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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie,
napełni Nas pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik

Wójt Gminy
Edward Dudek

również kwestia ograniczonego kontaktu rodziców
z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie.
W podsumowaniu dyskusji głos zabrał Wójt Gminy,
odnosząc się do wyników nauczania w poszczególnych
placówkach oświatowych, funkcjonowania oraz planów
na kolejne lata. W dyskusji poruszono również kwestię
budowy przedszkola w Jeżowie Sudeckim.
Przewodnicząca Komisji Budżetu gminy i spraw
społecznych podziękowała Dyrektorom za pracę
i zaangażowanie.
Przewodniczący obrad poinformował, że pisma
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego były
omawiane na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i przedsiębiorczości i zostanie skierowane pismo
do wykonawcy celem usunięcia wszelkich usterek.
Po omówieniu spraw związanych z oświatą
ogłoszono przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad - Sprawozdanie z pracy Rady
Gminy i Komisji Rady Gminy oraz zatwierdzenie planu
pracy Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady Gminy
przedłożył Radnym sprawozdanie z pracy Rady za 2021
rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji przedłożyli sprawozdania
z pracy Komisji za 2021 rok oraz plany pracy Komisji na
2022 rok, który Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.
Realizując porządek obrad, Rada Gminy podjęła
uchwały zawarte w porządku obrad.
W sprawozdaniu z bieżącej pracy Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dyżury są pełnione
w każdy poniedziałek, mieszkańcy podczas spotkań
poruszają tematy związane ze zmianami w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżów
Sudecki. Korespondencja, która wpływa do Rady Gminy,
na bieżąco przekazywana jest do Przewodniczących
Komisji.
Wójt Gminy w sprawozdaniu z bieżącej pracy
poinformował, że w okresie między sesjami zostały
wydane 3 Zarządzenia Wójta oraz poinformował
o spotkaniach, w których uczestniczył:
- Dzień Seniora w Janówku,
-narady dotyczące wykonywania zadania inwestycyjnego - wodociągowanie i kanalizacja Jeżowa
Sudeckiego,
-szkolenie Regionalnej Izby Obrachunkowej dla
Skarbników i Wójtów Gminy,
-spotkanie w nowo powstającym Centrum Edukacji
Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie,
-posiedzenie Zarządu Związku Gmin Karkonoskich
i Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich, na
których były omawiane sprawy związane z gospodarką odpadami,
-Partnerstwo Izerskie - Lokalna Strategia Rozwoju
i podział nadwyżki środków,
-koncert w Bozkovie i Pasekach nad Jizerou w ramach
realizacji projektu, który został przygotowany przez
Szkołę Podstawową w Czernicy,

Sesja Rady Gminy
XXX Sesja Rady Gminy odbyła się 24 stycznia
2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady
Gminy - Wacław Lesik.
W sesji uczestniczyło 13 Radnych. Czas trwania obrad od godz. 14.00 do godz. 17.30.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta,
c)wyłożenie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
gminy Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2021/2022Sekretarz Gminy Ewa Nidzgorska oraz Dyrektorzy
Szkół.
3.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji
Rady Gminy za 2021 rok.
4.Prezentacja planów pracy Komisji Rady Gminy na
2022 rok, zatwierdzenie - Planu Pracy Komisji
Rewizyjnej na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
d)ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w
działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.
6.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.
Pan Wójt powitał dyrektorów placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Jeżów Sudecki,
informując, że Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie nie jest obecny ze względu na stan zdrowia.
Pani Sekretarz - Ewa Nidzgorska przedstawiła Radzie
Gminy Informację o stanie realizacji zadań oświatowych
gminy Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2021/2022.
Informacja - stanowi załącznik do protokołu. Następnie
Dyrektorzy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Jeżowie Sudeckim - Pan Jacek Tyc i Szkoły Podstawowej w Czernicy - Pani Joanna Cimosz - Nowak
omówili funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym
osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach,
współzawodnictwie sportowym, oraz przedstawili
bieżące potrzeby szkół.
W dyskusji zostały omówione sprawy związane
z funkcjonowaniem budynku szkolno - przedszkolnego,
m.in zainstalowania w budynku klimatyzacji, poprawy
wentylacji w klasach oraz przeniesienia siłowników
z poddasza do innego pomieszczenia. Została poruszona
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- konferencja z okazji 20-lecia Partnerstwa Gmin Jeżów
Sudecki, Paseky nad Jizerou, która odbyła się
w Pasekach nad Jizerou; z tej okazji został wydany
folder promujący 20 lat partnerstwa,
- spotkanie w oddziale Tauron Nowe Technologie
w Zakładzie Energetycznym ws. oświetlenia
w Gminie Jeżów Sudecki,
- uroczystość 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego,
wręczenie medali dla 3 par.
Wójt również poinformował o śmierci Andrzeja
Jankowskiego - Dyrektora Biura Euroregionu Nysa.
W kolejnym punkcie porządku obrad, Radni nie złożyli
na piśmie interpelacji i wniosków.
W sprawach różnych zostały poruszone następujące
tematy:
Radny Andrzej Kacperski
- Uzupełnienie ubytku w asfalcie na drodze powiatowej
przy Ośrodku Zdrowia w Jeżowie Sudeckim.
Radna Lidia Kaczmarczyk Pałucha - Dziwiszów 39 - budynek stanowi zagrożenie dla
użytkowników drogi, należy znaleźć rozwiązanie,
które pozwoli na bezpieczne poruszanie się pojazdów
i pieszych.
Radny Krzysztof Gawron
- Jeżów Sudecki, ul. Długa 36, zamontowanie barierki
ochronnej przy wyjściu z budynku na ulicę
Leszczynową.

Radna Krystyna Tyka
- Siedlęcin, ul. Topolowa - mieszkańcy wnioskują
o zamontowanie progu spowalniającego.
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
- Podjęcie rozmów z nowym właścicielem terenu na
temat przeprowadzenia ścieżki rowerowej przy
dawnym ośrodku Juventur.
Radna Katarzyna Łobocka
- Załatanie dziur na drodze Janówek - Chrośnica.
Radny Krzysztof Ślimakowski
- Siedlęcin, ul. Ogrodowa 12 - dosypanie poboczy
w drodze.
Radni Powiatowi - Artur Smolarek i Tadeusz Łozowski
poinformowali Radnych o pracach Zarządu nad
Budżetem Powiatu na 2022 rok i odpowiadali na zadane
pytania.
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.

Uchodźcy wojenni w naszej Gminie

Wśród osób, które znalazły schronienie w ramach
działania Gminy, a także zamieszkałych w prywatnych
domach mieszkańców gminy, są chętni do podjęcia pracy
zarobkowej i tacy, którzy już pracują.
Uchodźcom przysługuje jednorazowe świadczenie
pieniężne w wysokości 300 zł przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na
żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz
opłaty mieszkaniowe. Niezbędne środki na utworzenie
miejsc dla uchodźców, ich utrzymanie pochodzą
z utworzonego przez państwo Funduszu Pomocy.
Gmina otrzymała również wsparcie finansowe
i rzeczowe od sponsorów z Niemiec i Holandii.
Koordynacją spraw dotyczących zabezpieczenia
i warunków pobytu obywateli Ukrainy na terenie naszej
Gminy zajmuje się Inspektor ds. USC i obronności - Pani
Agnieszka Bojko ( nr tel. 75 7132 254 wew. 136).
Redakcja Biuletynu Gminnego serdecznie dziękuje
osobom, lokalnym społecznościom za ogromny wkład
pracy, zaangażowanie w przeprowadzaniu zbiórek
darów, przygotowanie do ich wydawania i wysyłki,
przyjmowaniu i goszczeniu w swoich domach
wszystkich, którzy w Gminie Jeżów Sudecki znaleźli
schronienie w ucieczce przed działaniami wojennymi
i okrucieństwem najeźdźcy.

Redakcja

Od 24 lutego, czyli początku agresji Rosji na
Ukrainę, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad
2,6 miliona uchodźców z Ukrainy - głównie kobiety
i dzieci. W obliczu tak wielkiego kryzysu humanitarnego

cała Polska, jak i Gmina Jeżów Sudecki, przyłączyła się
do pomocy dla obywateli Ukrainy. Wielu z mieszkańców
przyjęło pod swój dach uchodźców, organizowano
zbiórki publiczne na realizację konkretnych potrzeb tutaj,
w gminie, ale również wysyłane były transporty na
Ukrainę. Wojewoda Dolnośląski zobowiązał Gminę
Jeżów Sudecki do zorganizowania 120 miejsc dla
uchodźców. Obecnie zapewniony jest pobyt dla 32 osób.

Redakcja
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Szkolny Konkurs Recytatorski
dla uczniów klas I - III
w Szkole Podstawowej w Siedlęcinie

Mieliśmy olbrzymi problem z wyborem zwycięzców, ponieważ wszystkie recytacje były na
wysokim poziomie. Jednak należało podjąć decyzję.
I miejsce zdobyła Julia Kowalik
II miejsce Zuzanna Hamkało
III miejsce Radek Pietkiewicz

W ramach realizacji Szkolnego Projektu
Edukacyjnego pod hasłem "Z Marią Konopnicką
poznajemy świat" 7 marca 2022 roku odbył się
Szkolny Konkurs Recytatorski pod tytułem
"Wiersze Marii Konopnickiej".

Członkowie komisji postanowili wyróżnić
pozostałych uczestników za wielkie zaangażowanie
i wspaniale wykonaną pracę. Dzieci otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Celem konkursu było: upowszechnianie
czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych
wśród dzieci, uwrażliwienie na piękno języka
polskiego i zachęcanie do posługiwania się
poprawną polszczyzną, rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego różnorodnością.
W konkursie wzięło udział 18 dzieci.
Wszystkie recytacje były wspaniałe. Członkom
komisji konkursowej bardzo podobały się
interpretacje utworów w wykonaniu uczestników.

Krystyna Sos
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Ideą tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby,
zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie
praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia
w życiu społecznym.
Na znak integracji z osobami z zespołem Downa
21 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Czernicy
założyli dwie kolorowe skarpetki nie do pary, które miały
symbolizować niedopasowanie społeczne i genotypowe,
z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.

Choć większości ten dzień kojarzy się
z pierwszym dniem wiosny, jest to także dzień zwrócenia
szczególnej uwagi na potrzeby osób z zespołem Downa.
Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy
Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa,
natomiast od 2012 roku organizowane jest pod
patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych
(ONZ).

Samorząd Szkolny
SP w Czernicy

Nieprzypadkowo Światowy Dzień Zespołu
Downa obchodzony jest 21 marca. Wada ta polega na
tym, że w 21 parze chromosomów osoby z zespołem
Downa zamiast dwóch, mają trzy chromosomy. Stąd
wzięła się nazwa tego zespołu - Trisomia 21.

Skąd wzięła się nazwa Wielkanoc?
Wielki Tydzień - znaczenie poszczególnych dni
Wielkanoc jest świętem nawiązującym do
ostatnich dni życia Jezusa Chrystusa. W tradycji
chrześcijańskiej obchodzi się Wielki Tydzień, w którym
najważniejsze dni to piątek, sobota i niedziela, zwane
Triduum Paschalnym. Wedle tradycji biblijnej Chrystus
zmartwychwstał nocą, stąd też nawiązanie w nazwie
świąt i podkreślenie tej pory dnia (tak jak całego
tygodnia) mianem „Wielkiej Nocy”.

Wielki Piątek upamiętnia śmierć Jezusa na krzyżu,
Wielka Sobota to dzień, w którym święci się pokarmy
w koszykach, odwiedza symboliczny grób, w którym
znajduje się ciało mesjasza, który niebawem zmartwychwstanie.
Wielka Niedziela to dzień, w którym celebrujemy
zmartwychwstanie Chrystusa i jest to najważniejszy
dzień świąt wielkanocnych.
Poniedziałek Wielkanocny, zwany także Lanym
Poniedziałkiem oraz Śmigusem-dyngusem. W polskiej
tradycji jest to dzień, w którym oblewamy się wzajemnie
wodą.
https://mamotoja.pl/wielkanocne-ciekawostki-ktoremusisz-znac,wielkanoc-artykul,28548,r1p1.html
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Dzień Sołtysa
w Siedlęcinie
11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa.
Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Polskich
Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie wraz
z wychowawczynią postanowili zrobić miłą niespodziankę Panu Marianowi Tyce - Naszemu wspaniałemu
Sołtysowi.

Podczas uroczystości dzieci miały okazję do zadawania
pytań dotyczących pracy Pana Sołtysa. Dowiedzieliśmy
się m.in. ile lat trwa kadencja Sołtysa, ile lat pan Sołtys
piastuje to stanowisko, ilu jest mieszkańców Siedlęcina,
czym zajmuje się Pan Sołtys w swojej pracy, co sprawia
mu największą radość i zadowolenie.
Na zajęciach koła plastycznego dzieci wykonały
wspaniałą dekorację oraz piękne laurki z życzeniami,
które wręczyły zaproszonemu gościowi. Pan Sołtys
otrzymał także pamiątkowy kubek z Napisem: Pan
Marian Tyka - NAJLEPSZY SOŁTYS NA ŚWIECIE.

Dzieci przygotowały krótki montaż słownomuzyczny. Zaprezentowały piosenki oraz pochwaliły się
wspaniałymi recytacjami wierszy. Opracowały
i przedstawiły również krótką prezentację zawierającą
informacje dot. roli Sołtysa w społeczności lokalnej.
Na zakończenia Pani Dyrektor Szkoły Anna
Chadży oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani
Monika Marszałek złożyły podziękowania Panu
Marianowi Tyce za zaangażowanie i aktywną postawę
w pracy na rzecz szkoły oraz lokalnej wspólnoty.
Życzyły, aby dążenie do zamierzonych celów nie
napotykało na żadne przeszkody, zarówno w pracy
sołeckiej, jak i w życiu osobistym, a pełniona funkcja
przynosiła wiele satysfakcji.
Krystyna Sos
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Wiktoria Drozd - I miejsce w grupie starszej
Kamil Gromala - I miejsce w grupie starszej
Amelia Fornal - II miejsce w grupie młodszej
Mieszko Trytek - II miejsce w grupie młodszej
Wiktor Wesołowski - II miejsce w grupie starszej
Karol Kozioł - III miejsce w grupie młodszej

FERIE NA SPORTOWO
W ramach współpracy Gminny Ludowy Klub
Sportowy "Jeżów Sudecki" zorganizował dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie turnieje tenisa

stołowego i warcabów stupolowych. Zawody odbyły się
02 i 09 lutego 2022 r. w sali Domu Ludowego
w Siedlęcinie.
Zmagania rozegrano w kategoriach wiekowych.
Najlepsi otrzymali medale, dyplomy oraz zwycięzca
statuetkę.

Warcaby stupolowe - 09.02.2022 r.
Oliwia Napora - I miejsce w grupie żakiń
Ryszard Wesołowski - I miejsce w grupie żaków
Małgorzata Wekłyk - I miejsce w grupie młodziczek
Kamil Gromala - I miejsce w grupie młodzików
Paweł Sikora - I miejsce w grupie kadetów

Tenis stołowy - 02.02.2022 r.
Monika Wekłyk - I miejsce w grupie młodszej
Krystian Tomoń - I miejsce w grupie młodszej

Nikodem Gromala - II miejsce w grupie żaków
Anna Barańska - II miejsce w grupie żakiń
Monika Wekłyk - II miejsce w grupie młodziczek
Krystian Tomoń - II miejsce w grupie młodzików
Amelia Fornal - III miejsce w grupie żakiń
Lena Kowalczyk - III miejsce w grupie żakiń
Szymon Piwowar - III miejsce w grupie żaków
Karol Kozioł - III miejsce w grupie młodzików
Nagrodę dla najmłodszego uczestnika otrzymała Amelia
Fornal.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy !
Andrzej Zaremba
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- profi,
-junior,
-E1,
-E2/E3,
-40+,
- 50+ weterani.

Piknik Cross Cantry w Siedlęcinie

Zawodnicy jeździli na swoich motocyklach, ocenie
podlegała ilość okrążeń w ciągu 120 minut.
O godzinie 14.00 wręczyliśmy nagrody dla najlepszych
zawodników i zakończyliśmy zawody.

Dnia 3 kwietnia br. Stowarzyszenie Moto Klub
Siedlęcin zorganizowało kolejny Piknik Cross Cantry na
torze motokrosowym w Siedlęcinie. W zawodach wzięło
udział 120 zawodników z Polski, Czech i Niemiec.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zawodnikom biorących udział w zawodach oraz osobom, które
pomagały w organizacji zawodów. Kolejna edycja
zaplanowana jest jesienią bieżącego roku.
Zawody odbyły się przy współfinansowaniu
Gminy Jeżów Sudecki w trybie konkursu otwartego na
realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym,
zgodnie z Kalendarzem Imprez na 2022 rok.
Skarbnik Stowarzyszenia
Bożena Dobrowolska
Zawody rozpoczęły się o godzinie 9.00 startem w kategorii młodzicy, zawodnicy pokonywali osiem okrążeń,
które mieli pokonać w ok. 30 minut. O godzinie 11.00, po
odprawie, odbył się start zawodników, którzy starowali w
sześciu kategoriach:
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unosić lub obracać, a zepsute będzie pływać na
powierzchni lub tuż pod nią. Dzieje się tak, ponieważ pod
skorupką znajduje się pęcherzyk gazu powstałego
w wyniku powolnego rozpadu białek. Im jajko starsze,
tym tego gazu więcej.

7 ciekawostek z jajem w roli głównej
Jajka nie tyko na święta
Światowy Dzień Jaja obchodzimy od 1996 roku –
ciekawostka, bo aż do teraz o nim nie wiedzieliście,
prawda? Pomysłodawcą tego święta jest Międzynarodowa Komisja ds. Jaj (IEC – International Egg
Commission) i ma ono służyć promowaniu spożywania
jaj.

Jak odróżnić jajko gotowane od surowego?
Wystarczy położyć jajko na stole i zacząć
obracać. Gotowane będzie kręcić się szybko, natomiast
surowe będzie się kołysać i obracać wolniej. Dlaczego?
Jajko gotowane (zwłaszcza na twardo) ma stały środek,
a w surowym środek przesuwa się wewnątrz skorupki we
wszystkie strony.
Jej wysokość kura
Kura wysiadując jajo obraca je blisko 50 razy
dziennie, aby żółtko nie przylegało do boku. Im starsza
kura, tym większe znosi jaja; a im większe jaja, tym
cieńsza skorupka. Jajo tworzy się około 24 godzin.

Mówimy jajko – myślimy cholesterol.
To prawda czy mit? Prawda i mit jednocześnie. To
prawda, że jaja zawierają cholesterol; mit że podnoszą
poziom cholesterolu we krwi i nam szkodzą. Jaja
zawierają bowiem cholesterol HDL, czyli tzw. dobry
cholesterol, który nasz organizm i tak musi wyprodukować.
Apteka w kurniku
Zamiast drogich medykamentów i suplementów
diety jedz jajka. Zawierają m.in. ważną dla wzroku
luteinę i witaminę A, korzystną dla pracy mózgu i pamięci
lecytynę, cholinę mogącą zapobiegać demencji. Są

Nie tylko kurze...
W świecie ptaków najmniejsze jaja składa
koliber, a dokładnie koliberek hawański. Mają 5-6
milimetrów i ważą około 0,25 grama. Z kolei największe
są jaja strusia afrykańskiego, mogą ważyć nawet do 2 kg!
Jaja to niezwykła żywność: niedroga, trwała,
znakomicie opakowana przez naturę i wielofunkcyjna
(...) Jaja są najprostszym kompletnym pokarmem,
niezwykle pożywnym i tak uniwersalnym, że można
z nich przyrządzać zarówno szybkie posiłki, jak i wykwintne dania. Nie ma drugiego pokarmu, który z punktu
widzenia potrzeb naszego organizmu byłby tak bliski
ideału. Jajko ma wszystkie potrzebne do życia substancje
i dlatego dietetycy uznają je za wzorcowy produkt
żywnościowy - podaje Krajowa Izba Producentów
Drobiu i Pasz. Sięgajmy więc po nie nie tylko od święta!

jednym z nielicznych źródeł naturalnej witaminy D
i wzmacniają kości. Mają indeks glikemiczny równy
zero. Zawierają substancje przeciwwirusowe i są
naturalnym antybiotykiem. Może dlatego cura po włosku
(z łaciny) znaczy kuracja, lekarstwo?

A na koniec jeszcze odwieczne pytanie: co było
pierwsze, jajko czy kura?

Jak sprawdzić bez rozbijania, czy jajko jest świeże?
Wystarczy zanurzyć je w szklance z wodą.
Świeże pozostanie na dnie, nieco starsze będzie się lekko

https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/7ciekawostek-z-jajkiem-w-roli-glownej/
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KONKURS RECYTATORSKI
DLA KLAS IV-VIII
24 marca 2022 roku w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim odbył się
szkolny etap Konkursu Recytatorskiego dla uczniów
z klas IV – VIII. W zmaganiach udział wzięło
14 uczniów z klas IV, V i VII. Recytatorzy przezwyciężyli stres i pięknie zaprezentowali utwory
o bardzo różnej tematyce. Wyniki konkursu
przedstawiają się następująco:
I miejsce - Aleksandra Uroda kl. Iva
II miejsce – Oliwia Tołodziecka kl. Ivb
III miejsce - Zuzanna Marciniszyn kl. Iva
Ponadto przyznano wyróżnienia:
Olivia Sitek - kl. Va
Szymon Torończak - kl. Va
Amelia Papirkowska - kl. Vb

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Anetta Rosołowska

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA LZS
W TENISIE STOŁOWYM
BRZEG DOLNY 27.03.2022 r.
W niedzielę 27 marca w Brzegu Dolnym odbył się
Wojewódzki Turniej LZS tenisa stołowego.
W turnieju tym udział wzięło sześciu uczniów naszej
szkoły. Duży sykces odniosła nasza uczennica Marta
Trojak, która zajęła II miejsce i uzyskała awans do
Mistrzostw Polski. Z pozostałych uczniów miejsca
IX - XII zdobyli : Maciek Grodzki, Joanna Pisarska
oraz Julia Szarżanowicz.
Zbigniew Sos

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE
RĘCZNEJ DZIEWCZĄT Z KLAS VII - VIII
JEŻÓW SUDECKI 28.03.2022 r.
W poniedziałek 28 marca w Jeżowie Sudeckim
odbył sie powiatowy turniej piłki ręcznej dla dziewcząt
z klas VII - VIII. W turnieju udział wzięły cztery
drużyny. Nasze dziewczęta odniosły duży sukces
zajmując II miejsce. Nasz zespół wygrał z drużynami
z Mysłakowic i Karpacza, a przegrał w finale 5:2
z drużyną z Janowic Wielkich.
Zbigniew Sos
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Młodzi szybownicy latali w hali
Po dwóch latach przerwy z powodu pandemii
ponownie mogliśmy spotkać się podczas halowych
zawodów modeli szybowców. To już siódma edycja tych

zawodów pod nazwą "Młodzi szybownicy na start", do
zawodów zgłosiło się ponad 80 zawodników. Nie
zabrakło również dzieci z Ukrainy. Zawody tradycyjnie
rozpoczęły się od warsztatów, na których uczestnicy
zawodów otrzymali zestaw modelu szybowca i pod
bacznym okiem instruktorów i rodziców składali model
szybowca Grunau Baby, legendarnego szybowca
zaprojektowanego przez Edmunda Schneidera 90 lat
temu w 1932 roku. Po zakończonych warsztatach
uczestnicy udali się do hali sportowej, by rywalizować w
pięciu kategoriach wiekowych. Każdy zawodnik miał
pięć rzutów, decydowała suma odległości lotów.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:
Do lat 7
I miejsce Maria Lisowska
II miejsce Matfiej Trifonow
III Barbara Waselenko
Od 8 do 10 lat
I miejsce Marysia Matczak
II miejsce Wojciech Put
III miejsce Bartosz Chojak
Od 11 lat do 13 lat
I miejsce Damian Szparkowski
II miejsce Wiktor Zakrzewski
III miejsce Michał Szatkowski

Od 14 lat do 16 lat
I miejsce Adrian Gurtatowski
II miejsce Piotr Tymliński
III Oliwia Pawliszak
Open
I miejsce Krzysztof Malczuk
II miejsce Marcin Gurtatowski
III miejsce Jarosław Szparkowski
Zawodom towarzyszyło wiele dodatkowych
atrakcji: prawdziwy szybowiec wyeksponowany w hali,
wystawa broni palnej współczesnej i czarnoprochowej
wystawiona przez koło kolekcjonerskie z Lwówka
Śląskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
warsztaty dla dzieci prowadzone przez Nadleśnictwo
Szklarska Poręba i wspaniały pokaz tańców towarzyskich wykonanych przez dwie pary taneczne: Oliwia
Pawliszak, Nikola Pawliszak, Daniel Chwedczuk,
Aleksander Stępień. Tegoroczne zawody zorganizowane

przez Euroregionalne Centrum Modelarskie, Gminę
Jeżów Sudecki, Samorząd Uczniowski Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Jeżowie Sudeckim i Aeroklub
Jeleniogórski cieszyły się dużym zainteresowaniem i pokazały się wspaniałą zabawą dla całych rodzin. Aby
przeprowadzić taką imprezę, potrzeba zaangażowania
wielu ludzi.
W imieniu organizatorów bardzo dziękuję wszystkim,
którzy pomagali w przeprowadzeniu zawodów:
Samorządowi Uczniowskiemu Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Jeżowie Sudeckim oraz paniom:
Agnieszce Sowińskiej, Małgorzacie Prugar, Joannie
Słabickiej, Annie Bąk, Agacie Górce, Annie Pawliszak,
Monice Jagiełło, Marioli Gurtatowskiej, An nie.
Szatkowskiej, Magdalenie Dukowicz. Dziękujemy
również Państwu Mirosiom, strażakom OSP Jeżów
Sudecki, Wojciechowi Chojnowskiemu oraz kolegom
modelarzom i sympatykom naszej modelarni.
Kolejna impreza, którą organizuje nasza modelarnia, to Rajd "Śladami szybowcowej historii Jeżowa
Sudeckiego",który odbędzie się 30 kwietnia 2022.
Rozpoczęcie - godzina 10.00 - zbiórka koło modelarni.
Zawody były współfinansowane ze środków gminy
Jeżów Sudecki.
Prezes Stowarzyszenia
Władysław Jagiełło
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Pierwszy Dzień Wiosny
w Szkole Podstawowej w Siedlęcinie

W poniedziałek, 21 marca br., uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli
Tajnego Nauczania w Siedlęcinie obchodzili
Pierwszy Dzień Wiosny. W dniu tym klasy starsze

przeszli ulicami Siedlęcina w kolorowym pochodzie. Ze względu na iście wiosenną aurę po powrocie
do szkoły dzieci wzięły udział w zajęciach sportoworekreacyjnych na świeżym powietrzu oraz ognisku
szkolnym połączonym z pieczeniem kiełbasek.

Oddziały przedszkolne i klasa I powitały
Wiosnę w Szkole nad Bobrem. Były śpiewy, zabawy
oraz przywoływanie WIOSNY …

przyszły do szkoły ubrane w kolorze uprzednio
przydzielonym dla danej klasy. Uczniowie wraz
z wychowawcami oraz klasowymi marzannami
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

Przemysław Wrotny

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
30
00
15 DO 17

mł. asp. Mazur Marcin nr tel. 797-306-654, email : dzielnicowy.armii-krajowej13@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl.
Rejon służbowy : teren Gminy Jeżów Sudecki. Dzielnicowy przyjmuje interesantów po uprzednim kontakcie tel.
w Rewirze Dzielnicowych w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury 32. Tel. służbowy dzielnicowego jest dostępny tylko
w czasie służby dzielnicowego. Informacje dotyczące grafiku służby dzielnicowego można uzyskać u Dyżurnego
Komisariatu I Policji Jelenia Góra pod tel: 47-87-31-150 lub u Kierownika Dzielnicowych pod nr tel. 47-87-31-546.
Sprawy nagłe ( interwencje ) należy zgłaszać pod numerem alarmowym 112.
WYDAWCA:
Rada Gminy Jeżów Sudecki.
Adres Redakcji ul. Długa nr 63, 58 - 521 Jeżów Sudecki
tel./fax 757-132-254, 757-132-255, 757-132-257 wew. 133, e:mail radagminy@jezowsudecki.pl Redakcja zastrzega sobie prawo
do wykonywania skrótów oraz nie zwraca materiałów wykorzystanych przy redagowaniu gazetki. Materiały do następnego numeru
prosimy przekazywać do siedziby redakcji najpóźniej do dnia 31 maja 2022r. Nakład 500 egz. Druk: Drukarnia EM GRAF.

