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Muzyka operowa w Wieży Książęcej 
w Siedlęcinie

 Dnia 4 sierpnia br. w Wieży Książęcej 
w Siedlęcinie w ramach XIX Muzycznego Ogrodu 
Liczyrzepy odbył się jeden z czterech koncertów muzyki 
operowej. Wśród wykonawców gwiazdą była młoda 
wokalistka litewska, która zaprezentowała utwory 
operowe. Słuchanie utworów w tak pięknej scenerii 

i akustycznym miejscu było wielkim przeżyciem dla 
uczestników koncertu. Podczas koncertu zaprezentowało 
się 10 młodych śpiewaczek i śpiewaków operowych. 
Warsztaty operowe i koncerty prowadzone były przez 
prof. Bogdana Makala (Akademia Muzyczna we 

Wrocławiu) oraz prof. Sabine Martinaityte (Akademia 
Muzyczna w Kownie na Litwie). Dzięki prestiżowym 
wykładowcom, mistrzom, pod ich okiem rozwijają się 
młode talenty. Wielką zaletą koncertu był wysoki poziom 
artystyczny laureatów licznych międzynarodowych 
konkursów i głosów, które już rozbrzmiewają w wielu 
teatrach muzycznych i operach - na Litwie i innych 
krajach europejskich. Soliści zaprezentowali zróż-
nicowany repertuar, począwszy od lirycznych pieśni, 
arię, utwory z musicali. Po zasłużonych brawach Wójt 
Gminy Jeżów Sudecki serdecznie podziękował młodym 
artystom za koncert, wręczając kosz ze słodkościami. 

Dziękujemy Związkowi Gmin Karkonoskich za 
organizację koncertu, Stowarzyszeniu Wieża Książęca 
w Siedlęcinie za przygotowanie sali do koncertu, 
a wszystkim uczestnikom za przybycie.
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Sesja Rady Gminy

 XXXII Sesja Rady Gminy odbyła się 27 kwietnia 
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. 16.20. 
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:

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

2.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

3.Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń , realizujących 
zadania powierzone w drodze otwartych konkursów 
w 2021 roku:
a/ Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki”,    
b/ Euroregionalne Centrum Modelarskie,
c/ Ludowy Klub Sportowy „Lotnik”.

 4.Podjęcie uchwał w sprawie: 
a)zmian w Budżecie Gminy na 2022 rok,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Jeżów Sudecki 

nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa,    

d)zmiany uchwały nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Jeżów 
Sudecki z dnia 23 września 2020 roku w sprawie 
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudeckim,

e)zaliczenia dróg w Czernicy, Dziwiszowie i Siedlęcinie do 
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

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

6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy różne i przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady 

Gminy.
8.Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy. 
 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi zaprezentowała p. Bożena 
Matuszewska – podinsp. ds. obsługi Rady Gminy, sportu. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu i zostało 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Jeżów Sudecki w zakładce stowarzyszenia. 
 Radni przyjęli sprawozdanie. Następnie p. Andrzej 
Zaremba – Prezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego 
- Jeżów Sudecki wręczył podziękowania za wsparcie 
finansowe  wypoczynku letniego dzieci dla: Rady Sołeckiej 
w Siedlęcinie, Sołtysa Sołectwa Siedlęcin, nagrodę odebrał  
Sołtys p. Marian Tyka. Pan Andrzej Zaremba przedstawił 
Radnym sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2021 
rok. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem został poruszony 
temat zwiększenia zajęć  piłki siatkowej  w sali gimnastycznej 
do trzech razy w tygodniu. Wniosek we wnioskowanej sprawie 
zostanie skierowany do  Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. W dyskusji poruszono również 
temat związany ze skargami  mieszkańca Siedlęcina, które 
wpływają do Urzędu Gminy. Skargi dotyczą zakłócania 
porządku na kompleksie boisk sportowych. 
 Kolejne sprawozdanie z działalności dotyczyło 
Euroregionalnego Centrum Modelarskiego w Jeżowie 
Sudeckim. Pan Władysław Jagiełło – Prezes Stowarzyszenia - 

omówił działalność w 2021 roku i przedstawił plany 
działalności w 2022 roku. 
 Pan Rafał Koko – Prezes Stowarzyszenia Ludowy 
Klub Sportowy „Lotnik” przedstawił działalność wśród dzieci 
i młodzieży oraz osiągnięcia i plany stowarzyszenia dotyczące 
wejścia do IV ligi seniorów.  Prezes Stowarzyszenia 
podziękował Wójtowi za  wsparcie finansowe, dzięki któremu 
klub osiąga wysokie wyniki w rozgrywkach piłkarskich. 
 W dyskusji Radna Krystyna Tyka podziękowała 
Prezesowi za działalność na rzecz dzieci i młodzieży. 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Prezesom za pracę 
oraz p. K. Lewaszkiewiczowi za społeczną opiekę nad 
boiskiem w Dziwiszowie, które obecnie jest użytkowane przez 
LKS „Lotnik”. 
 Wójt Gminy podziękował za pracę z dziećmi, 
młodzieżą, utrzymanie boisk sportowych, które są wykorzy-
stywane przez kluby sportowe oraz  mieszkańców  Gminy
i Jeleniej Góry. W swojej wypowiedzi podkreślił, że LKS 
„Piast” w Dziwiszowie obchodziłby 30-lecie swojej 
działalności, i że dobrze byłoby, aby ta działalność została 
reaktywowana w Dziwiszowie.  Poinformował Radnych, że 
Stowarzyszenie LKS „Lotnik” będzie realizowało projekt 
z Partnerstwa Izerskiego, w ramach którego zostanie 
wykonany mini park linowy przy boisku sportowym 
w Jeżowie Sudeckim. W 2021 roku Stowarzyszenie Moto 
Klub w Siedlęcinie nie brało udziału w konkursie. Na 
zakończenie swojej wypowiedzi Wójt podziękował 
wszystkim działaczom za pracę, zaangażowanie i poświęcenie 
wolnego czasu na rzecz krzewienia kultury fizycznej.
 Realizując porządek obrad, radni podjęli uchwały 
zawarte w porządku obrad. 
 Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformo-
wał o bieżącej pracy Rady Gminy, pełnionych dyżurach 
i sprawach poruszanych przez mieszkańców osobiście 
i telefonicznie.   
 Wójt w swoim sprawozdaniu poinformował, że od 
ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy zostały wydane dwa 
zarządzenia Wójta Gminy i o uczestnictwie w spotkaniach:
1. Wizja na ulicy Leśnej w Jeżowie Sudeckim ws. komple-

ksowego remontu drogi wraz z przebudową wodociągu. 
2. Dnia 4 kwietnia br. uczestnictwo w Konferencji Krajowej  

Euroregionu Nysa, która odbyła się we Lwówku Śląskim. 
Podczas spotkania omawiana była realizacja projektów  
w okresie przejściowym, podwyższenie składek człon-
kowskich na pokrycie funkcjonowania biura, podwyżka 
z 1 zł na 1,5 zł od jednego mieszkańca gminy - składka była 
przekazywana przez wiele lat w tej samej wysokości. 

3. Dnia 2 kwietnia 2022 roku uczestnictwo w imprezie 
modelarskiej „Młodzi Lotnicy na Start”, która odbyła się w 
hali sportowej w Jeżowie Sudeckim, gościliśmy ok. 100 
osób z Polski i Ukrainy. 

4. Uczestnictwo w Konwencie Wójtów i Burmistrzów, 
w którym uczestniczył Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej. Omawiana była nowa ustawa 
o ochotniczych stażach pożarnych, która weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 roku. Dwie jednostki otrzymały 
promesę zakupu samochodów, w tym dla naszej jednostki  
OSP Czernica na zakup samochodu ciężkiego i OSP 
Pisarzowice. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na 
niezgodność ustawy z przepisami gospodarki finansowej 
gmin. Zapisy zostały oddane do ponownej weryfikacji, 
ponieważ nie można tego zadania realizować w gminach 
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w zakresie  prowadzenia księgowości dla poszczególnych 
jednostek. Podczas  swojego wystąpienia Pani Prezes 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu omawiała 
temat związany z finansowaniem przez gminy wydatków 
związanych z uchodźcami z Ukrainy w zakresie edukacji 
w szkołach i opieki w przedszkolach. 

5. Dnia 21 kwietnia 2022 roku spotkanie w Bozkovie 
z przedstawicielami OSP i LZS ws. realizacji projektu 
pn. „Razem damy radę”, gdzie zaplanowane są działania 
z uczestnictwem przedstawicieli z Gminy Jeżów Sudecki, 
zaplanowane są dwa wyjazdy w maju i lipcu.  Działania 
realizowane będą przez OSP Czernica i GLKS Jeżów 
Sudecki. 

6. Spotkanie z przedstawicielami Tauron Nowe Technologie 
w sprawie zawarcia porozumienia ws. modernizacji 
oświetlenia w Płoszczynie i Wrzeszczynie, zmiana opraw 
na ledowe, w kolejnym etapie planuje się rozbudowę 
oświetlenia w ww. miejscowościach. W Dziwiszowie 
planuje się doświetlenie czterech przejść dla pieszych, 
Tauron ma wykonać to zadanie w ramach własnych 
środków. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 
miesiąc maj w sprawie podpisania umowy na kolejne lata. 
Obecnie prace wykonywane są na podstawie podpisanego 
aneksu do umowy. 

7. Gospodarka odpadami – został ogłoszony przetarg na 
transport  i zagospodarowanie odpadów. Obecnie gminy 
ogłaszają przetarg na wszystkie składniki. Złożona oferta 
nie spełniała wymogów, przetarg został unieważniony. 
Z obecną firmą została przedłużona umowa na dwa 
miesiące. Po ogłoszeniu przetargu i złożeniu ofert 

będziemy wiedzieć, jakie są koszty. Do czasu kalkulacji 
kosztów i podjęcia uchwały ws. nowych stawek, straty 
pokrywane są z budżetu gminy. 

 W sprawach różnych Radni poruszyli następujące 
tematy: 
Radny K. Lewaszkiewicz  - podziękował  p. Ilonie 
Sadowskiej – Sołtysowi wsi Dziwiszów i osobom, które brały 
udział w sprzątaniu świata. Akcja została przeprowadzona na 
terenie Dziwiszowa, zakończona ogniskiem dla uczestników. 
Radny zaapelował o zamontowanie monitoringu na boisku 
sportowym w Dziwiszowie. Radny zaproponował również, 
aby na kolejne spotkanie Rady Gminy zaprosić przedstawi-
cieli Policji i omówić sprawy związane z bezpieczeństwem.
Radna Krystyna Tyka poruszyła temat remontu  przyległych 
dróg do ulicy Górnej w Siedlęcinie.
 Wójt omówił temat związany z remontem ul. Górnej 
i mostu na rzece Bóbr w Siedlęcinie oraz temat związany 
z drogą w Dolnej Czernicy – okazanie granic. 
Pan  Lesław Demkowicz – mieszkaniec Jeżowa Sudeckiego - 
poruszył sprawę remontu wiaduktu i dojazdu do swoich 
gruntów.
 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 

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów 
w oczekiwaniu na UNESCO

 Światowa Rada Geoparków UNESCO na swoim 
szóstym posiedzeniu w sesji wirtualnej, która miała miejsce od 
8 do 11 grudnia 2021 roku, zapoznała się z dokumentami 
aplikacyjnymi do wpisania Geoparku Kraina Wygasłych 
Wulkanów Gór i Pogórza Kaczawskiego  na światową listę 
Geoparków UNESCO. Przypominamy, że wizyta dwojga 
ewaluatorów (pisaliśmy o tym w gazetce nr 150/2021) 
w naszej gminie odbyła się dnia 22 września 2021 roku, 
wówczas spotkaliśmy się w Wieży Książęcej w Siedlęcinie. 
Podczas wizyty prezentowaliśmy nasze walory turystyczne 
i współpracę mieszkańców w ramach działalności stowarzy-
szeń, szkół. Po otrzymaniu zaleceń odbyło się kilka spotkań 
reprezentantów Gmin Geoparku działających w ramach 
Partnerstwa Kaczawskiego, podczas których omawiano 
sposób wdrażania wszystkich wytycznych, ustalono, że przy 
pomocy finansowania gmin będzie utworzone biuro 
Geoparku, a  zatrudniona osoba będzie go prowadziła 
i pozyskiwała środki na prowadzenie działalności. We 
wszystkich gminach będą ustawione jednolite tablice 
informacyjne o Geoparku. Po wykonaniu wszystkich zaleceń 
zostanie przesłany raport w terminie do grudnia 2023 roku i na 
tej podstawie będzie ponownie rozpatrzony wniosek w 
sprawie przyznania statusu UNESCO dla Geoparku Kraina 
Wygasłych Wulkanów.
Otrzymane zalecenia między innymi dotyczą:
- utworzenia odrębnego biura Geoparku Krainy Wygasłych 
Wulkanów, z zapewnieniem finansowania funkcjonowania 
placówki,

- poprawienia widoczności marki Geoparku - postawienie 
tablic przy drogach wjazdowych na obszar geoparku, 
informujących o atrakcji turystycznej,
- prowadzenia działań edukacyjnych,
-rozważenia możliwości nadania nazwy Geoparku 
w lokalnym języku, 
- wydawania materiałów promocyjnych z tłumaczeniem na 
język angielski, w tym stworzenie strony internetowej 
geoparku, 
- tablic informacyjnych geostanowisk, które muszą zawierać 
opisy zrozumiałe dla wszystkich odwiedzających geopark,
- wzmocnienia zaangażowania Geoparku w badania naukowe, 
ochronę i promocję stanowisk geologicznych, 
-opracowania strategii partnerstwa,
- podpisania umowy współpracy między Geoparkiem, 
a znajdującym się na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO Ewangelickim Kościołem Pokoju w Jaworze.
W tym celu wszystkie Gminy leżące w obrębie Geoparku 
odbywają spotkania w celu terminowej realizacji w/w zaleceń 
i wypracowania zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego.

Redakcja  
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Półkolonia w Dziwiszowie

 W Dziwiszowie na przełomie czerwca i lipca 2022 
r. odbyła się dwutygodniowa półkolonia, która została 
zorganizowana poprzez współfinansowanie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim i Wójta 
Gminy.W zajęciach uczestniczyło 30 dzieci w wieku 
szkolnym. 

 Zajęcia były prowadzone w Dziwiszowie na terenie 
świetlicy wiejskiej, w Domu Ludowym, na boisku oraz 
wyjazdowo na wycieczkach w Jeleniej Górze. 
Podczas półkolonii odbyły się zajęcia profilaktyczno-
edukacyjne przedstawiające dzieciom zagrożenia związane 
z uzależnieniami od alkoholu, papierosów, narkotyków 
i internetu. Gdy zajęcia były prowadzone na terenie 
obiektów w Dziwiszowie, dzieci brały udział w zabawach 
integracyjnych i różnych konkurencjach, dzięki którym 
mogły poznać zasady zdrowej rywalizacji. Uczestnicy 

półkolonii byli dwa razy w kinie Helios w Jeleniej Górze 
i obejrzeli filmy animowane "Buzz Astral" i "Minionki". 
Wspólnie z dziećmi udaliśmy się do Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Inter-
aktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej to miejsce, 
gdzie dzieci dowiedziały się o zagrożeniach pożarowych, 
z którymi mogą się spotkać w życiu codziennym. 
Uczestnicy półkolonii byli dwa razy w sali "Disco-wrotki" 
w Jeleniej Górze, gdzie przy muzyce spędziliśmy miło czas. 
Kolejna atrakcja to wizyta w "Parku trampolin" w Jeleniej 
Górze, gdzie dzieci świetnie się bawiły. Odwiedzili nas 
Panowie z Modelarni z Jeżowa Sudeckiego. Dzieci miały 
możliwość skleić modele samolotów oraz odbyły się 
zawody wykonanych przez nich modeli.

 Kolejna atrakcja to wizyta w Pasiece Doliny Bobru 
w Dziwiszowie u Pana Patryka Waloszczyka. Dzieci 
dowiedziały się mnóstwo ciekawostek na temat życia 
pszczół i produkcji miodu (który później miały 
przyjemność skosztować). Ostatniego dnia letniej 
półkolonii pogoda była deszczowa i zostaliśmy 
w świetlicy, gdzie odbyły się liczne konkursy i zawody. 
Odwiedzili nas też zaproszeni goście:
- Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Pan Edward Dudek, 
- Pracownicy Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej - Pani 

Kierownik Alicja Karmelita i Pani Renata Dziedzic, 
- Radny Dziwiszowa - Pan Kazimierz Lewaszkiewicz,
- Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Dziwiszowie - Pani 

Monika Marchewka, 
- Pani Agata Tonia - Wielebińska.
 Dzieci przygotowały pokaz tańca ze wstążkami 

i wręczyły podziękowania za zorganizowanie półkolonii 
zaproszonym gościom.
 Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały od 
zaproszonych gości słodycze, torby płócienne, opaski 
odblaskowe, piłeczki do zabawy oraz dyplomy za 
osiągnięcia w zawodach.
 W trakcie półkolonii dzieci bardzo się ze sobą zżyły. 
Nawiązały się nowe przyjaźnie. Dzieciom podobały się 
wycieczki do Jeleniej Góry - do kina, na wrotki, do parku 

trampolin oraz to, że mogły skorzystać z plenerowej siłowni 
oraz placu zabaw. Uczestnicy zajęć chcieli, aby półkolonie 
trwały jeszcze dłużej.

 Opiekun - K. Wójcik
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Święto Czernickiej Rodziny

 Pod takim hasłem zorganizowano w sobotę, 
23 lipca, na boisku sportowym w Czernicy spotkanie 
integracyjne mieszkańców. Kto chciał, to był i skorzystał 
z przygotowanej oferty: liczne konkursy zorganizowane 
przez p. Annę Horwat - Romaniuk zarówno dla 
młodszych, jak i starszych uczestników, każdy był 
nagradzany. Dzieci skorzystały z "dmuchańców", 
popcornu, waty cukrowej, zabawek itp. Niezwykłą 
atrakcją był pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Czernicy wraz z pouczającą prezentacją udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomie.

 Nie zabrakło również poczęstunku w postaci 
ciepłego posiłku, smalczyku z pajdą swojskiego chlebka 
oraz wspólnej biesiady z kiełbasą przy ognisku i muzyce. 
Pamiątkowe fotografie wykonywał pan Janusz 
Malczewski. Nad bezpieczeństwem uczestników 
czuwali przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji 
w Jeleniej Górze.

 Wszystkim zaangażowanym w przygotowania 
oraz uczestnikom spotkania - Czernickiej Rodziny - 
serdecznie dziękuję. 

 Ewa Smolnicka
 Sołtys Czernicy

Letni wypoczynek dzieci w Chrośnicy 

 W bieżącym roku półkolonia w Chrośnicy 
prowadzona była od 27.06.2022r do 08.07.2022r. Dzieci 
miały zajęcia od godz.8.00 do godz.13.00.
 Podczas zajęć socjoterapeutycznych uczestnicy 
półkolonii podnosili świadomość dotyczącą przyczyn 
sięgania po nikotynę, alkohol i środki zmieniające 
świadomość oraz uzależnień od nich. Poznawali skalę 
ryzyka związanego z paleniem papierosów, piciem 
alkoholu i podejmowaniem prób z narkotykami. Uczyli 
się też umiejętności obrony przed uzależnieniami, 
ćwiczyli zachowania asertywne. Podczas zajęć propa-
gowaliśmy zdrowy styl życia bez nałogów i uzależnień. 
Dzieci zrobiły plakaty z rymowanymi hasłami.

 W ramach półkolonii uczestnicy wyjeżdżali dwa 
razy na basen do Jawora. Wszystkie dzieci z radością 
kąpały się i zjeżdżały na krętej ślizgawce do wody. 
Odbyła się również wycieczka do Szklarskiej Poręby, 

gdzie obejrzeliśmy skałę ,,Chybotek'' i podziwialiśmy 
,,Wodospad Szklarki ''. W Jeleniej Górze wdrapaliśmy się 
na wieżę widokową i mogliśmy podziwiać miasto z tej 
perspektywy. Odwiedziliśmy też jeleniogórskie 
,,Discowrotki''. W sumie odbyło się pięć wyjazdów.

   Gdy zajęcia odbywały się na miejscu 
w Chrośnicy, uczestnicy oprócz plakatów wykonywali 
prace z modeliny i gliny, ozdabiali drewniane pudełka, 
tworzyli biżuterię z kolorowych gumek, malowali 
farbami żelowymi na folii oraz piekli pyszne ciasteczka. 
Każdego dnia spędzonego w świetlicy bawiliśmy się na 
placu zabaw oraz rywalizowaliśmy w sportowych 
konkurencjach z nagrodami i konkursach plastycznych. 
 Zadowolone dzieciaczki wraz z opiekunami 
dziękują Wójtowi Gminy Jeżów Sudecki i Kierownikowi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za możliwość 
ciekawego spędzenia czasu wolnego.

Katarzyna Łobocka
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Obóz rekreacyjno - wypoczynkowy dla dzieci 
i młodzieży  - Osieczna 11-22.07.2022 r.

 Po raz kolejny Gminny Ludowy Klub Sportowy 
"Jeżów Sudecki" zorganizował dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy obóz rekreacyjno - wypoczynkowy. 
30 uczestników obozu wypoczywało nad jeziorem 
Łoniewskim w Osiecznej /powiat Leszno/. Bazą naszą 
był Ośrodek Wczasowo - Kolonijny "RELAX" 
Opiekunami byli nauczyciele Andrzej Zaremba i Lucjan 
Hołub.

 W czasie pobytu odbyło się bardzo dużo zajęć 
sportowo - rekreacyjnych. Kąpaliśmy się na strzeżonym 
kąpielisku, odbyły się wycieczki rowerami wodnymi 
i kajakami po jeziorze. Byliśmy na trzech wycieczkach 
autokarowych: w Poznaniu i Lesznie. W Poznaniu 
zwiedziliśmy Muzeum Uzbrojenia, odbyliśmy spacer po 
Starym Mieście, gdzie zobaczyliśmy "trykające" się 

koziołki, odwiedziliśmy nowoczesny Park Wodny Termy 
Maltańskie. W czasie drugiej wycieczki obejrzeliśmy 
mecz żużlowy UNIA Leszno - BETARD SPARTA 
Wrocław - emocji było co niemiara. Następnym razem 
skorzystaliśmy z atrakcji Parku Trampolin "EURO 
JUMP" oraz zwiedziliśmy Leszno. Odbyły się wycieczki 
piesze do stadniny koni Jeziorki, gdzie mieliśmy okazję 
pojeździć na tych wspaniałych zwierzętach oraz do 30 - 
metrowej wieży widokowej JAGODA 2, z której widok 
był przepiękny. 
 Podczas obozu odbył się symboliczny "chrzest", 
który przechodzili uczestnicy będący pierwszy raz na 

obozie. Czas wolny mieliśmy wypełniony. Braliśmy 
udział w:

ź potyczkach grupowych "PAINTBOL LASEROWY",
ź warcabach stupolowych,
ź pływaniu,
ź zawodach strzeleckich,
ź zawodach w PIRAMIDĘ,
ź nocnej zabawie terenowej CHOWANY,
ź kalamburach,
ź dyskotekach,
ź konkursie plastycznym,
ź konkursie budowy figur z piasku,
ź konkursie czystości,
ź konkursie "Jeden z dziesięciu",
ź grach i zabawach integracyjnych.
 Czas wypoczynku szybko minął, zdrowi, 
zadowoleni wróciliśmy do domu. Wyjazd nie byłby 
możliwy, gdyby nie wsparcie finansowe następujących 
firm i osób prywatnych:

ź Rada Sołecka wsi Siedlęcin,
ź Krzysztof Jamrożek - KAJA,
ź Beata i Bogdan Głowaccy - RATEX,
ź Kółko Rolnicze Siedlęcin,
ź EKO-MEL Jelenia Góra,
ź Andrzej Dereziński - MELIOBUD Nowogrodziec,
ź Marian Tyka,
ź Artur Smolarek,
ź Przemysław Fornal,
ź Paweł i Wioleta Dąbrowscy,
ź Jacek Wojciechowski - Vojal,
ź Piotr Fluder - PHU Salerno,
ź Robert Fluder - Kancelaria adwokacka.
  
 Serdecznie dziękujemy wójtowi gminy Panu 
Edwardowi Dudkowi i członkowi zarządu Powiatu 
Karkonoskiego Panu Arturowi Smolarkowi za zaangażo-
wanie się w pozyskanie sponsorów.

Opiekunowie Andrzej Zaremba, 
Lucjan Hołub, 

uczestnicy oraz rodzice
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Wypoczynek letni w Płoszczynie

 Półkolonie odbyły się w terminie od 27.06.2022r do 
08.07.2022r.
 Pierwszego dnia spotkaliśmy się w świetlicy wiejskiej 
w Płoszczynie, gdzie odczytałam regulamin i przedstawiłam 
cele, a także ustaliłam zasady obowiązujące podczas pobytu na 
miejscu oraz podczas wyjść i wjazdów. Rozdałam karty 
kwalifikacyjne i obowiązujący regulamin.

 Dzieci same odszyfrowały główny punkt programu 
pierwszego dnia, działając w dwóch grupach podczas gry 
w podchody. Nauka współpracy i działania w grupach okazała 
się również niezbędna w grze „Podaj dalej”, w której dzieci 
uświadomiły sobie, że można wygrać, ale tylko wtedy, kiedy 
każdy będzie wspierał swojego sąsiada. Ta gra dostarczyła 
dzieciom pozytywnych emocji i dała powody do myślenia. 
Zabawa grupowa „Głuchy telefon gestem” przypomniała, jak 
ważna jest kultura zachowania i słowa. Gra w „ Krzesła” i tenis 
stołowy dostarczyły wielu pozytywnych emocji. O godzinie 
11.00 dzieci z radością powitały panią, która przyjechała 
z klockami LEGO. Uczestnicy zajęć działali według 
wskazanych instrukcji lub według własnego pomysłu. Dzięki 
temu powstało wiele niezwykłych i kolorowych prac.
 Drugiego dnia podczas wyjazdu do Jeleniej Góry 
integrowaliśmy się z grupą z Czernicy. W programie był 
spektakl w Teatrze Zdrojowym Animacji. Jednak z powodu 
trudności technicznych spektakl odwołano. W zamian za to 
dzieci zwiedziły kulisy teatru. Przeszły przez biura i zobaczyły 
każdą pracownię, w których powstają sceneria i lalki do 
konkretnych spektakli. Dzieci miały okazję  uczestniczyć 
w ciekawych zajęciach dotyczących zagadnień związanych 
z Teatrem Animacji,  które poprowadziło dwóch aktorów 
teatru. Tego dnia odwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze, po 
którym oprowadziła nas Pani przewodnik. O każdej wystawie 
opowiedziała dzieciom w sposób bardzo ciekawy, dzięki 
czemu dzieci poznały przyrodę, której nie znały i utrwaliły 
wiedzę już nabytą.  Jest to miejsce, które zachęca do dalszego 
poznawania środowiska przyrodniczego. Po zwiedzaniu był 
czas na lody i zakup drobnych pamiątek.
 W środę dzieci dowiedziały się, jakie są podstawowe 
właściwości wełny czesankowej z merynosa, jak wykonuje się 
filc i jakie ma zastosowanie. Z zakupionego filcu uczestnicy 
wykonali wykroje za pomocą wcześniej przygotowanych 
szablonów. Szycie elementów dostarczyło wielu wrażeń, 
a łączenie w kolorowe łańcuchy dało wiele radości. Dzień był 
deszczowy, ale dla podtrzymania sprawności fizycznej ścieżka 
aktywności stanowiła wyzwanie dla najmłodszych. W tym 
czasie trwały rozgrywki w szachy i tenisa stołowego 
chłopców.

 Czwartek był długo oczekiwanym dniem, ponieważ 
udaliśmy się do Jeleniej Góry do Parku Trampolin. Tam każdy 
wyposażony w skarpetki antypoślizgowe wysłuchał zasad 
bezpiecznego korzystania z parku. W tym miejscu dzieci 
próbowały swoich sił na różnych trampolinach. Do stoczenia 
bitwy nad basenem z gąbek potrzeba było dużo sił. To miejsce 
dało dzieciom prawdziwy upust energii i było bardzo miło 
wspominane.
 W ostatnim dniu pierwszego tygodnia wyjechaliśmy 
do Wrzeszczyna, aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych 
przez właścicielkę agroturystyki  „Kowalowe Skały” Agatę 
Kowal. Dzieci samodzielnie wykonały baranki z wełny. Pani 
Agata opowiedziała, jak pozyskuje się wełnę, pokazała 
podstawowe urządzenia, jakich używano wiele lat wcześniej, 
pokazała rodzaje wełny, a także gotowe wyroby. Dzieci 
dowiedziały się, czym jest gremplowanie i same próbowały 
gremplować wełnę. Po zajęciach poszliśmy karmić daniele 
i kozy oraz obejrzeć owce wrzosówki z małymi jagniętami.
 Drugi tydzień rozpoczęliśmy spotkaniem z Panem 
Dzielnicowym, który opowiedział nam o tym, jak należy się 
zachowywać w sytuacjach trudnych, niezrozumiałych. 
Przypomniał, że mamy dbać o siebie nawzajem, aby nie 
doświadczyć trudności, jakim są uzależnienia. Dzieci 
podzielone na dwie grupy za pomocą rysunku, kolażu 
i wpisywanych haseł wykonały plakaty promujące zdrowie 
i ostrzegające o złych skutkach uzależnień. Następnie 
wykonały rysunki na przyniesionych podkoszulkach za 
pomocą kredek i pisaków do tkanin. Wycięły odblaskowe 
i ozdobne wzory i za pomocą żelazka utrwaliły je na swoich 
podkoszulkach. Inspiracją do wspomnień była wydra-
pywanka, na której dzieci uwieczniły marzenia i wspomnienia 
z wakacji.

 Wtorek to dzień wyjazdu do Karpacza i integracyjne 
spotkanie z grupą z Czernicy. Przy kościele Wang spotkaliśmy 
się z przewodnikiem Karkonoskiego Parku Narodowego, 
który poprowadził nas niebieskim szlakiem do schroniska 
Samotnia nad Małym Stawem. Tam dzieci odpoczęły i zjadły.  
Podczas wędrówki dzieci dowiedziały się, jak wyglądał 
pierwotny las w miejscu, w którym jesteśmy oraz usłyszały 
wiele ciekawostek o miejscu, przez które wędrowaliśmy. 
Kiedy zeszliśmy na dół, dzieci zjadły lody i autokarem 
wróciliśmy do domu. Ten dzień był prawdziwym wyzwaniem, 
jednak wszyscy mieli dużą satysfakcję z wędrówki szlakami 
Karkonoszy.
 Środa to również integracja z grupą z Czernicy oraz 
wyjazd w Góry Sokole. Przewodnik Dolnośląskiego Zespołu 
Parków Karkonoskich rozpoczynając wędrówkę na 
„Sokolik”, prezentowała dzieciom różne formy zagnieżdżania 
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się owadów. Były to zebrane rośliny, na których widać było 
wcześniej wspomniane galasy. Ciekawy szlak prowadził 
w górę do szczytu, na który trzeba było wspinać się po 
metalowych schodach. Ze szczytu widać było bliższą i dalszą 
okolicę. Tam pani przewodnik opowiadała każdej grupie 
o tym, co możemy obserwować. Widoczność była wspaniała, 
co umożliwiło podziwianie naszych niezwykle pięknych 
terenów. Po zejściu dzieci ze smakiem zjadły upieczone przy 
ognisku kiełbaski, które otrzymaliśmy ze sklepu „Groszek” 
w Jeżowie Sudeckim. Pani Sołtys wsi Czernica miała dla 
dzieci słodkości i soki, które po wędrówce górskiej każde 
z dzieci z przyjemnością wypiło.
 Następny dzień spędziliśmy w świetlicy wiejskiej 
w Płoszczynie. Tu przygotowaliśmy kiełbaski, szaszłyki i na 
deser pyszne pianki z krakersami. Wyzwaniem okazało się 

rozpalenie grilla, czego podjął się Krzyś pod nadzorem 
wychowawcy, a udana próba była dla niego wielką 
satysfakcją. W międzyczasie odbywały się przed świetlicą 
konkurencje sportowe, wcześniej przygotowane przez dzieci, 
a skrupulatnie spisane i zaopatrzone w niezbędny sprzęt przez 
Kubę. Reszta konkurencji musiała się odbyć na boisku, 
dlatego też udaliśmy się tam, aby dokończyć nasze zawody. 

Tego dnia każde z dzieci dołożyło własną „cegiełkę”, aby nasz 
pobyt był przyjemny i miły.
 Ostatni dzień był pełen niespodzianek, ponieważ jak 
tylko dzieci zebrały się w świetlicy, odwiedziły nas Panie 
z GOPS-u, które przywiozły dzieciom upominki na 
zakończenie półkolonii.
Prowadząca półkolonie również podziękowała dzieciom za 
niezwykły czas i podarowała pamiątkowe zdjęcia wraz 
z upominkiem dla każdego uczestnika.

Następnie pojechaliśmy do kina. To już ostatnie spotkanie 
z grupą z Czernicy. Po filmie czekała nas wyprawa na 
przystanek autobusowy. A ponieważ nasz seans był poważnie 
opóźniony, mieliśmy niewiele czasu na dotarcie.
 Dziękujemy Pani Sołtys wsi Czernica za obecność, 
soki i słodkości, które umiliły dzieciom tę piękną wędrówkę 
oraz  interwencję u Pani Iwonki z przewozu „Krzysztof”, która 
życzliwie poczekała na naszą grupę w ostatnim dniu.  
 Dziękujemy właścicielom sklepu „Groszek” za 
kiełbaski, które dodały dzieciom sił i energii.
 Dziękujemy Paniom z GOPS-u za umożliwienie 
przeprowadzenia półkolonii letnich dla naszych dzieci.

Festiwal Muzyczny w Pasekach nad Jizerou

 W dniach od 5 do 7 sierpnia 2022 roku odbyły się 
w naszej Gminie Partnerskiej Paseky nad Jizerou- XXXII 
Paseckié hudební slavnosti (festiwal muzyczny 
w Pasekach), zorganizowane przez Svatováclavský sbor 
v Pasekach nad Jizerou. W piątek 5 sierpnia br. odbyła się 
Akademia św. Wacława. W sobotę 6 sierpnia br. trwały 
Paseckie spotkania z muzyką. W niedzielę 7 sierpnia br. 
zakończył się festiwal odegraniem i odśpiewaniem mszy 
św. c-dur. op. 86 Ludwika van Beethovena, która była 
złączona z mszą świętą sprawowaną przez O. Krzysztofa 
Mikuszewskiego w intencji zmarłych i czynnych 
członków pasekiego choru, w trakcie której wygłoszono 
okolicznościowe kazanie. Głównym sponsorem 
organizacji tego święta muzyki była gmina Paseky nad 
Jizerou. Dziękujemy Starostce p. Hanie Růžičkowej za 
zaproszenie i wspaniałe przeżycia artystyczne 
i muzyczne. 

Redakcja

Zdęcie pobrano ze strony:
https://www.gory-karkonosze.pl/rokytnice-nad-
jizerou/wydarzenia/muzyczne-wito-w-pasekach-1670. 
html
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Półkolonia profilaktyczna w Siedlęcinie 

 W okresie wakacyjnym, tj. w dniach od 27.06. do 
08.07.2022r., w Domu Ludowym w Siedlęcinie został 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jeżowie Sudeckim turnus półkolonii profilaktycznych. 
Uczestniczyło w nim 30 dzieci. Zajęcia prowadzone były 
w jednej grupie pod opieką dwóch wychowawców - Agnieszki 
Froniewskiej i Andrzeja Zaremby.

 Półkolonie miały charakter profilaktyczny w oparciu 
o program profilaktyczno -wychowawczy.
Cele ogólne i zadania programu zostały osiągnięte.
Zgodnie z programem zorganizowano i przeprowadzono:
1.Wyjścia i wycieczki
ź Wyjście do Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlęcinie.
ź Zapoznanie z pracą strażaka podczas gaszenia ognia, 

w wypadkach samochodowych, pomocy w razie klęsk 
żywiołowych i katastrof. Oglądanie samochodu straża-
ckiego wyposażonego w sprzęt gaśniczy. 

ź Wycieczka autokarowa do kina Helios w Jeleniej Górze. 
Wspólne oglądanie filmu "Aminionki. Nadchodzi Gru".

ź Wycieczka autokarowa do Parku Trampolin w Jeleniej 
Górze Wild Jump Park, połączona z wyjściem na lody. 
Korzystanie z atrakcji przygotowanych w parku trampolin, 
zabawy ruchowe, gry zręcznościowe. 

ź Wycieczka piesza do Centrum Tresury Psów Jacka 
Falkenberga w Siedlęcinie. Spotkanie z trenerem psów 
ratowniczych. Pokaz umiejętności psa ratowniczego. 
Warsztaty na temat bezpiecznego przebywania w górach 
i wodzie, wspólne ognisko. 

ź Warsztaty modelarskie przeprowadzone przez instru-
ktorów z modelarni w Jeżowie Sudeckim.

ź Projekcja kina trójwymiarowego 9D - podziękowania dla 
państwa Dominiki i Sławomira Pietkiewiczów.

ź Wakacyjne kino - projekcja filmu "Sekret Viki".

2. Zajęcia sportowe i zabawy ruchowe

ź Zabawy integracyjno -interakcyjno - ruchowe w świetlicy 
wiejskiej Dom Ludowego w Siedlęcinie i na kompleksie 
boisk mini Orlik:
- mistrzostwa półkolonii w warcabach stupolowych, 
- mistrzostwa półkolonii w piłkarzykach, 
-zabawy integracyjne: "Kalambury", "Kółko i krzyżyk 

przestrzenne", 
- mistrzostwa półkolonii w strzelaniu z wiatrówki,
- mistrzostwa półkolonii w tenisa stołowego, 
- zabawa integracyjna "Wykup Fantów" ,
- rozgrywki sportowe na boisku ORLIK, 
- zabawa terenowa PODCHODY.

3. Zajęcia profilaktyczno -wychowawcze
ź Zapoznanie z programem profilaktycznym i regulaminem 

półkolonii, układanie wakacyjnego kodeksu półkolonisty. 
ź Zajęcia warsztatowe " Pierwsza pomoc przedme-dyczna". 
ź "Jak spędzać czas wolny z rodzicami" - pogadanka, burza 

mózgów. 

ź "Co wiemy o uzależnieniach?" - Zapoznanie kolonistów 
z definicją uzależnienia. Omówienie konsekwencji 
uzależnień, min. od picia alkoholu, palenia papierosów, 
robienia zakupów, siedzenia przy laptopie, grania w różne 
gry, korzystania z telefonu, telewizora, objadania się, 
w oparciu o materiały wizualne. Uświadomienie kolo-
nistom wpływu uzależnienia na życie. 

ź "Dlaczego dorośli i dzieci sięgają po używki?" - pogadanka 
na temat przyczyn sięgania po używki przez dzieci 
i dorosłych. 

ź "Wolni od używek" - oglądanie i czytanie przykładowych 
ulotek, książek, wyszukiwanie informacji na stronie 
internetowej mówiącej o używkach. Podawanie przykła-
dowych tytułów, projekcja filmu.

ź "Jak radzić sobie z sytuacja stresową?" - dyskusja, burza 
mózgów, nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
strategia rozwiązywania problemów. 

ź "Wybieramy zdrowy styl życia bez nałogów" - zwrócenie 
uwagi na temat zdrowego i ekologicznego odżywiania, 
pogadanka, uświadomienie kolonistom wpływu nałogów 
na życie człowieka.
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4. Zajęcia plastyczne
ź Tworzenie "Wakacyjnego kodeksu zasad przeciwko 
przemocy", praca plastyczna "Bezpieczne wakacje".
ź Tworzenie pracy plastycznej po spotkaniu ze strażakiem " 
Jak dzielny strażak radzi sobie z pożarem?".
ź Warsztaty plastyczne - "Pocztówka z wakacji".
ź Konkurs plastyczny - " Moje wymarzone wakacje".

 Uczestnicy, rodzice oraz wychowawcy serdecznie 
dziękują Wójtowi Gminy Panu Edwardowi Dudkowi, 
Kierownik GOPS w Jeżowie Sudeckim Pani Alicji Karmelicie 
oraz Sołtysowi wsi Siedlęcin Panu Marianowi Tyka za 
możliwość uczestniczenia w półkolonii oraz pomoc 
w organizacji zajęć. 

Andrzej Zaremba 

LKS Lotnik Jeżów Sudecki wystartował 
w nowym sezonie 2022/23

 Nowy sezon to nowe wyzwania, ale przede wszystkim 
też nowe nadzieje. Drużyna seniorska, trenowana przez 
Adriana Lisa, nadal będzie występować w jeleniogórskiej 

klasie okręgowej. Celem jest, jak zwykle, uplasowanie się 
przynajmniej w pierwszej piątce. Po reorganizacji lig 
i ograniczeniu grup IV ligowych szczególnie trudno będzie 
awansować szczebel wyżej, ale czy jest to niemożliwe? Czas 
pokaże. 

 Niezmiennie największą wartością dodaną naszego 
klubu są rozwijające się grupy młodzieżowe. Obecnie Lotnik 
posiada grupy w każdej kategorii wiekowej: Skrzat, Żak, 
Młodzik, Trampkarz, Junior Młodszy. Warte zaznaczenia jest, 
że od tego sezonu powróciła również grupa Juniorów 
Starszych, która dopełnia naszą Akademię. Grupa jest 
trenowana przez kapitana naszej seniorskiej ekipy - 
Krzysztofa Białkowskiego. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu 
zachowujemy ciąg szkoleniowy - nie ma już ryzyka, że młody 
zawodnik Lotnika będzie musiał nagle odejść, bo jego nowa 
grupa wiekowa po prostu nie istnieje. 

Oczywiście z zasady nie blokujemy naszych graczy i w razie 
zainteresowania drużyn z tzw. "wyższej" półki dajemy 
możliwość rozwoju adeptom naszej akademii. A okazji do 
rywalizacji z najlepszymi młodzi Lotnicy mają coraz więcej. 
Od tego sezonu grupy: 
Młodzik - trener Bartosz Kogut
Trampkarz - trener Dawid Świder 
Junior Młodszy - trener Tomasz Madej 
Dzięki reorganizacji lig będą rywalizowały na szczeblu II ligi 
wojewódzkiej, gdzie czekają na nich takie uznane marki jak: 
Miedź Legnica, Chrobry Głogów czy Górnik Polkowice. 
Dlatego z wielką radością spoglądamy w niedaleką przyszłość 
i cieszymy się na rywalizację z najlepszymi!
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"Razem damy radę" 

 Pod takim tytułem Gmina Jeżów Sudecki, jako 
partner projektu Gminy Bozkov z Republiki Czeskiej, 
realizuje projekt.Kolejnym działaniem, w którym 

uczestniczyliśmy, zawartym w projekcie, był "Weekend 
z kulturą" (odpustowe spotkanie w Bozkovie). Było to 
dwudniowe spotkanie w dniach 2-3 lipca 2022 roku. 
Pierwszego dnia w działaniu wzięli udział przedsta-
wiciele OSP Czernica, którzy próbowali swoich 
umiejętności w turnieju gry - siatkonoga (siatkonoga - 
dyscyplina sportu, która łączy elementy trzech popu-
larnych gier sportowych - siatkówki, tenisa oraz piłki 
nożnej, zapoczątkowana w latach 20. XX wieku przez 
piłkarzy Slavii Praga). Jest to nieznana dla nas dyscyplina 
sportu, ale po krótkim instruktażu i treningu nasi 
zawodnicy sobie doskonale poradzili i zdobyli nagro-
dzone miejsce, co na pewno jest ogromną satysfakcją. Po 

tych emocjonujących przeżyciach sportowych był czas 
na rekreację. W tym dniu rozpoczął się dwudniowy 
odpust, który odbywał się w centrum Bozkova i było 
można skorzystać z atrakcji wesołego miasteczka - 
przejażdżka karuzelą, sprawdzenie swoich umiejętności 
na strzelnicy i wielu innych atrakcji. Nasi uczestnicy 
zwiedzili również największą atrakcję miejscowości - 
Jaskinię Bozkovską. Główną atrakcją tego dnia był pokaz 
sztucznych ogni. Pełni wrażeń uczestnicy wrócili do 
domu. 

 Dnia 3 lipca 2022 r w odpuście uczestniczyli 
przedstawiciele Urzędu Gminy, Zespół Ludowy 
Dziwiszowianki i zespół taneczny strażaków z OSP 
Dziwiszów. Po przyjeździe wzięliśmy udział w mszy św. 
odpustowej, po której na scenie koncertowały 
Dziwiszowianki. Po koncercie Dziwiszowianek przed-
stawiciele OSP zaskoczyli wszystkich układami tane-
cznymi, które przygotowała p. Monika Marchewka - 
trenerka Zumby. Pokaz był bardzo efektowny i wyko-
nawcy otrzymali duże brawa. Jedną z większych atrakcji 
odpustu był teatrzyk kukiełkowy, który zaprezentował 
dla najmłodszych widzów "Czerwonego Kapturka" (po 
czesku "Gargulka"). Miło było obserwować młodą 
widownię, jak reagowała na to widowisko. 
 Dziękujemy organizatorom za czas spędzony na 
bozkovskim odpuście. 
 Kolejne działanie w ramach projektu to warsztaty 
piłkarskie, w których będą uczestniczyć przedstawiciele 
LKS "Lotnik" z Jeżowa Sudeckiego. 

Projekt "Razem damy radę" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach 

Interreg V- A Republika Czeska - Polska 2014-2020
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Pracowity sierpień w Wieży Książęcej w Siedlęcinie

 Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki - w tym zwłaszcza 
siedlęcinianie - ale także turyści, przyzwyczaili się już, że 
sierpień to czas "najazdu" studentów i wolontariuszy na 
tutejszą wieżę. Na szczęście nie jest to najazd o charakterze 
militarnym, ale objaw wsparcia działań prowadzonych tu 
przez właściciela wieży - Fundację "Zamek Chudów" oraz - 
skupiające sympatyków obiektu - Stowarzyszenie "Wieża 
Książęca w Siedlęcinie".
 Już od 2008 roku do siedlęcińskiej wieży przyjeżdżają 
studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
którzy pod okiem autora niniejszego tekstu szkolą się na 
przyszłych archeologów. Ich działania przyniosły wiele 
odkryć - tak w samej wieży, jak i jej otoczeniu. Za naj-
ważniejsze należy uznać odkrycie licznych fragmentów 
średniowiecznego muru obronnego, który otaczał górującą 
nad okolicą wieżę, relikty dwóch kamiennych mostów oraz 
pozostałości średniowiecznych i nowożytnych budynków 
ukrytych w bryle stojącego przed wieżą dworu - za 
najciekawszą należy uznać kuchnię z kominem, powstałą nie 
później niż na początku XVII wieku. W miejscu dzisiejszego 
wejścia do dworu odnaleziono także pozostałości wieży 
bramnej i ślady oparcia drewnianego mostu zwodzonego.
W 2016 roku Stowarzyszenie "Wieża Książęca w Siedlęcinie" 
nawiązało współpracę z francuską organizacją REMPART, 

która każdego roku prowadzi ponad 100 obozów dla 
wolontariuszy na francuskich zamkach, w średniowiecznych 
opactwach i innych zabytkach. Ich uczestnicy pod okiem 
specjalistów prowadzą prace badawcze i rekonstrukcyjne, 
zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia. Partnerstwo 
z REMPARTEM to coroczne wyjazdy polskich wolontariuszy 
do Francji oraz przyjmowanie francuskich ochotników 
w Siedlęcinie. W tym roku przez dwa tygodnie piątka młodych 
Francuzów wspierała studentów w badaniach, podczas 
których odkryto między innymi zewnętrzny mur fosy, a także 
rozpoznano nowożytną posadzkę dawnej kuchni oraz 
pozostałości kamiennego bruku (albo dziedzińca albo 
posadzki niezidentyfikowanego jeszcze budynku, jaki stał 
przy wieży).
 Koniec sierpnia to zakończenie badań archeolo-
gicznych, ale to nie koniec aktywności w Siedlęcinie. Już 28 
sierpnia przyjeżdża do wieży 10 młodych wolontariuszy 
z całej Polski, którzy najpierw poznawać będą historię tego 
wyjątkowego obiektu oraz sieć działających wokół niej 

ścieżek dziedzictwa, a następnie pracować będą - m.in. przy 
inwentaryzacji kamiennych słupów dawnego ogrodzenia oraz 
porządkować dawne miejsce widokowe na wieżę ("Pod 
Lipami") - w strefie wejścia do dawnego parku. Zbiega się to 

z rozpoczęciem szerszych działań przywracania parku na 
rzecz odwiedzających wieżę, co jest celem Fundacji "Zamek 
Chudów" na najbliższe 2 lata. 
 Podczas obozu Stowarzyszenie "Wieża Książęca 
w Siedlęcinie" ma zamiar też dowiedzieć się, jakie 
oczekiwania względem tego obszaru mają mieszkańcy 
Siedlęcina oraz turyści. Elementem wydarzenia będą także 
wykłady - prowadzone między innymi przez specjalistów 
z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego z Parku 
Krajobrazowego Doliny Bobru, Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 Już w tym roku - w efekcie obozu - wytyczona 
zostanie kolejna ścieżka dziedzictwa (już ósma w historii 
stowarzyszenia), która zaprosi do parku i poprowadzi wokół 
pierwszego z dawnych stawów. 
 Warto w tym miejscu nadmienić, że przyjazd turystów 
do Siedlęcina - oprócz zwiedzania wieży - daje im możliwość 
skorzystania z wędrówki takimi ścieżkami (tak krótszymi - np. 
na Zamczysko koło Perły Zachodu, jak i dłuższymi - na 
przykład na Grodzisko/Zamczysko w Płoszczynie), których 
celem jest pokazywanie mniej znanego lokalnego 
dziedzictwa.

 Obóz dla wolontariuszy "Zabytek w krajobrazie - 
prace nad odzyskaniem dla mieszkańców i turystów parku 
przy wieży w Siedlęcinie" dofinansowano w ramach programu 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla 
dziedzictwa".

Przemysław Nocuń
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Sprawozdanie z półkolonii w Czernicy
      
 Wypoczynek letni odbył się w terminie od 27.06. do 
08.07.2022r. Pierwszego dnia naszych półkolonii spotkaliśmy 
się o godzinie 8.00 w świetlicy wiejskiej. Zapoznałam 
rodziców z regulaminem półkolonii, rozdałam karty 
kwalifikacyjne i oświadczenia oraz zgody na wyjazdy dzieci 
poza miejsce zamieszkania.
Dzieci zostały zapoznane z zasadami i celami naszych 
półkolonii.
 Już pierwszego dnia pojechaliśmy na wycieczkę do 
Jeleniej Góry na Discowrotki, gdzie dzieci mogły poćwiczyć 
swoje umiejętności, niektóre dopiero nauczyły się jeździć na 
wrotkach.  
 Następnego dnia pojechaliśmy do Cieplic Zdrój wraz 
z grupą z Płoszczyny. Tam mieliśmy wizytę w Muzeum 
Przyrodniczym, a potem w Teatrze Animacji. Dzieci 
zobaczyły, jak działa teatr „od kuchni”. Była to lekcja 
prowadzona przez aktorów. Po zajęciach wybraliśmy się 
z dziećmi na lody.
 W środę planowaliśmy wycieczkę z Wrzeszczyna do 
Pilchowic z przewodnikiem z DZPK, niestety pogoda 
pokrzyżowała nam plany. Pani przewodnik przyjechała do nas 
i przeprowadziła bardzo interesujące warsztaty o zwierzętach. 
Dzieci wykonały piękne prace plastyczne na koniec. Później 
był spacer z panią przewodnik i warsztaty kulinarne, smażenie 
naleśników i na koniec tego deszczowego dnia dostaliśmy 
karton lodów od naszej pani Danusi Bryk ze sklepu. Mimo 
deszczu dzień spędziliśmy bardzo efektywnie. Dzieci 
wykonały również plakaty dotyczące uzależnień.
 W czwartek odwiedziliśmy Muzeum Karkonoskie, 
gdzie dzieci poznały historię miasta. Również odbyły się tam 
warsztaty, podczas których wykonały prace na szkle i zabrały 
je oczywiście ze sobą. Tego dnia była z nami nasza pani sołtys 
Ewa Smolnicka. Po wizycie w Muzeum Karkonoskim 
wszyscy poszliśmy na pyszną pizzę, którą ufundowała 
dzieciom Pani Sołtys. Dziękujemy!

 W piątek wybraliśmy się do sąsiedniej miejscowości,  
Chrośnicy, do Eko Muzeum. Dzieci wysłuchały barwnie 
opowiedzianej historii naszych terenów, postaci tu żyjących 
oraz ich historii. Same mogły również spróbować swoich sił, 
szydełkując, tkając. Jaga oraz Monika bardzo zainteresowały 
nas swoimi opowieściami, trudno nam było opuścić to 
zaczarowane miejsce, również dawka humoru była ogromna. 
Swoje prace dzieci zabrały do domu.
 Drugi tydzień naszych półkolonii rozpoczęliśmy 
wizytą w Kostrzycy, w Banku Genów, na zajęciach pt. „Życie 
mrówek w lesie”. Zajęcia odbywały się w sali i w terenie. 
Odwiedziliśmy chłodnię, gdzie przechowuje się nasiona. 

Następnie pojechaliśmy na kolejne warsztaty do Jeleniej Góry, 
przeprowadzone przez Cyberjelonki, warsztaty z progra-
mowania. Dzieci świetnie sobie poradziły.
 Kolejne dni były bardzo ciężkie, ale myślę, że dzieci 
zapamiętają je na długo. Wtorek i środę spędziliśmy w górach 
z grupą z Płoszczyny, był to dobry czas na integrację dzieci 
z sąsiednich wsi. We wtorek dzięki uprzejmości pani 
Aleksandry Trytek, przewodnika sudeckiego, pracownika 
Karkonoskiego Parku Narodowego, wędrowaliśmy do 
Samotni. W międzyczasie pani Aleksandra opowiedziała 
wiele ciekawych historii. Zmęczenie było duże, ale po zejściu 
z gór wszyscy dostali nagrodę, pyszny lód w pięknych 
okolicach Kościoła Wang wynagrodził dzieciom zmęczenie. 
Dziękujemy serdecznie pani A.Trytek za współpracę oraz 
bardzo ciekawą wędrówkę. Nie był to pierwszy rok, kiedy pani 
Ola prowadziła z nami zajęcia.

     W środę natomiast było równie ciężko, ale i stresująco dla 
nas, opiekunek, ponieważ droga była trudna, a wysokość 
i wejście na sam Sokolik nie do opisania. Dzięki kompe-
tencjom i wspaniałemu przygotowaniu pani przewodnik 
z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, 
Bernadetcie Gryzło, mogliśmy spokojnie wejść na górę 
i cieszyć się przepięknym widokiem na Rudawy Janowickie 
oraz okoliczne miejscowości. Tego dnia była z nami również 
nasza pani sołtys Ewa Smolnicka, od której dzieci otrzymały 
słodkie niespodzianki. Wędrówkę zakończyliśmy ogniskiem 
przy schronisku Szwajcarka. Dziękujemy Państwu Katarzynie 
i Marcinowi Karmelitom za przekazanie nam kiełbasek 
i chleba na ognisko.
     Po dniach pełnych wrażeń i zmęczenia, w czwartek 
wybraliśmy się do Interaktywnego Centrum Edukacyjnego 
w Straży Pożarnej w Cieplicach. Pani Edukator opowiedziała 
dzieciom, jakie zagrożenia istnieją i jak ich uniknąć. Były 
symulacje pożarów oraz akcja, w której brały udział nasze 
dzieci. Wszyscy świetnie się bawiliśmy, a przy okazji wiele 
nauczyliśmy. Przeszliśmy się tego dnia na Sołtysią Górę, 
wieżę widokową, z której zobaczyć można panoramę Jeleniej 
Góry oraz Karkonoszy. Na koniec dnia poszliśmy znowu na 
pizzę do zaprzyjaźnionej pizzerii przy filharmonii.
    Piątek był filmowy, mianowicie wybraliśmy się do kina 
„Helios”. Do Jeżowa Sudeckiego przyjechaliśmy busem 
i stamtąd dzieci szły pieszo do kina, dawka ruchu była spora. 
Obejrzeliśmy film pt.”Minionki-wejście Gru”, film był bardzo 
wesoły. Do kina pojechaliśmy znowu z grupą z Płoszczyny. Po 
filmie poszliśmy do Leroy Merlin, gdzie wzięliśmy udział 
w warsztatach „Dzieciaki Sadzeniaki”. Dzieci sadziły kwiatki, 
które zabrały do domu. Dziękujemy pracownikom za bardzo 
ciekawe warsztaty, oprowadzenie po sklepie i zapoznanie 
z pracą, jaką tu wykonują. Dzieci otrzymały tu słodki 
poczęstunek. Dziękujemy.
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Dzieci na koniec półkolonii otrzymały prezenty, pożegnaliśmy 
się i zakończyliśmy dwa tygodnie wspólnie spędzonego czasu.
W tym roku znowu bardzo dużo jeździliśmy, ponieważ dzięki 
wyjazdom dzieci uczą  się, w jaki sposób można spędzić 
efektywnie, zdrowo i ciekawie czas wolny, nie tylko siedząc 
przed komputerem czy smartfonem. Respektowały również 
zasady zachowania się w różnych miejscach, poznały nowych 
ludzi i nowe miejsca, nauczyły się poruszania po mieście oraz 
korzystania ze środków komunikacji.
Czymś nowym w tym roku było integrowanie się z dziećmi 
z Ukrainy, była ich trójka. Nasi uczestnicy  zajmowali się 
gośćmi z Ukrainy, pomagali im, wspierali oraz świetnie się 
z nimi bawili.
 Bardzo serdecznie dziękuję Wójtowi Gminy Jeżów 
Sudecki Edwardowi Dudkowi oraz Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej, pani Kierownik Alicji Karmelicie oraz 
pracownikom GOPS-u za umożliwienie dzieciom z Czernicy 
spędzenia czasu wolnego w ciekawy sposób.
 Podziękowania składam również paniom z Dolno-
śląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Bernadetcie 
Gryzło, z Karkonoskiego Parku Narodowego Aleksandrze 
Trytek, z Banku Genów w Kostrzycy, pracownikom Leroy 
Merlin oraz Straży Pożarnej w Cieplicach Zdrój za 
przygotowanie nieodpłatnych zajęć dla naszych dzieci. 
Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym instytucjom za 
bogatą ofertę edukacyjną, z której możemy korzystać cały rok.
 Nie byłoby tylu wyjazdów, pouczających warsztatów 
oraz słodkich chwil, gdyby nie nasi wspaniali sponsorzy, 
darczyńcy i ich wielkie serce. Dziękuję serdecznie za  
wsparcie finansowe naszych półkolonii:
Pani Sołtys Ewie Smolnickiej,
Księdzu Proboszczowi z Czernicy Tomaszowi Tytera,
Pani Danucie Bryk ze sklepu w Czernicy,
Przewodniczącemu Rady Gminy panu Wacławowi Lesikowi,
Państwu Katarzynie i Marcinowi Karmelitom ze sklepu 
Groszek w Jeżowie Sudeckim,
Panu Krzysztofowi Jamrożek, przedsiębiorstwo Kaja,
Pani Grażynie Błaszkiewicz, salon urody Euforia,
Pani Agnieszce Kowalskiej,
Pani Małgorzacie Jóźków,
Państwu Marioli i Czesławowi Romaniukom.

                                                    Anna Horwat-Romaniuk

DZIEŃ SENIORA W PŁOSZCZYNIE

 W niedzielę, 10.07.2022r, najstarsi mieszkańcy 
wsi Płoszczyna spotkali się w Świetlicy Wiejskiej na 
corocznie organizowanym Dniu Seniora.  Był 
poczęstunek przy muzyce i występy artystyczne zespołu 

"Dziwiszowianki", moc ciepłych życzeń, a przede 
wszystkim czas na rozmowę i integrację. Ta uroczystość 
na stałe wpisała się do kalendarza naszych imprez 
i seniorzy z niecierpliwością na nią czekają. Osobom 
starszym przyjemność można sprawić w różny sposób, 

ale najlepszym prezentem, jaki my możemy podarować 
naszym mieszkańcom podczas tego wyjątkowego dnia, 
są czas i uwaga. Organizując Dzień Seniora, Rada 
Sołecka chce pokazać, iż najstarsi mieszkańcy są bardzo 
ważni w strukturze społecznej naszej wsi.
 Zaproszony na tę uroczystość Wójt Gminy 
Edward Dudek złożył życzenia Seniorom, by cieszyli się 
dobrym zdrowiem, aktywnie spędzali czas, a jesień życia 
była czasem na realizację zamierzeń i satysfakcji 
z przeżycia swoich lat. Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w organizację Dnia Seniora.

Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Janina Truchanowicz-Kamińska
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Sygnalizator czystego powietrza

 Jaka pogoda sprawia, że 
zanieczyszczenie powietrza w 
Kotlinie Jeleniogórskiej jest 
mniejsze?
 Na takie pytanie badawcze, 
w ramach wyzwania Climate 
Detectives, organizowanego przez 
ESERO (Europejskie Biuro 
Edukacji Kosmicznej) Polska 
przy Centrum Nauki Kopernik 

w Warszawie, uczniowie klasy 2b wraz z wychowawczynią 
p. Joanną Słabicką i p. Kamilem Put (rodzicem jednego 
z uczniów) szukali odpowiedzi. Czy ją znaleźli? 
 Wiemy, że w Polsce problem smogu jest duży. Ponad 
połowa zanieczyszczonych miast Europy znajduje się 
w naszym kraju. Główną przyczyną takiego stanu jest 
niewłaściwe ogrzewanie budynków, transport drogowy, 
a także przemysł. Zjawiskiem, które sprzyja powstawaniu 
smogu jest inwersja termiczna czyli zjawisko atmosferyczne 
polegające na wzroście temperatury powietrza wraz 
z wysokością. Inwersja blokuje pionowe mieszanie się 
powietrza w atmosferze (powstaje pewnego rodzaju pokrywa, 
która zatrzymuje chłodne powietrze nisko wraz z obecnymi 
w nim zanieczyszczeniami). Możemy ją zaobserwować 
w polskich kotlinach, w tym także w naszej Kotlinie 
Jeleniogórskiej. Smog ma bardzo zły wpływ na środowisko. 
Powoduje kwaśne deszcze, a w ich konsekwencji zanie-
czyszczenia gleby, zaburzenia fotosyntezy, osłabienie kości 
zwierząt, ale przede wszystkim wpływa negatywnie na 
organizm ludzki, powodując głównie choroby układu 
oddechowego (np. alergię, astmę, zapalenie płuc, raka płuc lub 
krtani). Szacuje się, że każdego roku ok. 45 000 osób w Polsce 
umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. 

Dlatego w ramach projektu zdecydowaliśmy się zbadać 
problem zanieczyszczenia powietrza w naszej miejscowości. 
Polski smog składa się przede wszystkim z tlenków węgla, 
azotu, siarki i pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzopirenu. Jako, że 
najbardziej szkodliwe dla człowieka są pyły zawieszone, 
postanowiliśmy skupić się właśnie na nich. W tym celu 
zakupiliśmy (z funduszy Rady Rodziców i sponsora) miernik 
pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Uzyskaliśmy zgodę 
Wójta Gminy Jeżów Sudecki na zamontowanie go na budynku 
Eurocentrum. Zainstalowaliśmy na telefonach aplikację 
"Kanarek", dzięki której mieliśmy stały dostęp do aktualnych 
pomiarów. Jednocześnie prowadziliśmy dziennik pogody, 
notując codziennie o tej samej godzinie temperaturę, siłę 

wiatru, ciśnienie oraz wilgotność powietrza (na podstawie 
danych ze stacji meteo, którą zainstalowaliśmy w klasie oraz 
aplikacji "Pogoda" w telefonie). Notowaliśmy również 
subiektywne odczucia uczniów dotyczące jakości 
(przejrzystości i zapachu) powietrza. 
W trakcie naszych obserwacji i robienia pomiarów (od 1 marca 
do 13 kwietnia 2022r.) warunki pogodowe były bardzo 
zmienne: ciśnienie w granicach 995-1042 hPa, wilgotność 
powietrza: 31-98%, temperatura (mierzona o godz. 10:00): 
od +1 do +13 stopni Celsjusza, siła wiatru: 1km/h-29km/h. 
Wnioski z naszych obserwacji:
1.Wysokie ciśnienie atmosferyczne zwiększa ryzyko odno-

towania podwyższonego poziomu pyłów. W przypadku 
pyłów PM2.5 przekroczone poziomy dopuszczalne 
odnotowano tylko w przypadku ciśnienia > 1020hPa 

2. Najmocniejszą korelację odnotowano pomiędzy prędkością 
wiatru a poziomem pyłów. Ryzyko podwyższenia poziomu 
zanieczyszczeń spada wraz ze wzrostem siły wiatru. 
Związek ten jest silniejszy w przypadku mniejszych cząstek 
(wskaźnik Pearsona -0,52 dla PM2.5 vs -0,38 dla Pm10).

3. Temperatura i wilgotność mają mniejszy wpływ na poziom 
zanieczyszczeń niż wiatr i ciśnienie. 

4. Wnioski należy również wyciągnąć z uśrednionego 
dobowego rozkładu zanieczyszczeń, na którym obserwu-
jemy popołudniowy wzrost poziomu pyłów związany 
najprawdopodobniej z uruchamianiem pieców ogrzewania 
oraz poranny w godz. 7:00-9:00 skorelowany z czasem 
przywożenia dzieci do szkoły i przedszkola. 

5. Miernik pyłów został powieszony na wysokości dokładnie 
4m powyżej gruntu. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo 
znacznie wyższych wskaźników pyłów na wysokości 
funkcjonowania ludzi, tzn. ok. 2m. 

6. Subiektywne odczucia uczniów są różnorodne i nie 
wykazują związku z pomiarami, mają jednak charakter 
edukacyjno-wychowawczy, gdyż uwrażliwiają dzieci na 
problem zanieczyszczenia powietrza. 

 Cieszymy się, że wzięliśmy udział w tym projekcie. 
Dzięki niemu jesteśmy bardziej świadomi i wrażliwi na 
problem zanieczyszczeń powietrza i konieczność ochrony 
środowiska naturalnego. Z pewnością nie będziemy więcej 
narzekać, że wieje wiatr, bo teraz wiemy, że im mocniej wieje, 
tym czystsze powietrze mamy w naszej miejscowości.
 Zachęcamy Was, Drodzy Czytelnicy, do prezento-
wania postaw proekologicznych, np. chodzenia na piechotę, 
jazdy rowerem, wybierania zbiorowych form transportu (np. 
autobus), wymiany starych piecy na nowe, palenia właściwym 
opałem, korzystania z energii odnawialnej. Możecie również 
pobrać na swoje telefony aplikację "Kanarek", wybrać 
najbliższy Waszemu miejscu zamieszkania miernik i śledzić 
na bieżąco poziom zanieczyszczeń (a jeśli normy są 
przekroczone - zrezygnować z wyjścia na świeże powietrze 
lub założyć maskę antysmogową).

 Od odpowiedz ia lnośc i 
każdego z nas zależy to, 
w jakim środowisku będziemy 
ż y ć  i  w  j a k i m  s t a n i e 
pozostawimy je przyszłym 
pokoleniom.

Joanna Słabicka
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PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 PRZYJMUJE INTERESANTÓW 
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW 

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK 
30 00

15  DO 17

„Nasz Dzielnicowy”
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. 

Święto Strażaków 

 W dniu 2 lipca 2022 r. jednostki OSP z terenu 
Gminy Jeżów Sudecki uczestniczyły w obchodach 
75. rocznicy zorganizowania 1 Zjazdu Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie. 

Podczas uroczystości druh Andrzej Kacperski 
odebrał z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP Waldemara Wojtasia odznaczenie 
Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przy okazji 
Wójt Gminy Jeżów Sudecki Pan Edward Dudek 
w podziękowaniu wręczył nagrody finansowe dla 
druhów z poszczególnych OSP z gminy Jeżów 
Sudecki. Wszystkim nagrodzonym strażakom 

pogratulował, a pozostałym druhom podziękował  za 
ich trud,  sumienność w realizacji codziennych 
zadań, a także złożył życzenia pomyślności w dalszej 
służbie na rzecz drugiego człowieka.
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