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Drodzy czytelnicy!

Witam Was serdecznie w świątecznym 
numerze gazetki szkolnej. 
Jak co roku i tym razem uczniowie naszej 
szkoły postanowili włączyć się w coroczną 
akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
14 stycznia wolontariusze z naszej szkoły 
będą kwestować na rzecz tej pięknej 
ogólnoświatowej akcji. Zbiórka już 
rozpoczęta – na Kiermaszu Świątecznym 
pojawiły się pierwsze pieniądze w puszkach 
WOŚPu. 14.01. zapraszamy na Finał WOŚP 
w Świetlicy Wiejskiej w Kamieńcu 
Wrocławskim, gdzie przez cały dzień będzie 
można oglądać występy zaproszonych 
zespołów tanecznych i muzycznych oraz 
spędzić miło czas przy kawie domowych 
wypiekach, włączając się tym samym do 
naszej akcji.
W tym numerze gazetki znajdziecie mnóstwo 
fajnych informacji oraz informacji o tym, co 
działo się ostatnio w naszej szkole, więc 
zachęcam Was do lektury.
Już niedługo Święta Bożego Narodzenia, 
dlatego w imieniu całej redakcji składam 
Wam najserdeczniejsze życzenia Wesołych 
Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!!!
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MINI NEWSPAPER I-III

Running Competition in Toruń

This is Santa Claus. He lives at the arctic circle in Rovaniemi in Lapland in 
Finland. He comes on Christmas Eve and brings presents. He’s got a red coat with 
white fur collar and cuffs, red trousers, and black belt and boots. He’s got a bag 
with gifts for children. It is very difficult to meet him on Christmas Eve, but you 
can meet him at the Santa Claus Running Competition in Toruń. I take part in 
running competition for children. I’ve got medal and present from Santa Claus. 
This is running competition for adults. There are 3000 Santa Claus here!

Olaf Spring

Zimowe haiku

Drzewo w pięknej bieli. 
Śnieg jest oznaką zimy.

To jest jak sen.

Tree in beautiful white.
Snow is a sign of winter. 

It's like a dream.

Milena i Szymon Zybała

Święta Bożego Narodzenia obchodzimy 25 i 26 grudnia. Są one świętem 
kościelnym. Charakterystyczne symbole Świąt Bożego Narodzenia to: choinka oraz 
poprzedzająca je Wigilia.

Maksymilian Semeniuk

Christmas is coming soon and Santa Claus is preparing his reindeer. He’s also 
preparing the sleigh. He will take the gifts and go to the world to children.

Laura Dubarek



WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W tym roku po raz piąty włączamy się w ogólnopolską (a teraz już ogólnoświatową) 
akcję charytatywną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku mamy w 
naszym (samodzielnym już od 3 lat) sztabie 41 wolontariuszy. Wśród nich mamy 
pracowników naszej szkoły i Biblioteki Gminnej, uczniów szkoły podstawowej
i klas gimnazjalnych oraz absolwentkę naszej szkoły.
Rozpoczęliśmy działania od Szkolnego Kiermaszu Świątecznego, na którym 
zebraliśmy pierwsze pieniądze do WOŚPowych puszek. Teraz czeka nas 
najważniejszy dzień – 14.01.2018 czyli dzień Wielkiego Finału WOŚP. A czeka na 
Was mnóstwo atrakcji!!!
Finał obejmie dwa wydarzenia. Pierwszym będzie turniej sportowy drużyn
w Szkole Podstawowej. 
Drugim wydarzeniem będzie V Szkolny Finał WOŚP w Świetlicy Wiejskiej
w Kamieńcu Wrocławskim. W programie finału m. in.:  występy dzieci: pokaz 
gimnastyki artystycznej, pokaz tańca grupy FamilyFit  oraz koncert szkoły 
skrzypiec Suzuki Skrzypcowa Kraina, pokaz mody pań Lilianny Borowskiej
i Aleksandry Gisges-Daleckiej, pokazy tańca Bollywood grupy Indriyas  oraz 
tańca irlandzkiego grupy Tuatha & Ellorien, koncerty zespołów Za Horyzontem, 
W stronę portu, Gajkowianie i Obierek  oraz warsztaty beadingu i pierwszej 
pomocy. 
Przed salą będzie można zajrzeć do wozów bojowych grupy rekonstrukcyjnej 
Militarni Wrocław oraz do wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na sali będzie stał WOŚP'owy sklepik, a w nim: płyty CD, ręcznie robiona 
biżuteria, ozdoby do domu oraz inne gadżety WOŚP'owe. Oczywiście nie zabraknie 
licytacji: vouchery na okulary, masaże i kartki okolicznościowe, gadżety 
sportowe, kaski strażackie i inne niesamowite rzeczy!
Aby umilić gościom zabawę proponujemy domowe ciasta i inne pyszności, o co 
zadba Klub Seniora "Złota Jesień" z Czernicy.
Nasze działania wspiera też Gminna Biblioteka Publiczna z Kamieńca 
Wrocławskiego, która za datek do puszki odda pod opiekę cudowne książki oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna z Czernicy.

Agata Boratczuk
Szef sztabu WOŚP

#2995



SŁAWNI LUDZIE

Jenifer Lawrence

Jennifer Shrader Lawrence – amerykańska aktorka, laureatka Oscara za 2012 rok 
dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmie Poradnik pozytywnego 
myślenia. Jest drugą w historii kina najmłodszą nominowaną i zwyciężczynią 
nagrody Oscara. Żeby poświęcić się karierze aktorskiej, Jennifer skończyła szkołę 
średnią dwa lata wcześniej niż jej rówieśnicy. Lawrence nigdy nie uczęszczała na 
żadnego rodzaju zajęcia aktorskie. Występowała za to w lokalnych teatrzykach od 
najmłodszych lat.
Wystąpiła m. in.. w filmach: Pasażerowie, Joy, Do  szpiku kości, Serena, Mother, 
Igrzyska śmierci.

Oliwia Stelmaszczyk



SŁAWNI LUDZIE

Jennifer Aniston

Jennifer Joanna Linn Anastassakis, lepiej znana jako Jennifer Aniston – 
amerykańska aktorka i producentka filmowa. Jej majątek ocenia się na 150 
milionów dolarów. Aniston nieprzerwanie od 2001 roku znajduje się w czołówce 
najlepiej zarabiających aktorek wg magazynu Forbes. Aniston nie utrzymuje 
bliskich kontaktów ze swoją matką, Nancy Dow. Dzieje się tak od dnia, w którym 
jej rodzicielka bardzo niepochlebnie opowiadała o niej w mediach. Jennifer boi się 
wody z powodu przykrego wypadku w dzieciństwie, kiedy to o mało co nie utonęła. 
Nakręcenie sceny w basenie do filmu "Cake" z 2013 roku zajęło aż 30 ujęć. Sławę 
zdobyła dzięki roli Rachel Green w sitcomie Przyjaciele, za którą wyróżniona 
została Emmy i Złotym Globem. 

Oliwia Stelmaszczyk



ROZRYWKA

Czy wiesz, że.......

… 130 filiżanek herbaty lub 80 
filiżanek kawy to śmiertelna dobowa 
dawka kofeiny?
… 33-50% osób które spróbowały choć 
raz papierosa w przyszłości zaczęło 
palić regularnie?
… 34 miliony cegieł użyto do budowy 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie? 
… 58 proc. dzieci i młodzieży w Polsce 
korzysta z internetu, według badań 
CBOS z września 2004?
… 720 tysięcy Polaków robi zakupy 
przez Internet?
... żaby nie piją wody, lecz pobierają ją 
przez skórę?
… Bursztynowa Komnata wywieziona 
przez Niemców w roku 1945 z 
Królewca, w roku 1942 była wyceniana 
na 50 milionów dolarów w złocie?
… chart Angielski Greyhound jest 
najszybszym psem świata. Osiąga on 
nawet 100 km/h?
... co roku odkrywane jest około 15-20 
tysięcy gatunków zwierzą oraz
2 tysiące odmian roślin?
… do 1929 roku Coca-Cola zawierała 
znaczną ilość kokainy?
... drugie na świecie biuro podróży 
powstało we Wrocławiu w roku 1863?
... historia waluty Polskiej to: denar, 
grosz, dukat, talar, tynt, szeląg, marka 
polska, złoty?
… Ząb to miejscowość położona 
najwyżej w Polsce leżąca na wysokości 
1013 m n.p.m.?
… najbardziej długowiecznym 
zwierzęciem niekolonijnym na ziemi 
jest cyprina islandzka (małż). 
Najstarszy zbadany osobnik miał 374 
lata?
… najcięższy wyhodowany arbuz ważył 
118 kilogramów?
… najdroższe buty świata kosztują
6 milionów?
… przeciętny 4-latek zadaje ponad 400 
pytań dziennie?

                                                      

Kalendarz dni dziwnych

07.11 – Dzień Kotleta Schabowego
08.11 – Europejski Dzień Zdrowego 
Jedzenia i Gotowania
09.11 – Europejski Dzień Wynalazcy 
10.11 – Dzień Jeża
12.11 – Światowy Dzień Drwala
13.11 – Dzień Placków Ziemniaczanych
16.11 – Dzień Tolerancji
17.11 – Dzień Czarnego Kota
19.11 – Dzień Toalet
21.11 – Światowy Dzień Życzliwości 
i Pozdrowień
22.11 – Dzień Kredki
24.11 – Dzień Buraka
25.11 – Dzień Pluszowego Misia
28.11 – Dzień Pocałunku
30.11 – Dzień Białych Skarpetek

04.12 – Dzień Górnika
06.12 – Dzień Anioła
10.12 – Światowy Dzień Futbolu 
14.12 – Dzień Małpy
15.12 – Dzień Herbaty
16.12 – Dzień Pokrywania Wszystkiego 
Czekoladą
20.12 – Dzień Ryby
21.12 – Światowy Dzień Pozdrawiania 
Brunetek
30.12 – Dzień Serka Wiejskiego 

03.01 – Dzień Słomki do Picia
05.01 – Dzień Bitej Śmietany
07.01 – Dzień Dziwaka 
08.01 – Dzień Sprzątania Biurka
13.01 – Międzynarodowy Dzień Koszuli
16.01 – Dzień Pikantnych Potraw
18.01 – Dzień Kubusia Puchatka
19.01- Dzień Popcornu
20.01 – Dzień Bigosu
21.01 – Światowy Dzień Śniegu
29.01 - Dzień Łamigłówek 
30.01 – Dzień Rogalika
31.01 – Międzynarodowy Dzień 
Przytulania



W SZKOLE
Wieczór Talentów

30.10. w naszej szkole odbyła się IV edycja Wieczoru Talentów. Jest to tradycyjne 
wydarzenie powstałe w gimnazjum, które zrzesza wielu utalentowanych uczniów.
W tym roku udział w nim mogli brać uczniowie klas VII. Co roku impreza ta cieszyła 
się dużą popularnością i pozytywnym odbiorem.
Specjalnymi gośćmi tegorocznego Wieczoru Talentów byli: pani Maria Kozakiewicz 
(główny specjalista ds. Oświaty Gminy Czernica), pani Beata Jakielaszek (Sołtys 
Kamieńca Wrocławskiego), pani Hanna Szynal (przewodnicząca Rady Rodziców), 
pani Anna Trojanowska (absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu), pan 
Janusz Cedro (główny wokalista zespołu Spirituals Singers Band, organizator wielu 
wydarzeń środowiskowych oraz koncertów), pan Bartosz Kędzierski (reżyser, 
scenarzysta i montażysta, twórca filmów krótkometrażowych i reklamowych).
Występy naszych utalentowanych rówieśników surowo oraz sprawiedliwie oceniało 
Jury w osobach: pani Małgorzata Kwaśna (dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kamieńcu Wrocławskim), pani Hanna Szynal, pani Anna Trojanowska, pani 
Katarzyna Jezierska (nauczyciel wychowania fizycznego, główny organizator), pan 
Janusz Cedro oraz pan Bartosz Kędzierski.
IV edycję Wieczoru Talentów rozpoczął Pan Janusz Cedro. Później na scenie można 
było obejrzeć prezentację śpiewu, gry na pianinie, pokaz Judo lub prezentację pasji 
rowerowej. W czasie przerwy publiczność głosowała na swojego wielbiciela. 
Laureatami głównych nagród Wieczoru Talentów zostali:
I miejsce - Katarzyna Rodak
II miejsce - Zuzanna Sokołowska
III miejsce - Kamil Sieczka
Nagrodę publiczności otrzymała Zuzanna Sokołowska, a wylosowanym szczęśliwcem 
okazała się Zosia Szymańska! W ramach tejże nagrody otrzymały one słodki 
upominek oraz nagrody w postaci przydatnych gadżetów. Pod koniec wydarzenia 
każdy z uczestników dostał dyplom oraz słodki upominek. 
IV edycję Wieczoru Talentów zamknął występ Pana Janusza Cedro. Imprezę 
prowadzili: Oliwia Stelmaszczyk, Zuzia Sokołowska, Bartek Solski oraz Dominik 
Cedro.

Dominik Cedro



W SZKOLE c.d.
Dzień Nauczyciela

13.10. w naszej szkole odbył się Dzień Nauczyciela dla wszystkich uczniów
i pracujących tu pedagogów. Z tej okazji również zostali zaproszeni nauczyciele, 
którzy kiedyś pełnili służbę w SP w Kamieńcu Wrocławskim, radni Gminy 
Czernica wraz z Wójtem Włodzimierzem Chleboszem. Na ten wyjątkowy dzień 
uczniowie klas 7 oraz uczniowie klas gimnazjalnych przygotowali występ,
w których mogliśmy wysłuchać m. in. wierszyki oraz wesołe, radosne piosenki, 
które przyniosły nauczycielom wiele wzruszeń i uśmiechu na twarzy. W występie 
także mogli zaistnieć uczniowie ze swoimi talentami, np. ze śpiewem lub tańcem. 
Pokazy tych dzieci zaskoczyły pedagogów, ponieważ były one niezwykłe
i zaskakujące. Ten dzień zapewne pozostanie w sercach osób, które były tam
i mogły to show zobaczyć. 

  Iga Niewiadomska

Święto Niepodległości Polski

Tradycyjnie jak co roku szkoła obchodziła bardzo uroczyście rocznicę Odzyskania 
Niepodległości . W uroczystościach oprócz społeczności naszej szkoły wzięli udział 
zaproszeni goście: przedstawiciele władz lokalnych i innych szkół z terenu gminy. 
Najpierw odbył się apel z programem artystycznym przygotowanym przez klasy 
szóste, a następnie wszyscy pod opieką i eskortą policjantów i strażaków udali się 
na marsz w kierunku Gajkowa, gdzie na cmentarzu zostały złożone kwiaty
i zapalone znicze za wszystkich poległych.

  Ewa Król



W SZKOLE c.d.
Szkolne Mikołajki

„Zostań Mikołajem – obdaruj wszystkich najlepszym z możliwych prezentów – swoją 
przyjaźnią i szczerym uśmiechem” to propozycja Samorządu Szkolnego na dzień
6 grudnia dla całej społeczności szkolnej. Żeby podkreślić mikołajkowy charakter 
tego szczególnego dnia, Samorząd ogłosił konkurs dla klas na ubranie
w Mikołajowym stylu. Korytarze i klasy szkolne zaroiły się od uśmiechających się 
przyjaźnie uczniów i nauczycieli w czerwieni, w czapeczkach i całych strojach 
mikołajowych, a i reniferów też nie zabrakło. Chociaż głównym prezentem miały być 
uśmiechy i przyjaźń, to bez słodyczy nie mogło się obejść. Zadbały o to panie z Rady 
Rodziców i Samorząd Szkolny. 

Ewa Król

Dzień Dyni

Dnia 08.11. w naszej szkole odbył się „Dzień Dyni”. Zadaniem uczniów z klas 
gimnazjalnych było przygotowanie kreatywnie wydrążonej dyni, które znajdowały 
się w głównym holu naszej szkoły. W komisji znajdowała się nasza szkolna Pani 
od plastyki – P. Ewa Król, która oceniała pomysłowość i estetykę prac. Doceniła 
dynię wykonaną przez naszego przewodniczącego, ucznia klasy IIIb gimnazjum - 
Dominika Cedro. Wszystkie pozostałe dynie zajęły drugie miejsce. Tego samego 
dnia, odbył się także „dzień przebierańca”, który zyskał bardzo pozytywny odzew 
wśród uczniów naszej placówki. Na korytarzu spotkać można było osoby
z drobnymi dodatkami, jak i osoby przebrane od stóp do głów. W każdej klasie 
znalazło się wiele osób chętnie uczestniczących w tym zabawnym dniu.

Julia Walesiak



W SZKOLE c.d.
Szkolny Kiermasz Świąteczny

We wtorek 12.12. odbył się  w naszej szkole Kiermasz Świąteczny. Jest to 
wydarzenie wpisane w tradycję Szkoły Podstawowej. Co roku uczniowie sami tworzą 
swoje stoiska i sprzedają różne produkty, a zarobione pieniądze przeznaczane są na 
cele charytatywne, bądź na potrzeby klas.
Przy głównym wejściu do szkoły znajdowały się stoiska WOŚP’u oraz stoisko 
Samorządu Szkolnego. Na małym holu swoje stoiska rozstawiły klasy I-III 
(oczywiście z małą pomocą rodziców). Stoiska świąteczne klas IV-VII znajdowały się 
w głównym korytarzu. Korytarz przed schodami wypełniony był stoiskami klas II-III 
gimnazjum. 
Na stoiskach można było znaleźć wykonywaną  ręcznie biżuterię, ozdoby 
świąteczne, mnóstwo domowej roboty wypieków oraz wyrobów cukierniczych. 
Klimat świąteczny był zachowany dzięki wielu ozdobom w postaci lampek, małych 
choinek oraz kolęd puszczanych przez cały czas trwania kiermaszu.
W Kiermaszu Świątecznym wzięło udział bardzo dużo osób. Dzięki ich 
zaangażowaniu naszej szkole udało się zebrać pieniądze, które wspomogą WOŚP 
oraz budżety klasowe.

Dominik Cedro



W SZKOLE c.d.
Konkurs stroików świątecznych

Tradycyjnie w naszej szkole  odbył się konkurs stroików  świątecznych.
W konkursie wzięło udział ponad 30 osób. Wśród prac były prace indywidualne
i zbiorowe. Komisja konkursowa – dyrekcja szkoły przyznała same równorzędne 
pierwsze miejsca dla wszystkich biorących udział. Słodkie nagrody zostaną 
wręczone na spotkaniu przedświątecznym. 

Ewa Król

Ubieranie choinki pod Urzędem Gminy

Już po raz trzeci przedstawiciele szkół zostali zaproszeni do strojenia choinki 
przygotowanymi przez siebie ozdobami. Choinka była duża , więc trzeba się było 
nieźle napracować. Prace zakończyła wspólna fotka i cukierki rozdawane w 
podziękowaniu przez p. wójta.

Ewa Król



PODRÓŻE

Wyspy Księcia Edwarda

Co to za wyspa?
Wyspa Księcia Edwarda– najmniejsza i najmniej ludna, lecz jednocześnie 
najgęściej zaludniona (25,3 os./1 km˛) prowincja Kanady. Prowincja obejmująca 
całą powierzchnię wyspy leżącej w Zatoce św. Wawrzyńca. Największym miastem 
prowincji jest jej stolica Charlottetown. Drugim co do wielkości miastem jest 
Summerside. Prowincja połączona jest ze stałym lądem mostem – Most 
Konfederacji (w okolicach Summerside) z Nowym Brunszwikiem oraz połączeniem 
promowym Charlottetown z Nową Szkocją.

Flaga
Białe tło z biało-czerwonym szlaczkiem na trzech krawędziach (z pominięciem 
krawędzi masztowej). W górnej części angielski heraldyczny złoty lew na 
czerwonym tle. W takiej samej formie wyobrażony jest na godle księcia Kent, od 
którego imienia, księcia Edwarda, wyspa wzięła swą nazwę (w 1799 roku).
W dolnej części na trawiastej łące cztery dęby. Po lewej rozrośnięty, symbolizuje 
Anglię, trzy młode z prawej symbolizują trzy hrabstwa Wyspy Księcia Edwarda.

Stolica
Stolicą wyspy jest największe miasto na tej wyspie czyli Charlottetown.

Klimat
Na wyspie panuje klimat atlantycki powodujący ekstremalne zmiany temperatur, 
dużą wilgotność, częste burze i huragany. Nasłonecznienie jest przeciętne i wynosi 
średnio 1925 godzin pełnego słońca w roku. Lato na wyspie jest względnie łagodne 
i ciepłe, lecz niewiele jest dni upalnych. Zima natomiast jest długa i zwykle 
mroźna, choć wpływ oceanu, działającego jako „pompa cieplna”, potrafi zmienić 
drastycznie temperaturę w ciągu krótkiego czasu. Generalnie jednak okres 
mrozów i przymrozków rozciąga się od października do maja.

Angelika Habiak



PODRÓŻE c.d.

Finlandia

Co to za państwo?
Finlandia, Republika Finlandii– państwo w Europie Północnej, powstałe po 
odłączeniu od Rosji w 1917. Członek Unii Europejskiej. Graniczy od zachodu ze 
Szwecją, od północy z Norwegią i od wschodu z Rosją. Od zachodu i południa ma 
ponadto dostęp do Morza Bałtyckiego.
Finlandia powstała w 1917, po upadku władzy carskiej w Rosji. Wcześniej była 
pod obcym panowaniem – szwedzkim od średniowiecza do roku 1809, a następnie 
ponad 100 lat pod panowaniem rosyjskim.

Flaga
Flaga Finlandii to niebieski krzyż na białym tle. Kolor niebieski symbolizuje liczne 
jeziora, a biały – śniegi. Poprzez umieszczenie tych dwóch barw w formie tzw. 
krzyża skandynawskiego fiński sztandar wzorem nawiązuje do flagi Danii 
(Dannebrog) oraz flag innych krajów skandynawskich.

Zorza polarna
Zorza polarna to chyba jedno z najpiękniejszych i najbardziej widowiskowych 
zjawisk jakie stworzyła natura. Powstaje ona w wyniku oddziaływania wiatru 
słonecznego na magnetosferę Ziemi. Pojawia się jako barwne (białe, żółte, zielone, 
czerwone, niebieskie, fioletowe) smugi, wstęgi lub zasłony, falujące lub pulsujące 
na niebie. Mimo że Finlandia nie jest wcale najbardziej wysuniętym na północ 
krajem Europy, to z powodzeniem można tam obserwować to fascynujące 
zjawisko...
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
DZIEWCZĘTA
- I miejsce w  Gminnych zawodach LA, 
- II miejsce w Powiatowych zawodach LA
Hanna Kunecka, Karolina Wożniak, Patrycja Skołuda, Wiktoria Grzegorzak, Marzena Gałus, Paulina Kułakowska, Helena Baran, Alina 
Kuroń, Wiktoria Zimowska, Kinga Paliwoda, Anna Kicińska, Martyna Sobczyk, Iga Niewiadomska, Aleksandra Kitlas ,Katarzyna Świtała

- II miejsce w  Gminnych  Biegach Przełajowych
Hanna Kunecka, Maria Szecówka, Marzena Gałus, Aleksandra Kitlas, Karolina Wożniak, Patrycja Skołuda, Martyna Sobczyk, Wiktoria 
Zimowska, Anna Kicińska, Iga Niewiadomska, Katarzyna Świtała

- I miejsce w Gminie Koszykówka, II miejsce w Powiecie
Hanna Kunecka, Maria Szecówka, Karolina Wożniak, Martyna Szczotka, Patrycja Skołuda, Wiktoria Grzegorzak, Urszula Kowalczyk, 
Paulina Kułakowska, Wiktoria Zimowska, Helena Baran, Patrycja Orechwo, Klaudia Trocha, Nikola Knap, Izabela Opawska, Natalia 
Cetnarowicz, Aleksandra Betlej, Julia Jabłońska

TURNIEJ SIATKARSKI „ SIATKARSKI DOLNY ŚLĄSK „ - CHŁOPCY
- I miejsce w Strzegomiu
- I miejsce w Ciepłowodach
- I miejsce w Kamieńcu Wrocławskim
- I  miejsce w Siechnicach
Wiktor Nakonieczny, Michał Gomółka, Wiktor Podlewski, Wiktor Szymański, Jan Fąfara, Mateusz Karłowicz, Paweł Olszewski, Szyman 
Żak, Wiktor Kruk, Dymitr Krzywda, Filip Rudzki, Brajan Krawczyk, Mateusz Traczyk, Michał Żabski, Nataniel Ćmikiewicz, Michał 
Wawrzyniak, Jakub Grabarek

CHŁOPCY
- I miejsce Gminne zawody w LA
- IV miejsce w Powiatowych zawodach LA
Solski Bartłomiej, Kępa Michał, Winiarski Marcin, Brasuń Tymoteusz, Tomczak Wiktor, Leśniak Maksymilian, Gomółka Michał, Sieczka 
Kamil, Domaradzki Jakub, Czekiel  Jan, Wierciński Piotr, Kanclerski Wiktor, Makowski Konrad, Korta  Adam, Zając Maciej, Salwach 
Radosław

- II miejsce Gminne Zawody w Biegach Przełajowych
Solski Bartłomiej, Domaradzki Jakub, Tomczak Wiktor, Zając Maciej  Brasuń Tymoteusz, Gomółka Michał, Szymański Adam, Czekiel  
Jan,  Śieczka Kamil, Krowicki Mateusz, Błaszczyk Szymon

- I miejsce Gminne Zawody w Koszykówce, 
- II Miejsce Powiatowe zawody w koszykówce
Tomczak Wiktor, Solski Bartłomiej, Korta Adam, Wierciński Piotr, Nakonieczny Wiktor, Bandera Mikołaj, Salwach Radosław, Orzeł 
Daniel, Domaradzki Jakub, Lekki Michał, Kanclerski Wiktor, Sitarski Robert , Kępa Michał

- I miejsce Gminne Zawody w tenisie stołowym w Chrząstawie
Solski Bartłomiej i Korta Adam

Katarzyna Jezierska
Zbigniew Baran
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