
Wiosenny Koncert „Rytm i Melodia”

 W ramach realizacji przez Gminę projektu pn. 
„Szlakami dawnego górnictwa po obu stronach 
Karkonoszy i Gór Izerskich” z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg 
V- A Republika  Czeska - Polska 2014-2020 uczniowie 
z opiekunami i nauczycielami Szkoły Podstawowej 
w Czernicy w zabytkowych kościołach zaprezentowali 

mieszkańcom Bozkova i Paseky nad Jizerou wiosenny 
koncert "Rytm i Melodia" przygotowany przez mgr Annę 
Skórę, która w szkole prowadzi zespół artystyczny.    

Po występie dzieci ks. Krzysztof Mikuszewski w mieniu 
swoim i mieszkańców podziękował uczestnikom, 
nauczycielom i rodzicom za przygotowanie koncertu.  Po 
posiłku dzieci mogły podziwiać okolice z punktu 
widokowego na kościelnej wieży. Odwiedziły również 
cudowne źródełko i spróbowały z niego wody. 
          Z Bozkova pojechaliśmy do Paseky nad Jizerou, 
tam powitała nas Starosta Gminy p. Hana Růžičkova. Po 
występie w kościele uczestnicy otrzymali posiłek, który 
zjedliśmy w towarzystwie Starosty. Wójt Gminy podzię-
kował za gościnę w Bozkovie i Pasekach nad Jizerou.
  Coroczne wyjazdy uczniów ze szkół naszej 
Gminy pozwalają na poznawanie historii i przyrody 

Gminy Partnerskiej. Wyjazd miał również charakter 
turystyczny i poznawczy, bo oprócz zwiedzenia Bozkova 
uczestnicy mogli posłuchać ciekawych opowieści 
przewodnika sudeckiego o obiektach i miejscach 
oglądanych podczas podróży.  
 Dziękujemy dzieciom, nauczycielom i rodzicom 
za przygotowanie koncertu i upieczenie ciast, gospo-
darzom - ks. Krzysztofowi Mikuszewskiemu i Staroście - 
Hanie Růžičkovej za przygotowanie posiłków. Występy 
naszych dzieci w Gminie Partnerskiej stały się już 
tradycją i w 2020 roku kolejna szkoła będzie miała 
sposobność zaprezentowania swoich umiejętności. 
                      Do zobaczenia za rok.
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Giganty nad Jelenią Górą

 18 maja br. na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego 
w Jeleniej Górze odbył się pierwszy Zlot Gigantów (modeli 
latających) zorganizowany przez Euroregionalne Centrum 
Modelarskie w Jeżowie Sudeckim. Na zlot przyjechało 
ponad 40 załóg z Polski i Czech. Zaprezentowano ponad 70 
modeli samolotów i szybowców. Przy wspaniałej pogodzie 
można było podziwiać mistrzowskie popisy pilotażu 
modelami akrobacyjnymi czy szybowcami wykonanymi 
przez modelarzy. Nasz zlot zaszczycili znamienici goście - 

pan Krzysztof Wiśniewski Starosta Powiatu Jelenio-
górskiego, który oficjalnie otworzył pierwszy zlot 
gigantów, oraz władze Jeleniogórskiego Aeroklubu: Jacek 

Musiał i Bogusław Regulski. Euroregionalne Centrum 
Modelarskie kolejną imprezę modelarską może zaliczyć za 
udaną. Liczymy, że od przyszłego roku zlot gigantów 
będzie stałym punktem kalendarza imprez modelarskich.
 W imieniu organizatorów dziękuję państwu 
Suchockim za wystawienie stoiska z pamiątkami lotni-
czymi, OSP Dziwiszów, pani Agnieszce Sowińskiej, państwu 
Grażynie i Mirosławowi Kaźmierczakom oraz państwu 
Miroś za pomoc przy organizacji zlotu. 
 Kolejna duża impreza, czyli VII Karkonoski Piknik 
Modelarski odbył się 15 i 16 czerwca br. na Górze 
Szybowcowej. 

Maria Chojnacka

Kolorowy Dzień Dziecka w Chrośnicy

 W sobotę, 1 czerwca br. w Chrośnicy odbył się 
festyn z okazji Dnia Dziecka. Upalny dzień uprzyjemnili 
strażacy z OSP Czernica, którzy przygotowali profes-
jonalne pokazy. Wóz i sprzęt bojowy, a przede wszystkim 
zabawy z wodą rozpoczęły radosne święto dzieci. Między 
blokami animacji Kolorowe Koło Gospodyń Wiejskich 
proponowało wspaniałe wypieki, nie zabrakło tradycyjnych 
kiełbasek, a także bananów z grilla. Wszystkie dzieci 
otrzymały ciekawe prezenty oraz górę słodyczy. O oprawę 
muzyczną do późnego wieczora zadbała pani Lucyna 
Krzeszowska. Serdecznie dziękujemy za pomoc: Radzie 
Sołeckiej, pani Sołtys, panu Wójtowi, Kolorowemu Kołu 
Gospodyń Wiejskich w Chrośnicy, firmie „Jelenia Plast" 
Sp. z o.o., restauracji McDonald's z Jeleniej Góry oraz 
Salonowi Jubilerskiemu „Briju". Joanna Wojtko

Nasza młodzież w Sejmie  Dzięki wsparciu i ufundowaniu transportu przez 
Wójta Gminy Jeżów Sudecki Edwarda Dudka młodzież 
klas ósmych Szkół Podstawowych z Czernicy, Jeżowa 
Sudeckiego i Siedlęcina (uczestnicy konkursu patrioty-
cznego oraz członkowie Młodzieżowej Rady Gminy) mieli 
możliwość wyjazdu na wycieczkę do Warszawy.
 Na miejscu uczniowie zwiedzili Sejm RP, poznali 
ciekawe i historyczne miejsca stolicy oraz zostali ugosz-
czeni obiadem w restauracji sejmowej przez Poseł na Sejm 
RP - p. Zofię Czernow.  
Tak praktyczną lekcje wiedzy o społeczeństwie na pewno 
młodzież długo zapamięta.

Serdecznie dziękujemy organizatorom i sponsorom. 

Redakcja 
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DZIEŃ DZIECKA  W PŁOSZCZYNIE 

Uśmiech dziecka to najcudowniejszy dar, 
jaki możemy od niego otrzymać. 

My w zamian możemy 
im dać swój czas.

 W sobotę 01.06.2019 w Płoszczynie na boisku 
sportowym w pięknych promieniach słońca odbył się 
Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, na 
który czekaliśmy z niecierpliwością. Swoją obecnością 
zaszczycili nas Wójt Gminy Edward Dudek oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Wacław Lesik.          
Z tej okazji Sołtys oraz Rada Sołecka z Kołem Gospodyń 
Wiejskich zorganizowali  dzień pełen wrażeń 
i aktywności, m.in. gry i zabawy dla dzieci przeplatane 
atrakcjami, które w tym dniu umilały przybyłym 
dzieciom i bliskim pobyt na boisku. Wspólna zabawa 
rozpoczęła się od pokazu lania wody z armatki przez 
Ochotniczą Straż Pożarną z Dziwiszowa, który okazał się 
hitem festynu, zorganizowano pokaz sprzętu gaśniczego, 
omówiono rolę i pracę strażaka. Największą frajdą był 
przejazd wozem strażackim ulicą wsi na sygnałach 

świetlnych i dźwiękowych. Atrakcją dla dzieci był też 
radiowóz policyjny, do którego można było wsiąść, 
zrobić sobie zdjęcie i poczuć się jak prawdziwy policjant. 
Była również zabawa przy muzyce, która trwała do 
późnych godzin wieczornych - podziękowania dla 

p.Michała Malitowicza. Odbyła się również prezentacja 
ciekawych modeli samolotów oraz loty modelami 
prezentowanymi przez osoby z Modelarni w Jeżowie 
Sudeckim. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił 

i możliwości w tej dziedzinie. Dzieci brały udział 
w różnych konkurencjach i zabawach sportowych, 
w których mogły wykazać się szybkością, sprytem, 
zwinnością i „dużym szczęściem”. Organizatorzy nie 
pozwolili im się nudzić nawet przez chwilę. Wszystkie 
dzieci chętnie uczestniczyły w rywalizacji, za co zostały 
nagrodzone słodyczami, dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi. Dzień ten wypełniała radość i uśmiech 
dzieci zarówno tych małych, jak i tych nieco większych. 
Jednak największą popularnością cieszyła się loteria 
fantowa, która sprawiała, że na wielu twarzach pojawił 
się uśmiech i radość. 
 Każdy, kto przybył na boisko, mógł bezpłatnie 
zjeść gorącą grochówkę przygotowaną przez panie 
z KGW, a dzieci upieczoną kiełbaskę. Festynowi 
towarzyszyło stoisko handlowe (zabawki, balony 
z helem), z którego dzieci chętnie korzystały. Dorośli też 
mieli "coś na ząb" dobrego i smacznego.
 Imprezie towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda 
i przemiła atmosfera. Wszystkim dzieciom w dniu ich 
święta - dużym i małym - życzymy dużo uśmiechu 
i pogody ducha. Do zobaczenia za rok!

Sołtys
Rada Sołecka 

Koło Gospodyń Wiejskich

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  W Placówce Terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Jeleniej Górze 15.05.2019r. 
odbyło się podsumowanie regionalnego etapu XVII edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne.  Głównymi organizatorami konkursu są 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem 
Strategicznym konkursu zostało Pocztowe Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat honorowy nad 
konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzej Duda.
 Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest 
jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych 
przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków 
i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest 
promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie 
rolnym. Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega 
w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
 Z terenu działania Placówek Terenowych KRUS 
z Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Bolesławca i Lubania do 



4

konkursu zgłosiło się 21 gospodarstw rolnych.
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mieli okazję do 
zaprezentowania swoich miejsc pracy i osiągnięć 
zawodowych.

Komisja konkursowa przy ocenie gospodarstwa brała 
pod uwagę przede wszystkim:

- organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,
- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stano-

wisk pracy,
- stan techniczny budynków inwentarskich i gospo-

darczych,
- stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stoso-

wanych w gospodarstwie rolnym,
- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
- wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony 

osobistej,
- sposób przechowywania środków ochrony roślin 

i innych substancji  niebezpiecznych,
- estetykę gospodarstw,
- zastosowane rozwiązania organizacyjne, technolo-

giczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo 
osób pracujących i przebywających w gospodarstwie 
rolnym. 

 Komisja konkursowa etapu regionalnego zwizyto-
wała zgłoszone gospodarstwa i wyłoniła 3 laureatów, którzy 
zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego:

I  miejsce  zajęl i  Państwo Anna i  Aleksander 
Niewiarowscy z Uniegoszcza 

II miejsce zajął Pan Roman Podkówka z Sadów Dolnych

III miejsce zajęli Państwo Agata i Zbigniew Wolakowie 
z Jeżowa Sudeckiego

 Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy 
i dziękujemy za udział. 
Życzymy wytrwałości w tworzeniu i utrzymywaniu 
standardów bezpiecznych gospodarstw rolnych oraz 
zapraszamy do kolejnych edycji konkursu. 

Agnieszka Pawłowicz
Kierownik Placówki Terenowej 

KRUS w Jeleniej Górze

Sierociniec w Dakarze

    26 maja 2019 roku 
w parafii Św. Stanisława 
w  J e ż o w i e  S u d e c k i m 
gościliśmy siostrę misjo-
narkę Grażynę Grabowską, 
która od 21 lat przebywa 
w Dakarze na misjach. 
Podczas Mszy Świętej 
siostra opowiedziała o sytu-

acji i warunkach bytowych rodzin z Senegalu oraz 
o formach pomocy takim rodzinom.
 Sierociniec „Pouponniere” w Dakarze przezna-
czony jest dla dzieci porzuconych przez rodziców. Są tam 
sieroty i półsieroty, których matki zmarły przy porodzie, 
a także dzieci pochodzące z wiosek oddalonych od 
stolicy, gdzie biednie żyjące rodziny nie mają dostępu do 
mleka i jest im trudno zapewnić pierwsze miesiące życia 
dziecka. Obecnie w sierocińcu jest 80 podopiecznych, 
którymi opiekują się 3 siostry i wolontariusze.  W opiece 
nad dziećmi pomagają także dziewczęta z miejscowego 
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centrum formacji. Spoczywa na nich, m.in. obowiązek 
mycia, przebierania i karmienia maluchów - zarówno w 
ciągu dnia, jak i w nocy. Często to też jedyne miejsce 
ratujące życie dzieciom, które nie miałyby szans na 
znalezienie pomocy gdziekolwiek indziej. Trafiają tu 
zarówno niemowlęta, którymi samotne matki nie są w 
stanie się zaopiekować, jak i dzieci pozostawione gdzieś 
przy drodze i przywiezione przez policję. 
 Na rzecz sierocińca w Dakarze wysłano 11 
paczek - z kaszkami, mlekiem i ubrankami, z których 
każda ważyła około 20 kg. Siostra Grażyna serdecznie 

podziękowała ks. Andrzejowi Szarzyńskiemu, wszyst-
kim parafianom, dzieciom za wsparcie sierocińca. 
Po Mszy Świętej s. Grażyna rozmawiała z panem 
Wójtem Edwardem Dudkiem i panią Joanną Dudek. 
Zaproponowano, by zamieścić w gazetce gminnej konto 
misyjne, na które można przesłać datki finansowe dla 
dzieci z sierocińca.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Misjonarek Maryi
ul. Racławicka 14
02- 601 Warszawa
Konto Bankowe:

Bank PEKAO SA, I Oddział w Warszawie
75 1240 1037 1111 0010 1699 8840

s. Grażyna Grabowska fmm. Dakar

Serdecznie dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli 
za wsparcie dzieła Bożego.

 dr Agata Nidrych

35 lat Jeleniogórskiego Klubu Seniorów 
Lotnictwa 

 

 Niemal od pierwszych dni wolności w maju 1945 
roku na terenie Kotliny Jeleniogórskiej rodziło się 
lotnictwo. Bujnie rozwijały się przede wszystkim 
modelarnie lotnicze. 1 sierpniu 1945 roku rozpoczęto 

wykonywanie remontów szybowców w poniemieckich 
warsztatach szybowcowych w ówczesnym Grunowie 
(obecnym Jeżowie Sudeckim). Tego samego dnia 
z Podbeskidzia Śląskiego i z Żywiecczyzny przybyła do 
Grunowa 40 - osobowa grupa młodzieży i instruktorem 
pilotem Władysławem Dziergasem, rozpoczynając 
działalność przyszłej Szkoły Szybowcowej. Szkolenie 
lotnicze skupiało głównie ludzi młodych, przy których 
nieco starsi nie czuli się jeszcze seniorami. Minęło wiele lat 

zanim sytuacja ta zaczęła się zmieniać. Starsi piloci, 
skoczkowie spadochronowi, modelarze i mechanicy 
lotniczy oraz długoletni działacze lotnictwa sportowego 
Aeroklubu Jeleniogórskiego (AJ) postanowili stworzyć 
Jeleniogórski Klub Seniorów Lotnictwa (JKSL). Zgodnie 
ze statutem miał on skupiać członków, którzy ukończyli 50 
lat. 
 Zebranie założycielskie odbyło się 24 marca 1984 
roku, zaś walne zgromadzenie - miesiąc później, 29 
kwietnia, w budynku jeżowskiej szkoły szybowcowej. 
Spośród 30 członków wyłoniono zarząd, którego prezesem 
został Tadeusz Kaczmarek, zastępcą Józef Januszewski, 
sekretarzem Leszek Gański, skarbnikiem Kazimierz 
Kujawa a odpowiedzialnym za współpracę z aeroklubem - 
Jerzy Osmólski. Klub przystąpił do Krajowej Rady 
Seniorów Lotnictwa (KRSL) w Warszawie, w której 
zarejestrował swoich członków. Jego prezes został stałym 
członkiem KRSL. 
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 Członkowie Klubu wytyczyli sobie wiele 
kierunków działania, uznając za cel główny pielęgnowanie 
wypracowanych tradycji lotniczych i zachowanie 
niezmiernie bogatej historii lotnictwa sportowego 
w Kotlinie Jeleniogórskiej, w szczególności historii 
Wyczynowej Szkoły Szybowcowej i Zakładu Szybowco-
wego w Jeżowie Sudeckim oraz Aeroklubu Jelenio-
górskiego. Ważne jest uchronienie od zapomnienia bogatej, 
odległej i bliższej przeszłości. Tu bowiem latali piloci tej 
miary co Hanna Reitsch, Wolf Hirth, Edmund Schneider, 
Werner von Braun, Gottlob Espenlub Pelagia Majewska, 
Adela Dankowska, Barbara Maciąg, Tadeusz Góra, lotnik 
kosmonauta - gen. bryg. pilot Mirosław Hermaszewski, 
mistrzowie i rekordziści świata: Adam Witek, Edward 
Makula, Jerzy Popiel, Janusz Centka, Jan Wróblewski 
i wielu innych znanych pilotów.
 Ważnym zadaniem JKSL jest propagowanie 
lotnictwa i w miarę możliwości pomoc w pracy aero-
klubowi, m. in. poprzez gromadzenie i chronienie 
materiałów historycznych, organizowanie spotkań. 
Dzielenie się opłatkiem czy świątecznym jajkiem w gronie 
przyjaciół daje członkom Klubu możliwość dalszego 
przeżywania swojej lotniczej przygody. 
Pod koniec lat 80. Klub liczył 45 członków. Comiesięczne 
spotkania rodziły różne pomysły, których efektem było 
wypracowanie najlepszych sposobów wspierania 
Aeroklubu i tworzenia w nim przyjaznej i życzliwej 
atmosfery w trudnym, codziennym działaniu. Spotkania 
członków odbywały się w różnych miejscach w zależności 
od potrzeby, jednak najczęściej na jeleniogórskim lotnisku, 
na szczycie Góry Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim
i w jeleniogórskiej modelarni lotniczej Śmigiełko. 
 Do najważniejszych wydarzeń w 35-letniej 
działalności Klubu należy zaliczyć zorganizowanie 
w dniach 22 - 24 listopada 1985 roku spotkania szybow-
ników z całej Polski z okazji 40-lecia I Ogólnopolskiej 
Konferencji Szybowcowej odbytej w dniach od 18 do 23 
listopada 1945 r. w ówczesnym Grunowie, która wytyczyła 
kierunki rozwoju polskiego szybownictwa po wojnie. Klub 
ufundował tablicę pamiątkową dla uczczenia tej 
konferencji. Została ona wówczas odsłonięta na froncie 

budynku szkoły szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. 
Konferencja z roku 1985 odbiła się głośnym echem 
w lotnictwie sportowym. Wśród ponad 130 uczestników 

było 10 uczestników pierwszej historycznej w Polsce 
konferencji szybowcowej z listopada 1945. roku.
 Redaktor naczelny „Skrzydlatej Polski" Jerzy 
R. Konieczny tak wówczas pisał: „Jej organizatorom 
i gospodarzom, Jeleniogórskiemu Klubowi Seniorów 
Lotnictwa, należą się słowa uznania za cenną inicjatywę 
i wysiłek. Niech ten zjazd, sumujący bogaty dorobek 
szybownictwa PRL, pobudzi do refleksji nad przebytą 
drogą i stanie się impulsem dla nowych twórczych 
dokonań, których tak dziś potrzeba naszemu szybow-
nictwu".
 W maju 1991 roku Klub zorganizował I Spotkanie 
Sympatyków Szybownictwa na Górze Szybowcowej 
w Jeżowie Sudeckim. Przybyło na nie ponad 150 
sympatyków. Wśród nich byli piloci pionierzy, którzy 
uruchamiali tu latanie na szybowcach zaraz po wojnie. Byli 
również szybownicy z Niemiec z szybowcem SG-38. 
Niektórzy z nich latali tu jeszcze przed wojną. Program 
trzydniowego spotkania był bardzo interesujący i dobrze 
przygotowany. Aeroklub zorganizował atrakcyjne pokazy 
lotnicze oraz starty dawnych, historycznych szybowców 
z lin gumowych z udziałem pilota doświadczalnego Adama 
Zientka. Odbyły się liczne spotkania w sekcjach, odczyty 
i wycieczki w Karkonosze. Na zakończenie zorganizowano 
konferencję historyczną szybowników polskich 
i niemieckich, podczas której omówiono również warunki 
wzajemnej współpracy. 
 KSL pomagał i współorganizował obchody 
50-lecia AJ. Z okazji tej uroczystości Klub zorganizował 
wystawę przedstawiającą osiągnięcia i sylwetki działaczy 
lotni-czych minionego okresu. Opracowano zarys historii 
lotnictwa sportowego w Kotlinie Jeleniogórskiej. Z okazji 
50-lecia AJ wielu członków JKSL zostało uhonorowanych 
srebrnymi i złotymi odznakami za zasługi dla Aeroklubu 
Polskiego. 
 Członkowie JKSL brali czynny udział w organi-
zacji wielu festynów i pokazów lotniczych. 
Z okazji 100-lecia powstania lotnictwa w roku 2003 JKSL 
brał czynny udział w zorganizowanej we Wrocławiu 
konferencji naukowej "Lotnictwo, Stulecie, Przemiany". 
W pracach komitetu tej Konferencji uczestniczyli: prezes 
AJ gen. dr inż. Bronisław Peikert, mgr Tadeusz Kaczmarek 
i Stanisław Błasiak. W dniu 31 marca 2003 roku Klub 
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zorganizował seminarium pt. „Kotlina Jeleniogórska 
w stuleciu lotnictwa”, uświetniając w ten sposób 80-lecie 
powstania szkoły szybowcowej w Jeżowie Sudeckim
 (w ówczesnym Grunau).
 W dniach 28 - 30 maja 2004 r. JKSL obchodził 
swoje 20 - lecie działalności. W zorganizowanym z tej 
okazji w Jeżowie Sudeckim spotkaniu jego prezes Tadeusz 
Kaczmarek złożył sprawozdanie z działalności Klubu. 
Wśród uczestników było wielu zaproszonych weteranów 
lotnictwa z Wrocławia, Poznania, Leszna i z Warszawy. 
Przewodniczący Krajowej Rady Seniorów Lotnictwa mgr 
inż. pil. Ryszard Witkowski wręczył 28 członkom 
„Dyplom Skrzydlatego Wieku” w dowód uznania za 
długoletnią pracę i ofiarną działalność w dziele umacniania 
i rozwoju lotnictwa polskiego.
 W dniach 30.07. - 08. 08. 2004 r. odbył się 25. 
Międzynarodowy Zlot Szybowców Grunau Baby, zorgani-
zowany przez AJ, w którym brało udział 283 osoby z kraju 
i z zagranicy oraz 77 dawnych, historycznych szybowców. 
W przygotowaniu i zorganizowaniu tej dużej imprezy 
lotniczej dopomogli członkowie JKSL oraz sekcja 
historyczna AJ.
 JKSL był współorganizatorem II Ogólnopolskiej 
Konferencji Szybowcowej, która została przeprowadzona 
w budynku Urzędu Gminy w Jeżowie Sudeckim w dniu 
19 listopada 2005 roku z okazji 60- lecia I Ogólnopolskiej 
Konferencji Szybowcowej. Podczas II Konferencji, 
w której brało udział 74 uczestników a wśród nich pracow-
nicy Urzędu Gminy z wójtem Edwardem Dudkiem na 
czele, przypomniano efekty I Konferencji, przeanali-
zowano aktualny stan szybownictwa w Polsce i przedsta-
wiono wnioski na przyszłość.

 Jeleniogórski Klub Seniorów Lotnictwa nawiązał 
również współpracę z Klubem Lotników LOTECZKA 
z Wrocławia. Kluby te organizują wspólnie towarzyskie 
ognisko na szczycie jeżowskiej Góry Szybowcowej 
i latanie za wyciągarką. 
 26 X 2012r. po 28 latach Tadeusz Kaczmarek 
zrezygnował z funkcji prezesa JKSL Zastąpił go na tym 
stanowisku Marek Koselski. Po jego wyjeździe na Górny 
Śląsk funkcję tę objął 26 X 2013 płk Marek Gołębiowski.
Aktualnie JKSL liczy około 30 członków, zaś przeciętna 
wieku wynosi ponad 70 lat. Nadal aktywna jest działalność 
JKSL skupiającego wszystkich tych, którzy pragną 
przeżywać swoje lotnicze przygody i w miarę swoich 

możliwości i sił witalnych pomagać Aeroklubowi w jego 
trudnej ekonomicznej rzeczywistości. Tadeusz Kaczmarek 
i Stanisław Błasiak wydali w roku 2015 I tom książki 
Lotnictwo Kotliny Jeleniogórskiej, liczącej 502 strony. 
Pracy tej poświęcili 20 lat.

 Dokonania JKSL doceniają też jego przyjaciele, 
m.in. pierwszy lotniarz w Polsce Tadeusz Dobrociński 
w imieniu LOTECZKI wręczył prezesowi JKSL 
Tadeuszowi Kaczmarkowi własnoręcznie wykonaną 
piękną GAPĘ, prawie metrowej rozpiętości.
Do JKSL należą obecnie m. in.: 
Kazimierz Baszak, Andrzej Bira, Stanisław Błasiak, ksiądz 
Andrzej Bokiej, Witold Bródka, Irena Cabaj, Krzysztof 
Domagała Andrzej Dudziak, Wiesław Dziedzio, Leszek 
Gański, płk Marek Gołębiowski, Teodor Gutaj, Janusz 
Hada, Bolesława Jońca, Tadeusz Kaczmarek, Marek 
Koselski, Józef Kostka, Bohdan Kudraszew, Edward 
Mądracki, Jacek Musiał, Janusz Olszewski, gen. bryg. 
Bronisław Peikert, Janusz Polilejko, Krzysztof Prokop, 
Józef Puszczyński. Tadeusz Snochowski, Tadeusz 
Szociński, Elżbieta Urbanowicz i Mariola Ziobro-
Ruszczyńska. 
 W sobotę 27 kwietnia br. JKSL zorganizował 
w miejscu swego powstania, w dawnym budynku admini-
stracyjnym szkoły szybowcowej w Jeżowie Sudeckim, 
uroczyste spotkanie z okazji swego 35-lecia. Wśród około 
50 zebranych w sali obecni byli, m. in. prezydent Urzędu 
Miejskiego Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, starosta jelenio-
górski Krzysztof Wiśniewski, wójt Gminy Jeżów Sudecki 
Edward Dudek wraz ze współpracownikami Urzędu, 
Prezes Zarządy AJ Andrzej Piotrowski, Dyrektor AJ Jacek 
Musiał i szef jeżowskich modelarzy instr. Władysław 
Jagiełlo. Wszyscy oni ufundowali liczne nagrody dla 
wyróżniających się członków JKSL. Uczestnicy zwiedzili 
Salę Lotniczej Tradycji oraz Zakład Szybowcowy "Jeżów" 
Henryk Mynarski.
 Po południu uczestnicy spotkania złożyli kwiaty na 
lotnisku AJ pod pomnikiem poświęconym czterem 
więźniom narodowości greckiej, kanadyjskiej i polskiej, 
zamordowanym po ich złapaniu przez Niemców w Kotlinie 
Jeleniogórskiej. Pomnik jest dziełem AJ, JKSL i Ivo Łabo-
rewicza, kierownika Archiwum Państwowego w Jeleniej 
Górze.

Tekst i zdjęcia 
Stanisław Błasiak

 
Jeżów Sudecki, 20 czerwca 2019 r.
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XV Euroregionalne Forum Straży Pożarnych

 W dniu 18 maja 2019 r. w Jeżowie Sudeckim 
odbyło się XV Euroregionalne Forum Straży Pożarnych, 
którego głównym celem były ćwiczenia Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gmin Partnerskich.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystą zbiórką zastępów 
strażackich na placu przed remizą OSP Jeżów Sudecki, 
na której dh Andrzej Kacperski i Wójt Gminy Edward 
Dudek powitali zaproszonych gości i strażaków.
 W Forum brały udział jednostki OSP z Jeżowa 
Sudeckiego, Czernicy, Dziwiszowa i Siedlęcina, SDH 
z Paseky nad Jizerou w Republice Czeskiej, FF Arnsdorf-
Hilbersdorf z Niemiec oraz PSP z Jeleniej Góry.
 Po krótkim szkoleniu bhp i odprawie dowódców 
przystąpiono do ćwiczeń, które przeprowadzone zostały 
na nowym obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jeżowie Sudeckim.

Celem ćwiczeń było zgranie i doskonalenie współpracy 
zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych gminnych 
i z Gmin Partnerskich oraz PSP z Jeleniej Góry. Działania 
zostały przeprowadzone zgodnie z opracowaną 
dokumentacją ćwiczeń obiektowych przez mł. kpt 
Krzysztofa Zakrzewskiego - Zastępcę Dowódcy JRG-2 
z PSP Jelenia Góra. Zawarto w niej:

1.Cele szczegółowe:
a. doskonalenie wykonywania zadań przez kieru-

jącego działaniami ratowniczymi,
b. doskonalenie obsługi pojazdów i sprzętu,

c. doskonalenie prowadzenia linii gaśniczych,
d. doskonalenie prowadzenia łączności na poziomie 

interwencyjnym.
2. Opis zdarzenia: w wyniku zaprószenia ognia przez 
dzieci dochodzi do pożaru, pożar rozwinięty w auli 
szkolnej przenoszący się na palną konstrukcję więźby 
dachowej, ogień rozprzestrzenia się dalej po dach.

3. Założenie do ćwiczeń: podać dwa prądy wody 
z działek z GBA i podestu roboczego SHD-23, 
równocześnie prowadzić rozpoznanie bojowe, prze-
szukać całego obiektu, ewakuować dzieci z budynku, 
prowadzić prace rozbiórkowe pokrycia dachu z kosza, 
zorganizować zaopatrzenie wodne z wykorzystaniem 
istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej oraz dowozić 
wodę.

 W ćwiczeniach brało udział 7 samochodów 
ratowniczo - gaśniczych, 45 strażaków, Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze oraz zabezpieczenie medyczne 
DIVEMED. Na zakończenie ćwiczeń podsumowano 
działania i stopień osiągnięcia założeń, szczegółowe 
wnioski zostaną omówione na zebraniach jednostek. 
Zarząd OSP Jeżów Sudecki dziękuje Wójtowi Gminy za 
pomoc finansową w organizacji Euroregionalnego 
Forum Straży Pożarnych oraz Dyrekcji Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim. 

Redakcja 



Projekt „Czyste środowisko”
 
 W ramach projektu "Czyste środowisko" 
realizowanego przez OSP w Jeżowie Sudeckim, 
a współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej 
(Europejskiego Funduszu na rzecz Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja 
Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.) w marcu br. odbyły się spotkania 
z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie 
Sudeckim. Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jeżowie Sudeckim, Państwowej Straży Pożarnej 
w Jeleniej Górze, Nadleśnictwa Świeradów Zdrój, 
Urzędu Gminy w Jeżowie Sudeckim oraz firmy "ECO" 
w Jeleniej Górze zaznajamiali uczniów z tematami: 

ochrona środowiska (rola drzew, stan zalesienia kraju, 
zjawisko fotosyntezy, wskaźniki czystego powietrza), 
ochrona przeciwpożarowa (ograniczenie skażeń 
chemicznych, neutralizacja wycieków substancji 
niebezpiecznych, minimalizowanie skutków pożarów 
lasów, zachowanie podczas pożaru), segregacja śmieci, 
wymiana starych pieców na ekologiczne źródła energii, 
ograniczania emisji niebezpiecznych pyłów, smogu oraz 
odnawialnych źródeł energii. Uczniowie zdobywali 
wiedzę na temat zachowań proekologicznych jak 
również nabywali praktycznych umiejętności segre-
gowania odpadów. Dla uczniów klas I-III odbył się 
konkurs przyrodniczy „Przyjaciele przyrody”, który 
wyłonił 5 laureatów posiadających największą ogólną 
wiedzę o środowisku naturalnym.

Redakcja

PODSUMOWANIE PROJEKTU 
„CZYSTE ŚRODOWISKO”

 Podjęte działania:
ź Spotkanie z Policją w ramach projektu „Czyste 
środowisko" współfinansowanego ze środków 
„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Omówienie wpływu 
transportu, szczególnie na terenie dużych miast, na 
jakość powietrza, przybliżenie zagadnienia smogu i 
walki ze smogiem, przypomnienie zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz w kontaktach z nieznajomymi.

ź Przybliżenie dzieciom tematu segregowania odpadów 
oraz recyklingu. 

ź Zajęcia praktyczne z sortowania śmieci.
ź Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży 

Pożarnej. Omówienie szkodliwości skażeń chemi-
cznych, neutralizacji wycieków substancji niebez-
piecznych, minimalizowania skutków pożarów lasów 
oraz zachowania podczas pożaru.

ź Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Gminy Jeżów 
Sudecki. Omówienie zagadnienia wymiany starych 
pieców na nowe oraz dofinansowania do odna-
wialnych źródeł energii.

ź Spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa 
Świeradów Zdrój. Omówienie zagadnień z zakresu 
ochrony środowiska: rola drzew, stan zalesienia kraju, 
zjawisko fotosyntezy, wskaźniki czystego powietrza.

ź Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej dotyczące 
stanu jakości powietrza w Kotlinie Jeleniogórskiej. 
Omówienie wpływu pożarów (w tym wypalania traw) 
na faunę i florę. Zapoznanie z procedurą ewakuacji na 
wypadek pożaru szkoły.

ź Spotkanie z przedstawicielem jeleniogórskiej firmy 
„ECO". Rozmowa nt. ograniczania emisji niebez-
piecznych pyłów, smogu oraz odnawialnych źródeł 
energii.

ź Spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Świera-
dów Zdrój. Obejrzenie prezentacji multimedialnej 

9
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"Nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy, 
aby żyć wiecznie"

 4 czerwca 2019 roku pożegnaliśmy śp. Tadeusza 
Chwałka. Msza żałobna oraz pogrzeb odbył się na 
cmentarzu w Jeżowie Sudeckim. Jakim był człowie-
kiem? Odpowiedź na to pytanie trzymaliśmy w trakcie 
uroczystości pogrzebowych. Liczba zgromadzonych 
osób, które współpracowały z śp. Tadeuszem, młodzież, 
która była pod Jego opieką, mówiły same za siebie. 
Wszyscy ze smutkiem żegnali Prezesa. Bardzo 
wzruszające były słowa odczytane w imieniu rodziców 
dzieci przez p. Janinę Tomoń:

„Droga rodzino, najbliżsi przyjaciele, szanowni państwo. 
Przyszło nam się spotkać nie na piłkarskiej murawie, ale by 
towarzyszyć w ostatniej drodze naszego trenera.
Tadziu jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy poznać tak 
wspaniałego i ciepłego człowieka jak Ty. Dziękujemy, że 
dałeś szansę naszym dzieciom i zaraziłeś ich pasją do 
piłki nożnej. Większość z nas poznało Cię przypro-
wadzając nasze skrzaty do klubu. Potrafiłeś przygarnąć 
każde dziecko. Dla Ciebie nie były ważne zdolności, 
umiejętności i predyspozycje graczy, tylko to, aby dzieci 
cieszyły się grą w piłkę i traktowały ją jako zabawę. Twoje 
zaangażowanie udzieliło się również nam rodzicom. 
Z ogromną radością i zapałem wspólnie braliśmy udział 
w imprezach "lotniskowych", które zawsze odbywały się 
„z przytupem". Atmosfera przygotowań z Tobą była 
przednia i zawsze na najwyższym poziomie. Twoja 
cytrynówka dawała nam wszystkim energię i siły do 
pracy.
Tadziu, żyłeś w biegu, wpadałeś i leciałeś dalej, ale 
zawsze miałeś czas zażartować, uśmiechnąć się, 
powiedzieć coś miłego, taki właśnie byłeś. Dla Ciebie 
liczył się człowiek. Nauczyłeś nas, że nie wolno się 
poddawać nawet wtedy, kiedy mecz jest nie do wygrania.
Przegrałeś walkę z chorobą, ale nie przegrałeś życia. 
W tak ciężkiej chorobie zawsze na Twojej twarzy panował 
uśmiech i troska o klub, piłkarzy, nasze dzieciaczki.
Tadziu, miałeś ogromne szczęście, że zawsze u Twojego 
boku była Wiola. Nie tylko Cię wspierała, ale potrafiła też 
cierpliwie czekać na Ciebie w domu z pyszną kolacją. Bez 
jej miłości i zrozumienia nie byłoby "Lotnika" i nie byłoby 
nas.
To Ty tworzyłeś jedną, wielką piłkarską Rodzinę.
Żegnaj, Przyjacielu. Teraz grasz w niebiańskiej drużynie 
Boga. Czekaj tam na nas. Kiedyś zagramy razem".

 W imieniu Zarządu Ludowego Klubu Sporto-
wego "Lotnik" - Artur Karmelita pożegnał Prezesa 
słowami:
"Droga Rodzino, szanowni Państwo, tak licznie zebrani 
przyjaciele Tadka.

oraz filmów, pokazujących piękno karkonoskiej fauny 
i flory. Poznanie nazw roślin i zwierząt będących pod 
ochroną. Zapoznanie z zasadami zachowania się 
w lesie. 

ź Poznanie szkółki leśnej i przesadzanie drzewek 
w Świeradowie Zdroju.

ź Obejrzenie prezentacji multimedialnej o Ziemi. 
Zwrócenie uwagi na piękno i walory naszej planety 
oraz na szkodliwe działania człowieka, niszczące 
środowisko naturalne. Podsumowanie konkursu 
"Przyjaciele Przyrody", przeprowadzonego wśród 
dzieci w wieku 7-10 lat.

TEMATY 14 WARSZTATÓW:
1.Wpływ transportu na jakość powietrza.
2.Segregowanie odpadów.
3.Czym jest recykling?

4.Jak mogę dbać o środowisko naturalne?
5.Ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ pozytywny na 

środowisko.
6.Rola drzew w ekosystemie.
7.Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środo-

wiska na przykładzie firmy ciepłowniczej „Eco” 
z Jeleniej Góry.

8.Wskaźniki czystego powietrza.
9.Odnawialne źródła energii.
10.Zjawisko smogu - przyczyny, skutki i zapobieganie.
11.Karkonoska fauna i flora.
12.Zasady zachowania się w lesie.
13.Działania człowieka szkodliwe dla przyrody.
14.Działania i zachowania proekologiczne. 
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Zebraliśmy się tutaj, aby towarzyszyć Tadkowi w jego 
ostatniej ziemskiej drodze. Z pewnością nasz Prezes jest 
dzisiaj bardzo szczęśliwy, widząc nas wszystkich tak 
licznie zebranych.
Jakim Tadek był człowiekiem? Jak wiele znaczył dla 
lokalnej społeczności? Czy odchodzi jako człowiek 
spełniony? Czy odchodzi jako zwycięzca?
Wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią na te pytania jest 
tłum osób biorący udział w dzisiejszej uroczystości. 
Odpowiedzią na te pytania jest wsparcie, jakie otrzymał 
od tak wielu osób podczas walki z chorobą. 
Tadek był pasjonatem, który swojej pasji podpo-
rządkował swoje życie i życie swojej rodziny. Wszyscy 
wiemy, że jego trzecim dzieckiem był jego ukochany 
"Lotnik". Przez dwadzieścia sezonów zarażał swoją pasją 
kolejne pokolenia piłkarzy. Z uporem walczył o to, by jego 
Lotnicy mieli jak najlepsze warunki do realizacji swoich 
dziecięcych pasji. Znał każdego swojego wychowanka 
z imienia i nazwiska. Cieszył się z ich sukcesów, 
przeżywał ich porażki.
Był społecznikiem, który postawił sobie za cel to, że 
w Jeżowie też można, że piłka na przyzwoitym poziomie to 
nie tylko przywilej miast. Pokazał, że pomimo trudności, 
pomimo permanentnego braku pieniędzy, jeżeli się 
czegoś mocno pragnie, można wybić się ponad 
przeciętność.
Był człowiekiem sukcesu. Bo czyż sukcesem nie jest to, że 
osiągał ze swoimi drużynami wyniki ponad stan.
Pewnie każdy z Państwa mógłby przytoczyć wiele historii 
i anegdot z Tadkiem w roli głównej. W końcu Tadek to 
dwadzieścia lat historii "Lotnika", historii Jeżowa, historia 
jeleniogórskiej piłki.
Do ostatnich dni cały czas myślał o tym, co by tu jeszcze 
poprawić, ulepszyć, załatwić. Do końca nie zwalniał, nie 
odpuszczał. Dzwonił ze szpitala i zaczynał: "Wiesz, ja 
ostatnio to mam dużo czasu i jak tak leżę, to myślę co 
jeszcze trzeba zrobić" i zaczynała się długa lista rzeczy do 
wykonania a kończył tę wyliczankę: "…jak wrócę to 
musimy to zrobić….". Jak wrócę ….
Dzisiaj chcę, żebyś wiedział Prezes, że:
- choinki wzdłuż płotu przycięte, 
- Paweł wczoraj podlewał trawę na nowym boisku dla 
dzieciaków,
- a chłopaki znowu wygrali. 
Spoczywaj w pokoju Tadek."
 "Można odejść na zawsze, by stale być blisko..."

Wójt Gminy, w mieniu swoim, Rady Gminy i pracow-
ników Urzędu, pożegnał śp. Tadeusza następującymi 
słowami:
 "Szanowna pogrążona w smutku Rodzino, księżę 
proboszczu, przyjaciele koledzy i sympatycy LZS "Lotnik", 
przybyli goście i mieszkańcy naszej gminy.
Dla nas wszystkich choroba Tadeusza i niespodziewana, 
przedwczesna śmierć jest wielkim zaskoczeniem.
Każdy dzień jego życia był przepełniony aktywnością, 
pracą, planowaniem, realizacją celów i zadań.

Całe życie działał w Ludowych Zespołach Sportowych, 
zaczynając od Chrośnicy i Czernicy, by do końca 
poświęcić się dla Jeżowa Sudeckiego i "Lotnika". Poświecił 
się dla trudnej pracy Prezesa Klubu. Kiedy go 
przejmował, nie marzył, że osiągnie tak wielkie sukcesy: 

- sukcesy w rozbudowie bazy sportowej i wyposażenia,
-sukcesy wielu piłkarskich grup dziecięcych 

i młodzieżowych, 
- sukcesy zespołu seniorów. 

Dzisiaj te sukcesy stały się żywym i materialnym 
pomnikiem działalności śp. Tadeusza Chwałka. On czuł 
się odpowiedzialny za wszystko, czego się podjął. 
Poświęcał czas, poświęcał siły i środki, wszystko, czym 
dysponował. Każdy z nas, kto miał okazję w swoim życiu 
spotkać Tadeusza i z nim współpracować, na pewno 
powie, że spotkał dobrego człowieka, a pamięć o Nim 
zachowa na zawsze w swoim sercu. 
Był jak ogromny bochen chleba, do którego każdy mógł 
przyjść i ułamać sobie trochę jego dobroci.
W imieniu Pana Przewodniczącego i Radnych Rady 
Gminy Jeżów Sudecki, w imieniu sołtysów naszych wsi, 
pracowników Urzędu Gminy i swoim własnym - dziękuję, 
za pracę, za poświęcenie, za całe dobro, które nam 
wszystkim uczynił śp. Tadeusz, bo nie zdążyliśmy 
podziękować mu za to za jego życia. A szanownej 
małżonce, dzieciom i całej pogrążonej w smutku i żałobie 
rodzinie składam szczere słowa i głębokie wyrazy 
współczucia. 
Pozwólcie Państwo, że zakończę to wspomnienie 
wierszem Tadeusza Różewicza

Czas na mnie
czas nagli

co ze sobą zabrać
na tamten brzeg

nic
więc to już
wszystko

mamo
tak synku

to już wszystko
a więc to tylko tyle

tylko tyle
więc to jest całe życie

tak całe życie.

1989 
Tadeusz Różewicz

       

 Po mszy świętej w kilkusetosobowym kondukcie 
żałobnym przeniesiono prochy śp. Tadeusza Chwałka do 
grobu na cmentarzu parafialnym.
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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 - DYŻUR DZIELNICOWEGO GMINY JEŻÓW SUDECKI

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 Młodzieży Gmin Partnerskich

 W dniach 14-16 czerwca 2019 roku odbyło się 
spotkanie Młodzieży Gmin Partnerskich w Jeżowie 
Sudeckim. W spotkaniu uczestniczyły Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze z OSP Jeżów Sudecki, Czernicy, 
Siedlęcina i Gminy Vierkirchen. Obóz został rozbity przy 
Remizie Strażackiej w Jeżowie Sudeckim. Pierwszego dnia 
po otwarciu obozu przez Wójta Gminy wszyscy udali się na 
kolację, po której zostały przeprowadzone gry i zabawy. 
Drugiego dnia uczestnicy zwiedzili trasę turystyczną - Time 
Gates - Bramy Czasu w Jeleniej Górze. Przeszli 2-kilome-
trową trasę bardzo tajemniczymi podziemiami pod 
Wzgórzem Kościuszki, które były początkowo winiarnią,
a w czasie II wojny światowej przebudowane zostało na 
schron - dla sześciu tysięcy osób. Atrakcją był pokaz 
szalonego naukowca, który prezentował możliwości cie-

kłego azotu. Za pomocą największej cewki Tesli wszyscy 
mogli się „przenieść” w czasie i przestrzeni. Po obiedzie 
wycieczkowicze udali się na festyn parafialny, który 
odbywał się przy kościele w Jeżowie Sudeckim. Niezwykle 
emocjonujące były odwiedziny członków ekipy „Motocy-

klowe Karkonosze", którzy zabierali chętnych na prze-
jażdżkę motorem. Było to na pewno wielkim przeżyciem 
dla uczestników obozu. Przed ciszą nocną deszcz schłodził 
nieco powietrze, więc spanie pod namiotami nie było tak 
uciążliwe. Trzeciego dnia po śniadaniu uczestnicy udali się 
na wycieczkę na Pogórze Kaczawskie, gdzie zwiedzili 
Zamek Grodziec. Przewodnik, który oprowadzał po zamku, 
bardzo ciekawie opowiadał młodzieży historię życia 
mieszkających tam właścicieli. Obecnie zamek jest również 
wykorzystywany jako plener filmowy, stąd na zamku 
znajdują się różne rekwizyty sceniczne. Po powrocie 
i obiedzie nastąpiło uroczyste zakończenie obozu. 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, a osoby pomagające w kuchni skromne 
podarunki, godne przyszłych kuchci-ków, szefów kuchni. 
Wójt Gminy wraz z dh. Andrzejem Kacperskim podzię-
kowali wszystkim za uczestnictwo w obozie i pomoc 
w przygotowaniu i organizacji podczas pobytu w Euro-
regionalnym Centrum Spotkaniu Gmin Partnerskich.
Za rok pojedziemy na obóz do gminy partnerskiej 
Vierkirchen. 
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