulica Górna- 2 szt. 
-Dom Gwarków.
-Górny Jeżów - przy tablicy ogłoszeń.

Pani Ewa Smolnicka - Sołtys wsi Czernica 
1.Postawienie znaków ograniczających prędkość na odcinku 

Płoszczyna Dolna - Czernica (kościół) pojazdy jeżdżą 
z nadmierna prędkością. Brak jest tablicy miejscowości. 

Pan Mateusz Bławat - Sołtys wsi Wrzeszczyn 
1.Przegląd hydrantów na terenie całej Gminy. 
Pani Stanisława Bieniasz - Sołtys wsi Chrośnica 
1.Mieszkańcy proszą o ustawienie wiaty przystankowej od 

strony Janówka.
2.Wycięcie lipy rosnącej w rowie przy posesji Chrośnica 4. 

Lipa zagraża zabudowaniom.
 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący 
obrad zamknął posiedzenie II Sesji Rady Gminy. 

III Sesja Rady Gminy 
Odbyła się dnia 17 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy. W sesji uczestniczyło 14 Radnych. 
Przewodniczący obrad serdecznie powitał wszystkich 
zebranych i otworzył posiedzenie Rady Gminy z następują-
cym porządkiem obrad: 
1.Otwarcie Sesji:

a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

2. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały 
budżetowej na 2019 rok:
a/prezentacja projektów: uchwały budżetowej i wieloletniej 

prognozy finansowej,
b/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c/ przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy,
d/przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie 

opinii i wniosków komisji,
e/dyskusja nad projektem budżetu,
f/ podjęcie uchwał w sprawie:
- wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżów Sudecki, 
- uchwały budżetowej na 2019 rok.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
b/ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym 

i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych,

c/wyznaczenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeżów 
Sudecki, 

d/wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2018,

e/wskazania Wiceprzewodniczącego Rady wykonującego 
czynności związane z podróżą służbową Przewodni-
czącego Rady oraz określenia stawek zwrotu kosztów 
przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem 
samochodowym niebędącym własnością gminy.

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

5.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z II Sesji Rady 
Gminy.

7.Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy. 
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Kazimierz 
Lewaszkiewicz przekazał na ręce Wójta dla Gminy Jeżów 
Sudecki dwa puchary otrzymane w ramach współzawo-
dnictwa sportowego:
- za I miejsce we Współzawodnictwie Sportowym LZS Dzieci 

i Młodzieży Gmin Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku.
- za XI miejsce dla Gminy Jeżów Sudecki w klasyfikacji 

Generalnej Gmin w XIX Dolnośląskich Igrzyskach LZS - 
Mieszkańców Wsi i Miast. 

 Realizując porządek obrad Pani Marta Kędziorek - 
Skarbnik Gminy zaprezentowała projekty uchwał ws.: 
uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej oraz 
odczytała Uchwałę nr I/201/2018 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 
grudnia 2018 roku. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw 
Społecznych zaprezentowała wnioski do budżetu gminy na 
2019 rok. Po dyskusji Rada Gminy przyjęła uchwały 
zaprezentowane przez Skarbnika Gminy. 
 Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady 
i Wójt poinformowali o pracach między sesjami. 
 W sprawach różnych Wójt Gminy poinformował, że 
podczas zebrań wiejskich nie były podejmowane uchwały ws. 
zmian statutu sołectw, ponieważ zmiana może być dokonana 
po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z miesz-
kańcami poszczególnych sołectw. Po podjęciu uchwały ws. 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami Gminy Jeżów Sudecki przez Radę 
Gminy zostaną ogłoszone konsultacje społeczne w sołectwach. 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 
zamknął posiedzenie III sesji Rady Gminy
Posiedzenia sesji zostały zarejestrowane na nośnikach audio-
wizualnych, nagrania znajdują się na stronie internetowej 
Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja oraz w Biuletynie 
informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki, pozwalającej na 
odtworzenie obrazu i dźwięku. 

CZĘŚĆ OPISOWA
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK 

  Na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe 
w wysokości 31.107.220 zł i wydatki budżetowe w kwocie 
28.633.320 zł.
Podstawą do planowania były między innymi:

ź Zarządzenie Wójta Gminy nr 29/2018 z dnia 31 sierpnia 
2018r.

ź decyzja Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 
12 października 2018r.

ź d e c y z j a  Wo j e w o d y  D o l n o ś l ą s k i e g o  n r  F B -
BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018r. 

ź decyzja Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura 
Wyborczego w Jeleniej Górze nr DJG-3113-3/18 z dnia 
22 października 2018r.

 Zarządzenie Wójta Gminy określiło wskaźniki 
wzrostu planowanych dochodów oraz wydatków w stosunku 
do roku 2018. 

DOCHODY
Na rok budżetowy 2019 przyjęto następujące założenia 
dotyczące dochodów:
- z dzierżaw i leasingu uwzględniono dochody obliczone wg 

powierzchni wydzierżawionych lokali użytkowych,
- wpływy ze sprzedaży wody zwiększono uwzględniając:
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 a) liczbę odbiorców,
 b) planowane kontrole u odbiorców,
 c) ustaloną taryfę cen wody, 

- wpływy z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków 
oszacowano na podstawie liczby wykonanych przyłączy 
kanalizacyjnych oraz ceny określonej uchwałą Rady Gminy, 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmujące 
sprzedaż działek budowlanych, rolnych i lokali użytko-
wych, oszacowano na podstawie sporządzonych wycen 
nieruchomości przygotowanych do sprzedaży,

- wpływy z podatków planowano na podstawie przewidywa-
nego wymiaru podatków na 2019 rok z założeniem średniej 
1,6 % podwyżki stawek oraz na podstawie podjętych uchwał 
Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków 
lokalnych i ogłoszonych średnich cen żyta i sprzedaży 
drewna za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprze-
dzający rok podatkowy 2019,

- wpływy dochodów z opłat pobieranych przez Urzędy 
Skarbowe przyjęto na poziomie oszacowanym na podstawie 
wpływów w 2018 roku,

- dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych zaplanowano uwzględniając istniejącą ilość 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wielkość 
opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń ustalonych 
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi,

- wpływy z tytułu opłaty planistycznej określono na podstawie 
prowadzonych postępowań,

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oszacowa-
no na podstawie wystawionych i obowiązujących decyzji 
w tym zakresie zwiększając o dodatkowe, które mogą 
wystąpić w roku budżetowym,

- planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych 
będą wynikały ze stanu średnio miesięcznych kwot na 
rachunku bieżącym i pomocniczych urzędu gminy oraz ich 
bieżącego oprocentowania,

- planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów od 
właścicieli nieruchomości oszacowano na podstawie liczby 
złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawek określonych uchwałą 
Rady Gminy.

WYDATKI
 Przy planowaniu wydatków zabezpieczono środki na 
funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, w tym na 
wynagrodzenia i pochodne oraz ich niezbędne wydatki 
bieżące, ponadto w budżecie ujęto plan na kontynuowane 
i nowo rozpoczynane zadania remontowe i inwestycje oraz na 
zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowano dotacje dla 
Gminnej Biblioteki Publicznej, stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych, a także na prace remontowe i konserwator-
skie przy zabytkach występujących na terenie gminy, zgodnie 
ze złożonymi wnioskami w tym zakresie. 
Na podstawie zawartych umów z innymi gminami zaplano-
wano dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, do 
których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy.
Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Miastem Jelenia Góra 
zabezpieczono dotację na zorganizowanie lokalnego trans-
portu zbiorowego. 
Na podstawie zawartych umów kredytowych oraz zaciągnię-
tych pożyczek oszacowano i zaplanowano wydatki na obsługę 
długu.
W ramach projektów współfinansowanych ze środków 

europejskich ujęto wydatki bieżące na programy realizowane 
w Gminie w okresie od 2017 do 2019 roku, zgodnie 
z zawartymi umowami i harmonogramami wydatków.
 
WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ ZADANIA :
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Chrośnica 

i Janówek - projekt, 
- Budowa kanalizacji i wodociągów w Jeżowie Sudeckim - 

etap III,
- Odbudowa drogi gminnej - ul. Szybowcowa w Jeżowie 

Sudeckim,
- Odbudowa drogi gminnej - ul. Polna w Siedlęcinie,
- Budowa ul. Kaczawskiej w Dziwiszowie,
- Przebudowa dróg gminnych w Chrośnicy,
- Przebudowa dróg w Jeżowie Sudeckim zlokalizowanych na 

działkach nr 5, 23 i 26 - projekt,
- Przebudowa drogi nr 1052 i 910/9 - ul. Górna w Siedlęcinie - 

projekt,
- Modernizacja drogi w Czernicy zlokalizowanej na działkach 

nr 13, 19 i 246/3- projekt,
- Przebudowa drogi w Czernicy - działki nr 644 i 646/3 - 

projekt,
- Budowa parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia 

i cmentarzu komunalnym w Siedlęcinie,
- Odbudowa drogi gminnej nr 118/2, ul. Zielone Wzgórze 

w Dziwiszowie, od 0,000 km do 0,450 km,
- Dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznego 

samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych 
działań ratowniczych dla PSP w Jeleniej Górze, 

- Wykonanie projektu oświetlenia Gminy Jeżów Sudecki,
- Budowa boiska w Janówku - opracowanie dokumentacji. 
Wydatki inwestycyjne i remontowe zaplanowano na 
podstawie kosztorysów inwestorskich planowanych do 
realizacji zadań. 
 W roku 2019 zaplanowano wykonanie kolejnych 
projektów zadań przewidzianych do realizacji w latach 
następnych, z dofinansowaniem środków pozabudżetowych.
  Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwal-
czanie narkomanii oparto na podstawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2018 - 2019.
  Opracowany Budżet Gminy Jeżów Sudecki na 2019 
rok jest budżetem, w którym zostały ujęte podstawowe zobo-
wiązania wynikające z bieżącego wykonywania zadań gminy 
oraz z kontynuacji inwestycji niezbędnych dla rozwoju gminy.
Rok budżetowy 2019 Gmina rozpoczyna z zobowiązaniem 
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej 
wysokości 6.128.035 zł. Przypadające do spłaty w 2019 roku 
raty pożyczek i kredytów wynoszą 2.273.900 zł. W 2019 roku 
nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. 
 W ramach rozchodów budżetu zaplanowano 
pożyczkę dla Stowarzyszenia „Nasz Siedlęcin” na finanso-
wanie zadań realizowanych z udziałem środków pocho-
dzących z Unii Europejskiej w kwocie 200.000 zł. W trakcie 
roku budżetowego przewiduje się możliwość uchwalenia 
nowych zadań, które nie zostały uwzględnione w projekcie 
budżetu oraz aktualizacji wartości już uchwalonych planów 
finansowych zadań w oparciu o dokumentację, wyniki 
przetargów lub pozyskania dotacji i dodatkowych środków 
finansowych.

Redakcja

4
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 Zimowy wypoczynek w Chrośnicy

 W tym roku półzimowisko w Chrośnicy 
prowadzone było od 28.01.2019r. do 08.02.2019r. Dzieci 
miały zajęcia od godz.8.00 do godz.13.00.

Każdy dzień rozpoczynał się śniadaniem. Po śniadaniu 
dzieci przystępowały do zajęć. Pierwszego dnia, po 
pogadance na temat problemów z uzależnieniami, dzieci 
wykonały plakaty zachęcające do zdrowego trybu życia 
lub przestrzegające przed różnymi nałogami. Każdego 
dnia odbywały się zajęcia plastyczne. Dzieci lepiły 
z modeliny zawieszki, koraliki, a następnie tworzyły 
z nich biżuterię. Z gliny samoutwardzalnej robiły figurki, 
z masy solnej zwierzaki, a następnie malowały je farbami 
plakatowymi. Z kartek bloku technicznego holo-
gramowego zrobiły ramki do zdjęć i maski karnawałowe. 
Wszyscy uczestnicy półzimowiska otrzymali zestawy 
kolorowych gumek do stworzenia barwnych breloczków. 
Każdego dnia odbywały się też rozgrywki sportowe: tory 

przeszkód, mecze tenisa stołowego, rozgrywki 
hokejowe, piłkarskie, bilardowe, rzuty do celu różnymi 
przyborami, układanie budowli i łowienie rybek na czas 
oraz biegi.
Podczas zajęć socjoterapeutycznych uczestnicy pół-
zimowiska podnosili swoją wiedze w zakresie przyczyn 
sięgania po nikotynę, alkohol i środki zmieniające 
świadomość oraz uzależniające. Poznawali skalę ryzyka 
związanego z paleniem papierosów, piciem alkoholu 
i podejmowaniem prób z narkotykami. Uczyli się też 
umiejętności obrony przed uzależnieniami, ćwiczyli 

zachowania asertywne. Podczas zajęć propagowaliśmy 
zdrowy styl życia bez nałogów i uzależnień. 
Uczestnicy półkolonii samodzielnie formowali i wypie-
kali ciasteczka, które wszystkim bardzo smakowały.
Zadowoleni uczestnicy wraz z opiekunami składają 
podziękowania dla Wójta Gminy - Edwarda Dudka, 
Kierownika GOPS - Alicji Karmelity oraz Radzie 
Sołeckiej wsi Chrośnica.

 Katarzyna Łobocka

Bal Karnawałowy

 W niedzielę 17 lutego 2019 roku w Sali Domu 
Ludowego odbył się Bal Przebierańców dla dzieci naszej 
szkoły oraz najmłodszych mieszkańców naszej wsi - 
Siedlęcin. Bal został zorganizowany przez Radę 
Rodziców Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli 

Tajnego Nauczania w Siedlęcinie, Szkołę oraz Sołtysa 
i Radę Sołecka wsi Siedlęcin.
 Bal Karnawałowy to wyjątkowa impreza wycze-
kiwana przez każde dziecko, a w szczególności to 
najmłodsze. Coroczna impreza jest atrakcją bardzo 
lubianą przez wszystkie dzieci. Dostarcza wielu 
pozytywnych przeżyć, radości oraz uśmiechu na twarzy 
każdego dziecka. 
 Każdego roku dzieci wraz z rodzicami już parę 
tygodni wcześniej planują swój strój karnawałowy, aby 
mogły stać się ulubioną i wymarzoną postacią. Wiele 
pociech podczas balu ubiera się w przebranie wykonane 
samodzielnie przez swojego rodzica, co pozwala być 
dziecku tą jedyną i niepowtarzalną postacią. Tego dnia na 
zabawie karnawałowej można było spotkać wróżki, 
księżniczki, lekarzy, czarodziejów, biedronki, poli-
cjantów,  spidermanów i wiele innych barwnych postaci 
z kreskówek i bajek. 
 W tym roku po raz pierwszy bal poprowadził 
profesjonalny DJ, który już od pierwszych taktów 
skocznych przebojów zagrzewał dzieci oraz ich 
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opiekunów i nauczycieli do wspólnej zabawy tanecznej. 
Podczas zabawy Pani Dyrektor szkoły oraz nauczyciele 
zachęcali wszystkich nieśmiałych uczestników do 
wyjścia na parkiet.
     

W czasie zabawy karnawałowej dzieci nie tylko świetnie 
bawiły się przy rytmach popularnej muzyki, ale również 
miały możliwość uczestnictwa w konkursach 
zorganizowanych przez nauczycieli, w których bardzo 
chętnie brały udział. Dzieci uczestniczyły w konkursie 
z brakującym krzesełkiem, w tańcu z balonem, przejściu 
pod liną, w tańcu z miotłą. Jednak tak, jak co roku 
najważniejszym i wyczekiwanym konkursem balu był 
konkurs na najlepszy i najbardziej oryginalny strój karna-
wałowy. Pod koniec zabawy zwycięzcy każdego kon-
kursu otrzymali nagrody, które zostały sfinansowane przez 
sołtysa Mariana Tykę oraz Radę Rodziców naszej szkoły. 
 Na koniec balu już tradycyjnie każde dziecko 
uczestniczące w imprezie otrzymało paczkę słodyczy. 
Tego dnia każde dziecko wychodziło z sali Domu 
Ludowego z dobrym humorem po wspólnie spędzonym 
popołudniu. Wspomnienia z tego balu na długo 
pozostaną w naszej pamięci.

Magdalena Ławrynowicz

Bieg Mikołajkowy „Kto pierwszy w Płoszczynie”

     Dnia 8 grudnia 2018 r. w Płoszczynie  odbył się 
kolejny, tym razem Mikołajkowy Bieg „Kto pierwszy 
w Płoszczynie”. Uczestnikom dopisała piękna pogoda 
i wspaniałe humory. 
      Organizatorzy biegu, pod kierownictwem Patrycji 
Sakwerda, przygotowali dla uczestników wspaniałe 
pakiety startowe. Każdy zawodnik otrzymał na starcie 
koszulkę okolicznościową i czapkę Mikołaja. Po 
ukończeniu biegu każdemu dziecku został wręczony 
piękny medal.
      Bieg odbył się w trzech kategoriach wiekowych:
I do lat 6
II 7 - 10 lat 
III 11 - 15 lat

 Dystanse były dostosowane do możliwości 
wiekowych startujących.
      Zawody były wspaniałą zabawą, ale walka 
o zwycięstwo zacięta i „fair play”. Bieg ukończyło 38 
sportowców. Najlepsi biegacze otrzymali nagrody 
rzeczowe. Zwycięzcami zostali: 

I miejsce 
Szymon Piwowar w kategorii I
Martyna Gerus w kategorii II
Iwo Domaradzki w kategorii II
Oliwia Kowal w kategorii III
Kajetan Dusznik w kategorii III

II miejsce
Mieszko Trytek w kategorii I
Estera Krzywy w kategorii II
Fabian Ługowski w kategorii II
Paulina Czaderska w kategorii III
Marceli Krzywy w kategorii III

III miejsce
Miłosz Maciejewski w kategorii I
Kalina Trytek w kategorii II
Bartosz Zawada w kategorii II
Aleksandra Hamkało w kategorii III
Mateusz Berej w kategorii III

Andrzej Zaremba  
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Jasełka Bożonarodzeniowe w Czernicy  

 Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się 
dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o 
wszelkich sporach i waśniach. Aby podkreślić 
wyjątkowy charakter tych świąt, uczniowie naszej szkoły 
tradycyjnie wystawili Jasełka Bożonarodzeniowe.   

 Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu 
wzorowane na średniowiecznych misteriach francisz-
kańskich. Ich treścią była historia narodzenia Jezusa 
w Betlejem i spisku Heroda. Teksty jasełkowe były w 
większości anonimowe, wielokrotnie przerabiane, gdyż 
zawierały wątki odwołujące się do aktualnych wydarzeń. 
 Zgodnie z wielowiekową tradycją, dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Czernicy przygotowały piękne 
misterium bożonarodzeniowe ukazujące wydarzenia 
z Betlejem. W specjalnie przygotowanych strojach oraz 

w pięknej scenografii, ukazującej ludzi podążających do 
Betlejem, młodzi aktorzy przedstawili sceny narodzin 
Chrystusa. Po raz kolejny mogliśmy przeżyć historię 
Maryi i Józefa szukających schronienia na noc.
 Kultywowanie tradycji szczególnego wymiaru 
nabrało w tym roku, kiedy czcimy setną rocznicę 
Odzyskania Niepodległości  przez nasza Ojczyznę. Przez 
cztery pokolenia nie było Polski na mapach świata, ale 
żyła w kultywowanych tradycjach, w polskich rozmo-
wach rodzinnych, umysłach i sercach.

 Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły 
wszystkich w świąteczny nastrój, a po ich zakończeniu 
dyrektor szkoły podziękowała uczniom za występ oraz 
złożyła wszystkim życzenia świąteczne. Do życzeń  
dołączyli również Wójt Gminy- Edward Dudek oraz 
Przewodniczący Rady Gminy - Wacław Lesik.

 Joanna Cimosz-Nowak

Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym na rok 2019 

  19.01.2019r. Jeżowie Sudeckim odbyły się Mistrzostwa 
Gminy w Tenisa Stołowego. Był to jednocześnie piąty 
turniej VIII edycji Grand Prix Tenisa Stołowego Dzieci 
i Młodzieży gminy Jeżów Sudecki. Zawodnicy 
rywalizowali w 4 kategoriach. Zwycięzcami zostali:

Kategoria 1 - rocznik 2008 i młodsi
1. Aleksandra Borowiec Siedlęcin   
1. Maciej Grodzki Jeżów Sudecki
2. Malwina Trytek  Siedlęcin   
2. Kacper Żegota  Siedlęcin 
3. Małgorzata Wekłyk Siedlęcin   
3. Michał Demiańczuk Jeżów Sudecki
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Kategoria 2 - rocznik 2006 - 2007
1  Marta Trojak  Jeżów Sudecki    
1. Gabriel Szpala  Siedlęcin 
2. Aleksandra Hamkało Siedlęcin  
2. Jakub Mamorski Siedlęcin 
3. Kornelia Juszczak Siedlęcin  
3. Łukasz Kozyra  Siedlęcin 

Kategoria 3 - rocznik 2003 - 2005 
1. Joanna  Borowiec Siedlęcin    
1. Mateusz Berej  Siedlęcin  
2. Oliwia Kowal  Płoszczyna  

2. Kacper Balakowski Jeżów Sudecki
3. Julia  Wekłyk Siedlęcin  
3. Kajetan Dusznik Siedlęcin 

Kategoria 4 - open - rocznik 2002 i starsi

1. Sabina Gałuszka Jeżów Sudecki 
1. Zbigniew Sos  Siedlęcin
2. Norbert Jamróz  Jeżów Sudecki
3. Sławomir Mackiewicz Dziwiszów
     Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale 
i dyplomy. W zawodach wzięło udział 54 uczestników.
Impreza została dofinansowana ze środków gminy Jeżów 
Sudecki.

Andrzej Zaremba

Półkolonia Dziwiszów 2019 

 W dniach od 28 stycznia do 8 lutego br. odbyły się 
w Dziwiszowie półkolonie zorganizowane przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu 
Wójta Gminy Jeżów Sudecki Edwarda Dudka. 
W zorganizowanym wypoczynku uczestniczyły dzieci 
w wieku szkolnym zamieszkałe w sołectwie Dziwiszów. 
Program zajęć był bardzo bogaty, pozwalający znaleźć 
coś ciekawego dla każdego uczestnika.
 Dzieci oglądały film o nałogach i uzależnieniach
 i wykonały prace plastyczne o tej tematyce. Gościliśmy 

Panią Marię Aleksandrowicz, która nauczyła dzieci 
wykonywania „papierowych króliczków”, następnie 
odwiedził nas Pan Hubert Horbowski poeta, który czytał 
dzieciom swoje wiersze i opowiadał o pisarstwie. Pani 
Monika Marchewka instruktorka Zumby przeprowadziła 
z uczestnikami ćwiczenia taneczne w „rytmie zumby”. 
Dzieci odwiedziły również Remizę OSP w Dziwiszowie, 
gdzie druhowie strażacy przeprowadzili pogadankę na 
temat bezpieczeństwa, udostępniono im do zwiedzania 
nowy wóz strażacki, w którym mogły usiąść i przy-
mierzyć się do pracy strażaka. Na koniec wizyty strażacy 
wręczyli podarunki dla dzieci. Podczas ferii dzieci 
odwiedziły również gospodarstwo Pana Patryka 
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Wolaszczyka, zwiedziły pasiekę i obejrzały uprawę 
choinek. Pan Patryk bardzo ciekawie opowiedział 
dzieciom o życiu i zwyczajach pszczół oraz przygotował 
drobne upominki. 

 Swoją obecnością sprawili dzieciom wielką 
radość modelarze z Jeżowa Sudeckiego: Pan Władysław 
Jagiełło, Pan Stanisław Błasiak, Pan Marek Koselski oraz 
bracia Gurtatowscy Dominik i Adrian. Panowie bardzo 
ciekawie opowiadali o lotnictwie, samolotach i szybow-
cach. Dzieci mogły wykonać modele szybowców, które 
później zaprezentowały na mini zawodach. W ostatnim 
dniu Pani Monika Marchewka ponownie odwiedziła 
dzieci, tym razem ze swoim warsztatem fryzjerskim. Na 
głowach uczestników półkolonii pojawiły się piękne 
fryzury. Bardzo dziękuję wszystkim ludziom o dobrych 
sercach którzy przyczynili się do urozmaicenia tak 
wspaniałych ferii. Każde przedsięwzięcie, które wnosi 
w życie dziecka uśmiech jest bezcenne.

 Wychowawca kolonijny 
 K. Wójcik

Kolejny sukces sportowców 

 W czwartek dnia 13.12.2018 r reprezentacja 
naszej gminy składająca sie z uczniów Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim oraz Szkoły 

Podstawowej w Siedlęcinie wzięła udział w Dolno-
śląskich Igrzyskach Integracyjnych Szkół, Ośrodków 
Specjalnych i Masowych w Dzierżoniowie. W ramach 

zawodów przeprowadzono cztery konkurencje: bieg 
sztafetowy, zabawa - „sadzenie ziemniaków”, przecią-
ganie liny oraz turniej piłki nożnej. W zawodach udział 
wzięło pięć ekip z całego województwa dolnośląskiego.
 Nasz zespół osiągnął duży sukces zajmując 
w klasyfikacji generalnej po czterech konkurencjach 
I miejsce .
 W Dzierżoniowie naszą gminę reprezentowali:
Oliwia Kowal, Martyna Florczyk, Natalia Koprowska, 
Paulina Czaderska, Marta Marchewka, Aleksandra 
Hamkało, Mateusz Karmelita, Kacper Balakowski, 
Jakub Karmelita, Olaf Mela, Kajetan Dusznik, Wiktor 
Pietrzak.

 Zawodnicy otrzymali medale oraz słodycze. Po 
zakończeniu zawodów wszyscy z apetytem zjedli 
„pyszne” pierogi ruskie.

 Gratulujemy !!!

Andrzej Zaremba 
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INFORMACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W CZERNICY DOTYCZĄCA 

ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W RAMACH 
OBCHODÓW 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 Działania Szkoły Podstawowej w Czernicy reali-
zowane w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości 
Rzeczpospolitej Polskiej w swoich założeniach miały 
upamiętnić setną rocznicę odzyskania w 1918 roku 
niepodległości przez Polskę, po 123 latach rozbiorów. 
Setna rocznica odzyskania niepodległości była także 
okazją do przybliżenia społeczności szkolnej 100-letniej 
historii państwa polskiego, jego dorobku w dziedzinach 
nauki,  kultury,  sztuki,  sportu,  literatury  oraz  przemian  
gospodarczych,  politycznych i społecznych.

 Głównym celem działań edukacyjnych było nie 
tylko poznanie procesów i zmian zachodzących w Polsce 
w omawianym okresie z uwzględnieniem wielkich 
postaci stulecia, ale także budzenie poczucia szacunku do 
przeszłości, postaw patriotycznych, świadomości 
narodowej bez uprzedzeń co do tożsamości narodowej.
Treści programu realizowane były podczas godzin 
wychowawczych, lekcji historii, wiedzy o społeczeń-
stwie i języka polskiego, ogólnoszkolnych spotkań 
i akademii. Przy realizacji treści wykorzystano dostępną 
literaturę, czasopisma, filmy, informacje zawarte na 
stronie IPN oraz zaangażowanie uczniów do realizacji 
przedsięwzięć związanych z tematyką 100-lecia  
niepodległości  Polski.
- 7 wrzesień 2018 roku -szkolny konkurs plastyczny na 

plakat ,,Niepodległa Polska" nawiązujący do akcji 
,,Narodowe Czytanie"

- 10 września 2018 roku udział w akcji ,,Narodowe 
Czytanie”. W tym roku  akcja Narodowe Czytanie była 
ściśle związana z obchodami 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Dlatego też podczas 
tegorocznej edycji odczytywano fragmenty książki 
Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. Przedwiośnie  to 
ostatnia powieść pisarza, która została opublikowana 
w 1924 roku. Autor dokonał w niej bilansu pierwszych 
lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entu-

zjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy 
i zaniechania

-13 września 2018 roku ,,rajd niepodległościowy", które-
mu przyświecało hasło „Śladami tradycji lotniczych 
gminy Jeżów Sudecki”. Uczniowie odwiedzili wszys-
tkie miejsca związane z tradycjami lotniczymi regionu 
oraz uczcili pamięć osób poległych w obronie ojczyzny. 

Trasa wiodła przez Czernicę i Płoszczynę w kierunku 
Góry  Szybowcowej. Miejscem docelowym uczestników 
rajdu, które wieńczyło trud marszu, był krzyż upa-
miętniający poległych w obronie ojczyzny podczas 
II wojny światowej. Tam też uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Czernicy  zapalili  znicz, który  symbolicznie 
wyraził  ich pamięć i wdzięczność za wolną Polskę.
- 22 października 2018 roku - udział Dyrektora Szkoły 

w spotkaniu z Kuratorem Dolnośląskim i dyrektorami 
dolnośląskich szkół na wspólnym śpiewaniu pieśni 
i piosenek patriotycznych „My pierwsza brygada…”. 
W programie znalazły się utwory legionowe, party-
zanckie, solidarnościowe. Wspólne śpiewanie było 
formą okazania szacunku i oddania honorów 
wszystkim, dzięki którym żyjemy w Niepodległej. 

-29 października 2018 roku - występ chóru szkolnego  
,,Czerniczanki" na scenie Filharmonii Dolnośląskiej. 
Koncert „Piękna nasza Polska cała” był okazją do 
uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
To właśnie utwory o charakterze patriotycznym znala-
zły się w repertuarze chóru ,,Czerniczanki". Można 



11

było usłyszeć, ale i śpiewać razem z wykonawcami, 
m.in. „Niepodległość", „Ojczyzna", „Przybyli ułani 
pod okienko", „Maszerują strzelcy", „Idzie żołnierz", 
„Pierwsza kadrowa", „Ułani, Ułani", „O, mój 
rozmarynie", „Białe róże", „Rota" i „Żeby Polska była 
Polską". 

-9 listopada 2018 roku  - apel okolicznościowy - montaż 
słowno muzyczny z okazji 100-lecia Niepodległości  
Rzeczpospolitej Polskiej
-udział Szkoły w akcji „Rekord dla Niepodległej” 

organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze 
Edukacji Narodowej.

 O symbolicznej godzinie 11.11 zorganizowano w Szkole 
wspólne śpiewanie czterech zwrotek „Mazurka 
Dąbrowskiego”.

-10 listopada 2018 roku - zorganizowanie koncertu 
„Piękna nasza Polska cała” dla mieszkańców wsi 
Czernica, Janówek i Chrośnica. W koncercie wystąpił  
chór szkolny ,,Czerniczanki", uczniowie Szkoły oraz 
zaproszony zespół Akolada. W programie znalazły się 
utwory legionowe, partyzanckie i solidarnościowe.

-16 listopada 2018 roku - koncert ,,Piękna nasza Polska 
cała"  dla mieszkańców wsi Dziwiszów.

-19 listopada 2018 roku- lekcja otwarta z języka 
polskiego ,,W sercach Niepodległa”. Uczniowie  m.in. 
metodą asocjogramu prowadzili dyskusję o patrio-
tyzmie, wysłuchali krótkiej historii  Narodowego 
Święta Niepodległości  - film IPN, obejrzeli wystawę 
nawiązującej do niepodległości Polski.    

                                                                                               
Joanna Cimosz-Nowak

"  Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”

 Honorowy „Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” ustanowiono jako wyróżnienie i nagrodę 
dla małżonków, którzy przeżyli 50 i więcej lat w jednym 
związku małżeńskim, a nadawany jest przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom polskim. Pan 
Prezydent postanowieniem nadał medale dla pary 
małżeńskiej z Dziwiszowa Państwa Bolesławy i Józefa 
Kulczyckich. 

 Uroczystego wręczenia medali w domu Jubi-
latów w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy- 
Edward Dudek w asyście Przewodniczącego Rady 
Gminy Wacława Lesika, Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy - Kazimierza Lewaszkiewicza, którzy również 
w imieniu mieszkańców wręczyli symboliczną wiązankę 
kwiatów oraz tabliczkę pamiątkową z następująca 
dedykacją:

 

„Z okazji uroczystości wręczenia nadanych przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
w imieniu mieszkańców Gminy Jeżów Sudecki, 

składamy Państwu serdeczne gratulacje.
Życie jest jak książka, od ponad 50-ciu lat każda jej 

karta opisuje dni Waszego wspólnego życia.
Życzymy, aby kolejne strony tej księgi opisywały dni 

obfitujące w zdrowie, szczęście oraz radości w 
dalszym życiu małżeńskim.”

 Uroczystość wręczenia medali była chwilą 
przeżywania wzruszeń, wspomnień oraz radosnego 
spotkania. 
Jubilatom, składamy serdeczne życzenia i gratulacje, by 
kolejne dni, miesiące i lata życia przeżywali zdrowiu, by 
byli wzorem i przykładem do naśladowania wśród 
Naszego Społeczeństwa.

Redakcja 
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 Zajęcia dla dzieci i młodzieży z programem 
profilaktycznym w zakresie nadużywania 

alkoholu, narkotyków i zachowań agresywnych 
w Siedlęcinie

 W dniach 28.01.2019r.- 01.02.2019r. w sali 
Domu Ludowego odbywały się zajęcia dla dzieci, które 
chciały aktywnie i twórczo spędzić okres ferii. Zajęcia te 
połączone były z programem profilaktycznym w zakresie 
nadużywania alkoholu, narkotyków oraz zachowań 
agresywnych w Siedlęcinie. Dzieci miały zagospo-
darowany czas od poniedziałku do piątku w godzinach od 

9.00 do 14.00. Zajęcia prowadziła Pani Zuzanna Kozyra. 
Uczestnicy mieli zapewnione śniadanie oraz herbatę. 
 Każdy dzień półzimowiska obfitował w ciekawe 
zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Uczestnicy 
wzięli udział w następujących warsztatach, prelekcjach 
i wycieczkach:
- warsztaty artystyczno- kulturowe "”Więcej nas łączy 

niż dzieli”;

- wycieczka krajoznawcza po Siedlęcinie, zwiedzanie 
Wieży Książęcej;

- kurs na młodszego przewodnika po Wieży Książęcej;
- warsztaty „Chemia wokół nas, eksperymenty i doświad-

czenia, zmiana barw”;

- zajęcia przyrodnicze  „Życie pod lodem”;
- warsztaty  „Jak pracować z mapą?";
- warsztaty przyrodnicze " Rozpoznawanie minerałów 

oraz badanie ich podstawowych cech. Wykorzystanie 
skał i minerałów w codziennym życiu";

- warsztaty „Tworzenie świec z wosku pszczelego”.
 Zajęcia warsztatowe i przyrodnicze były pro-
wadzone w ramach realizowanego w Szkole Podsta-
wowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania 
w Siedlęcinie projektu „Eksperymentuję - Rozwój 
Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-
przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych 
Aglomeracji Jeleniogórskiej” realizowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020.
 Wszystkie wymienione formy pracy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem dzieci. Uczestnicy zajęć 
półzimowiska wysłuchali prelekcji na temat: „Szkodli-
wość palenia papierosów i picia alkoholu”  oraz „Zdrowy 
styl życia”. Brali udział w zajęciach plastycznych 
i ruchowych.

 Organizacja półkolonii to wkład wielu osób, 
okazanie serca i chęci zapewnienia dzieciom spokojnych, 
bezpiecznych i ciekawych ferii. 
 Składam serdeczne podziękowania Pani 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani 
Alicji Karmelita, Wójtowi Gminy Jeżów Sudecki Panu 
Edwardowi Dudkowi, Przewodniczącego Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Panu Stanisławowi Sekuła, członkom Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Sołtysowi wsi Siedlęcin Panu Marianowi Tyka, Radzie 
Rodziców Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli 
Tajnego Nauczania w Siedlęcinie 

Zuzanna Kozyra



Dnia 15 lutego 2019 r. w 61. roku życia, w 34. roku 
kapłaństwa odszedł do Pana śp. KSIĄDZ KANONIK 
MAREK MIKICIONEK - proboszcz Parafii Czernica

 Po święceniach prezbiteratu, które przyjął 1 czerwca 
1985 roku we Wrocławiu, jako wikariusz pracował w para-
fiach: pw. św. Marcina w Sicinach, pw. św. Elżbiety we 
Wrocławiu, pw. św. Jacka w Legnicy, pw. św. Maksymiliana 
Kolbe w Lubinie, pw. Trójcy Świętej w Boguszowie - 
Gorcach.
 W latach 1996-1999 był proboszczem w parafii 
pw. św. Jadwigi w Karpnikach. W latach 1999 - 2008 był 
proboszczem parafii pw. Zwiastowania Pańskiego 
w Witkowie Śląskim. W latach 2008-2009 był rezydentem 
w parafii pw. MB Różań-cowej w Kamiennej Górze, a w latach 
2015- 2016 w parafii pw. św. Jana Sarkandra w Lubinie.
W latach 2009- 2015 był proboszczem parafii pw. św. Barbary 
w Wojcieszycach. Od 2016 r. pełnił funkcję proboszcza parafii 
pw. św. Michała Archanioła w Czernicy.
 Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Czernicy 
w dniach: 
- 20 lutego 2019 roku (środa): godz. 17.00 eksporta do kościoła 
pw. św. Michała Archanioła w Czernicy; godz. 18.00 Msza św. 
pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Marka 
Mendyka; po Eucharystii modlitewne czuwanie przy 
zmarłym, 
- 21 lutego 2019 roku (czwartek): od godz. 10.30 oficjalne 
przemówienia i pożegnania; godz. 11.00 Msza św. 
pogrzebowa w kościele pw. św. Michała Archanioła 
w Czernicy pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego 
Zbigniewa Kiernikowskiego; po Eucharystii obrzędy 
ostatniego pożegnania i złożenie ciała do grobu.
 W imieniu mieszkańców, Parafii i Sołectwa słowa 
pożegnania wygłosił Sołtys Czernicy - Ewa Smolnicka, 
Wiceprzewodniczący Rady Parafialnej - Janusz Malczewski. 
W imieniu mieszkańców i gminy Wójt Gminy - Edward Dudek 
pożegnał zmarłego księdza słowami: 
„Czcigodny Księże Biskupie, Szanowna pogrążona w smutku 
rodzino księdza Marka, czcigodni księża i siostry zakonne, 
przybyli goście i mieszkańcy Parafii Czernica. Święty Jan 
XXIII mówił - „Ile czasu da mi Pan, abym pracował i Mu 
służył? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Jestem zawsze gotowy 
na to, aby żyć i umrzeć”. 

Przed śmiercią człowieka stajemy wstrząśnięci, zaskoczeni, 
smutni…, jak byśmy tego faktu nie odebrali, to my ludzie 
wiary stwierdzamy często, że „Bóg tak chciał", „czy taki był 
Boży plan", bo tylko Bóg wie, kiedy wezwie nas do siebie, do 
wiecznego domu Ojca. Z nikim nie skonsultuje naszej śmierci 
i nikomu nie udzieli od niej amnestii. 
 Jesteśmy tutaj, tak licznie zgromadzeni, gdyż nasza 
obecność jest najlepszym świadectwem wdzięczności 
i podziękowaniem za to wszystko, co z woli Bożej za 
przyczyną księdza kanonika Marka otrzymaliśmy, by dzięko-
wać za to niespodziewanie przerwane życie ludzkie - życie 
kapłańskie. Życie, które było ogromnym poświęceniem, jakie 
ofiaruje każdy kapłan Bogu i ludziom. Śp. Ksiądz Marek przez 
34 lata pełnił posługę w wielu parafiach i kościołach i wszyscy, 
którzy go poznaliśmy możemy opowiedzieć własną historię 
tych spotkań.
 My z ogromnym smutkiem, żegnamy jego - jako 
Proboszcza parafii Czernica obejmującej ok 1300 
mieszkańców, mającej dwa kościoły, cztery wsie. Pełnił tą 
funkcję przez ostatnie 2,5 roku i dopiero poznał Parafię i jej 
wiernych. Był otwarty na propozycje i zaproszenia z Gminy
 i Sołectw, współpracował z sołtysami wsi, efektem było 
wzajemne uczestnictwo w uroczystościach parafialnych 
i sołeckich. To w tej parafii w poszczególnych sołectwach 
odbywały się corocznie Dożynki Parafialne w Płoszczynie, 
Chrośnicy, Czernicy. Ksiądz Marek uczestniczył we 
wszystkich sołectwach w spotkaniach z okazji Dnia Seniora, 
świętach czernickiej szkoły, z okazji świąt państwowych, czy 
uroczystościach strażackich. 
 Jedną z pasji, którą poznaliśmy u księdza Marka były 
szachy. Był członkiem Polskiego Związku Szachowego, 
uczestniczył w Szachowych Mistrzostwach Polski 
Duchowieństwa, a w Czernicy organizował Parafialne 
Zawody Szachowe. Ciekawostką statystyczną jest to, że jako 
szachista ksiądz Marek zwyciężał większość partii grając 
figurami w kolorze czarnym.
 Pełniąc obowiązki Proboszcza, ciągle poznawał 
parafię. Był obserwatorem życia mieszkańców i potrafił 
rozmawiać z parafianami, a wiele osób podkreślało o jego 
wyjątkowe usposobienie, ogromną wrażliwość i poczucie 
humoru. 
 W 1958 roku erygowano Parafię w Czernicy i w tym 
samym roku urodził się ksiądz Marek Mikicinem, ten fakt 
również jest zastanawiający.
 Dnia 15 lutego 2019 roku została zapisana ostatnia 
karta w księdze życia księdza Proboszcza, ale na zawsze 
pozostanie w Czernicy, w miejscu, w którym do ostatnich 
swoich chwil życia służył Bogu i ludziom.
 W imieniu pana Wacława Lesika - Przewodniczącego 
Rady Gminy i Radnych Rady Gminy, w imieniu pracowników 
Urzędu Gminy, w imieniu Sołtysów naszych wsi i moim 
własnym - Dziękuję za pracę, za poświęcenie, za całe dobro, 
które nam wszystkim ksiądz Marek uczynił, bo nie zdążyliśmy 
podziękować jemu za jego życia.
 Szanownej rodzinie i bliskim oraz wszystkim 
Parafianom składam szczere słowa i wyrazy współczucia 
z powodu śmierci księdza kanonika Marka Mikicionka. Niech 
odpoczywa w pokoju".
 Po mszy świętej ciało księdza kanonika Marka 
Mikicionka spoczęło w grobie na cmentarzu parafialnym przy 
kościele św. Michała Archanioła w Czernicy. 

Redakcja
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Rozgrywki  w tenisie stołowym

Mistrzostwa Powiatu LZS w tenisie stołowym

 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe zorganizowało 26.01.2019 r. w Jeżowie 
Sudeckim powiatowe rozgrywki tenisa stołowego. 

Zawodnicy walczyli o statuetki, medale mistrzostw 
powiatu oraz o awans na zawody strefowe, które odbędą 
się w lutym   w Pisarzowicach koło Kamiennej Góry.

 Najlepiej z naszej gminy wypadli:

I miejsce
1. Aleksandra Borowiec - Siedlęcin
2. Aleksandra Hamkało -  Siedlęcin
3. Joanna Borowiec - Siedlęcin
4. Sabina Gałuszka - Jeżów Sudecki
5. Norbert Jamróz - Jeżów Sudecki
6. Zbigniew Sos - GLKS Jeżów Sudecki

II miejsce
1. Kacper Żegota - Siedlęcin
2. Kornelia Juszczak - Siedlęcin
3. Oliwia Kowal - Płoszczyna
4. Kacper Balakowski - Jeżów Sudecki
5. Aleksandra Kopeć - Jeżów Sudecki

III miejsce
1. Martyna Tyka - Siedlęcin
2. Jakub Mamorski - Siedlęcin
3. Martyna Florczyk - Jeżów Sudecki
4. Michał Jaczenia - Siedlęcin
5. Julia Lachowicz - Siedlęcin
6. Oskar Barański - Jeżów Sudecki

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Andrzej Zaremba 



„Prawdziwi czytelnicy książek się nie boją”

 24 stycznia 2019r. w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbyło się 
uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na 
czytelników biblioteki szkolnej. Celem uroczystości było 
zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej, 
wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności 
czytania. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami 
wypożyczania książek i regulaminem biblioteki. 
Uczniowie klasy VI przygotowali pod czujnym okiem 
p. Małgorzaty Prugar dla swoich młodszych kolegów 
i koleżanek przedstawienie pt. ,,Królewna się nudzi''. 
Występ uatrakcyjniły stroje przygotowane przez 

uczniów i dekoracje wykonane przez p. Karolinę 
Łukomską. Pierwszaki egzamin na czytelnika zdały 
śpiewająco. Następnie uczniowie złożyli przyrzeczenie, 

a pani dyrektor Anna Kędzierska pasowała ich 
symboliczną zakładką do książek na czytelników 
biblioteki szkolnej. ,,Prawdziwi'' czytelnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Pani 
Małgorzata Prugar zachęcała pierwszaków do częstych 
odwiedzin biblioteki szkolnej słowami ,,Kto w dzie-
ciństwie pokocha książki, ten zawsze będzie czytał i całe 
życie będzie miał ciekawe''.

 Prugar Małgorzata -
nauczyciel biblioteki szkolnej

Spotkanie autorskie z Hubertem Horbowskim
 

 Dnia 18 stycznia br. o godzinie 17.00 w Biblio-
tece w Dziwiszowie odbyło się spotkanie z Panem 
Hubertem Horbowskim - twórcą lirycznym związanym 
z naszym regionem dolnośląskim. Poeta pisze piękne 
rymowane wiersze, które publikowane są w wielu 
almanachach, antologiach i innych zbiorach wierszy. 
Podczas spotkania autorskiego dnia 18 stycznia br, 

mieliśmy przyjemność wysłuchać wspaniałych utworów 
ciekawie przeplatanych opowieściami o okoliczno-
ściach ich powstawania. Autor z rozmysłem serwował 
wiersze skłaniające do refleksji i zadumy na przemian 
z żartobliwymi limerykami, które wywoływały gromki 
śmiech zgromadzonych słuchaczy. Spotkanie odbyło się 
w miłej atmosferze z poczęstunkiem. Uczestnicy 
spotkania byli bardzo zadowoleni z miło spędzonego 
wieczoru.

Katarzyna Wójcik
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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

Spotkanie na nartach Gmin Partnerskich

 Dnia 15 lutego 2019 roku w ramach realizacji 
projektu „Szlakami dawnego górnictwa po obu stronach 
Karkonoszy i Gór Izerskich” odbyło się spotkanie przed-

stawicieli Gmin Partnerskich. Wspólnie wyruszyliśmy 
na barwną wyprawę na nartach biegowych do uroczej 
miejscowości Jakuszyce. Korzystając z uroków zimy, 
przygotowanymi trasami narciarskimi, odbyliśmy 15 km 
spacer. Dla niektórych uczestników było to nie lada 
wyzwanie, aby pokonać taki dystans. Wspaniała pogoda, 
obfitość śniegu i wymiana partnerskich kontaktów 
sprzyjała wysiłkowi i była nagrodą za trud. 

 Wspólne spotkanie przedstawicieli Gmin 
Partnerskich Paseky nad Jizerou i Gminy Jeżów Sudecki 
miało na celu promowanie zdrowego trybu życia poprzez 
aktywny wypoczynek, korzystając z atrakcji turysty-
cznych, jakie oferuje region. 

 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.
  

 
 
 

http://www.facebook.com/Szafazksiazkami

