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OKIEM WÓJTOKIEM WÓJTOKIEM WÓJTOKIEM WÓJTOKIEM WÓJTAAAAA Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Z okazji zbliżających się Świąt składam Państwu
najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wiel-
kanocnych, pełnych radosnego nastroju, serdecznych

spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz pomyślności
w życiu prywatnym

i zawodowym.

Tomasz Sybis -Wójt Gminy
oraz pracownicy Urzędu Gminy

W okresie od grudnia 2011 r. do marca 2012 r. Rada Gminy Pielgrzym-
ka podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:

1) na posiedzeniu w dniu 29.12.2011 r.:
 - Uchwa³a Nr XIII/59/11 w sprawie zwolnienia z obowi¹zku zbycia
nieruchomoœci w drodze przetargu
 - Uchwa³a Nr XIII/60/11 w sprawie wyra¿enia zgody na zamianê nie-
ruchomoœci
 - Uchwa³a Nr XIII/61/11 w sprawie wyra¿enia opinii wyra¿enia opinii
o uznaniu za ochronne lasów stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañ-
stwa, bêd¹cych w zarz¹dzie Nadleœnictwa Z³otoryja,
 - Uchwa³a Nr XIII/62/11 w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy
Pielgrzymka Nr XII/69/07 z dnia 12 listopada 2007r  w sprawie okre-
œlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 - Uchwa³a Nr XIII/63/11 w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2011
rok,
  -Uchwa³a Nr XIII/64/11 w sprawie zasad przeznaczania œrodków
bud¿etowych dla jednostek pomocniczych Gminy Pielgrzymka
  -Uchwa³a Nr XIII/65/11 w sprawie przyjêcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012-2020
 - Uchwa³a Nr XIII/66/11 w sprawie uchwalenie bud¿etu gminy na
2012 rok

2) na posiedzeniu w dniu 24.02.2012 r.:
 - Uchwa³a Nr XIV/67/12 w sprawie uchwalenia gminnego programu
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2012 rok,
 - Uchwa³a Nr XIV/68/12 w sprawie uchwalenia gminnego programu
przeciwdzia³ania narkomanii na 2012 rok,
 - Uchwa³a Nr XIV/69/12 w sprawie statutu Gminnego Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej,
 - Uchwa³a Nr XIV/70/12 zmieniaj¹ca  uchwa³ê w sprawie dochodów
gromadzonych przez niektóre jednostki bud¿etowe na wydzielonym
rachunku,
 - Uchwa³a Nr XIV/71/12 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

 - Uchwa³a Nr XIV/72/12 w sprawie wyra¿enia opinii o uzna-
niu za ochronne lasów stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañ-
stwa, bêd¹cych w zarz¹dzie Nadleœnictwa Lwówek Œl¹ski,
 - Uchwa³a Nr XIV/73/12 w sprawie powo³ania doraŸnej Ko-
misji ds. Oœwiaty.

3) na posiedzeniu w dniu 30.03.2012 r.:
 - Uchwa³a Nr XV/74/12 w sprawie zmian w bud¿ecie gminy
na 2012 rok.
 - Uchwa³a Nr XV/75/12 w sprawie zasad przeznaczania œrod-
ków bud¿etowcy dla jednostek pomocniczych Gminy Piel-
grzymka.
 - Uchwa³a Nr XV/76/12 w sprawie nie wyra¿enia zgody na w
odrêbnienie funduszu so³eckiego w 2013 roku,
 - Uchwa³a Nr XV/77/12 w sprawie przyznania pierwszeñ-
stwa w nabyciu lokalu u¿ytkowego,
 - Uchwa³a Nr XV/78/12 w sprawie przyjêcia "Programu za-
pobiegania bezdomnoœci zwierz¹t oraz opieki nad bezdom-
nymi zwierzêtami na terenie gminy Pielgrzymka w 2012r",
 - Uchwa³a Nr XV/79/12 rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ
Wójta Gminy Pielgrzymka
 - Uchwa³a Nr XV/80/12 uchwa³y Rady Gminy Pielgrzymka
Nr V/22/07 z dnia 01 marca 2007 w sprawie zarz¹dzenia pobo-
ru podatków stanowi¹cych dochody bud¿etu gminy w for-
mie inkasa, wyznaczenia inkasentów dla poboru tych podat-
ków oraz okreœlenia wysokoœci ich wynagrodzenia.
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BUD¯ET GMINY NA 2012 ROKBUD¯ET GMINY NA 2012 ROKBUD¯ET GMINY NA 2012 ROKBUD¯ET GMINY NA 2012 ROKBUD¯ET GMINY NA 2012 ROK

Informacja o Pla-Informacja o Pla-Informacja o Pla-Informacja o Pla-Informacja o Pla-
nowanych i reali-nowanych i reali-nowanych i reali-nowanych i reali-nowanych i reali-
zowanych zadañzowanych zadañzowanych zadañzowanych zadañzowanych zadañ
inwestycyjnychinwestycyjnychinwestycyjnychinwestycyjnychinwestycyjnych

i remontowych wi remontowych wi remontowych wi remontowych wi remontowych w
gminie w 2012gminie w 2012gminie w 2012gminie w 2012gminie w 2012

rokurokurokurokuroku

1. Trwa bie¿¹cy remont na-
wierzchni dróg gminnych uszko-
dzonych w okresie zimy 2011-
2012.  Roboty wykonywane s¹
przez Gminne Przedsiêbiorstwo
Komunalne
w Pielgrzymce.

2. Przygotowywane jest po-
stêpowanie przetargowe na re-
mont œwietlicy wiejskiej
w Proboszczowie.

3. Og³oszono przetarg na ro-
boty remontowe w budynku
œwietlicy wiejskiej w Czaplach.

4. Planuje siê przebudowê
dróg w Twardocicach, Piel-
grzymce i Nowej Wsi Grodzi-
skiej ze œrodków MSW na usu-
wanie skutków klêsk ¿ywio³o-
wych (powódŸ 2010r.) Na ten
cel uzyskano promesê na kwotê
1.700.000,00 z³.

5. Zamontowano urz¹dzenia
placu zabaw dla dzieci w Ja-
strzêbniku. Teren wymaga
ogrodzenia i nasadzenia roœlin i
krzewów.

Bud¿et gminy na 2012 rok zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Nr XIII/66/12 Rady Gminy
Pielgrzymka z dnia 29 grudnia 2011 r. Zosta³ opracowany przy wykorzystaniu za³o¿eñ i
wskaŸników zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Ustalono dochody gminy w ³¹cznej  kwocie 13.698.096,00 z³, z tego: bie¿¹ce w kwocie
12.637.918,00 z³ oraz maj¹tkowe w kwocie 1.060.178,00 z³. Okreœlaj¹c wysokoœæ docho-
dów gminy uwzglêdniono informacje:
 - Ministra Finansów o wysokoœci subwencji i udzia³u gmin we wp³ywach z podatku
dochodowego od osób fizycznych,
 - Wojewody Dolnoœl¹skiego o wysokoœci dotacji celowych na realizacjê zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami, a tak¿e dotacji
celowych na realizacjê zadañ w³asnych, które finansowane lub dofinansowane s¹ z bud¿e-
tu pañstwa,
 - Krajowego Biura Wyborczego o wysokoœci dotacji celowej na realizacjê zadañ bie¿¹-
cych,
 - œrodki z funduszy strukturalnych,
 - dochody w³asne,
 - dochody realizowane przez Urzêdy Skarbowe.

Ustalono wydatki gminy w ³¹cznej kwocie 14.136.517,00 z³, z tego: bie¿¹ce w kwocie
12.563.091,00 z³ oraz maj¹tkowe w kwocie 1.600.426,00 z³.
Zaplanowano wydatki bud¿etu gminy zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹.

Pe³n¹ treœæ bud¿etu gminy na 2012 rok znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej
http://www.pielgrzymka.bip.net.pl/.
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NOWE OBOWI¥ZKI GMINNOWE OBOWI¥ZKI GMINNOWE OBOWI¥ZKI GMINNOWE OBOWI¥ZKI GMINNOWE OBOWI¥ZKI GMIN
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FILARY ZMIAN Z USTAWY:
1. Strumieñ odpadów w rêkach gmin,
2. Nowe obowi¹zki gmin -zapewnienie warunków do recyklingu, odzysku,
selektywnego zbierania,
3. Gminy realizuj¹ w/w obowi¹zki g³ównie w ramach umowy z wykonawc¹
wybranym w trybie Ustawy o Zamówieniach Publicznych,
4. Budowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
5. Sta³a op³ata,
6. Szczegó³owa sprawozdawczoœæ,
7. Kary, op³aty.

SKUTKI WPROWADZENIA ZMIAN:
Przekazanie strumienia odpadów komunalnych w rêce gmin:
• Ka¿dy p³aci za odpady rycza³towo,
• Gmina odbiera wszystkie odpady komunalne od mieszkañców (bez ograni-
czeñ iloœciowych),
• Kierowanie strumienia odpadów do instalacji oraz lepsze monitorowanie
losu odpadów,
• Obowi¹zek osi¹gania poziomów odzysku i recyklingu przez gminê - w efek-
cie upowszechnienie selektywnej zbiórki.

OP£ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
› Mieszkaniec wnosi op³atê za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, w zamian gmina odbierze te odpady.
› Rada gminy ustali stawkê op³aty. Jej wysokoœæ, mo¿e byæ zró¿nicowana w
skali kraju. Jej wysokoœæ bêdzie ustalana w oparciu o kryteria (do wyboru):
a)liczba mieszkañców,
b)powierzchnia nieruchomoœci,
c)zu¿ycie wody ;
› W przypadku nieruchomoœci niezamieszka³ej (np. sklepy, punkty us³ugowe
itp.) op³ata bêdzie naliczana "od pojemników",
› Stawka op³aty za odpady selektywnie zebrane bêdzie musia³a byæ ni¿-
sza.

1.1.2012 30.6.2012 
(Nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od dnia wejœcia w 

¿ycie ustawy) 
Ustawa wchodzi w ¿ycie: 
•Gmina jest zobowiązana uzyskiwać poziomy 
odzysku i recyklingu zgodnie z rozporządzeniem 
(sankcje karne wchodz¹ w ¿ycie 1 stycznia 2013), 
•Wchodzą w ¿ycie obowiązki sprawozdawcze, 
•Gmina tworzy rejestr dzia³alności regulowanej. 
 

Sejmik województwa uchwala 
aktualizacjê Wojewódzki Plan 
Gospodarki Odpadami 

 

CO FIZYCZNIE STANIE SIÊ Z ODPADAMI?
› Gmina w przetargu wybierze podmiot odbieraj¹cy odpady komunalne
z ca³ej gminy lub jej czêœci (sektor).
› Zobowi¹¿e wykonawcê do osi¹gania poziomów recyklingu, odzysku
m.in. poprzez selektywne zbieranie
› Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK
(tj. kompostownia, spalarnia, sk³adowisko). Tu trafi¹ zebrane z
gminy odpady. Ich budowa, utrzymanie i eksploatacja bêdzie obowi¹z-
kiem gminy.

DLACZEGO NOWY SYSTEM JEST LEPSZY? - NOWE OBO-
WI¥ZKI GMIN
› 100 % mieszkañców objêtych systemem odbierania i zagospodaro-
wania odpadów,
› Gminy zapewniaj¹ osi¹gniêcie poziomów recyklingu i odzysku, ogra-
niczenia sk³adowania odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
› Gminy tworz¹ punkty selektywnego zbierania,
› Gminy zapewniaj¹ budowê, eksploatacje RIPOK (Regionalnych In-
stalacji do Przetwarzania Opadów Komunalnych).

KARY:
› nieosi¹gniêcie poziomów odzysku -z³/t jak za sk³adowanie,
› 10-50 tys. z³ mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunal-
nych,
› Przekazywanie odpadów do lokalizacji innych ni¿ RIPOK (500-2000
z³ za pierwszy ujawniony przypadek, za kolejny -wykreœlenie z rejestru
na okres 3 lat),
› przekazanie po terminie sprawozdania (100z³/dzieñ opóŸnienia).

ZAKAZY:
› Kierowanie odpadów do instalacji innych ni¿ RIPOK, wskazanych w
WPGO,
› Zakaz przywozu spoza regionu, na którym zosta³y wytworzone: odpa-
dów zmieszanych, zielonych, pozosta³oœci z sortowania.

1.1.2013 
(Nie póŸniej ni¿ 12 miesiêcy po wejœciu w ¿ycie ustawy) 

30.6.2013 
(Nie póŸniej ni¿ 18 miesiêcy po wejœciu 

w ¿ycie ustawy) 
Gminy prowadz¹ kampaniê informacyjn¹ dot. obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomoœci, 

wynikaj¹cych z podjêtych uchwa³ 
•Wchodz¹ w ¿ycie nowe regulaminy utrzymania 
czystoœci i porz¹dku,  
•Gminy podejmuj¹ uchwa³y, 
•Przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy przed dniem wejœcia 
w ¿ycie ustawy na podstawie zezwoleñ uzyskuj¹ 
wpisy do rejestru 
 

Sejmik województwa uchwala 
aktualizacjê Wojewódzki Plan 
Gospodarki Odpadami 

 
Przepisy przejœciowe
(Nie póŸniej ni¿ 18 miesiêcy po wejœciu w ¿ycie ustawy)

30.6.2013(Nie póŸniej ni¿ 12 miesiêcy po wejœciu w ¿ycie ustawy)

• Wchodz¹ w ¿ycie uchwa³y Rad Gmin

• Gminy zaczynaj¹ pobieraæ op³aty i przejmuj¹ obowi¹zki w³a-
œcicieli nieruchomoœci
• Rusza ca³y ogólnopolski system

NAJPÓZNIEJ DO 30.06.2013r. W CA£EJ POLSCE MUSI BYÆ
WDRO¯ONY NOWY SYSTEM

PRZEPISY
PRZEJŒCIOWE
-TERMINY
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"Magia Nauki"

Tytu³ projektu: "Magia Nauki"
Numer konkursu: I/9.1.2/A/11
Priorytet IX: Rozwój kszta³cenia i kompetencji w regionach
Dzia³anie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych œwiadczonych
w systemie oœwiaty",
Poddzia³anie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w
jakoœci us³ug edukacyjnych"

Wartoœæ projektu: 764 741 z³ - 100 % dofinansowania.

Projekt napisany przez Gminê Pielgrzymka przy wspó³pracy Szko³y
Podstawowej w Pielgrzymce, Szko³y Podstawowej w Nowej Wsi Gro-
dziskiej oraz Gimnazjum w Pielgrzymce.

Liczba uczniów objêtych projektem - 214 (rok szkolny 2011/12 i 2012/
13)
Liczba nauczycieli objêtych projektem - 36 (wszyscy nauczyciele szkó³
uczestnicz¹cych w projekcie)

Cel Projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie, ja-
koœci procesu kszta³cenia 214 U szkó³ podstawowych i Gimnazjum z
gminy Pielgrzymka przez zorganizowanie Zajêæ wyrównawczych i
zajêæ dodatkowych z. zakresu matematyczno - przyrodniczego oraz j
.polskiego i informatyki  w oparciu o kompetencje kluczowe w ci¹gu 15
miesiêcy.

Projekt przewiduje realizacje zadañ:
1. utworzenie 5 pracowni wyposa¿onych w interaktywne tablice
multimedialne - wartoœæ 1 pracowni to 12 000 z³, oraz zakup rolet do
pracowni.
2. prowadzenie zajêæ wyrównawczych i dodatkowych dla 19 grup (8
SP Pielgrzymka, 4 SP Nowa Wieœ, 7 Gimnazjum) z matematyki przez
15 miesiêcy, w sumie 944 h
3. prowadzenie zajêæ wyrównawczych i dodatkowych dla 12 grup (8
SP Pielgrzymka, 4 SP Nowa Wieœ,) z jêzyka polskiego przez 15 m-cy
w sumie 608 h,
4. prowadzenie zajêæ wyrównawczych i dodatkowych dla 6 grup w
Gimnazjum z fizyki, chemii, geografii przez 15 m-cy w sumie 432 h,
5. prowadzenie zajêæ wyrównawczych i dodatkowych dla 6 grup (4 z
Nowej Wsi Grodziskiej, 2 z SP Pielgrzymka) z przyrody, w sumie 288
h ,
6. poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne - zajêcia dla dzieci,
które uczêszczaj¹ na zajêcia wyrównawcze ,
7. zajêcia pozaszkolne (dla wszystkich dzieci uczestnicz¹cych w pro-
jekcie) :

- 10 wyjazdów do Wa³brzycha do Explora Parku,
- 8 Wyjazdów do Salamandry - Centrum Ekologiczne

8. szkolenia dla wszystkich nauczycieli w ww. szkó³" Motywowanie
uczniów do nauki" oraz "Stosowanie metod aktywizuj¹cych"
9. zakup pomocy dydaktycznych do szkó³ (do ka¿dego z prowadzo-
nych przedmiotów) za kwotê 138 377 z³,
10. Odwóz uczniów po zajêciach (4 razy w tygodniu) oraz transport
podczas wycieczek - 112 548 z³,
Projekt "Magia Nauki" jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki; Priorytetu IX, Dzia³ania 9.1, Poddzia-
³ania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz
zmniejszanie ró¿nic, w jakoœci us³ug edukacyjnych

"Twój czas - Twoja szansa"

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Pielgrzymce ju¿ po raz piaty
rozpocz¹³ realizacjê projektu systemowego pt. "Twój czas - Twoja
szansa", którego celem jest zwiêkszenie potencja³u spo³eczno zawodo-
wego osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym na terenie Gminy
Pielgrzymka. Cel g³ówny projektu realizowany jest poprzez kontrakt
socjalny, zawieraj¹cy szczegó³owy plan aktywizacji spo³ecznej, za-
wodowej i zdrowotnej uczestników ponadto pracy socjalnej i wsparcia
finansowego. Dzia³ania skierowane s¹ do osób bezrobotnych, pozosta-
j¹cych w wieku aktywnoœci zawodowej i bêd¹cych klientami oœrodka
pomocy spo³ecznej. Projekt realizowany jest w priorytecie VII Pro-
mocja integracji spo³ecznej, dzia³anie rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji, poddzia³anie Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej Programu operacyjnego
Kapita³ Ludzki. W bie¿¹cym roku wsparciem objêtych zostanie14 osób,
w tym 10 kobiet i 4 mê¿czyzn. W wyniku spotkañ  rekrutacyjnych
ustalone zosta³y formy wsparcia, które odpowiadaj¹ na indywidualne
potrzeby wszystkich uczestników projektu, w zwi¹zku z czym od-
bêd¹ siê nastêpuj¹ce szkolenia:

1. aktywizacja spo³eczna - treningi kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecz-
nych
w terminie 16-20.04.2012r., w którym uczestniczyæ bêdzie 14 osób,
2. aktywizacja edukacyjna w tym:
a) kurs - "Sprzedawca w handlu detalicznym z obs³ug¹ kas fiskalnych
i wizualizacj¹ towaru wraz z profesjonalna obs³uga klienta" w terminie
01-31.08.2012r. w którym  uczestniczyæ bêdzie 5 kobiet,
b) kurs - "Opiekun dzieciêcy i opiekun osoby doros³ej z podstawami
jêzyka niemieckiego" w terminie 04.09 - 25.10.2012r., w którym uczest-
niczyæ bêdzie 5 kobiet,
c) kurs - "Drwal - operator pilarek" w terminie 07.05- 06.06.212r. w
którym uczestniczyæ bêdzie 3 mê¿czyzn,
d) kurs - "Magazynier oraz kierowca wózków jezdniowych z napêdem
silnikowym z bezpieczn¹ wymian¹ butli gazowych + uprawnienia UDT"
w okresie od 01.08. do 14.09.2012r., w którym uczestniczyæ bêdzie 1
mê¿czyzna.
3. aktywizacja zdrowotna - warsztaty psychologiczne indywidualne i
grupowe w terminie 06-16.11.2012r. w którym uczestniczyæ bêdzie 14
osób.

Wszystkie szkolenia zakoñcz¹ siê uzyskaniem certyfikatu, a szkolenia
edukacyjne dodatkowym zaœwiadczeniem potwierdzaj¹cym  zdobycie
nowych umiejêtnoœci  i uprawnieñ, które przyczyni¹ siê do poprawy
pozycji na rynku pracy naszych uczestników.

Dodatkowo zaplanowane s¹  dzia³ania œrodowiskowe, które pozwol¹
na integracjê grupy oraz wykorzystanie w praktyce zdobytej podczas
szkoleñ wiedzy. Ponadto dzia³ania œrodowiskowe maj¹ na celu prze-
ciwdzia³anie marginalizacji wykluczeniu spo³ecznemu oraz wzmacnia-
niu wiêzi rodzinnych. Projekt realizowany jest w okresie styczeñ -
grudzieñ 2012r.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego Twój czas - Twoja szansa  

CZ£OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
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Wieœ aktywna i ucz¹ca siê

Od pocz¹tku roku w Czaplach realizowany jest projekt skierowany do mieszkañców wsi oraz pozosta³ych so³ectw z Gminy Pielgrzymka. W
ramach zadañ wykonano adaptacjê pomieszczenia w Œwietlicy Wiejskiej w Czaplach na biuro projektu i miejsce przeprowadzania warsztatów.
W styczniu podczas ferii zimowych organizowane by³y zajêcia edukacyjne, plastyczne i artystyczne dla dzieci, pn. Feriada. Z tej formy
spêdzania wolnego czasu skorzysta³o wielu uczestników. Dzieci mia³y do dyspozycji ró¿ne materia³y edukacyjne, opiekê pani pedagog oraz
codzienny posi³ek. Na koniec ferii dzieci zorganizowa³y przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka, na które przybyli liczni goœcie. W marcu
przeprowadzone by³y warsztaty z rêkodzie³a- Szyde³kowanie, których motywem przewodnim by³a Wielkanoc. Zajêcia cieszy³y siê du¿ym
powodzeniem. Uczestnikom zagwarantowano materia³y do wykonania ozdób wielkanocnych.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u w zajêciach, harmonogram przedstawia siê nastêpuj¹co:
- warsztaty z tworzenia bi¿uterii - kwiecieñ,
- warsztaty z bibu³karstwa- maj,
- zagospodarowanie terenu zielonego - maj,
- pi³ka no¿na dla dzieci- zajêcia z trenerem -czerwiec -sierpieñ,
- piknik rowerowy - czerwiec,
- aerobik - czerwiec,
- kurs komputerowy dla doros³ych- sierpieñ,
- konkurs fotograficzny - wrzesieñ-paŸdziernik,
-spotkanie podsumujecie dla uczestników- paŸdziernik.

Wszelkie informacje na temat dok³adnych terminów zajêæ s¹ dostêpne na stronie internetowej www.czaple.info

Projekt "Wieœ aktywna i ucz¹ca siê" jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego realizowany przez Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pielgrzymce
w partnerstwie z Towarzystwem Mi³oœników Gminy Pielgrzymka w ramach Poddzia³ania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Puchar Wójta w Tenisie Sto³owym  14.01.2012 r. 
Gminny Turniej w Pi³kê Rêczn¹   21.01.2012 r. 
Gminny Turniej w Pi³kê Siatkow¹  28.01.2012 r. 
Gminny Koncert Kolêd  29.01.2012 r. 
Miêdzygminny Turniej Orlików  04.02.2012 r. 
Gminny Turniej w Warcaby  11.02.2012r. 
Gminny Turniej w Szachy - GOKSiR 18.02.2012 r. 
Gminny Dzieñ Kobiet - GOKSiR 08.03.2012 r. 
Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi 2011 kwiecieñ 2012 r. 
Piknik Pi³karski w Sêdzimirowie 03.05 2012 r. 
Turniej Łuczniczy o Puchar Dyrektora GOKSiR 03.05.2012 r. 
Dzieñ Dziecka/Piknik Rodzinny w Pielgrzymce  02.06.2012 r. 
Czarodziejska Noc Œwiêtojañska pod Ostrzyc¹ 22.06.2012 r. 
Gminny Dzieñ Sportu    26.06.2012 r. 
Gminne Zawody Sportowo–Po¿arnicze w Czaplach  czerwiec 2012 r. 
Turniej Pi³karski o Puchar Wójta Gminy w Pielgrzymce lipiec 2012 r. 
Biesiada Zespo³ów Kresowych w Pielgrzymce  05.08.2012 r. 
Do¿ynki Gminne w Twardocicach 02.09.2012 r. 

Harmonogram g³ównych imprez kulturalnych na 2012 rokHarmonogram g³ównych imprez kulturalnych na 2012 rokHarmonogram g³ównych imprez kulturalnych na 2012 rokHarmonogram g³ównych imprez kulturalnych na 2012 rokHarmonogram g³ównych imprez kulturalnych na 2012 rok

Bli¿szych informacji udziela Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pielgrzymce, 59-524 Pielgrzymka, tel. 76 8775-124.
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GMINNY   KONCERT    KOLÊD
 29 stycznia 2012 roku, na terenie Gminy Pielgrzymka odby³o siê Wielkie
Kolêdowanie. W niedzielne przedpo³udnie, we wszystkich Koœcio³ach ca³ej
gminy rozbrzmiewa³y dŸwiêki kolêd i pastora³ek wykonywanych przez
nasze rodzime zespo³y folklorystyczne.
Aby zwiêkszyæ liczbê s³uchaczy, zmieniono formu³ê organizacji doroczne-
go Przegl¹du Kolêd. Pomys³ spotka³ siê z ciep³ym przyjêciem przez zespo-
³y folklorystyczne, ksiê¿y i samych mieszkañców. Dziêki temu, ¿e kon-
certy odby³y siê w ka¿dym koœciele, mieszkañcy nie musieli przemieszczaæ
siê poza swoj¹ miejscowoœæ, co by³o znacznym utrudnieniem zw³aszcza dla
ludzi starszych.
Kolêdowanie odby³o siê wed³ug nastêpuj¹cego scenariusza: FUD¯IJAMKI
z Proboszczowa kolêdowa³y w Koœciele w Sêdzimirowie, POLANKI z No-
wej Wsi Grodziskiej w Koœciele w Czaplach, PIELGRZYMIANKI w Ko-
œciele w Proboszczowie, KGW SÊDZIMIRÓW w Koœciele w Wojcieszynie,
SAMI SWOI z Wojcieszyna w Koœciele w Twardocicach, MACIERZANKI
z Twardocic w Koœciele w Nowej Wsi Grodziskiej, a CZAPLANKI kolêdo-
wa³y w Koœciele w Pielgrzymce.
W uroczystej atmosferze koœcio³ów, czêsto przy akompaniamencie akor-
deonu, zespo³y uœwietnia³y odprawianie liturgii. Mieszkañcy z zaciekawie-
niem s³uchali kolêd i pastora³ek, równie¿ tych mniej znanych i popular-
nych. Niejedna ³za wzruszenia pojawi³a siê, gdy po wielu latach mo¿na by³o
us³yszeæ utwór, który pamiêta siê jak przez mg³ê z dzieciñstwa.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim zespo³om za to, ¿e kultywuj¹ tradycjê
wspólnego œpiewania kolêd i pastora³ek, a ksiê¿om i mieszkañcom za
serdeczne przyjêcie wykonawców w swoich parafiach.
Zwieñczeniem Koncertu Kolêd by³o wspólne spotkanie wszystkich zespo-
³ów w Kolebach, wymiana doœwiadczeñ oraz wspólne kolêdowanie. Wszyst-
kie zespo³y otrzyma³y nagrody i dyplomy za udzia³ w Gminnym Koncercie
Kolêd.

Mamy nadziejê, ¿e ta forma kolêdowania zostanie powtórzona w latach
nastêpnych.

FILM    D OKUMENTALNY
Dnia 1 lutego 2012 r. rozpoczêto nagrania do filmu dokumentalnego pt.
"Zatrzymane chwile". Nagrania zainaugurowano w so³ectwie Proboszczów.
Bohaterami tego przedsiêwziêcia s¹ pierwsi osadnicy ziem Gminy Piel-
grzymka. Kamera podczas prowadzonych rozmów zarejestrowa³a wspo-
mnienia z tamtych dni, które czasami sprawiaj¹ ból, ale s¹ baga¿em nie-
zbêdnym dla m³odego pokolenia.
Nagrania zakoñczono dnia 15 lutego 2012 r. we wsi Wojcieszyn. W sumie
odwiedzono 21 osób w 7 so³ectwach. Nagrano  ponad 10 godzin materia³u
z udzia³em wspania³ych osób, które podzieli³y siê z nami swoimi prze¿y-
ciami. Z tych nagrañ powstanie film, który bêdzie mia³ swoja premierê w
okolicach maja i czerwca tego roku. Mamy nadziejê, ¿e choæ w czêœci uda
nam siê zatrzymaæ wspomnienia na taœmie filmowej i przekazaæ je nastêp-
nym pokoleniom. Ju¿ w tej chwili chcemy podziêkowaæ wszystkim oso-
bom, które zechcia³y przekazaæ nam czêœæ swojej historii.

DZIEÑ KOBIET NA WESO£O
"Ze wszystkich kobiet najpiêkniejszych, mi³ych - niech przyjdzie ona
jedna - piêkniejsza od ka¿dej, z któr¹ porównaæ siê nikt nie ma si³y, bo gasi
inne jak noc gasi gwiazdy".

Tymi s³owami rozpoczê³a siê uroczystoœæ Œwiêta Kobiet pod has³em "Baby,
ach te baby" dnia 8 marca 2012r. o godz. 15.00.  Przez ca³y czas spotkania
towarzyszy³o nam radio "Eden", które specjalnie na tê okazjê emitowa³o
na antenie najwiêksze szlagiery zwi¹zane z babskim œwiêtem. W programie
przewidziano wiele atrakcji, a czêœci¹ artystyczn¹ zaj¹³ siê M³odzie¿owy
Kabaret BEKA. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych i z³o¿eniu
¿yczeñ, Kabaret Beka rozpocz¹³ swoje zadanie prezentuj¹c: wizytê prof.
Wac³awa Rozmazanego, który jako znawca niewiast zdefiniowa³ kim jest
kobieta i przedstawi³ jej typy, w które wcieli³a siê m³odzie¿. Nastêpnie
zagrano scenki: "Ewa i Adam w krainie Eden", a tak¿e "Ewa Farna i Adam
Ma³ysz w XXI wieku", "Ma³¿eñstwo po œlubie" i "Ma³¿eñstwo z dwudzie-

stoletnim sta¿em". Dziewczêta z kabaretu poruszy³y tematy mêsko-dam-
skie "W kawiarni i przy kawie w domu", odwiedzi³ nas równie¿ kardiolog dr
Babuszka z Ukrainy rozdaj¹c sercowe recepty oraz policjant szukaj¹cy
zaginionej kobiety.
Kabaret rozœmieszy³ Panie do ³ez. Na podsumowanie grupa "GIRLS" z kl.
IV Szko³y Podstawowej w Pielgrzymce zatañczy³a taniec wykonuj¹c akro-
batyczn¹ piramidê. Wszyscy wystêpuj¹cy wykonawcy spisali siê na szóst-
kê z plusem. Nastêpnie zosta³y odczytane dwa wiersze Pani Marii Hamer-
skiej napisane specjalnie na dzisiejsz¹ okolicznoœæ.
Goszcz¹ca w GOK-u Pani Ma³gorzata Gruszczyñska zademonstrowa³a obec-
nym instrukta¿ w³aœciwego poruszania siê z czarodziejskimi kijkami nor-
dic-walking zapraszaj¹c sympatyków ruchu na marsz z kijkami witaj¹cy
Wiosnê 2012. Zaprezentowa³a równie¿ krótkie nagranie filmowe z lekcj¹
pokazow¹. Tego popo³udnia podczas ca³ej uroczystoœci eksponowaliœmy u
siebie niezwyk³¹ rzeŸbê pana Andrzeja Mirka. Pan Andrzej opowiedzia³

nam historiê zwi¹zan¹ z fantastyczn¹ "Fortun¹". A by³o co podziwiaæ…
Spotkanie od strony kulinarnej przygotowa³y PIELGRZYMIANKI. Panie
z zespo³u folklorystycznego pokaza³y swój kunszt w ca³ej krasie.
Galeria ludzi z pasj¹ powiêkszy³a siê o kolejne osoby. Do Krêgu Ludzi z
Pasj¹ wesz³y dzisiaj : Pani Maria Hamerska, Pani Ma³gorzata Gruszczyñ-
ska, Zespó³ Folklorystyczny PIELGRZYMIANKI oraz Pan Andrzej Mi-
rek. Wszyscy pasjonaci otrzymali z³ote karty cz³onkowskie. Po emocjo-
nuj¹cych prze¿yciach zaproszono wszystkie Panie do sto³u na przygoto-
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wane menu. Dzieñ Kobiet wszed³ na sta³e do terminarza imprez Oœrodka
Kultury.

WIOSNA 2012
Organizowane ju¿ od roku w Oœrodku Kultury cykliczne spotkania rêko-
dzielnicze mia³y miejsce dnia 21.03.2012 r. o godz. 9.30. Przygotowane
warsztaty tematycznie zwi¹zane ze Œwiêtami Wielkiej Nocy, swoj¹ obec-
noœci¹ zaszczyci³y Panie z Krêgu Ludzi z Pasj¹. Po przywitaniu obecnych
i wprowadzeniu w uroczysty, œwi¹teczny nastrój rozpoczêliœmy artystycz-
ne zmagania. Wiosenne warsztaty poprowadzi³y: Pani Irena Hodowana,
Pani Wanda Kazek, Pani Irena Walasek i Pani Mariola Didek. W warszta-
tach wziê³y udzia³ osoby doros³e m.in. Panie z filii bibliotecznych oraz
dzieci ze Szko³y Podstawowej w Pielgrzymce z wychowawczyni¹. Lokalne
artystki przywioz³y ze sob¹ w³asnorêcznie wykonane cudeñka, a dysponu-
j¹c swoim zapleczem oraz materia³ami zakupionymi przez GOKSiR w
Pielgrzymce pomaga³y innym w wykonaniu w³asnorêcznych ozdób wiel-
kanocnych. Ka¿dy próbowa³ swoich si³ manualnych i op³aci³o siê. Na
wszystkich twarzach po wielu chwilach pracy i skupienia malowa³ siê uœmiech
radoœci. W tak weso³ej, przyjaznej atmosferze powsta³y przepiêkne, eko-
logiczne palemki, dekoracyjne wydmuszki i wiele wiosennych, koloro-
wych kwiatów bêd¹cych ozdob¹ œwi¹tecznych sto³ów. Œwi¹tecznymi pre-
zentami dla uczestników by³y w³asnorêcznie wykonane dzie³a.
Dziêkujemy wszystkim Paniom za cenny czas i podzielenie siê z nami
swoimi umiejêtnoœciami.

Informacje z ¿ycia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pielgrzymce
Pracownicy filii bibliotecznych w I kwartale bie¿¹cego roku zakoñczyli
cykl szkoleñ informatycznych i otrzymali certyfikaty uczestnictwa w
szkoleniach. Dziêki temu poznali mo¿liwoœci sprzêtu komputerowego,
którym dysponuj¹ od zesz³ego roku. Ka¿da Biblioteka zakupi³a równie¿
nowoœci czytelnicze dla ró¿nych grup czytelników. Starano siê tak dobraæ
literaturê, aby ka¿dy znalaz³ cos ciekawego dla siebie.
W Bibliotece w Pielgrzymce 20 marca rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ Dysku-
syjny Klub Ksi¹¿ki (w skrócie DKK). Opiekunem i moderatorem jest Pani
£ucja Lipowiecka, która zachêca³ sta³ych czytelników do udzia³u w DKK.
Ksi¹¿ki na spotkania mi³oœników czytania wypo¿yczane SA z dolnoœl¹-
skiego DKK, dziêki temu mamy mo¿liwoœæ zapoznaæ siê z ksi¹¿kami,
których nie mamy na swoich pó³kach, a chêtnie chcielibyœmy je przeczy-
taæ. Ide¹ DKK jest czytanie ksi¹¿ek, a nastêpnie wymiana opinii, recenzji
i rozmowa o nich. Cieszymy siê bardzo, ¿e na pierwszym spotkaniu poznaæ

mogliœmy preferencje czytelnicze uczestników, mogliœmy zebraæ informa-
cje o ksi¹¿kach wartych polecenia i w mi³ej atmosferze spêdziæ popo³u-
dnie. Kolejne spotkanie DKK jest zaplanowane na 10 kwietnia o godzinie
17.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

KONKURS   CZYTELNICZY
Dnia 27 marca 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pielgrzymce
odby³ siê konkurs czytelniczy dla dzieci pod has³em "NASZE ULUBIONE
BAŒNIE".
W konkursie wiedzy wystartowa³o 6 osób z klas I-III ze Szko³y Podstawo-
wej w Pielgrzymce. Wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z histori¹ pisa-
nia baœni, motywami ich powstawania. Przytoczono fragment najstar-
szych Baœni z tysi¹ca i jednej nocy.
Nastêpnie ka¿dy uczestnik mia³ do rozwi¹zania test z 37 pytaniami. Pyta-
nia by³y na pozór ³atwe, ale nale¿a³o siê dobrze wczytaæ w treœæ pytania,
aby nie pope³niæ b³êdów. Ka¿dy, kto zapozna³ siê z wymaganymi Baœniami,
nie mia³ wiêkszych problemów z odpowiedzi¹ na wiêkszoœæ pytañ.

Po rozwi¹zaniu testu przez wszystkich uczestników, komisja uda³a sie na
obrady, a uczestnicy rozwi¹zywali baœniowe zagadki i konkursy.
Konkurs czytelniczy wy³oni³ nastêpuj¹cych zwyciêzców:
I miejsce zajê³a Marcelina Matuszak, zdobywaj¹c a¿ 36 punktów,
II miejsce zajê³a Weronika Waseñczuk
III miejsce zajê³a Anita Majchrzak
Pozostali zawodnicy, tj.  Alicja Waseñczuk, Mi³osz Chojecki i Mate-
usz Wojdy³a otrzymali dyplomy za udzia³ w konkursie. Ka¿dy zawodnik
otrzyma³ równie¿ piêkn¹ ksi¹¿kê i ³adn¹ zak³adkê. Po s³odkim poczêstun-
ku i poznaniu w³aœciwych odpowiedzi, dzieci z uœmiechem na twarzy roze-
sz³y siê do domów. Wszyscy byli ciekawi co jest zapisane na kartach
ksi¹¿ek, które otrzyma³y jako nagrody.

Biblioteka w Twardocicach - kalejdoskop
I.  W dniach 23.01 - 27.01 trwa³a akcja "Ferie w Bibliotece". W jej ramach
odbywa³y siê ró¿norodne zajêcia plastyczne, mo¿na by³o spróbowaæ si³ w
grach planszowych, uk³adaæ puzzle, buszowaæ w Internecie. Wielk¹ popu-
larnoœci¹ cieszy³y siê konkursy,
zgadywanki,  zabawy edukacyj-
ne. Uczestnicy akcji przygoto-
wali te¿ bardzo interesuj¹ce pra-
ce o ciekawych miejscach i lu-
dziach, zwi¹zanych z najbli¿sz¹
okolic¹, na konkurs "Cudze
chwalicie, swego  nie znacie".
Otrzymali za nie atrakcyjne na-
grody z Wydzia³u Promocji Sta-
rostwa Powiatowego w Z³otoryi.
Codziennie by³o weso³o, a fre-
kwencja przesz³a wszelkie ocze-
kiwania.
II.  Bardzo dobrze uk³ada siê
wspó³praca z Zespo³em Szkol-
no-Przedszkolnym w Twardoci-
cach. Ostatnio biblioteka w³¹-
czy³a siê w organizacjê Szkolne-
go Konkursu Recytatorskiego
"Wiosna", który odby³ siê 22
marca 2012. Uczestniczy³o w
nim 17 uczniów. Poniewa¿ po-
ziom by³ wyrównany,  wszyscy
otrzymali s³odycze, dyplomy i
nagrody. Dodatkow¹ atrakcjê
stanowi³a oprawa plastyczna
imprezy  - wœród recytuj¹cych
spacerowa³a piêknie ustrojona…
Pani Wiosna.
III. W styczniu, w ramach  Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek, otrzy-
maliœmy nowoczesny sprzêt
komputerowy. W godzinach pra-
cy biblioteki jest  wiêc dostêp do
bezp³atnego Internetu. Cieszy to
bardzo, zw³aszcza uczniów i stu-
dentów, którzy korzystaj¹ z nie-
go najczêœciej (g³ownie w celach
edukacyjnych, ale te¿ dla roz-
rywki).
IV.  Coraz wiêcej dzieci przy-
chodzi po lekcjach do bibliote-
ki, aby przyjemnie i po¿ytecz-
nie spêdziæ czas wolny. Do ich
dyspozycji s¹ atrakcyjne gry
planszowe, mog¹ te¿ przegl¹daæ
ciekawe ksi¹¿ki lub - pod okiem
bibliotekarza - odrobiæ lekcje.
Do czêstszego odwiedzania bi-
blioteki zapraszamy te¿ czytelników doros³ych. Z pewnoœci¹ ka¿dy znaj-
dzie w niej coœ interesuj¹cego.
V.  Ostatnio ksiêgozbiór biblioteki wzbogaci³ siê o kilkadziesi¹t nowych
pozycji.
S¹ to:
- piêkne bajki i ksi¹¿ki o charakterze  poznawczym dla dzieci,
- poradniki i leksykony dla ró¿nych grup wiekowych,
- ksi¹¿ki obyczajowe (czêsto z romansem w tle),
- reporta¿e i wspomnienia (np. Danuty Wa³êsy)
Tylko czytaæ, czytaæ, czytaæ!
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Z ¯YCIA SZKÓ£ I PRZEDSZKOLIZ ¯YCIA SZKÓ£ I PRZEDSZKOLIZ ¯YCIA SZKÓ£ I PRZEDSZKOLIZ ¯YCIA SZKÓ£ I PRZEDSZKOLIZ ¯YCIA SZKÓ£ I PRZEDSZKOLI
Gimnazjum w Pielgrzymce

SP Nowa Wieœ Grodziska

Program edukacyjny "Je¿d¿ê z
g³ow¹" rusza w Polskê!
Znamy ju¿ listê 100 gimnazjów
zakwalifikowanych do udzia³u w
tegorocznej edycji autorskiego
programu edukacyjnego Funda-
cji BG¯ "Je¿d¿ê z g³ow¹". Ju¿
w marcu niemal 5000 uczniów z ca³ej Polski rozpocznie zajêcia na
temat bezpieczeñstwa ruchu drogowego.  Wœród nich bêd¹ tak¿e ucznio-
wie z Gimnazjum im. W³. St. Reymonta w Pielgrzymce.
Sto szkó³ z ca³ego kraju znalaz³o siê w presti¿owym gronie placówek
przyjêtych do programu edukacyjnego Fundacji BG¯ "Je¿d¿ê z g³ow¹".
Wœród nich s¹ gimnazja z obszarów wiejskich i szko³y z ma³ych miej-
scowoœci (do 50 tys. mieszkañców). Kryterium wyboru szkó³ by³a
liczba zainteresowanych udzia³em w  programie uczniów (minimum 2
klasy). Celem programu "Je¿d¿ê z g³ow¹" jest promocja bezpiecznych
zachowañ na drodze wœród wszystkich uczestników ruchu drogowego
oraz propagowanie wiedzy na temat zmian w przepisach ruchu drogo-
wego wœród m³odych rowerzystów.
- Gimnazjaliœci maj¹ ju¿ swoje doœwiadczenie w jeŸdzie rowerowej,
maj¹ w³asne spostrze¿enia, w³asn¹ ocenê zachowañ innych uczestni-
ków ruchu drogowego. - powiedzia³a Teresa Turkowska, nauczyciel i
doradca metodyczny w zakresie wychowania komunikacyjnego m. st.
Warszawy. Dlatego s¹ tak wa¿n¹ grup¹ odbiorców dzia³añ z zakresu
bezpieczeñstwa ruchu drogowego i to oni w³aœnie - jako m³odzi eksper-
ci ruchu drogowego - bêd¹ wp³ywaæ na zmianê zachowañ równie¿
kierowców  - doda³a
Przez ostatnie tygodnie 170 nauczycieli uczestniczy³o w warsztatach
e-learningowych przygotowanych na potrzeby programu. Nauczycie-
le zapoznali siê z seri¹ filmów szkoleniowych przygotowanych przez
ekspertów ds. bezpieczeñstwa ruchu drogowego, pedagogów, a tak¿e
partnerów programu - Komendy G³ównej Policji i Krajowej Rady Bez-
pieczeñstwa Ruchu Drogowego. Wœród nich znalaz³y siê m.in. sekcje
bezpieczeñstwa ruchu drogowego, przeprowadzania i analizy badañ
spo³ecznych, a tak¿e tworzenia kampanii spo³ecznych. W tworzeniu
warsztatów dla nauczycieli, oprócz przedstawicieli partnerów progra-
mu, udzia³ brali tak¿e nauczyciele wychowania komunikacyjnego.
Nauczyciele z naszego gimnazjum uczestnicz¹cy w programie to
: Pani Ewa Grek-Piskorska - nauczycielka jêzyka niemieckiego
oraz pan Tomasz Ogonowski - nauczyciel fizyki, techniki i infor-
matyki - realizuj¹cy treœci wychowania komunikacyjnego w szko-
le. Programem objêtych jest 40 uczniów (klasa IB i IIC ).

 

Organizator:

Partnerzy:

SP Pielgrzymka
Wielkanocne Warsztaty
Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t w Szkole Podstawowej im. Jana Paw³a
II w Pielgrzymce zorganizowano warsztaty Wielkanocne. O pomoc
poproszono panie: Mariannê Kasprzyk, Honoratê Gomó³ka, Wandê
Kazek i Irenê Walasek, które uczy³y nie tylko uczniów, ale i nauczycie-
li, sztuki robienia ozdób z bibu³y. Zaproszone panie wyczarowywa³y
przepiêkne kwiaty, pokazywa³y w jaki sposób mo¿na samemu wyko-
naæ np. wielkanocn¹ palmê lub pisanki. Uczniowie z wielkim zaintere-

Œwi¹teczny czas
  Miesi¹c styczeñ obfitowa³ w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Gro-
dziskiej w ró¿nego rodzaju uroczystoœci. Pierwsza mia³a miejsce
15.01.2012 roku,  w koœciele Matki Boskiej Anielskiej uczniowie za-
prezentowali jase³ka szkolne. Wystêp by³ krótki,  ale bardzo wymow-
ny. Budynek koœcielny na krótk¹ chwilê zamieni³ siê w Betlejem, do
którego przybyli w piêknych i bogatych strojach trzej królowie.
 Przedstawienie zawsze cieszy siê du¿ym powodzeniem wœród miesz-
kañców miejscowoœci. Ka¿dy chêtnie przychodzi, aby zobaczyæ jak
rozwijaj¹ siê m³ode talenty aktorskie uczniów. W tym roku ca³kowity
dochód z jase³ek zosta³ przekazany na wyjazd dzieci do Mielna w
ramach Zielonej Szko³y.
W tym samym dniu, po po³udniu, radni Nowej Wsi Grodziskiej: Pani
Olga Kapral, Pan Ryszard Pisarski oraz Pan Miros³aw Korzystko zor-
ganizowali op³atek wiejski. W uroczystoœci swój udzia³ mia³a te¿ Rada

sowaniem naœladowali i s³uchali rad zaproszonych goœci. Wynikiem tej
wspólnej pracy by³a przepiêkna szkolna palma oraz wielkanocne stro-
iki.
Dziêki takim warsztatom mo¿liwa jest wymiana doœwiadczeñ i pozna-
nie wielu ciekawych i utalentowanych ludzi ¿yj¹cych w naszej gminie.
Tego typu zajêcia ucz¹ dzieci, ¿e wiele piêknych  i oryginalnych rzeczy
mo¿na wykonaæ samemu. A wspólna praca daje wiele satysfakcji. Dla-
tego wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne i pracownicy szko³y
chcieli gor¹co podziêkowaæ za poœwiêcony czas i cierpliwoœæ paniom:
Mariannie Kasprzyk, Honoracie Gomó³ka, Wandzie Kazek oraz Irenie
Walasek. Mamy nadziejê, ¿e takich spotkañ bêdzie jeszcze bardzo
wiele.
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Rodziców przy SP w  Nowej  Wsi Grodziskiej oraz zespó³ POLANKI.
Sala wiejska rozb³ys³a kolorowymi œwiate³kami na choinkach, sto³y
zape³ni³y siê s³odkoœciami, a w powietrzu unosi³ siê œwierkowy za-
pach. Przybyli goœcie wys³uchali  polskich kolêd, a tradycje  œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia przybli¿y³y w specjalnym wystêpie dzieci ze szko-
³y podstawowej. Imprezê uœwietni³ zespó³ FUD¯IJAMKI z Probosz-
czowa, którego cz³onkowie zaprezentowali wspó³czesn¹ wersjê jase-
³ek. Inscenizacja okaza³a siê bardzo wymowna i bliska ka¿demu uczest-
nikowi spotkania .Op³atek zakoñczy³ siê wspólnym œpiewem kolêd.
Dochód ze spotkania przeznaczony zosta³ na wyjazd dzieci do Mielna

Zespó³ Fud¿ijamki  w trakcie wystêpu

Uczniowie szko³y œpiewaj¹ kolêdy

Hucznych zabaw czas
Dyrekcja oraz Rada Rodziców przy SP w Nowej Wsi Grodziskiej
przygotowa³y zabawê karnawa³ow¹ dla dzieci oraz doros³ych. Impre-
zê prowadzi³ zespó³  z Wojcieszyna. Czêœæ pierwsza trwa³a od godzi-
ny 15.00 do 19.00 i przeznaczona by³a tylko dla dzieci. Najm³odsi nie
zawiedli. Salê w krótkim czasie wype³ni³y ksiê¿niczki, z³e czarownice
oraz wiele innych bajkowych postaci. Druga czêœæ zabawy przyci¹-
gnê³a  doros³ych. Karnawa³owe tañce trwa³y od 20:00 do godziny 04:00
rano. Impreza okaza³a siê udana, a dochód przeznaczono tradycyjnie
na wyjazd dzieci z Nowej Wsi Grodziskiej na Zielon¹ Szko³ê do Miel-
na.

Recytatorskie osi¹gniêcia
Pocz¹tkiem marca w Z³otoryi mia³ miejsce Powiatowy Konkurs Recy-
tatorski PEGAZIK. Szko³ê w Nowej Wsi Grodziskiej reprezentowa³y
dwie uczennice klasy trzeciej: Amanda Bandyk i Dominika Guz. Dziew-
czynki zosta³y wy³onione w etapie szkolnym tego¿ konkursu. Impre-
za jak zawsze przyci¹gnê³a najlepszych recytatorów z ca³ego powiatu.
Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani. Amanda Bandyk zajê³a

SP Twardocice

wysokie trzecie miejsce, a Dominika Guz wyró¿nienie. Bior¹c pod
uwagê m³ody wiek obu uczestniczek uwa¿amy, ¿e osi¹gnê³y sukces
startuj¹c ze starszymi kole¿ankami i kolegami.
Liczymy, ¿e za rok m³ode finalistki nabior¹ nowych doœwiadczeñ i na
nastêpnym konkursie osi¹gn¹ podobne lub jeszcze wy¿sze noty.

Nocka w szkole
Niechaj strachy id¹ precz, "Nocka w szkole" - super rzecz
Rymowanka ta dodawa³a odwagi wszystkim dzieciom z klas I - III, a w
szczególnoœci ich rodzicom, które w pi¹tkowy wieczór 16 marca z
pe³nym wyposa¿eniem w materace, œpiwory i jedzenie spotka³y siê w
szkole, aby spêdziæ tam noc, do której wczeœniej przygotowywa³y siê
w ramach zajêæ projektowych "Z ma³ej szko³y w wielki œwiat".
Grupy mia³y przydzielone zadania:
"Sokole oczy" - sprawdza³y co noc¹ widaæ  w szkole, jak wygl¹daj¹
przedmioty, ludzie?
"£owcy dŸwiêków" - co noc¹ s³ychaæ? Jak s³ychaæ ró¿ne odg³osy?
"Wielkie serca" - sprawdza³y, jak siê mo¿na czuæ w nocy, jeœli siê nie
œpi.
Po wieczorze pe³nym wra¿eñ, zabaw i gier nadesz³a oczekiwana noc.
Oczywiœcie tak jak dzieci przypuszcza³y, s³ychaæ by³o ró¿nego rodza-
ju odg³osy, dŸwiêki, ale najwiêksz¹ niespodziank¹ by³ duch, którego
jednak uczestnicy zupe³nie siê nie bali. Sobotni ranek up³yn¹³ uczniom
na opowiadaniu i rysowaniu swoich wra¿eñ po nocce oraz na szukaniu
odpowiedzi na wczeœniej postawione pytania. Nocka siê uda³a, a dzieci
ju¿ dziœ oczekuj¹ kolejnego takiego spotkania.

WITAJ WIOSNO!
21 marca 2012r. dzieci z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Twardo-
cicach przywita³y wiosnê. O godzinie 9.30 wszyscy uczniowie oraz
przedszkolaki wziê³y udzia³ w przedstawieniu przygotowanym przez
klasê V specjalnie na tê okazjê. Nastêpnie wszyscy uczniowie razem z
wychowawcami udali siê na ognisko, a przedszkolaki wróci³y do przed-
szkola, gdzie czeka³a na nich Panna Marzanna. Po d³ugim spacerze w
poszukiwaniu oznak wiosny "ekologicznie" utopili swoj¹ kuk³ê i ze
œpiewem wrócili do przedszkola. Humory wszystkim dopisywa³y, a
s³oneczko z godziny na godzinê grza³o coraz bardziej.

OG£OSZENIE !

Dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Twardocicach
informuje, i¿ w dniach od 2 do 30 kwietnia 2012r. odbêd¹
siê zapisy dzieci do Gminnego Przedszkola  w Twardoci-
cach (w wieku od 3 do 4 lat, w wyj¹tkowych przypadkach

2,5 roku) na nowy rok szkolny 2012/2013.
Karty zg³oszenia do wype³nienia przez rodziców mo¿na

pobieraæ w sekretariacie  szkolnym od 2 kwietnia 2012r.
Przypominamy, ¿e liczba miejsc jest ograniczona,

a o ostatecznym przyjêciu dziecka bêdzie decydowa³a
komisja rekrutacyjna.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie
szkolnym lub pod numerem telefonu (76) 877 50 82.
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SP Proboszczów
Od stycznia 2012 r. dzia³a nowa strona

Szko³y Podstawowej im. W. Puchalskiego w Proboszczowie.
Serdecznie zapraszamy na:

www.spproboszczow.pl
Znajdziecie tam wszystkie aktualnoœci z ¿ycia szko³y,

galerie zdjêæ, ciekawostki, zadania, porady,
a tak¿e gry…

Dziewczyny lubi¹ br¹z?
28 lutego na hali sportowej "Têcza" w Z³otoryi odby³y siê Powiatowe
Rozgrywki w Pi³kê Siatkow¹ kl. IV - VI  w kategorii dziewcz¹t.
Szko³ê reprezentowa³a dru¿yna kl. VI w sk³adzie: P.Grzelczyk,K.Sto-
larczyk, Z.Janikowska, M.Rudzicka, D.Trymerska, K.Kozyra, P.KaŸ-
mierczak, K.Siwiñska, M.Semeniuk. Dziewczyny po d³ugich zmaga-
niach uplasowa³y siê na 3 miejscu. Klasa IV reprezentowana przez
B.Stêpieñ, A.Trymersk¹, R.Nowaczewsk¹,P.Turkiewicz i S.Ozgê za-
jê³a równie¿ trzecie miejsce. Rzeczywiœcie - nasze dziewczyny lubi¹
br¹z. Dru¿yny ch³opców w pi³ce siatkowej cztery dni wczeœniej rów-
nie¿ zajê³y trzecie miejsca. Ponadto  w rozgrywkach w tenisa sto³owe-
go na szczeblu powiatu, które mia³y miejsce 5 marca w Giera³towcu
dru¿yna ch³opców w sk³adzie A.Sowa i S.Rabski uplasowa³a siê tak¿e
na trzecim miejscu. Mo¿na wiêc œmia³o powiedzieæ, ¿e CH£OPCY
TE¯ LUBI¥ BR¥Z.

Wiosna  z Kaczk¹
Uczniowie Szko³y Podstawowej im. W³odzimierza Puchalskiego w
Proboszczowie po raz kolejny u stóp Ostrzycy powitali Wiosnê z
myœliwymi.
Myœliwy z Ko³a £owieckiego "Cyranka" w przyjaznej atmosferze
opowiedzia³ uczniom naszej szko³y o programie "o¿ywiæ pola", o
wzajemnej wspó³pracy i zaplanowanych wspólnych dzia³aniach - jest
to Rok Kaczki. Uczniowie dowiedzieli siê ciekawych informacji o zwy-
czajach kaczek, siedliskach i programie objêcia kaczek obserwacj¹ i
ochron¹ na naszym terenie. W trakcie imprezy odby³y siê liczne kon-
kursy ekologiczne z nagrodami. W czasie, gdy uczniowie mêczyli siê
nad zadaniami konkursowym, inni uczestnicy imprezy próbowali roz-
paliæ ognisko i upiec kie³baski. A nie by³o to  zadanie ³atwe, poniewa¿
drewno przygotowane do palenia by³o po zimie jeszcze mokre. Wy-
trwa³oœæ jednak zawsze zostaje nagrodzona, wiêc i tym razem siê uda-
³o. Wreszcie przyszed³ czas na rozstrzygniêcie konkursów i rozdanie
nagród.
W  "Szkolnym Konkursie Ekologicznym Wiedzy o Lesie" klas star-
szych
 I miejsce zajê³a -  Ania Tarczoñ - uczennica klasy V
II miejsce - Martyna Rudzicka - uczennica klasy VI

III miejsce - Barbara Stêpieñ - uczennica klasy IV
Gdzie siê podziali ch³opcy? Czy¿by o lesie nic nie wiedzieli?
W grupie m³odszej nagrodzeni zostali:
Józek Semeniuk, Hubert Olech , Dominik Œwita³a , Dominik
Dêbiñski, Antek Odziemek

Najm³odsza laureatka naszych zmagañ konkursowych - Oliwia - ma
zaledwie 5 lat, a ju¿ potrafi zwyciê¿aæ.
Z wiosn¹ budzi siê nowe ¿ycie - wspólnie z Ko³em £owieckim "Cyran-
ka" narodzi³y siê nowe pomys³y  na dalsz¹ wspó³pracê …

Wiosenne przebudzenie Proboszczowa

  Dnia 27 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej im. W³odzimierza
Puchalskiego odby³y siê warsztaty wielkanocne, których inicjatorem
ju¿ po raz drugi jest Rada Rodziców. Mieliœmy okazjê poznaæ techniki
zdobienia, malowania jajek. Pani Bronis³awa Pitera z Nowej Wsi Gro-
dziskiej nauczy³a nas robiæ kraszanki. Pani Sylwia Jaworska i pani
Katarzyna Sowa pokaza³y sposoby wykonania kwiatów z krepiny.
Szyde³kowych cudeniek uczy³a nas pani Dorota Œliwowska. Pod okiem
pani Lucjany Sarny nauczyliœmy siê zdobiæ wielkanocne koszyki. Na
czasie by³a pani Alina Hanusiewicz, której jajko Euro 2012 cieszy³o siê
du¿ym zainteresowaniem. Piêkna wystawê ozdób wielkanocnych za-
prezentowa³a i ujawni³a tajniki wykonania pani Celina Stolarczyk. Nie
zabrak³o tak¿e pani El¿biety Szymczyk, która tradycyjnie prezento-
wa³a swoje papierowe ozdoby. W trakcie warsztatów uczniowie pre-
zentowali symbole wielkanocne. By³o stukanie, turlanie i bieganie z
jajkiem, œpiew i taniec. Na koniec podziwialiœmy wystawê zagryzaj¹c
wielkanocnymi babeczkami lukrowanymi przez dzieci i cieszyliœmy
siê widokiem ¿ywego wielkanocnego  " zaj¹czka".

Orkiestra pierwszej pomocy

 Nauczy³em siê wzywania i udzielania  pomocy! Sta³em siê ma³ym
ratownikiem! Tak mog¹ ju¿ œmia³o powiedzieæ o sobie uczniowie klas
I-IV w Szkole Podstawowej im. W³. Puchalskiego w Proboszczowie.
Uczestniczyli oni, 26 marca 2012r , w warsztatach na których zg³êbili
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SP Sêdzimirówtajniki ratowania ludzkiego ¿ycia, zanim przyjedzie pogotowie ratun-
kowe.
  Zajêcia zorganizowano w Muzeum Z³ota w Z³otoryi w ramach Pro-
gramu Ratujemy i Uczymy Ratowaæ, autorstwa Fundacji Wielkiej Or-
kiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Dzieci wzbogaci³y nie tylko swoj¹ wie-
dzê teoretyczn¹ ,ale przede wszystkim mia³y mo¿liwoœæ nabycia umie-
jêtnoœci praktycznych zwi¹zanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

Dziœ ka¿dy z uczniów umie oceniæ zagro¿enie, wie jak wezwaæ
pomoc, ocenia czy osoba poszkodowana oddycha, uk³ada j¹ w pozycji
bocznej, potrafi wykonaæ oddechy ratownicze i uciski klatki piersio-
wej. I choæ æwiczenia by³y prowadzone na fantomach i zdrowych,
sprawnych rówieœnikach, to na pewno dzieciaki zapamiêtaj¹, ¿e w taki
sam sposób , ze spokojem i sprawnie mog¹ pewnego dnia uratowaæ
komuœ ¿ycie.
WA¯NA WIADOMOŒÆ: gdyby, co dziesi¹ty mieszkaniec Ziemi po-
trafi³ udzielaæ pierwszej pomocy, ocali³oby to milion ludzi rocznie. A
wiêc uczmy siê  ratowaæ, bo naprawdê ka¿de ¿ycie ludzkie jest bezcen-
ne!

Palmowe szaleñstwo

        Rodzice uczniów klasy pierwszej i trzeciej ze Szko³y Podstawo-
wej w Proboszczowie postanowili w³asnorêcznie przygotowaæ palmy
wielkanocne, które rozprowadzone zosta³y po mszach jednej z nie-
dziel. Rodzice wykazali siê ogromn¹ wyobraŸni¹ i niesamowitymi zdol-
noœciami. Stosowali ró¿ne techniki, wykorzystuj¹c materia³y od tych
tradycyjnych do sztucznych  - wykonanych samodzielnie. Zaintereso-
wanie nietypowymi palmami by³o ogromne. Powtórzymy akcjê za
rok!

W okresie od grudnia 2011r  do
lutego 2012r  uczniowie klas IV-
VI realizowali projekt edukacyj-
ny pt. "Nie pozwolimy, aby
zasypa³y nas odpady". Efektem
koñcowym ww. projektu s¹ na-
krêcone przez uczniów filmiki
edukacyjne o czterech rodzajach
odpadów: plastiku, papierze,
puszek ALU i szk³a.

JASE£KA
Dnia 08.01.2012 roku w Koœciele Parafialnym Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego w Sêdzimirowie odby³y siê Jase³ka zorganizowane przez
uczniów Szko³y Podstawowej. Dzieci w bardzo radosnym nastroju
opowiedzieli o narodzinach Jezusa. Zgromadzeni po raz kolejny mogli
prze¿yæ historiê Marii i Józefa szukaj¹cych miejsca do schronienia na
noc, którzy po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali siê prze-
nocowaæ w stajni. Jednak to do nich i ma³ego Jezuska przybyli tak
honorowi goœcie jak trzej mêdrcy i z³o¿yli dzieci¹tku pok³on.Ca³oœæ
przedstawienia pokazuj¹cego scenki z ¿ycia nowonarodzonego dzie-
ci¹tka, pasterzy, mêdrców i Heroda , przeplatana by³a nie tylko kolêda-
mi ale tak¿e pastora³kami. Jase³ka pozwoli³y poczuæ rodzinn¹ atmos-
ferê œwi¹t i rozpoczê³y wspólne œwiêtowanie narodzin Zbawiciela.Sztu-
ka zaprezentowana przez uczniów bardzo siê spodoba³a zebranym
goœciom i parafianom w Koœciele. Zebrane przez uczniów datki z tacy
zosta³y przekazane na wyjazd do Wroc³awia.

ZABAWA  KARNAWA£OWA

W lutym w szkole odby³a
siê Zabawa Karnawa³owa,
w której uczestniczyli
uczniowie naszej szko³y,
jak równie¿ przedszkolaki
z naszego przedszkola.
Dzieci przysz³y piêknie
przebrane w stroje batma-
na, rycerza, ninja, motyl-
ka, nie zabrak³o ksiê¿ni-
czek i wró¿ek. W czasie
zabawy wybrano i nagro-
dzono dzieci, które najcie-
kawsze kostiumy. Aby uatrakcyjniæ zabawê przeprowadzono wiele
konkursów z nagrodami. Nie by³o dziecka, które nie otrzyma³oby upo-
minku. W zabawie pomagali równie¿ rodzice, którzy upiekli prze-
pyszne ciasta, kupili owoce i s³odycze. Wszyscy bawili siê wspaniale.

Przedszkole "S³oneczna Kraina" w Sêdzimirowie rozpoczê³o drugie
pó³rocze swojej dzia³alnoœci.  Kontynuujemy realizacjê treœci progra-
mowych w³aœciwych dla danej grupy wiekowej. Dzieci opanowa³y ju¿
du¿y zasób wiedzy, umiejêtnoœci i zachowañ. Pozna³y wiele wierszy,
piosenek, tañców, zabaw, technik plastycznych. Bra³y udzia³ w kon-
kursie plastycznym pt. " Moje Bo¿e Narodzenie " organizowanym
przez Urz¹d Gminy Pielgrzymka, gdzie zosta³y wyró¿nione zdoby-
waj¹c dyplomy i upominki.
 Dzieci podczas zajêæ w przedszkolu maj¹ okazjê spotkania siê z cieka-
wymi ludŸmi. W ranach nauki o zawodach odwiedzili nas ju¿ m.in.
pielêgniarka oraz górnik. Goœcie chêtnie i ciekawie opowiadali  o cha-
rakterze swojej pracy, odpowiadali na wiele pytañ zadawanych przez
dzieci. Zajêcia z przedszkolakami prowadz¹ tak¿e logopeda, kinezjo-
log oraz psycholog. Dzieci chêtnie wspó³pracuj¹ ze specjalistami.
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W przedszkolu zorganizowaliœmy tak¿e dzieñ Babci i Dziad-
ka. Dzieci samodzielnie wykona³y upominki dla swoich babæ i dziad-
ków i przygotowa³y wystêp artystyczny. Wysoka  frekwencja dziad-
ków, wzruszenie, uœmiech na ich twarzach a tak¿e na twarzach dzieci
pokaza³y, ¿e bawili siê œwietnie a my mieliœmy ogromn¹ satysfakcjê
oraz przeœwiadczenie o potrzebie i celowoœci takich imprez integruj¹-
cych œrodowisko rodzinne z przedszkolem. Oprócz dnia Babci i Dziadka
w przedszkolu odby³o tak¿e spotkanie op³atkowe oraz powitanie wio-
sny po³¹czone z tematyk¹ nadchodz¹cych œwi¹t Wielkanocnych na
które zaprosiliœmy rodziców.

Rodzice uczestniczyli równie¿ w zabawie karnawa³owej. Tego
dnia do przedszkola przybyli ksiê¿niczki, wró¿ki, policjanci, spider-
man, Pippi Langstrumpf, motylek, czarownica, Jasmina, ninja a nawet
dynia. Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. By³y tañce i konkursy,
a przedszkolaki bawili siê wspaniale.

Ostatnim wydarzeniem jakie mia³o miejsce w przedszkolu "S³oneczna
Kraina" by³ wystêp teatru "Elf" z Legnicy ze spektaklem "Rysiu i
Ryœ". Sztuka oparta na polskiej bajce "O z³otym rysiu" wszystkim
bardzo siê podoba³a. Przedszkolaki z zaciekawieniem œledzi³y losy
bohaterów, podziwia³y piêkn¹ scenografiê  i kukie³ki, a na koniec nagro-
dzi³y aktorów brawami.

REALIZACJA PROJEKTU " Z MA£EJ SZKO£Y
w WIELKI ŒWIAT"

Pierwsza nocka w Szkole Podstawowej w Sêdzimirowie

24 lutego 2012 roku uczniowie klas I - III pozostali w szkole na noc
pod opiek¹ pani Ani Piwowarskiej i pani Uli Wróbel.
Nocleg by³ zorganizowany w ramach realizacji projektu "Z Ma³ej Szko³y
w Wielki Œwiat". Uczniowie mieli mo¿liwoœæ sprawdzenia, jakie to
uczucie chodziæ po szkole w pid¿amach  i domowych kapciach. Zanim

jednak do tego dosz³o, spotka³o ich wiele atrakcji. Impreza rozpoczê³a
siê o godzinie 19.00, kiedy to uczniowie zjawili siê w towarzystwie
rodziców ze œpiworami w rêkach i nadziej¹ prze¿ycia czegoœ niezwy-
k³ego. Wszyscy przybyli z wielkimi plecakami, materacami, podusz-
kami, kocami i w³asnymi przytulankami. Podczas nocnego pobytu  w
szkole uczniowie wiele atrakcji. Rozpoczêli od roz³o¿enia materacy i
ustalenia nocnego prawa. By³o bardzo weso³o. Uczestnicy ogl¹dali baj-
kê "Shrek". Po ciekawej bajce uczestniczyli w konkursie "Mam talent",
w którym wyst¹pili piosenkarze, kabareciarze oraz tancerze. Wszyst-
ko zosta³o uwiecznione kamer¹ obs³ugiwan¹ przez Emilkê. Wielk¹ nie-
spodziank¹ by³ duch, który przyby³ do naszej szko³y i którego niektó-
rzy bardzo siê wystraszyli. Do snu pani czyta³a nam "Strasznego Ka-
rolka" Po krótkiej nocy rano wszyscy zjedli œniadanie, spakowali siê,
posprz¹tali i udali siê do domów. Trzeba przyznaæ, ¿e chyba nigdy
wczeœniej tak bardzo uczniów to nie zmartwi³o.

Dzieñ wiosny w Szkole Podstawowej w Sêdzimirowie
21 marca wszyscy uczniowie naszej szko³y wraz z nauczycielami po-
witali wiosnê. Dzieci przygotowa³y Marzanny, z którymi przeszli
przez wieœ œpiewaj¹c piosenki o tematyce wiosennej. Po powrocie na
teren szko³y odby³ siê szkolny konkurs wiosenny. Uczniowie zapre-
zentowali przygotowane na t¹ okazje wiersze, piosenki, przys³owia o
wioœnie. Najlepsze wystêpy zosta³y nagrodzone. Uroczystoœæ zakoñ-
czyliœmy pieczeniem kie³basek.

MISTERIUM DROGI KRZY¯OWEJ

Okres przygotowywania paschalnego potocznie zwany Wielkim Po-
stem, sk³ania nas do refleksji nad w³asnym ¿yciem, nad swoimi uczyn-
kami. Zadajemy sobie pytania: "Co mogê zrobiæ aby byæ lepszym
cz³owiekiem?", a w wymiarze eschatologicznym: "Czy moje starania i
wysi³ki zapewni¹ mi miejsce w niebie?". Pan Jezus przecie¿ napomina

nas "Nawracajcie siê!". Dlatego Szko³a Podstawowa z Sêdzimirowa
przygotowuj¹c siê do najwa¿niejszych œwi¹t chrzeœcijañskich Zmar-
twychwstania Pañskiego przedstawi³a w koœciele parafialnym miste-
rium Drogi Krzy¿owej. Aktorami, którzy wcielili siê w postacie biblij-
ne byli uczniowie klasy 6. Piêkne stroje, muzyka z filmu "Pasja" stwo-
rzy³y niepowtarzalny modlitewny nastrój. Chc¹c wprowadziæ nas w
tajemnicê Wielkiej Nocy, po czternastu stacjach ukaza³ siê nam zmar-
twychwsta³y Jezus, w tej roli nieoceniony Krzysztof Lisowik. Wielkie
brawa dla tej grupy dzieci, tym bardziej, ¿e pantomima nie jest ³atwym
sposobem przekazu. Gratuluj¹c wystêpu sk³adamy jednoczeœnie ser-
deczne ¿yczenia z okazji Œwi¹t Wielkanocnych, Weso³ego Alleluja!
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£UCZNICTWO
GLKS UNIA PIELGRZYMKA

XXI Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych - Tyczyn
- 10-11 marca 2012

W Tyczynie rund¹ kwalifikacyjn¹ rozpoczê³y siê 22 Halo-
we Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych. Wœród 200 zawod-
niczek i zawodników wystartowa³a siedmioosobowa reprezenta-
cja Unii Pielgrzymka. Na 60 strza³ów najlepiej strzeli³ Kacper Szu³-
kowski (553 pkt) i Monika Wierzchowska (527pkt). Wyniki te
da³y im pi¹te lokaty przed niedzielnymi fina³ami, do których za-
kwawlifikowa³ siê jeszcze na 30 m. Jacek Korzystko.

W niedzielê 11 marca mikst M. Wierzchowska i K. Szu³-
kowski wystartowa³ z pierwszego miejsca. Wygrywaj¹c w 1/8
fina³u 139-137 z £KS Radom, w æwieræfinale pokona³ Stellê Kielce
139 - 138, w pó³finale mimo strzelenia rekordu klubu 144 punkty
zosta³ pokonany przez rówieœników z legnickiego Strzelca jed-
nym punktem.

Niestety zaj¹³ czwarte miejsce, w "ma³ym finale" Unici
musieli uznaæ wy¿szoœæ £ucznika ¯ywiec. W tej konkurencji
wziê³o udzia³ 49 mikstów. Indywidualnie najlepiej wypad³a Moni-
ka Wierzchowska zajmuj¹c miejsce szóste w Polsce. Dziewi¹ty
by³ Kacper Szu³kowski.

Od lewej: Adam Jurzak, Kacper Szu³kowski, Jacek Korzystko,
Grzegorz Górajec, Monika Wierzchowska, Bartek Ubogi, Krzysz-
tof Czernatowicz
Maja Wierzchowska, uczennica pi¹tej klasy SP w Pielgrzymce
zosta³a Halow¹ Wicemistrzyni¹ Dolnego Œlaska Dzieci w ³ucznic-
twie do lat 12-stu w kategorii "Orlik". W zawodach, które roze-
grano 17 marca 2012 roku uczestniczy³o 98 zawodniczek i zawod-
ników z 11 dolnoœl¹skich klubów. Wœród m³odzików dyplomy
wystrzelali: Szymon Rabski za pi¹te, Szymon Klimas za szóste
oraz Klauda Kortus za ósme miejsce.

GLKS Unia Pielgrzymka wœród najlepszych dolnoœl¹skich
klubów sportowych.

GLKS Unia Pielgrzymka wœród najlepszych dolnoœl¹skich klu-
bów sportowych. Zosta³ nagrodzony za 28 miejsce w wojewódz-
twie i pierwsze w powiecie z³otoryjskim za wyniki w roku ubie-
g³ym. W Polsce jednosekcyjny klub ³uczników z Pielgrzymki zaj¹³
292 miejsce, najlepsze w historii a Gminê Pielgrzymka za wyni-
ki w sporcie (tylko ³ucznictwo punktowa³o) sklasyfikowano na
219 miejscu w kraju na 865 klasyfikowanych.

Od lewej Marcin Puczko, Szymon Klimas, Maja Wierzchowska,
Adrian Danielczuk, Klaudia Kortus, Szymon Rabski

Podsumowuj¹c ³uczniczy sezon halowy 2012 roku na pod-
kreœlenie zas³uguje medal naszych ³uczniczek do lat 23 zdobyty
w Wêgierskiej Górce, ju¿ pi¹te miejsce dru¿yny kobiet w Halo-
wych Mistrzostwach Polski Seniorów w D¹browie Tarnowskiej
by³o dobrym prognostykiem na otwarcie nowego worka z meda-
lami, jednak w Tyczynie czo³owe lokaty (czwarte w konkurencji
mikst, szóste i dziewi¹te indywidualnie) cieszy bardzo ale nie
daj¹ tyle satysfakcji co medal, o który w Mistrzostwach Polski
³atwo nie jest. W województwie w kategorii otwartej Adriana
wygra³a, Kacper jest trzeci i druga Maja w Halowych Mistrzo-
stwach Dolnego Œl¹ska.
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GMINNE TURNIEJE SPORTOWE

Dnia 14.01.2012 r. , ju¿ po raz 11, odby³ siê Turniej Te-
nisa Sto³owego o Puchar Wójta Gminy Pielgrzymka.
Jak co roku, impreza zgromadzi³a wielu uczestników. W
tegorocznym turnieju udzia³ wziê³o 65 zawodników z ró¿-
nych kategorii wiekowych. Najm³odszymi zawodnikami byli:
£ukasz Pisarski i Tomasz Paluszek - z klasy III SP, a naj-
starszym zawodnikiem by³ Pan Stanis³aw Banasiewicz.

Podczas rozgrywek panowa³a zaciêta walka, byliœmy
œwiadkami wielu ciekawych i emocjonuj¹cych pojedynków,
a ka¿dy zawodnik z wielkim zaanga¿owaniem próbowa³
ograæ rywala.

Turniej rozegrano w V kategoriach, a wyniki by³y nastêpu-
j¹ce:
- w kategorii ch³opców Szkó³ Podstawowych wystarto-
wa³o 14 uczestników, a na podium stanêli:
 I miejsce Bartosz Rudnik
 II miejsce Kamil Kostrzewa
III miejsce Brajan Jêdrasiak
- w kategorii dziewcz¹t SP wystartowa³y 4 uczestniczki, a
wyniki by³y nastêpuj¹ce:
    I miejsce Zuzanna Janikowska
    II miejsce Katarzyna Stolarczyk
    III miejsce Paulina Grzelczyk
- w kategorii ch³opców Szkó³ Gimnazjalnych udzia³ wziê³o
18 osób:
    I miejsce Jakub Baszczeñski
    II miejsce Wojciech Pisarski
    III miejsce Dawid Smolarski
- w kategorii dziewcz¹t Szkó³ Gimnazjalnych udzia³ wziê³o
10 osób:
    I miejsce Aleksandra Szymañska
    II miejsce Klaudia Kortus
    III miejsce Dominika Maciejska
W kategorii seniorów wystartowa³o 19 osób, w tym jedna
kobieta -  Pani Karolina Gil. Tutaj równie¿ rywalizacja by³a
zaciêta i ka¿dy walczy³ do koñca o miejsce na podium.
Wyniki rywalizacji by³y nastêpuj¹ce:
    I miejsce Jaros³aw Pisarski
    II miejsce Mateusz Œwita³a
    III miejsce Kamil Piszcza³ka.

Wszystkim zwyciêzcom serdecznie gratulujemy i zapra-
szamy ju¿ za rok.

Dnia 11 lutego 2012 r. w Gminnym Oœrodku Kultury w
Pielgrzymce odby³ siê Gminny Turniej w Warcaby, w któ-
rym uczestniczy³o 14 zawodników. Rozpiêtoœæ wiekowa
zawodników by³a du¿a, gdy¿ mogli siê ze sob¹ zmierzyæ
zarówno uczniowie gimnazjum, jak i Panowie w wieku
emerytalnym. Uczestników podzielono na dwie grupy, w
których zawodnicy rozgrywali mecze ka¿dy z ka¿dym,
natomiast dwaj pierwsi zawodnicy z ka¿dej grupy rozegra-

li pó³fina³y, natomiast zwyciêzcy zagrali w finale o I i II
miejsc. Pokonani w pó³finale zagrali o miejsce III i IV.
Na podium stanêli: I miejsce Aleksander Kamizielak, II
miejsce Maksymilian Domaradzki, III miejsce Dawid Droz-
dek, IV miejsce Eugeniusz Drozdek. Zwyciêzcom serdecz-
nie gratulujemy. Trzem pierwszym zawodnikom wrêczono
dyplomy i puchary.
Dnia 18 lutego 2012 r. w Oœrodku Kultury zorganizowano
Gminny Turniej w Szachy.  godzinie 10 do rozgrywek sta-
wi³o siê 12 chêtnych. W tegorocznym turnieju nie zastoso-
wano ograniczeñ wiekowych, dziêki temu m³odzie¿ ze szko-
³y podstawowej mog³a rywalizowaæ z doros³ymi. Uczest-
ników podzielono na dwie grupy, w których rozegrano par-
tie systemem ka¿dy z ka¿dym. Dla czterech najlepszych
odby³y siê pojedynki pó³fina³owe, natomiast zwyciêzcy za-
grali w finale, a pokonani zagrali o III miejsce.
W tegorocznej rywalizacji I miejsce przypad³o Panu Je-
rzemu Zagórskiemu, II by³ Krzysztof Or³owski, III Tade-
usz Karpiñski, natomiast IV by³ Maksymilian Domaradzki.
Najlepszych zawodników nagrodzono dyplomami i pucha-
rami. Dla wszystkich uczestników przygotowany by³ po-
czêstunek przygotowany przez organizatorów.

Dnia 11 lutego 2012 r. w Gminnym Oœrodku Kultury w
Pielgrzymce odby³ siê Gminny Turniej w Warcaby, w
którym uczestniczy³o 14 zawodników. Rozpiêtoœæ wieko-
wa zawodników by³a du¿a, gdy¿ mogli siê ze sob¹ zmie-
rzyæ zarówno uczniowie gimnazjum, jak i Panowie w wie-
ku emerytalnym. Uczestników podzielono na dwie grupy,
w których zawodnicy rozgrywali mecze ka¿dy z ka¿dym,
natomiast dwaj pierwsi zawodnicy z ka¿dej grupy rozegra-
li pó³fina³y, natomiast zwyciêzcy zagrali w finale o I i II
miejsc. Pokonani w pó³finale zagrali o miejsce III i IV.
Na podium stanêli: I miejsce Aleksander Kamizielak, II
miejsce Maksymilian Domaradzki, III miejsce Dawid Droz-
dek, IV miejsce Eugeniusz Drozdek. Zwyciêzcom serdecz-
nie gratulujemy. Trzem pierwszym zawodnikom wrêczono
dyplomy i puchary.

Dnia 18 lutego 2012 r. w Oœrodku Kultury zorganizo-
wano Gminny Turniej w Szachy.  godzinie 10 do rozgry-
wek stawi³o siê 12 chêtnych. W tegorocznym turnieju nie
zastosowano ograniczeñ wiekowych, dziêki temu m³odzie¿
ze szko³y podstawowej mog³a rywalizowaæ z doros³ymi.
Uczestników podzielono na dwie grupy, w których roze-
grano partie systemem ka¿dy z ka¿dym. Dla czterech naj-
lepszych odby³y siê pojedynki pó³fina³owe, natomiast zwy-
ciêzcy zagrali w finale, a pokonani zagrali o III miejsce.
W tegorocznej rywalizacji I miejsce przypad³o Panu Je-
rzemu Zagórskiemu, II by³ Krzysztof Or³owski, III Tade-
usz Karpiñski, natomiast IV by³ Maksymilian Domaradzki.
Najlepszych zawodników nagrodzono dyplomami i pucha-
rami. Dla wszystkich uczestników przygotowany by³ po-
czêstunek przygotowany przez organizatorów.
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Wielkanocne Rogaliki

Sk³adniki:

Ciasto:
• 120 g margaryny
•  500 g m¹ki
• 1 dro¿d¿e instant
• 1 ³y¿eczka soli
• 1/2 ³y¿eczki mielonej ga³ki muszkato³o-
wej
•  ok. 250 ml mleka o temp. pokojowej
•  3 ¿ó³tka
•  1 jajko do posmarowania rogalików

Nadzienie:
•  10 jajek ugotowanych na twardo

Sposób przygotowania:

Margarynê stopiæ i wystudziæ. Do m¹ki
wsypaæ dro¿d¿e, dodaæ sól, ga³kê musz-
kato³ow¹, mleko wymieszane z 3 ¿ó³tkami.
Wyrobiæ g³adkie ciasto, nastêpnie doda-
waæ stopniowo margarynê ci¹gle wyrabia-
j¹c. Ciasto odstawiæ w ciep³e miejsce do
wyroœniêcia, gdy podwoi swoj¹ objêtoœæ,
podzieliæ na 10 równych czêœci. Ka¿dy
kawa³ek ciasta rozwa³kowaæ na ko³o o œred-
nicy 12 cm, u³o¿yæ wystudzone jajko, cia-
sto zwin¹æ w rogalik. Blachê wy³o¿yæ pa-

pierem do pieczenia, u³o¿yæ rogaliki, ka¿dy posmarowaæ rozm¹-
conym jajkiem i posypaæ gruboziarnist¹ sol¹. Rogaliki pozosta-
wiæ do wyroœniêcia w ciep³ym miejscu na 1/2 godziny, gdy wy-
rosn¹ wstawiæ do piekarnika i piec oko³o 15 minut.
Piekarnik temp. 190C (powinien byæ podgrzany).

Mazurek kajmakowo-orzechowy

Sk³adniki:
•  1 i 1/3 szkl m¹ki
•  10 ³y¿ek cukru
•   2 jajka
•   0,5 kostki mas³a
•   pó³ cukru waniliowego

Dodatkowo:
•  d¿em truskawkowy
•   masa kaimakowa orzechowa 1 puszka
400 gr
•   orzechy

Sposób przygotowania:

Mas³o cukier i jajka utrzeæ dodaæ m¹kê
i zmiksowaæ (ciasto bêdzie gêste), roz-
smarowaæ ciasto w du¿ej blasze albo w
dwie ma³e (na papierze), upiec na z³oty
kolor. Po wystudzeniu (jeœli by³o pieczo-
ne w jednej, przekroiæ na pó³) ciasto prze-
³o¿yæ d¿emem truskawkowym, rozsmaro-
waæ cienk¹ warstwê masy kajmakowej,
resztê prze³o¿yæ do szprycy i udekoro-
waæ mas¹
i orzechami.

Sa³atka Wielkanocna z broku³em:

Sk³adniki:
•  1 broku³ (ok. 50 dag) ,1 por (bia³a czêœæ)
•  6 jajek , 30 dag wêdzonego boczku
•  2 z¹bki czosnku
•  15 dag ¿ó³tego sera
•  1 pêczek zielonej cebulki (3-4 ma³e ce-
bulki z piórkami)
•  3 ³y¿ki chrzanu ,2 ³y¿ki musztardy
•  2 ³y¿ki œmietany 18%, 2 ³y¿ki majonezu
•  sól ,pieprz

Sposób przygotowania:

Broku³ w³o¿yæ do wrz¹cej osolonej wody.
Gotowaæ pod przykryciem na ma³ym ogniu
przez oko³o 10 minut. Nastêpnie ostudziæ
i pokroiæ w kostkê. Por pokroiæ w kostkê.
Jajka ugotowaæ na twardo w wodzie z
³uskami cebuli. Ostudziæ i pokroiæ w kost-
kê. Wêdzony boczek ugotowaæ. Do wody
z boczkiem dodaæ pokrojony w plasterki
czosnek. Ugotowaæ do miêkkoœci, ostu-
dziæ i pokroiæ w kostkê. ̄ ó³ty ser i zielon¹
cebulkê pokroiæ w kostkê.  Do du¿ej miski
prze³o¿yæ broku³, por, jajka, wêdzony bo-

czek, ¿ó³ty ser i zielon¹ cebulkê. Nastêpnie dodaæ chrzan, musz-
tardê, œmietanê i majonez. Wszystko razem wymieszaæ. Przypra-
wiæ do smaku sol¹ i pieprzem. Wierzch sa³atki udekorowaæ rze-
¿uch¹. Sa³atkê w³o¿yæ na oko³o 60 minut do lodówki.
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Aktualne numery telefonów do Urzêdu Gminy w Pielgrzymce:
76 877-50-13,  76 745-44-78,  76 745-44-79,  76 745-44-80,  76 745-44-81
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e mo¿na bezpoœrednio ³¹czyæ siê z poszczególnymi stanowiskami wybieraj¹c tonowo: Sekretariat - 101,
Ewidencja ludnoœci i dzia³alnoœæ gospodarcza - 103, Oœwiata, ochrona zdrowia, turystyka, sport i promocja - 105, Gospodarka gruntami ,
ochrona œrodowiska i rolnictwo - 106, Podatki - 107, Ksiêgowoœæ bud¿etowa - 109, GOPS - 110, Gminne Przedsiêbiorstwo Komunalne - 111,
Obrona cywilna, sprawy wojskowe i przeciwpo¿arowe oraz dodatki mieszkaniowe - 113, Fundusze strukturalne, informatyk - 114, Budownic-
two i inwestycje - 115, Faks - 116.

WIADOMOŒCI GMINY PIELGRZYMKA - biuletyn informacyjny Gminy Pielgrzymka,  Wydawca: URZ¥D GMINY PIELGRZYMKA
www.pielgrzymka.biz, e-mail: pielgrzymka@zgwrp.org.pl,   tel./fax: 76 87 75 013, 76 87 75 026, 76 74 37 000

Zespó³ redakcyjny: Danuta Kacza, Ewelina Szkutnik, Anna Grzyb, Joanna Norko, Teresa Podsiad³o, Marzena Szkutnik, Kinga Kaftan
Zdjêcia: Archiwum gminne

Sk³ad i druk: UNIFOT Andrzej Bobik, Chojnów, tel./fax 76 81 91 650, unifot@poczta.fm
Nak³ad: 1000 egz.

Godziny pracy Gminnego Oœrodka Zdrowia w Pielgrzymce
Poradnia ogólna (tel. 76/8775018):
poniedzia³ek - 8.30 - 12.00 - lek. B. Karpowicz (w tym wizyty domowe)

15.00 - 17.30 - lek. K. Górak
wtorek - 8.30 - 12.00 - lek. B. Karpowicz

15.00 - 17.30 - lek. I. Zieliñski
œroda - 8.30 - 17.00 - lek. A. Alashi (w tym od 13.00 - 15.00 wizyty domowe)

15.00 - 17.00 - lek. R. Czerwieñ
czwartek - 8.30 - 12.30 - lek. J. Skorupski

14.00 - 17.00 - lek. A. Szymonajtis
pi¹tek - 8.30 - 17.00 - lek. A. Alashi (w tym od 13.00 - 15.00 wizyty domowe)

Poradnia dzieci zdrowych:
poniedzia³ek - 12.00 - 13.00 - lek. B. Karpowicz
wtorek - 12.00 - 13.00 - lek. B. Karpowicz
czwartek - 15.00 - 18.00 - lek. R. Czerwieñ

16.00 - 18.00 (dzieci chore) - lek. R. Czerwieñ

Gabinet Zabiegowy:
codziennie
od poniedzia³ku do pi¹tku - 8.00 - 18.00
sobota - 9.00 - 11.00
Pobieranie materia³u do badañ - codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku - 8.00 - 10.30.

Gabinet stomatologiczny (tel. 605-632-093):
poniedzia³ek - 9.00 - 18.00
wtorek - 9.00 - 14.00
œroda - 13.00 - 19.00
czwartek - 9.00 - 14.00
pi¹tek - 9.00 - 14.00






