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Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy  
Państwu zdrowia, wspaniałych i pięknych 

przeżyć w gronie rodziny i przyjaciół.
Cieszmy się każdą wspólną chwilą, 

żyjemy bowiem w szczególnym czasie, 
jednak wierzymy, że to się zmieni, 

wrócimy do normalnego życia, 
spotkań i codziennych radości. 

Nowy Rok -2022- powitajmy pełni nadziei 
na spełnienie naszych marzeń.

Życzymy, aby był to rok pełen sukcesów 
osobistych i zawodowych.

Przewodniczący Rady Gminy                                  Wójt Gminy 
         Wacław Lesik                                                 Edward Dudek 
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Sesja Rady Gminy

 XXVI Sesja Rady Gminy odbyła się 29.09.2021 roku 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Posiedzenie otworzył 
i prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Kazimierz 
Lewaszkiewicz. W sesji uczestniczyło 11 Radnych. Czas 
trwania obrad – od godz. 14.00  do godz. 16.45. 
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
    a)stwierdzenie kworum,
    b)wybór protokolanta,
    c)wyłożenie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
2.Informacja  o wykonaniu Budżetu Gminy za I półrocze 2021 

roku:
a/prezentacja „Informacji…” oraz opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  przez Skarbnika Gminy, 
b/opinie Komisji Rady Gminy,
c/dyskusja.

3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a)zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami 

Gminy Jeżów Sudecki na lata 2021–2024,
d)nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie, 
e)określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Jeżów Sudecki oraz warunków i zasad korzystania 
z tych przystanków,

f)zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr 
XV/96/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie 
Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 
w Jeżowie Sudeckim.

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

5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady 

Gminy.
7.Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy. 
 Na posiedzenie sesji przybyli mieszkańcy Jeżów 
Sudeckiego z prośbą o wyrażenie zgody przez Radę Gminy na 
złożenie petycji na ręce  Przewodniczącego Rady Gminy 
przed realizacją porządku obrad. Rada Gminy wyraziła zgodę 
na złożenie petycji przez przedstawiciela Stowarzyszenia 
„Harmonia”. Została odczytana treść petycji, która dotyczy 
zmian w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Jeżów Sudecki. 
 Informację z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 
2021 roku omówiła Skarbnik Gminy – Marta Kędziorek. Rada 
Gminy została również zapoznana z uchwałą nr VII/109/2021 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z dnia 3 września 2021 roku w sprawie opinii 
o przedłożonej przez Wójta Gminy Jeżów Sudecki  informacji 
o przebiegu  wykonania budżetu gminy Jeżów Sudecki za
 I półrocze 2021 rok. Rada Gminy nie wniosła uwag do 
przedłożonego sprawozdania. 
 W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Gminy 
podjęła uchwały zawarte w pkt. 3 porządku obrad. 
 W sprawozdaniu z pracy Przewodniczący poinformo-
wał, że są prowadzone dyżury w biurze Rady Gminy. Podczas 
dyżurów mieszkańcy zgłaszali sprawy związane ze zmianą 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Jeżów Sudecki. Podziękował organizatorom za przygotowa-
nie uroczystości Dnia Seniora w Dziwiszowie, która odbyła 
się dnia 25 września 2021 roku. 

Wójt Gminy w sprawozdaniu poinformował Radnych 
o wydanych Zarządzeniach w okresie między sesjami oraz 
omówił tematy dotyczące:  
- uczestnictwa w Konwencie Wójtów i Burmistrzów, 

i poruszanych na nim tematów, m.in. o spotkaniu 
z Kuratorem Oświaty, 

- wizyty ewaluacyjnej  ekspertów z UNESCO, dotyczącej 
wpisania Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów na listę 
UNESCO,

- odbioru odpadów od mieszkańców, zmiana systemu 
workowego na segregowanie odpadów w pojemnikach, 
pismo Przewodniczącego Zgromadzenia ZGK, 

- budowy instalacji do kompostowania BIO odpadów 
w KCGO,

- funkcjonowania Związku Gmin Karkonoskich,
-skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  dotyczącej uchwały Rady Gminy ws. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki, 

-wniosków złożonych przez Gminę Jeżów Sudecki, 
dotyczących dofinansowania zadań inwestycyjnych na 
terenie Gminy Jeżów Sudecki. 

 W sprawach różnych poruszone zostały następujące tematy:
Pan Jarosław Szatkowski – Sołtys wsi Jeżów Sudecki – 
poruszył sprawę aspektów prawnych dotyczących Studium 
(...) i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Jeżów Sudecki.
Radny Andrzej Kacperski – Zaproponował, aby wrócić do 
tematu utworzenia PSZOK na terenie Jeżowa Sudeckiego. 
Radny Leon Szućko – Wnioskował o włączenie do planów 
inwestycyjnych Gminy Jeżów Sudecki wykonanie oświetlenia 
boiska sportowego w Płoszczynie.
Radny Marian Tyka – Poruszył sprawę zmiany rozkładu 
jazdy autobusu, zgodnie z wnioskiem mieszkańców 
Siedlęcina. 
Radny Krzysztof Gawron – Poinformował o terminie 
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przedsię-
biorczości, na które zaprosił wszystkich radnych. Tematem 
posiedzenia będzie omówienie koncepcji przebudowy ulicy 
Krętej w Jeżowie Sudeckim. 
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz – Omówił problem 
budynku nr 39 w Dziwiszowie, który ze względu na stan 
techniczny zagraża użytkownikom drogi, 
- podziękował Stowarzyszeniu „Nasz Siedlęcin” za realizację 

projektu, dzięki któremu w Gminie powstały siłownie 
zewnętrzne i place zabaw dla dzieci, 

- budowy ścieżki rowerowej przy ogrodach działkowych, 
łączącej Dziwiszów z Jelenią Górą, 

- zmiany organizacji ruchu na terenie Dziwiszowa Górnego, 
- prawidłowego oznakowania na mapach Google ulicy 

Karkonoskiej w Dziwiszowie.
Radna Bożena Szczepańska – Zgłoszenia awarii lamp 
oświetlenia ulicznego – ulica Kręta i Długa. 
Pani Monika Momot – mieszkanka Dziwiszowa – poruszyła 
sprawę projektowania remontu ulicy Panoramicznej i Zielone 
Wzgórze oraz zwróciła się z wnioskiem o doraźny remont w/w 
dróg. Mieszkanka poruszyła również sprawę zrzutu ścieków 
do rowu, którego skutkiem jest nieprzyjemny zapach  z potoku 
Złotucha. 
 W sprawach różnych głos zabrał Radny Powiatu 
Jeleniogórskiego – Tadeusz Łozowski, który został powołany  
w skład Rady Powiatu po śp. Bogusławie Chodaku, poinfor-
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mował, że został Przewodniczącym Komisji Budżetu, 
Finansów i Majątku Powiatu, podzielił się informacjami 
z ostatniego posiedzenia sesji Rady Powiatu Karkonoskiego, 
między innymi ws. remontu mostu na rzece Bóbr 
w Siedlęcinie oraz remontu ulicy Górnej w Siedlęcinie. 
Odniósł się również  do problemu poruszanego przez Radnego 
K. Lewaszkiewicza w sprawie utworzenie ścieżki rowerowej.
Podczas dyskusji Wójt omówił temat remontu ulicy Górnej 
w Siedlęcinie oraz ul. Zachodniej w Jeżowie Sudeckim. 
Radna Małgorzata Kuczyńska – poruszyła sprawę ubytku 
w asfalcie na drodze powiatowej  przy Ośrodku Zdrowia 
w Jeżowie Sudeckim.
 Po wystąpieniach Radnych i dyskusji Rada Gminy 
przyjęła protokół z XXV Sesji Rady Gminy 11 głosami „za”.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął 
posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy. Posiedzenie sesji 
zostało zarejestrowane w formie elektronicznej, transmisja na 
żywo oraz rejestracja dźwięku znajdują się na stronie 
internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki.

XXVII Sesja Rady Gminy 

Odbyła się 27.10.2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący 
Rady Gminy – Wacław Lesik. W Sesji uczestniczyło 11 
Radnych. Czas trwania obrad – od godz. 13.00  do godz. 16.20. 
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:

a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c)wyłożenie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.

2.Informacja i sprawozdanie z działalności oraz realizacji 
zadań Ochotniczych Straży  Pożarnych na terenie Gminy 
w 2020,2021 roku– Zarząd Gminny OSP i przedstawiciele       
jednostek OSP: Czernica, Dziwiszów, Jeżów Sudecki, 
Siedlęcin.  

3.Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej 
w 2020 roku – Kierownik GOPS pani Alicja Karmelita.  

4.Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego – 
Przewodnicząca Zespołu pani Elżbieta Werstak.

5.Sprawozdanie z realizacji zadań i programów przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
w 2020 roku .

6.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a)Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
b)Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2022-2023,
c)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,,

d) zmian w Budżecie Gminy na 2021 rok, 
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
g) określenia stawek podatku od środków transportowych,
h) wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu 

nieruchomości,
i) nadania nazwy ulicy.

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

8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady 

Gminy.
 10.Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy. 
 Na posiedzenie zostali zaproszeni  przedstawiciele 
Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
przedstawiciele jednostek OSP z Jeżowa Sudeckiego, 
Dziwiszowa, Czernicy i Siedlęcina. Zostały przedstawione 
Radzie sprawozdania z  działalności oraz realizacji zadań OSP 
na terenie Gminy w 2020 i 2021 roku. Po wystąpieniach 
strażaków Wójt Gminy poinformował o Zjeździe Gminnym 
OSP, podczas którego poruszane były sprawy związane 
z doposażeniem remiz  w sprzęt, zakupem samochodu dla OSP 
Czernica oraz wysokością ekwiwalentu dla strażaków za 
uczestnictwo w akcjach pożarniczych. 
 Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz 
Radni podziękowali strażakom za pracę, za zaangażowanie 
w życie społeczne sołectw i życzyli tyle samo powrotów, co 
wyjazdów. 
 W kolejnym punkcie porządku obrad Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -p. Alicja Karmelita 
przedłożyła Radnym informację  z realizacji zadań w zakresie 
pomocy społecznej w 2020 roku. 
 Przewodniczący podziękował za pracę Kierownikowi 
i pracownikom GOPS. W kolejnym punkcie porządku obrad 
zostało złożone sprawozdanie z działalności  przez Przewod-
niczącą  Zespołu Interdyscyplinarnego- p. Elżbietę Werstak, 
następnie  p. Stanisław Sekuła – Przewodniczący Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, złożył 
sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok.  W dyskusji Radni 
poruszali sprawy związane z alkoholizmem i narkomanią. 
Radni podziękowali za pracę i wsparcie finansowe na 
wyposażenie obiektów sportowych na terenie Gminy. 
 Po zrealizowaniu bloku tematycznego związanego 
z pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rada Gminy 
przyjęła projekty uchwał zawarte w pkt. 6 porządku obrad.
 Sprawozdanie z bieżącej pracy Rady Gminy złożył 
Przewodniczący Rady. Wójt Gminy w sprawozdaniu poinfor-
mował Radnych o wydanych Zarządzeniach w okresie między 
sesjami Rady Gminy oraz omówił zagadnienia związane ze: 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki, konferencją ws. 
efektywności energetycznej, Konwentem Wójtów i Burmi-
strzów, na którym omawiany był temat uchwały „węglowej” 
oraz wymiany źródeł ciepła, z zakończonym naborem 
wniosków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 
i uzyskanych dotacjach na zadania w Gminie Jeżów Sudecki,
z Nadleśnictwem Lwówek Śląski oraz sprawy związane 
z aneksami dotyczącymi korzystania z dróg na Łysej Górze, 
złożonymi wnioskami do programów pomocowych, remontu 
ulicy Górnej i dróg przyległych w Siedlęcinie.  
 W sprawach różnych głos zabrał Radny Powiatowy 
Artur Smolarek – Członek Zarządu  Powiatu Karkonoskiego, 
który poinformował o zadaniach, jakie będą realizowane 
w powiecie  z programu „Polski Ład”. W dyskusji poruszono 
temat remontu ulicy Górnej w Siedlęcinie. 

Radny Kazimierz Lewaszkiewicz w sprawach różnych 
poruszył sprawy związane z: oświetleniem i organizacją ruchu 
w Górnym Dziwiszowie, remontem dróg po wykonaniu 
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inwestycji związanej z gazyfikacją (ul. Zielone Wzgórze, 
Panoramiczna i Widok) w Dziwiszowie. 
Radny Marian Tyka poruszył sprawę oświetlenia przy ulicy 
Górnej i Polnej w Siedlęcinie. 
 Posiedzenia sesji zostały zarejestrowane w formie 
elektronicznej, transmisje na żywo oraz rejestracje dźwięków 

znajdują się na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki 
w zakładce e-sesja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Jeżów Sudecki.

Redakcja 

"Fair - Play"

 Dnia 28 października 2021 roku, podczas obrad  
XXXVII sesji Rady Powiatu Karkonoskiego, odbyło się 
uroczyste wręczenie Pucharu "Fair - Play" Starosty 
Karkonoskiego. Laureatem tegorocznej nagrody został 
Gminny Ludowy Klub Sportowy Jeżów Sudecki - 
Czernica w rozgrywkach ligi piłki nożnej w Powiecie 
Karkonoskim 2020/2021. 
 Statuetkę z rąk Starosty Karkonoskiego 
Krzysztofa Wiśniewskiego oraz Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Karkonoskiego Leszka Supierza odebrał 
Delegat GLKS Jeżów Sudecki - Czernica Wacław Lesik. 
Klub otrzymał również bon na sprzęt sportowy o wartości 
2.000 zł.              

 Gratulujemy!
Redakcja 

25 listopada DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 Po raz kolejny obchodziliśmy w szkole 
ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Zabawy 
w tym dniu zorganizowały i przeprowadziły p. Beata 
Dreszer z zerówki oraz p. Katarzyna Łobocka - 
wychowawczyni klasy III. Celem obchodów tego święta 
było ukazanie dzieciom, w jaki sposób można się bawić 

w miłej atmosferze, bez agresji, najmłodsi ze starszymi, 
w poszanowaniu wartości, jakimi są przyjaźń i miłość. 
Pluszowy Miś, przyjaciel z dzieciństwa, któremu 
powierzamy swoje sekrety, kojarzy się z bezpieczeń-
stwem i ciepłem. 
 W tym dniu przedszkolaki i uczniowie klasy III 
przyjechali do szkoły ze swoimi pluszowymi misiami 
i z radością przedstawili swoich "przyjaciół". Licznie 
przygotowane konkurencje sportowe, zagadki, rebusy 
oraz zabawne kolorowanki, wykonywane były przy 
piosenkach "Jadą Misie" i "Stary Niedźwiedź mocno 

śpi". W czasie konkursów ruchowych i zagadek dzieci 
wykazały się sprytem i dużą wiedzą o życiu niedźwiedzi 
i misiów z bajek. 

Nagrodą za aktywność było "małe co nieco", a uśmiech-
nięte buzie dzieci wskazywały na zadowolenie ze 
wspólnej zabawy. Na zakończenie umówiliśmy się na 
kolejne spotkanie za rok.

  Beata Dreszer
 Wychowawca oddziału przedszkolnego
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Projekt "Muzyka i śpiew w gminach partnerskich" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 

 

25 lecie nadania imienia Polskich Nauczycieli 
Tajnego Nauczania Szkole Podstawowej 

w Siedlęcinie - 15.10.2021 r.

 Święto Edukacji Narodowej w 2021 roku 
w naszej szkole nie było zwyczajnym świętem.

 Na ten dzień zaplanowano także główne obchody 
związane z 25-leciem nadania imienia Polskich 
Nauczycieli Tajnego Nauczania naszej szkole. 
W budynku Domu Ludowego w Siedlęcinie odbyła się 
uroczysta akademia, która dostarczyła wszystkim nie 
tylko wielu wzruszeń, ale przede wszystkim refleksji nad 
zmieniającym się wokół nas światem . 
 Jubileusz świętowali z nami przedstawiciele 
władz kraju, gminy, zaprzyjaźnionych instytucji oraz byli 
dyrektorzy szkoły, dawni nauczyciele, pracownicy, 
obecni uczniowie i ich rodzice. 
 Jako pierwsza głos zabrała dyrektor mgr Anna 
Chadży, która gorąco powitała zaproszonych gości 
przybyłych na obchody Jubileuszu. Przedstawiła również 
ważne wydarzenia i fakty z kart historii placówki.
W słowach pani dyrektor słychać było dumę, że w czasie 
swej długoletniej działalności placówka nie tylko 
kształciła i wychowywała kolejne pokolenia młodych 

ludzi, ale rozwijała zainteresowania, pasje i umiejętności 
swoich uczniów. 
 Swoją refleksją na temat placówki podzielili się 
również zaproszeni goście. Podczas wystąpień z ich ust 
padło mnóstwo gratulacji i życzeń. Były kwiaty i podzię-
kowania. W programie artystycznym zaprezentowali się 
uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, których występy 
spotkały się z ogromnym aplauzem całej widowni.
 Jubileusz 25-lecia nadania imienia Polskich 
Nauczycieli Tajnego Nauczania szkole w Siedlęcinie 
należy już do historii. Dla uczestników naszej 
uroczystości był on doskonałą okazją do spotkań dawno 
niewidzianych nauczycieli, kolegów ze szkolnej ławy, 
było to chwilowe oderwanie się od trudów codziennego 
życia i nostalgiczny powrót do czasów beztroskiej 
młodości.

 Naszym obecnym uczniom jubileusz pokazał, że 
szkoła, w której się uczą, to placówka z tradycjami, 
szanująca i kultywująca swą historię. Przekonali się, że 
miejsce to wiele znaczyło i znaczy dla ogromnej rzeszy 
tych, którzy właśnie w tej szkole rozpoczynali swą 
przygodę z edukacją.

 Agnieszka Froniewska

Bracia Szymańscy - pamiętamy

 Dnia 26 listopada minęło 75 lat od ucieczki 
"śmiałków" Alfreda i Rudolfa Szymańskich oraz 
Władysława Burkowskiego i Franciszka Rybczyńskiego, 
którzy porwali samolot PO-2 z Góry Szybowcowej 
w Jeżowie Sudeckim celem ucieczki, w tak zwany lepszy 
świat. Lecieli w kierunku Austrii, z nieznanych przyczyn 
samolot rozbił się koło Borowic, piloci zginęli na 
miejscu. Prochy braci Szymańskich spoczywają na 
cmentarzu w Jeżowie Sudeckim. W rocznicę tej tragedii-  
instruktorzy i modelarze naszej modelarni oraz pan 
Stanisław Błasiak - oddaliśmy hołd pilotom i zapaliliśmy 
znicze.

Władysław Jagiełło
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Akcja - Sierociniec Pouponniere w Dakarze

 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jeżowie 
Sudeckim zorganizował zbiórkę materialną i rzeczową 
dla dzieci z sierocińca w Dakarze. Dakar znajduje się 
w Senegalu w zachodniej Afryce. Sierociniec 
"Pouponniere" przeznaczony 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 
odpowiednie warunki przez pierwsze miesiące życia 

dziecka. Obecnie w sierocińcu jest ok. 80 pod-
opiecznych. 
 We wrześniu Samorząd Uczniowski przy 
współpracy i zaangażowaniu wychowawców klas, 
rodziców i uczniów zorganizował kiermasz ciast. 
Dochód z zakupu ciast przeznaczono na zakup mleka 
w proszku i kaszek dla osieroconych dzieci. W paździer-
niku przeprowadzono Akcję "Podaruj Paluszaka" dochód 
z akcji przeznaczony został na opłacenie paczek. 
W czasie trwania akcji od końca września do połowy 
listopada, uczniowie i rodzice oraz wychowawcy klas 
zebrali i ofiarowali w sumie 15 kg kaszek w proszku, 
16 kg mleka w proszku i 67 sztuk body dziecięcych. Dnia 
6 grudnia 2021 wysłano dwie paczki do sierocińca. Koszt 
wysyłki dwóch paczek przerósł nasze najśmielsze 
oczekiwania - zapłaciliśmy 844 zł.
 Z góry serdecznie dziękuję za życzliwość i wsparcie 
akcji: Dyrekcji szkoły, pani Teresie Budnickiej, panu 
Robertowi Królowi, Samorządowi Uczniowskiemu 
wychowawcom klas, rodzicom i uczniom, za okazanie 
BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI dla osieroconych 
i porzuconych dzieci. Warto wspomnieć słowa Jezusa: 
"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40). Wysiłek 
podejmowany ze względu na Jezusa dla osieroconych 
dzieci, przynosi owoce w życiu ofiarodawcy. 

 Agata Nidrych

Pomoc zwierzakom.
W naszej szkole, jak co roku, odbywa się akcja: 

"POMAGAMY BO KOCHAMY - NAKARM 
PSIAKA I KOCIAKA".

 W ramach tej akcji odbywa się zbiórka dla 
zwierząt, podczas której zbieramy: karmę mokrą i suchą 
dla psów i kotów, żwirek dla kotów, koce do wyściełania 
legowisk i miski. Każda klasa chętnie włącza się w akcję 
i w ten sposób pomaga naszym mniejszym i większym 
przyjaciołom na czterech łapach. Uczymy się odpowie-
dzialności za słabszych i podopiecznych, rozwijamy 
empatię i szacunek do zwierząt. W końcu to nasi najlepsi 
przyjaciele. Inicjatorem akcji są uczniowie klasy V A 
wraz z wychowawczynią p. Dagmarą Chomą. 

    Iwona Majtczak

Awans zawodowy nauczyciela naszej szkoły

 10 grudnia 2021 r., pani 
Karolina Łukomska po 
rozmowie kwalifikacyjnej 
w Delegaturze Kuratorium 
Oświaty w Jeleniej Górze 
uzyskała tytuł nauczyciela 
dyplomowanego. Przez 

trzy lata przygotowywała się do tego dnia, który miał być 
uwieńczeniem jej pracy dydaktycznej i wychowawczej. 
Przez ten czas pani Karolina wykazała się kreatywnością 
i wielkim zaangażowaniem w swojej pracy. 

Mamy w szkole 20 nauczycieli z najwyższym stopniem 
awansu zawodowego, do których dołączyła również 
p. Karolina. Jesteśmy dumni, że nauczyciele naszej 
szkoły godnie ją prezentują i podwyższają swoje 
kwalifikacje, aby spełniać misję szkoły. 

Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej i życiu osobistym.

    
Dyrekcja 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
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W ramach realizacji projektu pn. 20-lecie 
Partnerstwa Gmin Jeżów Sudecki i Paseky nad 

Jizerou zostały zrealizowane następujące działania:

Koncert w Gminie Partnerskiej 
 Dnia 21 listopada br. uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Czernicy z nauczycielami i opiekunami wyjechali do 
gminy Partnerskiej, w celu realizacji działania - Koncert 
w gminie partnerskiej. Dzieci wraz z p. Anią Skórą przygoto-
wały i zaprezentowały pieśni patriotyczno - papieskie podczas 
koncertu w kościele w Bozkovie i Pasekach nad Jizaerou. 
Koncert w Bozkovie został wysoko oceniony przez parafian, 
o czym świadczyły brawa i wzruszenie na twarzach. Ksiądz 
Krzysztof Mikuszewski podziękował za koncert i życzył 
wszystkim zdrowia. Po koncercie wszyscy udaliśmy się na 
plebanię, gdzie p. Barbara przygotowała obiad. Po posiłku 
dzieci udały się na spacer, podczas, którego podziwiały 
kościół z wieżą widokową pw. Zwiastowania Marii Panny, 
w którym znajduje się cenna gotycka rzeźba madonny 
nazywana przez miejscowych Królową Gór. Obecna budowla 
pochodzi z 1693 roku. Z pierwotnego kościoła po rabunkach 
wojsk szwedzkich zachował się tylko posąg Panny Marii, 

który był ukryty na zamku Hrubý Rohozec. Do dziś jest 
przedmiotem adoracji wierzących, którzy tu przychodzą na 
pielgrzymki, w liczbie aż 7000 rocznie. Wieża kościoła ma 
wysokość 49 metrów i są w niej zawieszone 3 dzwony, 
z których najstarszy jest z 1555 roku. Pielgrzymi podczas 
swojej wędrówki udają się również do cudownego źródła, 
gdzie każdy może napić się źródlanej wody. Po odpoczynku 
udaliśmy się do Paseky nad Jizerou, gdzie dzieci koncertowały 
w kościele pw. św. Wacława. Parafianie również wysoko 
ocenili koncert młodych artystów, któremu przysłuchiwał się 
Pan Jakub Waldmann, kierownik chóru z kościoła św. 
Wacława. Pani Starostka Hana Růžičkova podziękowała 
dzieciom, nauczycielom i opiekunom za przygotowanie 
koncertu. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną 
otrzymaliśmy w torbach poczęstunek, który został skonsu-
mowany w drodze powrotnej. 
Bardzo dziękujemy dzieciom za wzruszający występ, pani 
Annie Skóra za przygotowanie repertuaru i wszystkim tym, 
którzy nam towarzyszyli w wyjeździe do Czech. 

Konferencja z okazji 20-lecia Partnerstwa Gmin Jeżów 
Sudecki, Paseky nad Jizerou

 Dnia 3 grudnia br. w Gminie Paseky nad Jizerou 
odbyła się Konferencja, która miała na celu podsumowanie 
współpracy Gmin. Pani Hana Růžičkova- Starosta Gminy 

Paseky nad Jizerou oraz Pan Edward Dudek - Wójt Gminy 
podsumowali partnerstwo podczas swoich wystąpień, jak 
również w wydawnictwie poświęconym współpracy. Podczas 
spotkania została zaprezentowana prezentacja multimedialna, 
w której zamieszczono działania w poszczególnych latach 
współpracy wraz ze zdjęciami. Konferencja była naszym 440 

spotkaniem. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele projektów, które 
pozwoliły nam poznać nasze "Małe Ojczyzny", zwyczaje, 
nawiązać znajomości i przyjaźnie. Z okazji tego wydarzenia 
został wydany folder, w którym zawarta jest historia 
partnerstwa. Na spotkanie został przygotowany poczęstunek, 
który był promocją naszej Gminy. Na pamiątkę tak ważnego 
jubileuszu zostały zakupione stacje pogody dla gmin 
partnerskich, które obok zegarów, które zostały ufundowane 
przez Gminę Paseky nad Jizerou na 10-lecie współpracy, będą 
stanowiły komplet. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe kubki oraz kalendarze partnerskie na 2022 rok. Na 
pamiątkę tego wydarzenia otrzymaliśmy pamiątkową figurkę 
Ducha Gór wykonaną ze szkła przez znanego czeskiego 
artystę. Pani Kasia Wójcik -opiekun zespołu Dziwiszowianki 
obdarowała wszystkich Aniołkami Zdrowia, które mają 
wszystkich chronić przed chorobą. Cieszymy się, że mimo tak 

trudnej sytuacji związanej z pandemicznymi obostrzeniami 
udało nam się zrealizować w całości projekt.
Dziękujemy za przygotowanie Pani Hanie Růžičkovej oraz 
wszystkim osobom, które wzięły udział w Konferencji. 
Z okazji 20 -lecia zostały wydane foldery, które sa dostępne 
w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Gminy Jeżów 
Sudecki w zakładce - Dla Turysty - Gminy Partnerskie. 

Koordynator Bożena Matuszewska 
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103 Rocznica Odzyskania Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Siedlęcinie

       W środę 10.11.2021 r. w sali Domu Ludowego z okazji 
103 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbył 
się uroczysty apel. Wszyscy uczniowie szkoły, sołtys wsi pan 
Marian Tyka, przedstawiciele Rady Rodziców mieli okazję 
zobaczyć inscenizację słowno-muzyczną przedstawioną przez 
uczniów klas III-VIII. 
       Oglądając przedstawienie, był czas na refleksję, zadumę 
nad tragicznymi losami naszej Ojczyzny oraz radość 
z odzyskania niepodległości. Wszyscy uczestnicy mogli 
zaśpiewać piosenki patriotyczne.
          

W ramach akcj i  Minis te rs twa Edukacj i  i  Nauki 
#SzkołaDoHymnu w budynku szkoły głównej 10.11.2021 r. 
o godz. 11:11 uczniowie szkoły, nauczyciele i pracownicy 
obsługi zaśpiewali hymn państwowy celem uczczenia 103 
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

      Wspaniała piękna, patriotyczna akcja. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy i gratulujemy wzięcia udziału !
      Uczniowie naszej szkoły tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości zapamiętają na długo: uroczysta akademia, 
podniosłe zaśpiewanie hymnu państwowego, a wieczorem 
uczczenie Odzyskania Niepodległości na sportowo.  
    

Reprezentacja szkoły wzięła udział w Biegu Niepodległości, 
który odbył się w centrum Legnicy. Było pięknie: 
ceremonialnie, kolorowo, a jednocześnie sportowo.
    Najważniejszy w biegu był cel - świętowanie rocznicy 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚĆI. 
     Sportowo również wypadliśmy dobrze:
II miejsce - Paweł Sikora 
III miejsce - Paulina Czaderska
IV miejsce - Kamil Gromala 
      Odzyskanie Niepodległości jest to jedna z najważniejszych 
dat w historii Polski, dlatego świętujemy i przekazujemy ku 
pamięci nowym pokoleniom !

Andrzej Zaremba

Kurs pierwszej pomocy na zajęciach modelarskich

 W Euroregionalnym centrum Modelarskim, jak 
co czwartek, odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży, 

podczas których uczą się robić modele samolotów, 
szybowców, latawce i balony. Aby uatrakcyjnić  zajęcia, 
dnia 25 listopada br.,  postanowiliśmy zorganizować kurs 
pierwszej pomocy dla naszych podopiecznych. Dzięki 
uprzejmości naszych przyjaciół z OSP Jeżów Sudecki 
przeprowadziliśmy kurs pierwszej pomocy. Uczyliśmy 
się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak 
prawidłowo reagować w razie potrzeby i wezwać pomoc.   

Za bardzo ciekawe i edukacyjne zajęcia bardzo 
dziękujemy druhom strażakom -  ratownikom 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie Sudeckim: 
Arkowi Biegalskiemu, Wojtkowi Chojnowskiemu, 
Wojtkowi Łozowskiemu i Agacie Górce. Dzięki takim 
zajęciom nasi podopieczni posiadają wiedzę, jak powinni 
wezwać służby, by udzielić pierwszej pomocy 
potrzebującym. 

Władysław Jagiełło
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 14 października 2021 Dzień Edukacji Narodowej 
obchodzony był w naszej Szkole bardzo uroczyście 
i z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa epide-

miologicznego. W tym dniu zaproszono do szkoły 
Rodziców najmłodszych dzieci oraz wójta Gminy Jeżów 
Sudecki Pana Edwarda Dudka. Pani dyrektor Joanna 
Cimosz-Nowak, po miłym powitaniu i złożeniu życzeń 

wszystkim pracownikom szkoły, zaprosiła na program 
artystyczny. Po występach przedszkolaków i uczniów ze 
starszych klas, dzieci z oddziału przedszkolnego złożyły 
przyrzeczenie, że będą przestrzegać "zasad przedszkolaka", 
a Pani dyrektor ogromnym ołówkiem pasowała 17-tu 
kilkulatków na prawdziwych przedszkolaków. 
Pani Beatka, wychowawczyni z oddziału przedszkolnego, 
zaprosiła również do ślubowania obecnych na uroczystości 
Rodziców, którzy zobowiązali się, że od tej pory będą 
poważnie i ze zrozumieniem traktować swoje pociechy, 
pamiętając, że to są też ważni ludzie, choć jeszcze mali. 
 Po ślubowaniu każdy przedszkolak z uśmiechem 
i książeczką pod pachą powędrował do mamy albo taty, aby 
zaprosić ich na słodki poczęstunek. Ten dzień był radosny 
i na pewno zapadł w pamięci dzieci i ich rodziców. 
Wszystkim pracownikom szkoły życzymy jeszcze długiej 
i satysfakcjonującej pracy ;-) .

 Beata Dreszer- nauczyciel oddziału przedszkolnego

Warsztaty plastyczne.
Bożonarodzeniowe ozdoby 

 Dnia 8 grudnia br. klasy I A i B Szkoły Podstawowej 
w Jeżowie Sudeckim oraz wychowawczynie p. Monika 
Janik i p. Elżbieta Maćków rozpoczęły cykl warsztatów 
plastycznych, poprowadzonych przez p. Karolinę 
Łukomską. Podczas pierwszego spotkania uczniowie 
zapoznali się z nową masą plastyczną - masą porcelanową. 
Masa porcelanowa jest alternatywą dla doskonale 
wszystkim znanej masy solnej. Dzieci samodzielnie 
odmierzały potrzebne składniki (mąką ziemniaczana, olej, 
klej wikol, cytryna), następnie dokład-nie łączyli ze sobą 
masę. Gdy otrzymali odpowiednio plastyczną masę, byli 
gotowi  do  wykonywania  ozdób świą tecznych. 
Wykorzystywali do tego różnego rodzaju przyrządy 
kuchenne: wałki, foremki, koraliki czy brokaty. Po 
wyschnięciu gotowych dekoracji i zawiązaniu na nich 
wstążek ozdoby będą cieszyły klasowe i domowe choinki. 
Dziękujemy wszystkim za mile spędzony czas, a pani 
Karolinie za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów. 

Iwona Majtczak

Konkurs szkolno - parafialny 
"Najpiękniejszy różaniec”

 W wyniku nieustającej współpracy z parafią pw. 
św. Michała Archanioła oraz Proboszczem ks. Andrzejem 
Szarzyńskim, w naszej szkole odbył się konkurs 
z o rg a n i z o w a n y  p r z e z  P a n i e  K a t e c h e t k i  n a 
"Najpiękniejszy różaniec". Konkurs odbył się na 
szczeblu przedszkolnym i szkolnym.
 Kreatywność, pomysłowość i zaangażowanie 
artystów zaskoczyło organizatorów i mieszkańców, 
którzy mieli możliwość podziwiania swoistych dzieł 
sztuki wystawionych w jeżowskim kościele. 
 Dziękujemy za zaangażowanie i pracę naszych 
mniejszych i większych Artystów, a Księdzu Probosz-
czowi, jak zawsze, za pomoc i wsparcie.

        
Agata Nidrych

     Renata Michalska
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,,SZKOŁA DO HYMNU 2021"

 Już po raz czwarty uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Czernicy w ostatni dzień roboczy 
przed Narodowym Świętem Niepodległości o sym-
bolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali "Mazurka 
Dąbrowskiego". W ten sposób chcieliśmy się  włączyć 
we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Sukcesy w tenisie stołowym

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 
w Jeleniej Górze zorganizował Indywidualne i Druży-
nowe Mistrzostwa Powiatu Karkonoskiego Szkół 
Podstawowych  w tenisie stołowym, które odbyły się 
w hali sportowej w Jeżowie Sudeckim.

Uczniowie naszych szkół odnieśli duże sukcesy:
a) 27.10.2021 r. - Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej dla uczniów klas VII - VIII  
W kategorii indywidualnej dziewcząt:
I miejsce - Marta Trojak - awans na półfinał wojewódzki
II miejsce - Wiktoria Drozd - awans na półfinał 
wojewódzki
III miejsce - Paulina Czaderska - awans na półfinał 
wojewódzki
W kategorii drużynowej dziewcząt:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim - 
awans na półfinał wojewódzki
Skład drużyny: Marta Trojak, Nikola Czajkowska, Julia 
Szarżanowicz
III miejsce Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie
  skład drużyny: Wiktoria Drozd, Paulina Czaderska, 
Malwina Trytek 
W kategorii indywidualnej chłopców:
II miejsce - Maciej Grodzki - awans na półfinał 
wojewódzki
III miejsce - Bartek Łukowski - awans na półfinał 
wojewódzki
W kategorii drużynowej chłopców:
II miejsce Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim
  skład drużyny: Maciej Grodzki, Bartek Łukowski

b) 28.10.2021 r. - Powiatowe Igrzyska Dzieci dla 
uczniów klasy VI i młodszych
W kategorii indywidualnej dziewcząt:
I miejsce - Aleksandra Zontek - awans na półfinał 
wojewódzki
II miejsce - Kalina Trytek - awans na półfinał 
wojewódzki
III miejsce - Natasza Żegota - awans na półfinał 
wojewódzki
W kategorii indywidualnej chłopców:
I miejsce - Krystian Tomoń - awans na półfinał 
wojewódzki
II miejsce - Michał Demiańczuk - awans na półfinał 
wojewódzki
III miejsce - Kamil Gromala - awans na półfinał 
wojewódzki.
W kategorii drużynowej dziewcząt:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim - 
awans na półfinał wojewódzki
  skład drużyny: Aleksandra Zontek, Natasza Żegota, 
Tamara Gajewska
III miejsce Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie
  skład drużyny: Kalina Trytek, Małgorzata Wekłyk, 
Monika Wekłyk

W kategorii drużynowej chłopców:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie - awans na 
półfinał wojewódzki
  skład drużyny: Krystian Tomoń, Kamil Gromala, 
Mieszko Trytek
II miejsce Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim 
  skład drużyny: Krystian Tomoń, Kamil Gromala, Mieszko 
Trytek
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We wtorek 2. listopada w Pisarzowicach odbyły się 
Mistrzostwa Strefy Jeleniogórskiej -półfinał wojewódzki 
w tenisie stołowym klas IV - VI. Był to turniej 
indywidualny.
Sukcesy odnieśli:
Krystian Tomoń - I miejsce
Aleksandra Zontek - II miejsce
Natasza Żegota - III miejsce
Obie uczennice uzyskały też awans do finału 
wojewódzkiego, który odbędzie się 16 listopada.

W środę 3 listopada w Pisarzowicach odbyły się 
Mistrzostwa Strefy Jeleniogórskiej- półfinał wojewódzki 
w tenisie stołowym klas VII - VIII. Był to turniej 
indywidualny.
Sukcesy odnieśli:
Marta Trojak - I miejsce
Bartek Łukowski - II miejsce
Maciej Grodzki - III miejsce
Cała trójka uzyskała też awans do finału wojewódzkiego, 
który odbędzie się 17 listopada.

We wtorek i  środę 16-17 listopada w Gierałtowcu odbył 
się wojewódzki Finał Dolnośląski w tenisie stołowym.
Uczennica Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim 
MARTA TROJAK  odniosła olbrzymi sukces, 
zdobywając tytuł wicemistrza Dolnego Śląska po zajęciu  
II miejsce w tych zawodach (po rozegraniu sześciu 
trudnych i emocjonujących gier).

Gratulujemy wszystkim naszym zawodnikom, 
którzy wzięli udział w tej imprezie!

                                   Zbigniew Sos 
   Andrzej Zaremba

PRÓBA USTANOWIENIA REKORDU 
GUINNESSA NA NAJWIĘKSZEGO "ŁAPACZA 

SNÓW" NA ŚWIECIE W CHROŚNICY

 W niedzielę dnia 22 sierpnia, w Chrośnicy, 
Wiosce Barwnych Wątków, miało miejsce wyjątkowe 
wydarzenie.
 Mieszkańcy wsi postanowili pobić Rekord 
Guinnessa na największego "Łapacza snów". Pomysł 
zrodził się podczas warsztatów tkackich, które cyklicznie 
odbywają się w Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia 
Naturalnego w Chrośnicy.
 Przygotowania do tego wydarzenia trwały ponad 
dwa lata, a całe przedsięwzięcie koordynowała Fundacja 

Mazelan. Rejestracja w biurze rekordów, otrzymanie 
wytycznych, przygotowanie koncepcji i projektu 
łapacza, którego jednym z najważniejszych kryteriów 
było osiągnięcie średnicy min.10,27m. Kolejne etapy 
przedsięwzięcia to już tworzenie samego łapacza 
i zorganizowanie wydarzenia, które było nie tylko 
momentem ustanowienia rekordu, lecz również 
prezentacją lokalnych rękodzielników, pasjonatów 
i miłośników regionu. 
 I tak, w samą pełnię Niebieskiego Księżyca 
o godz.14.02, 22.08.2021 r. nastąpiło zawieszenie 
łapacza snów na boisku w samym sercu wsi. Ponad 40-tu 
silnych Panów podniosło ku niebu pięknego, utkanego 
z lin bawełnianych łapacza, o średnicy 10,96 m. 
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Zanim zawisł, uprawniony geodeta w obecności komisji 
dokonał pomiarów średnicy. Po kulminacyjnym 
momencie każdy uczestnik wydarzenia mógł wykonać 
własnoręcznie amulet intencyjny podczas trwających 
warsztatów prowadzonych przez lokalnych ręko-
dzielników z naszego regionu oraz skosztować 
przysmaki z kaczawskich kociołków i produkty lokalne. 
Jaga - Joanna Wojtko przez cały czas trwania imprezy 
snuła opowieści o naszym regionie i pięknych ludziach 
żyjących pośród gór. A na koniec, była wisienka na torcie, 
taniec ognia w wykonaniu Kuba Egzot przy akom-
paniamencie bębniarzy z regionu. 

DZIĘKUJEMY !

NIE UDAŁOBY SIĘ TEGO DOKONAĆ bez 
WSPANIAŁYCH LUDZI, którzy pokazali swoją moc. 
Podziękowania przy tworzeniu łapacza dla: pani prezes 
Fundacji Mazelan, Andrzeja Andrzejewskiego, Tomasza 
Akusz, Kuby Egzot, Hani Zielińskiej oraz pomocników 
Kasi Sosnowskiej, Amandy Ostrowskiej-Wojtko, 
Andżeliki Wach, Sławka Dąbek oraz wszystkich dzieci. 
Joannie Jaga Wojtko za pomoc w wielu dziedzinach, 
a szczególnie za wysyłanie kojącego głosu, który 
wskrzesił moc podźwignięcia łapacza. 
Brawa dla wszystkich Panów!
Wielkie, wielkie, wielkie podziękowania dla geodety 
Piotra Łabaj z małżonką !
Wyjątkowe podziękowania dla Edwarda Hara-
simowicza, Waldemara Kwiecińskiego OSP Świerzawa, 
Pawła Kisowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy 
Świerzawa. 
Dziękujemy! 
Firmie Plywoodpol, p. Piotrowi Wiecha - intencja wisi, 
firmie: @tłumaczenia24.pl Agnieszce Imierowicz.
Fotografowi Robertowi Czepielewskiemu, za świetny 
materiał. 
Wszystkim ludziom z Chrośnicy, gminy Jeżów Sudecki, 
i  nie tylko, za pomoc w organizacji:  Lucynie 
Krzeszowskiej, Sołtysowi Chrośnicy Stanisławie 
Bieniasz, Wandzie Dec, Alicji Dec, Ewie Salwa, 
Elżbiecie z Chrośnicy, Alicji Koczorowicz, Patrykowi 

Waloszczyk, panu Zbyszkowi z Chrośnicy, Jerzemu 
Pelo, Andrzejowi Salwa, Ludwikowi Ślepeckiemu, 
Sołtysowi z Płoszczyny, Kolorowanki KKGW 
Chrośn i ca ,  Wój towi  Gminy  J eżów Sudeck i 
i WSZYSTKIM, którzy byli z nami! 
Podziękowania dla komisji w składzie: Bożenia 
Matuszewska, Magdalena Adamska, Robb Maciąg, 
dziękujemy za relacje, filmy i zdjęcia.
Nie zabrakło oczywiście Kaczawskiej Sieci Współpracy 
i wiosek tematycznych z Gór Izerskich z bezpłatnymi 
warsztatami i produktami lokalnymi. DZIĘKUJEMY 
instytucjom, osobom: Zielony Wulkan, Pierniki Martyny, 
Meble Drewniane, Pracownia "Jacenty", Etno Warsztaty: 
Warsztaty Podróżnicze i Etnograficzne dla dzieci, 
Kowalowe Skały, Agni pracownia jogi i ceramiki, 
Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego, Szafa 
z książkami, Mikułowa - Wieś Mikołajów z Anna 
Marczyk, Małgorzata Pławiak z Małej Wsi Górna- 
Dolina Nocnych Duszków.
Cudownymi i pysznymi kociołkami kaczawskimi przez 
cały dzień częstowali: Gościniec Pod Gruszą ze Starej 
Kraśnicy, Siedlisko Sztuki z Dziwiszowa, Kolorowe 
Koło Gospodyń Wiejskich w Chrośnicy, Barbara Wizła, 
Nowa Prowincja z Chrośnicy, Kapellanka - Woda 
z Krainy Wygasłych Wulkanów, Koło Gospodyń 
Wiejskich Świerzawianki ze Świerzawy! 
Przy blasku księżyca i tańcu ognia było słychać dźwięki 
bębnów. Dziękujemy Damianowi Łaskiewiczowi i całej 
ekipie Bębniarzy. 
DZIĘKUJEMY Kubie Egzot - taniec ognia!
I to tylko część fantastycznych ludzi, którzy przyłożyli 
rękę do pobicia rekordu. Bo w Wiosce Barwnych 
Wątków działo się dużo i kolorowo!
 
Światowy Rekord Guinnessa - Największy Łapacz Snów 
- Chrośnica wioska barwnych wątków, pozostało jeszcze 
oczekiwanie na opinię Biura Rekordów.
Jednak dla wielu, którzy już to zrobili, to ogromny 
wyczyn, przepełniony pozytywną energią. 

Operacja pn. "Targi wiosek tematycznych na Dolnym 
Śląsku i próba ustanowienia rekordu Guinnessa jako 
największego "Tkacza łapacza" - produktu lokalnego na 
świecie przez Chrośnicę Wioskę Barwnych Wątków" -
celem realizacji zadania jest tworzenie oferty regionu na 
obszarze LGD Partnerstwo Izerskie - współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Monika Wizła - Kubiak 
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Święto Niepodległości w naszej szkole - 
"Szkoła do hymnu" 2021

 Już po raz czwarty uczniowie, nauczyciele 
i wszyscy pracownicy naszej szkoły, w ostatni dzień 
roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości 
o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali "Mazurka 
Dąbrowskiego". W tym roku była to środa, 10 listopada. 
W ten sposób chcieliśmy włączyć naszą społeczność 
szkolną we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtując 
jednocześnie poczucie wspólnoty narodowej i identy-
f ikac j i  z  naszymi  symbolami  pańs twowymi . 
Obejrzeliśmy przy tym piękną inscenizację historii Polski 
przygotowaną przez uczniów klas III a i III b pod opieką 
Pani Joanny Świdzińskiej i Pani Agaty Kupczyk.
 "Szkoła do hymnu" to kontynuacja akcji, która 
rozpoczęła się w 2018 r. Od początku cieszy się ona 
ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli w 
całej Polsce. Do akcji zawsze włączały się także placówki 
polonijne z całego świata. 
 W 2018 r. wspólne śpiewanie "Mazurka 
Dąbrowskiego" odbyło się pod hasłem "Rekord dla 
Niepodległej". W akcji uczestniczyło blisko 5 mln 

uczniów (4 867 937) i prawie 480 tys. nauczycieli (475 
235) w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach. 
Dodatkowo w akcję zaangażowało się prawie 14 tys. 
uczniów (13 702) oraz 1 055 nauczycieli ze 109 szkół 

polonijnych z całego świata.
  W roku 2019 hymn zaśpiewało 4 121 529 uczniów 
oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce. Łącznie swój 
udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół z całego kraju oraz 
ponad 100 placówek polonijnych. W roku 2020 - mimo 

trwającej epidemii i nauki na odległość - do akcji w różnej 
formie przystąpiło w sumie 16 269 szkół, przedszkoli 
i placówek oświatowych z całego kraju oraz 134 placówki 
polonijne. 
 Cieszymy się, ze mogliśmy być częścią tego 
projektu, tak ważnego dla kształtowania postawy 
patriotycznej naszych uczniów. 

         
Iwona Majtczak
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SZKOŁA NA MEDAL i NAUCZYCIEL 
NA MEDAL

 25 października br. Gazeta Wrocławska ogłosiła 
Wielki Plebiscyt Edukacyjny. Jak sama określiła, celem 
plebiscytu jest nagrodzenie najbardziej charyzma-
tycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, którzy nie 
tylko doskonale przekazują wiedzę, lecz także mają 
umiejętność nawiązywania relacji, cieszą się autorytetem 
i sympatią zarówno uczniów jak i ich rodziców. Szukamy 
nauczycieli z pasją, wyróżniających się serdecznością, 
takich, którzy są dobrymi wychowawcami.
 W kategorii dla szkół podstawowych i średnich 
nagrodzone zostaną szkoły, które zasługują na miano 
najbardziej przyjaznych uczniom i rodzicom. Co kryje 
się za tym określeniem? Chodzi o szkoły, w których kadra 
pedagogiczna dba o dobrą atmosferę. W plebiscycie 
uczniowie i ich rodzice docenią starania dyrekcji 
i wszystkich nauczycieli.
 Nasza szkoła została jednym z kandydatów do 
uzyskania tytułu "Szkoła na medal", a p. Iwona Majtczak 
uzyskała nominację do tytułu "Nauczyciela na medal". 
Pierwszym etapem był etap powiatowy - głosowanie 
trwało do 6 grudnia. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy 
laureatów z miast i powiatów. Awansowali oni do 
wojewódzkiego etapu głosowania zachowując zdobyte 
głosy. Miło mi poinformować, że nasza Szkoła oraz 
p. Iwona awansowały do następnego etapu. 

 Już sama nominacja jest dla nas ogromnym  
wyróżnieniem i powodem do dumy. Cieszę się, że nasza 
praca, zaangażowanie i poświęcenie zostało przez 
Państwa dostrzeżone i docenione. 

      Jacek Tyc 
     Dyrektor Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego              
w Jeżowie Sudeckim

Mikołajkowe spotkanie z modelami balonów

 Dnia 4 grudnia br. na lotnisku w Jeleniej Górze, 
po raz kolejny, odbyło się Mikołajkowe spotkanie 
z modelami balonów. Organizatorami było Euroregionalne 
Centrum Modelarskie, Gmina Jeżów Sudecki i Aeroklub 
Jeleniogórski. Była piękna pogoda, kolorowe balony, no 
i oczywiście Mikołaj, który wręczał upominki. To 
wszystko pozwoliło zachęcić do wspaniałej zabawy. 

Niestety, pandemia i tym razem nie pozwoliła, aby 
wszyscy modelarze mogli wziąć udział w spotkaniu 
z Mikołajem, choć na zajęciach i warsztatach zrobili 
balony. Wszystkie balony latały wysoko i daleko, robione 

przez naszych modelarzy jak i przez kolegów, którzy 
przyjechali jak zawsze ze Szczawna Zdroju. Uczestnicy 
otrzymali od Mikołaja upominki - pierniki w kształcie 
samolotu oraz dyplomy pamiątkowe. Po udanych lotach 
balonów wszyscy udali się na poczęstunek i ciepłe 
napoje. 

 W imieniu organizatorów bardzo dziękuję 
państwu Miroś za poczęstunek, państwu Halutek i pani 
Katarzynie Gliwic za wspaniałe pierniki, panu Jackowi 
Musiałowi, kolegom z Klubu Seniorów Lotnictwa, pani 
Agnieszce Sowińskiej i instruktorom za zaangażowanie.

Władysław Jagiełło
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Śledzie z żurawiną to fantastyczna propozycja na 
świąteczny stół czy zwykłe rodzinne przyjęcie. 

Są bardzo proste i smaczne.

Śledzie w oleju z żurawiną

 
Składniki:

ź 400g filetów śledziowych (np. w oleju)
ź 1 cebula
ź 100 g suszonej żurawiny
ź 150 ml oleju
ź zmielony pieprz czarny lub kolorowy, ziarnisty
ź 3 kulki ziela angielskiego
ź 4 liście laurowe
ź 3 goździki

Żurawinę i cebulę zalewamy wrzątkiem i odsta-
wiamy do wystygnięcia. Po wystygnięciu odce-
dzamy i mieszamy z pokrojonymi w paski śledziami 
i pozostałymi składnikami.

Smacznego!

https://poprostupycha.com.pl/przepisy/przepisy-swiateczne/

Przepis na sernik sprawdzi się świetnie jako 
wypiek na Święta. Przygotowuje się go bardzo 

łatwo i należy przyznać, ze wychodzi za każdym 
razem genialnie.

Sernik krówkowy

Składniki:

Ciasto:
ź 180 g mąki
ź 100 g zimnego masła
ź 2 żółtka
ź 40 g cukru pudru
ź 1 łyżeczka proszku do pieczenia
ź Ciasto zagniatamy i zostawiamy na 1h w lodówce

Masa serowa:
ź 1 kg twarogu z wiaderka
ź 3/4 szklanki cukru
ź 32 g cukru waniliowego
ź 60 g rozpuszczonego masła
ź 1 budyń waniliowy
ź 6 jajek
ź 2 białka
Masę serową mieszamy tak jak na każdy sernik, 
pieczemy 80 min. w temperaturze 160 stopni.

Dodatkowo:
1/2 puszki masy krówkowej
garść posiekanych orzeszków ziemnych

https://poprostupycha.com.pl/przepisy/przepisy-swiateczne/
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Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa nr 63  58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl www.jezowsudecki.pl            

tel./fax 757-132-254,  757-132-255,  757-132-257
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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH 

SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY 
PONIEDZIAŁEK 

30 00
15  DO 17

Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu i GOPS praca kasy 
i przyjęcia interesantów odbywają się zgodnie 

z ogłoszeniem o wprowadzeniu obsługi zdalnej.

http://www.facebook.com/Szafazksiazkami

