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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Administrator Danych – Wójt Gminy Pielgrzymka informuje, że dane 

osobowe oraz dane wizerunkowe osób wymienionych w niniejszym  Biuletynie uzyskał i publikuje za 

zgodą tych osób. Pojęcie „zgody” wynika również z dobrowolnego udziału osób w imprezach organi-

zowanych przez gminę i jej jednostki organizacyjne, na potrzeby których tworzona jest dokumentacja 

fotograficzna i sprawozdawcza. Uprawnienia osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich  

danych osobowych/wizerunkowych dostępne są na www.bip.pielgrzymka.biz klauzule informacyjne. 

Informacja Wójta Gminy Pielgrzymka 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka,  
 

ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się  

koronowirusa, dla Państwa bezpieczeństwa oraz osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Pielgrzymce informuję, że podjąłem decyzję o zamknięciu Urzędu Gminy w Piel-

grzymce od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania dla bezpośredniej obsługi interesantów. Urząd Gminy                    

i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce będzie pracował w trybie wewnętrznym. Mieszkańcy 

Gminy proszeni są o załatwianie spraw: 

 

1. telefonicznie:  

- tel. 76 877 50 13 – sekretariat;  

numery wewnętrzne: 

10 – Ewidencja ludności; 

11 – Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona p.poż; 

12 – Oświata, obsługa rady gminy, ochrona zdrowia i promocja; 

13 – Gospodarka odpadami komunalnymi; 

14 – Zamówienia publiczne, remonty i inwestycje; 

22 – Ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne; 

23 – Gospodarka gruntami; 

16 – Księgowość budżetowa; 

17 – Podatki i opłaty; 

19 – Fundusze unijne, fundusz sołecki. 

- tel. 76 877 50 26; 

- tel. 76 741 15 41; 

 

2. drogą elektroniczną: sekretariat@pielgrzymka.biz 

 

3. poprzez platformę e-PUAP: /62tg5ll7tc/SkrytkaESP 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce:  

tel.: 76 8775 089, gops@pielgrzymka.biz 

 

W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy przyjęcie stron  odbywać się będzie 

wyłącznie na parterze budynku w uzgodnionych telefonicznie  godzinach. 

 

W przedsionku budynku Urzędu Gminy wystawione zostały druki wniosków i formularzy, została również 

ustawiona urna, do której można wrzucać pisma. 
 

 

Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka, 
 

w związku z ogłoszeniem na obszarze naszego kraju stanu epidemii zwracam się do Państwa, aby w okresie 

tym, dla własnego bezpieczeństwa oraz innych osób pozostać w domach. W razie konieczności opuszcze-

nia swojego miejsca zamieszkania należy bezwzględnie stosować się do obowiązującego prawa, ogłoszo-

nych zaleceń i wytycznych określających sposób postępowania. Należy unikać bezpośredniego kontaktu 

z innymi osobami, zachowując bezpieczną odległość oraz zgromadzeń powyżej dwóch osób w celu zmini-

malizowania ryzyka zakażenia. 

 

Szczególny apel kieruję do osób przyjeżdżających na teren naszej gminy z zagranicy, aby nie opuszczali 

swojego miejsca zamieszkania lub pobytu, a w razie wystąpienia objawów zakażenia kontaktowali się bez-

pośrednio z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Złotoryi, tel.: 698 065 416. 

mailto:sekretariat@pielgrzymka.biz
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Wnioski o dofinansowanie złożone w 2020 roku 

1) Budowa bezpiecznej strefy przystankowej wraz                     

z oświetleniem drogowym w miejscowości Pielgrzymka – 

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej: 

 Projekt polega na budowie bezpiecznej strefy przystan-

kowej w Pielgrzymce składającej się z peronu przystan-

kowego, zatoki przystankowej i przejścia dla pieszych 

wraz z montażem oświetlenia drogowego w obrębie 

dziełek nr 983/3, 979, 985/1, 986, 975/1, 965, 978, 431, 

881, 938/2.  

 Wartość: 200 000, 00 zł (dofinansowanie 150 000,00 zł, 

wkład własny 50 000,00 zł). 

 Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania 

dofinansowania.  

2) Odtworzenie rowów i wymiana przepustów – dz. nr 579 

i 1219, obręb Proboszczów – Melioracje wodne: 

 Zadanie obejmuje odtworzenie rowów na długości             

10 km, 

 Wartość inwestycji 50 971,20 zł (dofinansowanie 

35 000,00, wkład własny 15971,20 zł).  

 Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania 

dofinansowania. 

3) Wyposażenie świetlic w Gminie Pielgrzymka –                   

Odnowa Dolnośląskiej Wsi: 

 Projekt polega na wyposażeniu świetlic wiejskich na 

terenie Gminy Pielgrzymka w stoły i krzesła oraz                 

niezbędny sprzęt.  

 Wartość projektu 79 000,00 zł (dofinansowanie 

30 000,00 zł, wkład własny 49 000,00 zł). 

 Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania 

dofinansowania. 

4) Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ze zbior-

nika wyrównawczego Nowa Wieś Grodziska – Polanka               

w kierunku Nowa Wieś Grodziska – stacja – Gospodarka 

wodno – ściekowa: 

 Wartość planowanej inwestycji 962 393,70 zł 

(dofinansowanie 612 370,00 zł, wkład własny 

350 023,70 zł).  

 Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i mery-

toryczną, oczekuje na podpisanie umowy. 

Z pracy Urzędu Gminy 

Termomodernizacja zakończona! 

Został zakończony projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka” realizowany                

w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na tere-

nie ZIT AJ, Schemat nr 3.3 A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,  Zintegro-

wane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno-

śląskiego 2014-2020 r. Zakończono termomodernizację budynku  Szkoły Podstawowej w Proboszczowie i budynku Gmin-

nego Przedszkola w Twardocicach.  

Wiejski Dom Kultury 

W dniu 31.01.2019r. została podpisana umowa 

o przyznaniu pomocy na wykonanie zadania pn. Budowa 

Wiejskiego Domu Kultury w Pielgrzymce w Gminie Piel-

grzymka. 

 

Celem projektu jest wzrost aktywności mieszkańców lokal-

nej społeczności oraz ich rozwój poprzez budowę infra-

struktury sprzyjającej pobudzeniu aktywności lokalnej oraz 

wypoczynku i rekreacji -  Wiejskiego Domu Kultury 

w Pielgrzymce w Gminie Pielgrzymka.  

Dofinansowanie: 500 000 zł. 

Termin realizacji: II połowa 2020. 

 

Wiejski Dom Kultury to budynek jednokondygnacyjny 

z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, kryty da-

chem stromym dwuspadowym o konstrukcji drewnianej 

wspartej na stropie ceramicznym gęstożebrowym.          

Powierzchnia zabudowy 576,8 m2, kubatura -1 258,4 m3 

wysokość do kalenicy - 7,32 m. Do budynku wykonana 

zostanie wewnętrzna linia zasilająca energetyczna. Przyłą-

cze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej 

z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowe-

go. Wody deszczowe odprowadzane będą na przyległy 

do budynku teren. Przy budynku wykonane zostaną miej-

sca parkingowe oraz dojazdy z ciągami pieszymi. Za bu-

dynkiem zostanie wykonany utwardzony plac z miejscem 

na mobilną scenę. Powierzchnia utwardzenia terenu -                 

1 114,7 m2. 

 
Zdjęcia na okładce. 



 

Z sesji Rady Gminy 

na posiedzeniu w dniu 19.12.2019 r.: 

 uchwała Nr XVII/95/19 w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Pielgrzymka na rok 

szkolny 2019/2020, 

 uchwała Nr XVII/96/19 w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Pielgrzymka, 

 uchwała Nr XVII/97/19 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Pielgrzymka na rok 2020, 

 uchwała Nr XVII/98/19 w sprawie zmian budżetu gmi-

ny na rok 2019, 

 uchwała Nr XVII/99/19 w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków niewygasających z upływem roku budżeto-

wego 2019 oraz ustalenie planu finansowego tych wy-

datków; 

na posiedzeniu w dniu 30.01.2020 r.: 

 uchwała Nr XVIII/100/20 w sprawie ustalenia szczegó-

łowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                     

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

udzielających schronienia osobom tego pozbawio-

nym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe 

miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy 

Pielgrzymka, 

 uchwała Nr XVIII/101/20 w sprawie wprowadzenia re-

gulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na 

terenie Gminy Pielgrzymka, 

 uchwała Nr XVIII/102/20 w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg pu-

blicznych będących w zarządzie Gminy Pielgrzymka 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remon-

tem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

 uchwała Nr XVIII/103/20 w sprawie zmian budżetu gmi-

ny na rok 2020; 

na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2020 r.: 

 uchwała Nr XIX/104/20 w sprawie przyjęcia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na tere-

nie Gminy Pielgrzymka, 

 uchwała Nr XIX/105/20 w sprawie Gminnego Progra-

mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych w Gminie Pielgrzymka na 2020 rok, 

 uchwała Nr XIX/106/20 w sprawie Gminnego Progra-

mu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pielgrzymka 

na 2020 rok, 

 uchwała Nr XIX/107/20 w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-

nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pielgrzym-

ka w 2020 roku”, 

 uchwała Nr XIX/108/20 w sprawie odstąpienia od obo-

wiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, 

 uchwała Nr XIX/109/20 w sprawie odstąpienia od obo-

wiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierża-

wy, 

 uchwała Nr XIX/110/20 w sprawie zasad naliczania i 

wydatkowania środków budżetowych dla jednostek 

pomocniczych Gminy Pielgrzymka, 

 uchwała Nr XIX/111/20 w sprawie określenia trybu i 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 

 uchwała Nr XIX/112/20 w sprawie przyjęcia Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Gminy Pielgrzymka, 

 uchwała Nr XIX/113/20 w sprawie zmian budżetu gmi-

ny na rok 2020, 

 uchwała Nr XIX/114/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku 

o zatrudnienie na stałe kierowcy w Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pielgrzymce, 

 uchwała Nr XIX/115/20 w sprawie rozpatrzenia petycji 

o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej polegającej 

na ustanowieniu na terenie Gminy Pielgrzymka „stref 

wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów 

elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą 

nowatorskiego wyrobu tytoniowego”. 

W okresie od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. Rada Gminy Pielgrzymka podjęła następujące 

uchwały: 
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Z pracy Urzędu Gminy 

Świetlica Wiejska w Jastrzębniku 

Gmina Pielgrzymka jest w trakcie realizacji 

zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Jastrzębnik w Gminie Piel-

grzymka. Trwają prace wykończeniowe 

wewnątrz budynku. Świetlica w Jastrzę- 

bniku została wybudowana przy obecnym 

placu zabaw. Jest to budynek 1-

kondygnacyjny z poddaszem nieużytko-

wym, niepodpiwniczony, kryty dachem 

wielospadowym o powierzchni zabudowy 

167 m2.  

 

Wartość inwestycji: 826 196,42 zł.  

Dofinansowanie: 500 000 zł.  

 
Zdjęcia na okładce. 



 

Koronawirus  to wirus osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez 

zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wi-

rusobójcze. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy 

choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęcze-

nie.  

 

W 80% przypadków choroba przebiega łagodnie. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15–20% osób. Do zgo-

nów dochodzi u 2–3% osób chorych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że śmiertelność poza Chinami 

wynosi tylko 0,7%. 

 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-
CoV-2? 

 

- Pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 

15 minut. 

- Prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas. 

- Osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów. 

- Osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora lub w tym samym pokoju hotelowym. 

 

Ochrona przed koronawirusem: 
 

 Często myj ręce 
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/

żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. 

Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 

 

 Unikaj dotykania oczu, nosa i ust 
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanie-

czyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. 

 

 Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe  
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane 

z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy 

powinny być starannie dezynfekowane. 

 

 Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas  
     spożywania posiłków 
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie de-

zynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź 

telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. 

 

 Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy 
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. 

 

 Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę 

do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 

60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. 

 

 Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu 
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji 

warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadcze-

nia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koro-

nawirusa. 

 

 

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na specjalnej stronie internetowej: www.gov.pl/koronawirus.  

 

Komunikaty z terenu powiatu złotoryjskiego publikowane są na bieżąco na profilu facebookowym Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotoryi. 

KORONAWIRUS - SARS-Cov-2 
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Orszak Trzech Króli  
Na zaproszenie ks. Bogusława Drożdża zespół Fudżi-

jamki wraz z orkiestrą dętą, górniczą ze Złotoryi uczest-

niczył w orszaku Trzech Króli w Legnicy. Jesteśmy 

wdzięczni za zaproszenie i wzruszeni wspólnym kolędo-

waniem na chwałę Pana. 

Mała książka, wielki człowiek 

Biblioteka w Pielgrzymce oraz wszystkie filie biblioteczne 

Gminnego Centrum Kultury biorą udział w projek-

cie ,,Mała książka, wielki człowiek". Zachęcamy rodzi-

ców do zaangażowania się w akcję, bowiem nigdy nie 

jest zbyt wcześnie na to, żeby zainteresować dziecko 

literaturą. 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Pielgrzymka 
W sobotę 04.01.2020 r. na Hali Sportowej w Pielgrzymce 

odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy 

Pielgrzymka oraz Otwarte Mistrzostwa Gminy Pielgrzymka. 

W Gminnych zmaganiach łącznie wzięło udział 24 za-

wodników, a w Otwartych Mistrzostwach, aż 32 graczy, 

którzy przybyli z różnych miejscowości Dolnego Śląska. 

Kibice nie mogli narzekać na nudę, ponieważ mecze były 

bardzo emocjonujące i zacięte. Dziękujemy za tak liczną 

frekwencję zarówno zawodników jak ikibiców oraz zapra-

szamy na kolejne zmagania, które odbędą się za rok! 

Kategoria chłopców ze szkół podstawowych: 

1. Adam Więdłocha 

2. Bartosz Kamiński 

3. Kacper Ślusarczyk 

4. Michał Kuraś 
 

Kategoria chłopców do lat 18: 

1. Jakub Kiwak 

2. Mateusz Wojdyła 

3. Marcel Tupaj 

Kategoria mężczyzn do 55 lat: 

1. Jarosław Pisarski 

2. Mirosław Chojecki 

3. Kamil Piszczałka 

4. Kamil Papież 

5. Krzysztof Sabadach 

 

Kategoria mężczyzn powyżej 55 lat: 

1. Grzegorz Gądziński 

2. Marian Nowakowski 

3. Stanisław Pępkowski 

4. Waldemar Zaborski 

 

Kategoria kobiet: 

1. Dominika Maciejska 

2. Natalia Chrabąszcz 

3. Regina Piszczałka 

 

OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY PIELGRZYMKA: 

1. Marcin Marańda 

2. Mateusz Kozak 

3. Grzegorz Marud 

4. Dawid Jakubik 

5. Piotr Laskowski 

6. Paweł Wojnarowicz 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka im. Zenona Bernackiego 
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W kościołach Wielkie Kolędowanie 

W trzech kościołach naszej gminy na Mszach Świętych               

w samo południe 19 stycznia 2020 r. rozpoczęło się wspól-

ne, wielkie kolędowanie. Bazując na wcześniejszych do-

świadczeniach zmieniono formę tegorocznych występów  

i wszystkie zespoły folklorystyczne oraz Koła Gospodyń 

Wiejskich zaprezentowały się przy akompaniamencie mu-

zyków. W Kościele w Pielgrzymce wystąpiły: CZAPLANKI                

z Czapli, MACIERZANKI z Twardocic oraz KGW JASTRZĘBNI-

CZANKI z Jastrzębnika. Kościół w Proboszczowie gościł: 

FUDŻIJAMKI z Proboszczowa , POLANKI, a także KGW z No-

wej Wsi Grodziskiej. Natomiast w Kościele w Nowej Wsi 

Grodziskiej zaśpiewały: SAMI SWOI z Wojcieszyna, WILA-

NOWIANKI z Sędzimirowa i KRESOWY PŁOMIEŃ z Pielgrzym-

ki. Wszystkie zespoły i Koła Gospodyń Wiejskich zostały 

podjęte uroczystym obiadem i przygotowanym poczę-

stunkiem na świetlicy wiejskiej w Proboszczowie. Gospoda-

rzami spotkania był zespół folklorystyczny FUDŻIJAMKI, któ-

ry pod względem gościnności spisał się na medal. Tu na 

przepięknie ozdobionej na tę okoliczność sali zaproszeni 

goście z udziałem władz gminy integrowali się i kolędowali 

kultywując polskie tradycje. Wspaniałym akcentem uro-

czystości były 70- te urodziny zasłużonego dla Gminy Piel-

grzymka muzyka zespołu folklorystycznego FUDŻIJAMKI - 

Zbigniewa Krupińskiego. Życzymy Ci Zbyszku wielu, pięk-

nych chwil i dziękujemy za zaangażowanie artystyczne              

w naszej gminie. 

Dostojni solenizanci: Babcie i Dziadkowie z Gminy Piel-

grzymka obchodzili swoje coroczne święto dnia 20 stycz-

nia 2020 roku na sali w GCKiB im. Z. Bernackiego w Piel-

grzymce. Stopniowana dawka emocji dostarczyła obec-

nym wiele uśmiechu i radości. Po zaśpiewaniu tradycyjne-

go „Sto lat” wnukowie stanęli na wysokości zadania wy-

stępując w przygotowanej części artystycznej. Grupa 

młodsza „Zgrana paczka” zaprezentowała „Nowe Jaseł-

ka” oparte na scenariuszu Sióstr Benedyktynek z Przemyśla 

oraz pantomimę wędrówki „Małego Księcia” – wszystko 

okraszone zostało okolicznościowymi, wesołymi wierszyka-

mi. Młodzieżowy Kabaret „BEKA” podjął się parodiowania 

popularnych utworów muzycznych. Babcie i Dziadkowie 

zaśmiewali się do łez śpiewając wspólnie refren do nagra-

nia „Babcia by tak chciała”. Podsumowaniem wydarze-

nia były wspólne gry i zabawy. Takie wielopokoleniowe 

spotkania są cennym przeżyciem dla każdego z nas. 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka im. Zenona Bernackiego 

Babcia z Dziadkiem świętują 

Zespół folklorystyczny Fudżijamki wraz z Górniczą Orkiestrą Dętą  ze Złotoryi uczestniczyli w koncercie charytatywnym 

na rzecz chorej legniczanki wymagającej intensywnej rehabilitacji. Koncert poprzedzony był mszą świętą,  w kościele 

Matki Bożej Królowej Polski celebrowaną przez biskupa Marka Mendyka. 

Akcja dla Agnieszki 
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Zabawa Karnawałowo - Walentynkowa 

Karnawał to czas hucznych zabaw i spotkań towarzy-

skich. W walentynkowy wieczór 14 lutego na pięknie 

przystrojonej na tę okoliczność sali GCKiB spotkali się 

miłośnicy tańca i związanych z nim animacji. Tematem 

przewodnim były 

trzy kolory: czerwo-

ny, srebrny i złoty. 

Większość zabaw 

nawiązywała do 

„serc”. Tańczono    

w czerwonych ser-

duszkach, szukano 

lizaków w kształcie 

serc, ozdabiano 

serca, wymyślano rymowanki, a na podsumowanie od-

wiedził nas dr Walenty. Szampańska atmosfera towarzy-

szyła obecnym przez cały wieczór. Piękne szklane serca 

podarowane przed Panią Jadwigę Poznar otrzymali 

zwycięzcy poszczególnych konkursów. Zabawę przy 

muzyce na żywo zapewnił Wojciech Pisarski. 

Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka im. Zenona Bernackiego 

Świątecznie i magiczne zrobiło się w GCKiB im. Zenona 

Bernackiego w Pielgrzymce dnia 24 stycznia 2020 roku 

podczas słuchania pieśni związanych z Bożym Narodze-

niem. Po raz kolejny odbył się Gminny Dziecięcy Przegląd 

Kolęd i Pastorałek, w którym wzięło udział 20 występują-

cych, a także wspierający rodzice, nauczyciele i opieku-

nowie. Popołudnie obfitowało w pięknie zaprezentowa-

ne kolędy i pastorałki, a nowością była kategoria dla 4               

i 5-latków. Po wysłuchaniu dzieci i młodzieży w czterech 

kategoriach wiekowych, jury w składzie: Zofia Dertkow-

ska, Cecylia Stolarczyk, Elżbieta Karolczyk, Krystyna Jasz-

czur i przewodniczący - Wojciech Pisarski wybrało najlep-

szych z najlepszych: W kategorii 4 i 5-latków: I miejsce za-

jęła Liliana Danielczuk za utwór „Aniołek maleńki jak wró-

belek”, a II miejsce przypadło Marii Bernasiewicz za 

„Kołysankę dla Jezuska”. W kategorii 6 – latków i kl. I-II: I 

miejsce otrzymała Lena Jasińska za utwór „Jezu Boże 

dziecię”, II miejsce wywalczył duet: Bartosz i Łukasz Chra-

bąszczowie za „Gore Gwiazda”, a III miejsce przyznano 

Zuzannie Szrek za kolędę „Wśród nocnej ciszy”. W katego-

rii kl. III- V: I miejsce 

wyśpiewała „Śpiewna 

paczka”: Tatiana                     

i Nela Braun, Krystian             

i Adrian Urbańczyk 

oraz Aleksandra i Ja-

k u b  G ó r a k  z a 

„Pastorałkę od serca 

do ucha”, II miejsce 

zajęła Amelia Zaraziń-

ska za „Dzisiaj w Betle-

jem”, a III miejsce otrzymała Oliwia Skrzypczyk za kolędę 

„Jezus malusieńki”. W kategorii kl. VI-VIII: I miejsce zdobyła 

Anna Chrabąszcz za pastorałkę „Sianko na stół”, a miej-

sce II zajęła Klaudia Witkowska wykonując kolędę 

„Maleńki Jezu”. Ponadto w przeglądzie wystąpili: Oliwia 

Freche, Dominika Kukuł, Marcin Pietrusiewicz, Marlena 

Borowska, Natalia Domaradzka i Julia Karolczyk. Dzięki 

tak wspaniałym prezentacjom mogliśmy przeżyć wspa-

niale popołudnie. 

Imieniny Walentyny 
Tradycją GCKiB w Pielgrzymce stały się odwiedziny                 

w Dniu Św. Walentego u jedynej w naszej gminie pani              

o pięknym, nietuzinkowym imieniu. Jest nią mieszkanka 

Proboszczowa - Pani Walentyna Stolarczyk. 
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Gala Laureatów Projektu ,,Działaj Lokalnie’’  

W dniu 27 lutego odbyła się ga-

la podsumowująca projekty                

w ramach programu Działaj 

Lokalnie. Grupa nieformalna 

"Ludzie z Pasją w Gminie Piel-

grzymka" realizująca projekt 

pod nazwą "Gminne Drzewo 

Talentów" wraz z wnioskodaw-

cą, czyli Gminnym Centrum Kul-

tury i Biblioteką w Pielgrzymce 

również była obecna na tejże 

uroczystości. Jesteśmy bardzo 

zadowoleni z efektów naszego 

projektu i z pewnością będzie-

my kontynuować nasze działa-

nia. 

Gminny Turniej w Szachy  
i Warcaby dla dorosłych 

29 lutego 2020 r.  

w Gminnym Centrum 

Kultury i Bibliotece     

im. Zenona Bernac-

kiego w Pielgrzymce 

odbył się Gminny 

Turniej w Szachy                      

i Warcaby dla doro-

słych. W rozgrywkach brało udział 9 zawodników. 

 

Turniej w Szachy: 

I miejsce - Arek Sowa 

II miejsce - Aleksander Kamizielak 

III miejsce - Bogdan Jamróz 

 

Turniej w Warcaby: 

I miejsce - Marian Nowakowski 

II miejsce - Aleksander Kazimielak 

III miejsce - Maksymilian Domaradzki 

Dzień Kobiet 2020 

Ś wi ę t o w an i e  P a ń                    

w Gminie Pielgrzymka 

odbyło się 6 marca 

2020 r. w sali GCKiB              

im. Z. Bernackiego               

w Pielgrzymce. Spotka-

nie zaszczyciły przed-

stawicielki płci pięknej, 

którym szeregu atrakcji 

dostarczyli uroczy Panowie. Jak przystało na prawdziwe 

święto przy tradycyjnej lampce szampana zaśpiewano 

Paniom „Sto lat”, a potem przyszedł czas na kwiaty                     

i przepyszny kawałek tortu. 

Wystrój, atmosfera, muzyka i szereg niespodzianek spra-

wiły, że Panie mogły oderwać się od codzienności i te-

go wieczoru poczuć się wyjątkowo. 

Sponsorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Pielgrzymka, 

Studio Dźwiękowe Wojciech Pisarski, Salon Kosmetyczny 

Katarzyna Pawluch, Agroturystyka „Zaczarowany 

Ogród” Karol Kureła, Mobilne Studio Wizażu Katarzyna 

Buchowska, Lokalne Rękodzieło „Malowanie na szkle” 

Jadwiga Poznar, Pasieka Krzysztof Łukasiewicz - Lucyna 

Łukasiewicz, Nocuń „Bus” – Edward Nocuń, Jelenia Plast 

Sp. z o.o., Salon Fryzjerski – Agnieszka Niklewicz. 

Więcej zdjęć na okładce. 

Wystawa pt. ,,Pszczoły’’ 

Podczas zajęć w sali GCKiB dnia               

11 marca dzieci mogły oglądać 

ekspozycję dotyczącą pszczół. Jak 

się okazało te malutkie, delikatne                   

i wrażliwe owady, które żyją na Ziemi 

od 100 mln lat, zapylają kwiaty, zbie-

rają nektar, z którego robią miód. 

Od tysięcy lat ludzie wiedzieli, że 

pszczoły są owadami wyjątkowymi. 

Dowiedzieliśmy się wiele cennych treści i informacji na temat tych 

pracowitych stworzeń.  



 

Ferie w GCKiB im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka im. Zenona Bernackiego 

Pierwszy tydzień upłynął w Gminnym Centrum Kultury                       

i Bibliotece im. Z. Bernackiego pod znakiem wspaniałych 

wydarzeń. Dzieci i młodzież mogły wziąć udział w rozwią-

zywaniu szarad i krzyżówek, 

uczestniczyły w dwóch wyjaz-

dach do Parku Trampolin                   

w Legnicy oraz w balu walen-

tynkowym. 

 

W drugim tygodniu w środę 

19.02.2020 r. odbył się I Zimo-

wy Turniej Tenisa Stołowego 

dla Dzieci i Młodzieży z Gminy 

Pielgrzymka. Po emocjonują-

cych rozgrywkach zwycięzca-

mi okazali się: 

w kategorii klas I-III: 

I miejsce - Bartosz Chrabąszcz 

II miejsce - Mateusz Zadka 

III miejsce - Łukasz Chrabąszcz 

IV miejsce - Igor Niklewicz 

w kategorii klas IV-VIII: 

I miejsce - Paweł Turczyn 

II miejsce - Bartek Kamiński 

III miejsce - Michał Kuraś 

Sędzią głównym był Wojciech Pisarski, a sędzią pomocni-

czym - Stanisław Banasiewicz. 

 

17 lutego 2020 r. w GCKiB im. Z. Bernackiego odbył się 

Gminny Dziecięcy Turniej w Szachy i Warcaby. Po intelek-

tualnych zmaganiach zwycięzcami zostali: 

 

Warcaby: 

Klasy I-III: 

I miejsce - Bartosz Chrabąszcz 

II miejsce - Łukasz Chrabąszcz 

III miejsce - Mateusz Zadka 

Klasy IV-VIII: 

I miejsce - Kamila Czernatowicz 

II miejsce - Bartosz Hołownia 

III miejsce - Łukasz Jachimowski 

IV miejsce - Igor Gralak 
 

Szachy: 

Klasy I-III: 

I miejsce - Jan Jarmołowicz 

II miejsce - Błażej Szmaciński 

III miejsce - Mateusz Zadka 

IV miejsce - Adrian Urbańczyk, Jacek Czernatowicz 

Klasy IV-VIII: 

I miejsce - Łukasz Jachimowski 

II miejsce - Bartosz Hołownia 

III miejsce - Igor Gralak 

PODSUMOWANIE FERII 
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Podsumowanie ferii w bibliotece w Nowej Wsi Grodziskiej 

W trzech kościołach naszej gminy na Mszach Świętych w 

samo południe 

19 stycznia 2020r. 

rozpoczęło się 

wspólne, wielkie 

k o l ę d o w a n i e . 

Bazując na wcze-

śniejszych do-

świadczeniach 

zmieniono formę 

t e g o r o c z n y c h 

w y s t ę p ó w  i 

wszystkie zespoły 

fo lk lorys tyczne 

oraz Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały się przy 

akompaniamencie muzyków. W Kościele w Pielgrzymce 

wystąpiły: CZAPLANKI z Czapli, MACIERZANKI z Twardocic 

oraz KGW JASTRZĘBNICZANKI z Jastrzębnika. Kościół w Pro-

boszczowie gościł: FUDŻIJAMKI z Proboszczowa , POLANKI, 

a także KGW z Nowej Wsi Grodziskiej natomiast w Kościele 

w Nowej Wsi Grodziskiej zaśpiewały: SAMI SWOI z Wojcie-

szyna, WILANOWIANKI z Sędzimirowa i KRESOWY PŁOMIEŃ 

z Pielgrzymki. Wszystkie zespoły i Koła Gospodyń Wiejskich 

zostały podjęte uroczystym obiadem i przygotowanym 

poczęstunkiem na świetlicy wiejskiej w Proboszczowie. Go-

spodarzami spotkania był zespół folklorystyczny FUDŻIJAM-

KI, który pod względem gościnności spisał się na medal. Tu 

na przepięknie ozdobionej na tę okoliczność sali zaprosze-

ni goście z udziałem władz gminy integrowali się i kolędo-

wali kultywując polskie 

tradycje. Wspaniałym 

akcentem uroczystości 

były 70- te urodziny 

zasłużonego dla Gminy 

Pielgrzymka muzyka 

zespołu folklorystyczne-

go FUDŻIJAMKI - Zbi-

gniewa Krupińskiego. 

Życzymy Ci Zbyszku 

wielu, pięknych chwil                    

i dziękujemy za zaangażowanie artystyczne w naszej gmi-

nie. 

Ferie zimowe w bi-

bliotece w Probosz-

czowie już za nami. 

Zajęcia plastyczne, 

gry planszowe, krzy-

żówki, łamigłówki, 

labirynty, origami 

zagwarantowały 

dzieciom i młodzie-

ży wspaniałą zaba-

wę, dużo śmiechu i aktywnie spędzony czas. Tenis stołowy 

cieszył się dużym zainteresowaniem i frekwencją. Walen-

tynki to nie tylko czas miłości, ale także radości, życzliwo-

ści i przyjaźni. To również czas, 

kiedy robimy swoim najbliższym 

miłe i urocze niespodzianki. Tak 

też było i u nas. Czytelniczki 

zbudowały imponujące serce             

z książek z literatury dziecięcej             

i młodzieżowej, oczywiście                  

w kolorze czerwonym, sadziły 

drzewka szczęścia w filiżan-

kach, stworzyły przepiękne kart-

ki walentynkowe. Dziękujemy 

wszystkim uczestnikom za udział 

w zajęciach. 

Ferie zimowe w bibliotece w Proboszczowie 

Ferie w Twardocicach 

Gra planszowa? 

Lepsza niż kom-

p u t e r o w a !                    

W ramach zajęć 

podczas ferii 

spotkaliśmy się    

w filii bibliotecz-

nej w Twardoci-

cach aby wspól-

n i e  p o g r a ć                   

w tzw. planszów-

ki. Wybór gier był 

dosyć spory, ale udało nam się ustalić, które były najbar-

dziej interesujące. Ponadto układaliśmy również wcale 

niełatwe puzzle. 

Z okazji walentynek odbyły się kreatywne warsztaty z two-

rzenia kartek walentynkowych. Stworzyliśmy "gazetkę", 

która przybliżyła nam genezę obchodów święta zakocha-

nych, graliśmy w "walentynkowe memory". Naszym ręko-

d z i e ł e m  o b d a r o w a l i ś m y  n a j b l i ż s z y c h : ) . 

"Poznajemy świat zwierząt " tak brzmiał temat kolejnych 

zajęć bibliotecznych. Choć miało być ogólnie, skupiliśmy 

się tym razem głównie na ptakach. Dowiedzieliśmy się, 

które odlatują, a które zostają w naszym kraju na zimę, jak 

wyglądają te mniej znane oraz jakie wydają odgłosy                    

i jakiego ptaszka tak naprawdę słyszymy rano za oknem. 

Wspólnie wykonaliśmy karmnik dla ptaków.  

Poprzez zabawę i kreatywne działania przekazujemy 

cząstkę wiedzy zaczerpniętą z książek, po które najmłodsi 

coraz częściej sięgają same.  



 

Dzień Babci i Dziadka 
23 stycznia, jak co roku w naszym przedszkolu zorganizo-

wana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.  

W tym dniu dzieci zaprosiły swoje kochane babcie                        

i dziadków. Przedszkolaki przygotowały dla nich specjalny 

program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały pio-

senki i tańczyły. Niejednej babci i dziadkowi łezka kręciła 

się w oku. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen 

uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione 

twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak 

ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile                  

z wnukami. Po części artystycznej niecodzienni goście 

zostali zaproszeni na herbatę i słodki poczęstunek. A na 

koniec tego wyjątkowego dnia dzieci wręczyły swoim 

ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie przygo-

towane upominki i laurki.  

29 stycznia 2020 r.                   

w naszym przedszkolu 

odbyło się przedsta-

wienie na temat bez-

pieczeństwa w ruchu 

drogowym, przygoto-

wane przez najstarszą 

grupę. Dzieci poprzez 

wierszyki przypomniały 

o najważniejszych za-

sadach obowiązują-

cych na jezdni. Wspomniały również o konieczności nosze-

nia odblasków, zakładania kasków oraz o zapinaniu pa-

sów w fotelikach samochodowych. W przedstawieniu go-

ścinnie wziął udział  tata Zuzi, który z racji wykonywanego 

zawodu doskonale wcielił się w postać policjanta. Mamy 

nadzieję, że w ten sposób  ważne informacje dotyczące 

bezpieczeństwa zostały lepiej przyswojone przez najmłod-

szych. Po zakończonym przedstawieniu odbyła się krótka 

pogadanka na temat zachowania dzieci na drodze.  

 

Również tego dnia został rozstrzygnięty przedszkolny kon-

kurs plastyczny „Bezpieczny Przedszkolak”. Laureatami zo-

stali: I miejsce – Zuzanna Szrek, Mikołaj Rybak, II miejsce – 

Alicja Celej, Nela Braun, III miejsce – Oliwia Górajec, Miłosz 

Stolarczyk 

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz na-

grody rzeczowe. Serdecznie dziękujemy rodzicom za po-

moc w przygotowaniu dekoracji do przedstawienia. 

Bezpieczny Przedszkolak 

Gminne Przedszkole w Twardocicach 

Bal Karnawałowy  
Karnawał to czas zabawy i radości. Właśnie w takiej              

atmosferze spędziły go dzieci z Gminnego Przedszkola              

w Twardocicach. Dnia 7 lutego 2020 r. odbył się bal kar-

nawałowy, na którym przedszkolaki z dumą zaprezento-

wały bajeczne stroje. Z wielką ochotą uczestniczyły                   

w tańcach i zabawach przygotowanych przez panie na-

uczycielki. Niespodzianką było pojawienie się kolorowych 

klaunów, którzy bawili i rozśmieszali najmłodszych. Nie za-

brakło skręcania baloników i słodkiego poczęstunku. Na 

twarzach wszystkich malował się uśmiech, który nie znikał 

mimo chwilowego zmęczenia. Bal był wspaniałą okazją 

do zintegrowania się dzieci i pozostawił wiele niesamowi-

tych wrażeń. 
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Święto Wszystkich Kobiet 
6 marca - w naszym przedszkolu swoje święto obchodziły 

wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. W każdej 

grupie chłopcy składali życzenia dziewczynkom  

i swoim paniom. Nie obyło się bez poczęstunku, drobnych 

upominków i kwiatów. Z dziewczęcych buź uśmiech nie 

schodził przez cały dzień, a chłopcy zachowywali się jak 

prawdziwi dżentelmeni. W tym wyjątkowym dniu w grupie 

4-latków powstał salon piękności, gdzie ustawiła się długa 

kolejka małych dam. Panie z grupy w roli kosmetyczek 

malowały paznokcie. Dziewczynki były zachwycone, mo-

gły wybrać lakier, który im się najbardziej podobał oraz 

miały możliwość wykonania sobie kolorowego makijażu. 

Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym 

przedszkolu, jest doskonałym sposobem do kształtowania 

u dzieci nawyku  szacunku dla drugiej osoby. 

W styczniu odbył się Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastora-

łek w Świerzawie, w którym dzieci z Gminnego Przedszko-

la w Twardocicach bardzo chętnie biorą udział. W kate-

gorii  4 latków pierwsze miejsce zajęła Marysia Bernasie-

wicz z pastorałką „Kołysanka dla Jezuska”. Na scenie 

towarzyszyły jej koleżanki z grupy, które wsparły ją tań-

cem. Natomiast w kategorii 5-6 latki - zespół, nasze  

dziewczynki zajęły drugie miejsce z utworem „Aniołek 

maleńki jak wróbelek”, a w kategorii soliści - Lenka Jasiń-

ska wywalczyła drugie miejsce w pastorałce „Jezu Boże 

Dziecię”. Gratulujemy dziewczynkom i życzymy dalszych 

sukcesów. 

Powiatowy Konkurs Kolęd 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pielgrzymce 

Dziękujemy serdecz-

nie wszystkim lu-

dziom o ogromnych 

sercach zaangażo-

wanych w 28 finał 

Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

(nie sposób wszyst-

kich wymienić). 

Zgromadziliśmy ok. 

400 fantów, które jak 

co roku rozeszły się 

w tempie błyska-

wicznym. W tym roku 

dostaliśmy także 

rekordową ilość ciast - 38 sztuk. Rodzice 

uczniów naszej szkoły spisali się na szóstkę z plu-

sem. W gorącej i sympatycznej atmosferze za-

kończyliśmy finał z kwotą 3195 zło-

tych. W niedzielę, 12 stycznia na te-

renie Gminy Pielgrzymka aktywnie 

działała siódemka wolontariuszy któ-

ra zebrała kwotę 3815 złotych. Przez 

okres 10 lat grania z Orkiestrą ucznio-

wie byłego gimnazjum i szkoły pod-

stawowej zebrali na terenie placówki 

i gminy 82462 zł. Jesteście Wielcy! 

Jeszcze raz dziękujemy.  



 

18 stycznia jest Dniem Kubusia 

Puchatka. Z tej okazji biblioteka 

szkolna ogłosiła dla klas 0-III kon-

kurs plastyczny "Portret Kubusia 

Puchatka", w którym wzięło 

udział 57 uczniów, a nagrodzo-

nych zostało 7 prac.  

 

I m. - Dominika Kosińska - kl. IIIb,  

II m. - Weronika Paluch - kl. IIIa     

i Hubert Wojewoda - kl. IIIb,  

 

III m. - Karolina Kostrzewa - kl. I 

i Gracjan Kukuł - kl. IIIa,   

wyróżnienie: Zosia Jasińska -  

kl. 0 i Grzegorz Gościński - kl. 0.  

 

Wszystkim uczestnikom gratu-

lujemy i zapraszamy do udzia-

łu w kolejnych. Prace konkur-

sowe można obejrzeć w bi-

bliotece szkolnej.  

Dzień Kubusia Puchatka 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pielgrzymce 

Dnia 06.02.2020 

roku w naszej 

szkole odbył się 

BAL KARNAWA-

ŁOWY. To naj-

bardziej koloro-

wy dzień w roku, 

bowiem przyby-

ły księżniczki, wróżki, damy dworu w nienagannych 

toaletach. Nie zabrakło dzielnych rycerzy, wojowni-

ków i przedstawi-

cieli służb mundu-

rowych. Szczegól-

nie radośnie                       

i barwnie prezen-

towali się klauni. 

Wesołym tańcom 

nie było końca 

przy wtórze pana 

Jarosława Pisarskiego. Wielki bal zakończył zmaga-

nia pierwszego półrocza i stał się zapowiedzią długo 

oczekiwanych ferii. Zdjęcia: Marcin Jarmołowicz 

Bal Karnawałowy 

Z ogromną przyjemnością i dumą in-

formujemy, że nasza uczennica - Jo-

anna Sybis została Laureatką Konkursu 

Polonistycznego „zDolny Ślązak”. Finał 

składał się z dwóch części - pisemnej i 

ustnej. Asia łącznie uzyskała 56 punk-

tów na 60 możliwych do uzyskania. 

BRAWO !!! 

„zDolny Ślązak” to prestiżowy konkurs 

wojewódzki  przeznaczony dla 

uczniów szkół podstawowych, realizowany w ramach Dol-

nośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem 

konkursów jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy  

z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnoślą-

skim Ośrodkiem Kształcenia Nauczycieli. Konkurs nadaje 

laureatom szczególne uprawnienia. Laureaci konkursu są 

zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty; 

otrzymują ocenę końcową - celujący oraz przyjmowani są 

w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.  

Joanna Sybis Laureatką ,,zDolnego Ślązaka’‘ 

Potyczki językowe 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczyste-

go, który przypada 21 lutego, w naszej szkole odbył 

się konkurs "Potyczki językowe" dla klas VI-VIII zorga-

nizowany przez bibliotekę szkolną. Uczniowie zma-

gali się z zawiłościami języka polskiego, rozwiązując 

test składający się z zadań zamkniętych i otwartych.  

Najlepszymi znawcami naszego ojczystego języka 

okazały się:  

Joanna Sybis kl. VIIIa - I miejsce,  

Natalia Kiwak - kl. VIIa - II miejsce,  

Zuzanna Bielecka - kl. VIIb - III miejsce.   

Uczcili pamięć Sybiraków 

Dnia 9 lutego 2020 roku Muzeum 

Historyczne w Lubinie i Stowarzysze-

nie "SPORT-Art." zorganizowali I Bieg 

Pamięci Zesłanych na Sybir. Bieg 

miał na celu upamiętnienie 80. 

rocznicy masowej deportacji oby-

wateli polskich w głąb Związku So-

wieckiego. Szkołę Podstawową im. 

Jana Pawła II w Pielgrzymce repre-

zentował uczeń piątej klasy Bartło-

miej Hołownia, który pobiegł w bie-

gu dziecięcym na dystansie 800 

metrów. Na uwagę zasługuje fakt, 

że Bartłomiej odniósł ogromny suk-

ces i w kategorii 10-13 lat, wywalczył 1 miejsce, ogromne 

gratulacje. W biegu udział wzięło łącznie około 150 osób, 

serdeczne gratulacje dla wszystkich, którym się chciało,              

a zwłaszcza naszemu reprezentantowi. 
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W naszej szkole 

odbył się Powiato-

wy Konkurs Mitolo-

giczny. W grupie 

młodszej (kl. IV-VI) 

I m-ce zdobyła 

Milena Połowin (SP 

Świerzawa), II Han-

na Tomiak (SP Wil-

ków), a III Katarzy-

na Sybis (SP Piel-

grzymka) oraz Mi-

łosz Poznar, Ga-

briela Charęza, 

Dawid Gębacz, 

Aleksander Kliński              

i Kamila Czernatowicz. W grupie starszej (kl. VII-VIII) I m-ce 

zajęła Zuzanna Paszkiewicz (SP nr 3 Z-ja), II Alan Żurek (SP 

Świerzawa), a III - Joanna Sybis (SP Pielgrzymka) oraz Ma-

ja Kondys (SP Wilków). Gratulujemy wysokiego poziomu 

wiedzy wszystkim uczestnikom tym bardziej, że różnice 

były punktowe, a nawet pół punktowe. W czasie oczeki-

wania na wyniki uczestnicy zilustrowali różne fragmenty 

mitów, tym samym rozpoczynając album ”Mity malowa-

ne”, który każdego roku przy okazji konkursu wzbogacać 

się będzie o nowe pracę plastyczne. Dziękujemy opieku-

nom, zapraszamy za rok! 

Powiatowy Konkurs Mitologiczny 

27 lutego 2020 roku w Gierałtowcu odbył się Powiatowy 

Drużynowy Turniej w Tenisa Stołowego w ramach Igrzysk 

Dzieci 2019/2020. W turnieju wystartowało sześć szkół                     

w kategorii dziewczyn i sześć w kategorii chłopców. Szko-

łę Podstawową im. Jana Pawła II w Pielgrzymce repre-

zentowały dwie drużyny: dziewczyn i chłopców. Drużyna 

Dziewczyn w składzie: Kamila Grygorcewicz (2006), Nata-

lia Kiwak (2006) i rezerwowa Natalia Didek (2006), zajęła 

szóste miejsce. Natomiast Drużyna Chłopców w składzie: 

Adam Więdłocha (2006), Bartosz Kamiński (2006) i rezer-

wowy Mateusz Tomaszewski (2005), zajęła rewelacyjne 

drugie miejsce i awansowała do następnego szczebla 

zawodów czyli podstrefy legnickiej.  

Powiatowy Drużynowy Turniej w Tenisa 

Stołowego 

Dzień Kobiet 

Z ŻYCIA WSI - Twardocice 

,,Kobieta w połowie jest 

małą prawdą, w poło-

wie małym kłamstwem, 

a w całości - wielką nie-

wiadomą" .... Dzień Ko-

biet od wieku świętowa-

ny w dniu 8 marca, na 

stałe wpisał się do kalen-

darza dni świątecznych. 

Sama idea tego święta 

ma wielu przeciwników, 

aczkolwiek w naszej wiosce każdego roku pamięta się                   

o tym szczególnym dniu. Pamiętają panie z Koła Gospo-

dyń Wiejskich, które przygotowały z tej okazji uroczyste 

spotkanie. 

W sobotni wieczór 29 lutego na sali w Twardocicach 

członkinie KGW zorganizował spotkanie dla chętnych pań 

z naszej wioski i nie tylko, aby uczcić Święto Kobiet. Przyby-

ło wiele pań, z czego organizatorki były bardzo zadowolo-

ne, albowiem cieszy nas fakt, że tak wiele osób chce 

uczestniczyć w życiu naszej wioski. Święto to, rozpoczęła 

przewodnicząca KGW Angelika Naporowska, która powi-

tała zebrane kobiet, złożyła serdeczne życzenia oraz ży-

czyła udanej zabawy. Swą obecnością zaszczyciły nas 

również panie z sąsiednich wiosek. 

Po części oficjalnej odbyła się wspaniała zabawa urozma-

icona konkursami do późnych godzin. W tym wyjątkowym 

dniu imprezę prowadzili Dj Team Michale& Mateo. Miłym 

zaskoczeniem w trakcie balu dla członkiń KGW było po-

dziękowanie przewodniczącej za ich wspólną czteroletnią 

pracę, nie zabrakło pięknych słów, łez oraz kwiatów. 

Mamy nadzieję, że wieczór upłynął dla każdej z pań                    

w miłej atmosferze i wierzymy, że w tak licznym, babskim 

gronie spotkamy się znów za rok. 



 

Dzień Babci i Dziadka 
Dnia 24 stycznia 2020 r. w naszej szkole, jak co 

roku, została zorganizowana uroczystość                     

z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu             

dzieci zaprosiły swoje kochane babcie i dziad-

ków. Uczniowie przygotowali dla nich specjal-

ny program artystyczny, recytowali wiersze                 

i śpiewali piosenki. To był wyjątkowy dzień, 

pełen uśmiechu, radości i dumy. Niejednej 

babci i dziadkowi łezka w oku się kręciła.              

Uczniowie wręczyli swoim ukochanym bab-

ciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane 

upominki i laurki. Po oficjalnej części, goście 

zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodki 

poczęstunek. 

Zabawa Karnawałowa 
Tradycyjnie, tuż przed feriami zimowymi, w piątek 07 lutego 2020 r. odbyła 

się zabawa karnawałowa dla uczniów naszej szkoły oraz najmłodszych 

mieszkańców wsi Sędzimirów. Na ten dzień sala gimnastyczna zamieniła 

się w salę balową, pięknie udekorowaną balonami i kolorowymi świateł-

kami. Uczestnicy przybyli w pięknych i pomysłowych strojach, wcielając 

się w różne postacie. Przy dźwiękach największych przebojów, prezento-

wanych przez panie animatorki, wszyscy bawili się doskonale. Nie zabra-

kło również konkursów i zabaw, 

w których bardzo chętnie wszy-

scy uczestniczyli. W trakcie prze-

rwy uczestnicy zabawy zjedli 

pyszną pizzę przygotowaną 

przez mamę naszych uczniów. 

Kiedy czas zabawy dobiegł 

końca pani Dyrektor Szkoły wręczyła wszystkim uczestnikom drobne upo-

minki za udział w zabawie. Wyłoniła również spośród tancerzy królową i kró-

la balu, którzy otrzymali nagrody. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości, 

a to było głównym celem tego przedsięwzięcia. 

Z ŻYCIA WSI - Twardocice 
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Kolejny raz miałyśmy okazję pośpiewać kolędy, tym razem 

w naszej gminie. Dnia 19 stycznia 2020 r. uczestniczyliśmy, 

jako zespół "Macierzanki" oraz Koło Gospodyń Wiejskich,               

w Kolędzie Zespołów Folklorystycznych w Parafii św. Jana 

Nepomucena w Pielgrzymce. Organizatorem było Gminne 

Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce. Kolędę zespoły 

zaczęły od mszy świętej w wyznaczonych wcześniej kościo-

łach na terenie naszej gminy. Następnie spotkaliśmy się 

wszyscy na sali wiejskiej w Proboszczowie. Po powitaniach                

i oficjalnie złożonych życzeniach przez Wójta Gminy                 

Pielgrzymka Pana Tomasza Sybisa, przewodniczącego Ra-

dy   Gminy Pana Jarosława Pisarskiego, Dyrektor Gminnego 

Centrum Kultury i Biblioteki Pani Beata Gralak zaprosiła             

zespoły do wspólnego kolędowania. Spotkaniu towarzyszy-

ło wiele uścisków, rozmów, miłych słów, a przede wszystkim mnóstwo uśmiechu. Dziękujemy naszemu muzykantowi 

Panu Wojtkowi Pisarskiemu, który chętnie przygrywał nam do tradycyjnych kolęd jak i pastorałek. Serdeczne podzięko-

wania również dla Pań zespołu „Fudzijamki” z Proboszczowa, za podjęcie się przygotowania i zorganizowania tej 

wspaniałej uroczystości, w której miałyśmy zaszczyt uczestniczyć. 

Wielkie kolędowanie w kościołach 

Z ŻYCIA WSI - Sędzimirów 



 

,,Witaminki i jarzynki’’ 

Z ŻYCIA WSI - Sędzimirów 

Dnia 29 stycznia 

w Szkole Podsta-

wowej w Sędzi-

mirowie gościł 

teatr Prekursor 

A r t y s t y c z n y                     

z Krakowa ze 

s p e k t a k l e m 

"Witaminki i ja-

rzynki". Widowi-

sko wyróżniała 

piękna sceno-

grafia i efektow-

ne kostiumy. Spotkanie z Królikiem i Wilczkiem to wspania-

ła zabawa i nauka służąca poprawie nawyków żywienio-

wych dzieci i młodzieży. Dzieci miały szansę pogłębić 

wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i zwiększyły 

swoją świadomość tego 

jak bardzo odżywianie 

wpływa na zdrowie. 

Wszyscy chętnie brali 

udział we wspólnej za-

bawie oraz podziwiali 

niesamowite zdolności 

aktorskie. Przedstawie-

nie nagrodzono gromki-

mi brawami. 

Jasełka 
W ostatnią niedzielę 

stycznia tj. 26.01.2020 

roku w kościele w 

Sędzimirowie ucznio-

wie szkoły podstawo-

wej zorganizowali 

jasełka, podczas któ-

rych dzieci zaprezen-

towały swoje umiejętności aktorskie i wokalne. W wyda-

rzeniu uczestniczyło wielu mieszkańców wsi, przybył także 

zespół folklorystyczny „Wilanowianki” i wspólnie śpiewali-

śmy kolędy. Występy dzieci bardzo podobały się przyby-

łym gościom, miały w sobie mnóstwo uroku i były okazją 

do przybliżenia biblijnej historii Narodzin Jezusa Chrystusa. 

Niedźwiedzie w 3D 
Dnia 22 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Sędzimirowie 

oglądali film w 3D pt. "Niedźwiedzie polarne".  Dzieci miały oka-

zję poznać fascynujące życie niedźwiedzi polarnych, których świat podlega obecnie  

niepokojącym przemianom. Niedźwiedzie polarne mogą całkowicie wymrzeć w ciągu 

najbliższych stu lat. Powodem tego może być globalne ocieplenie przez które topnieją 

lodowce. Niedźwiedzie polują najczęściej na foki, a wykorzystują do tego kry lodowe.  

Kiedy lodu nie ma - polowanie jest bardzo utrudnione. Film miał na celu uświadomić  

dzieciom jak człowiek ma wpływ na naturę, którą często niszczy poprzez działania antye-

kologiczne. Ważne jest, by każdy zrozumiał, że musimy wspólnie dbać o planetę                             

i o wszystko co na niej żyje i poprzez swoje konsumpcyjne działania nie niszczyć natury. 

19 

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Dzień 20.12.2019 r. był w naszej szkole dniem szczególnie uroczystym. 

Zbliżały się święta i uczniowie w ten przedświąteczny czas spotkali się, 

by wspólnie uczcić pamiątkę Bożego Narodzenia. Dzień rozpoczął się 

od obejrzenia apelu. Uczniowie wprowadzili zebranych w świąteczny 

nastrój. Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek umiliło wszystkim czas. 

Następnie ciepłe słowa skierowała do zebranych dyrektor Szkoły               

Podstawowej Pani                   

J u s t y n a  G ł u s z u k ,               

ż ycząc  wszys tk i m                

zebranym pomyślności, 

spełnienia marzeń 

oraz świąt pełnych      

miłości. Nie zabrakło 

również życzeń od księ-

dza, który życzył zdro-

wych i spokojnych świąt. Po uroczystości zgromadzeni podzielili się 

opłatkiem i skosztowali pyszności przygotowanych przez rodziców 

uczniów szkoły. Wszystko to odbyło się w przyjaznej, wręcz rodzinnej 

atmosferze, jaką stworzyli uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami                  

i pracownikami szkoły.  



 

Spektakl teatralny 
Dnia 09 stycznia 

2020 roku uczniowie 

naszej szkoły poje-

chali do Chojnowa 

na interaktywny 

spektakl teatralny  

w wykonaniu akto-

rów TEATRU SHOW 

pt. ,,Kot w butach - opowieść w kilku obrazach”.    

Widowisko było interesujące, bo angażowało do wy-

stępów na scenie zgromadzoną publiczność. Chętni 

uczniowie wcielali się w  postacie  i grali jak prawdziwi 

aktorzy przypisane im w scenariuszu role.  Teraz może-

my oglądać cały spektakl w szkole, podziwiać naszą 

grę aktorską  i wspominać te chwile…  

Spotkanie opłatkowe 

Dzień Babci i Dziadka 
24 stycznia 

2020 roku ucz-

niowie i nau-

czyciele naszej 

szkoły w Nowej 

Wsi Grodziskiej 

zorganizowali 

na Świetlicy 

Wiejskiej spo-

tkanie z okazji 

Dnia Babci                  

i Dziadka. Go-

rąco powitali-

śmy licznie przybyłych gości. Sala była pięknie ude-

korowana, dzieci odświętnie ubrane, a dziadkowie                

i babcie siedzieli za stołami pełnymi smakołyków. 

Goście wysłuchali wielu słów wdzięczności i miłości  

w postaci wierszy, piosenek i inscenizacji. Wzruszeni 

seniorzy podziękowali dzieciom za wspaniały występ 

gromkimi brawami. Tradycyjnie odśpiewano „Sto 

lat!”, a dzieci wręczyły dziadkom upominki i złożyły 

życzenia. Uroczystość zakończyła się słodkim poczę-

stunkiem przygotowanym przez rodziców. To był nie-

zwykły dzień, pełen wzruszeń i radości. 

Z ŻYCIA WSI  -  Nowa Wieś Grodziska 

Jak co roku, zgodnie z tradycją, 12 stycznia 2020 roku                   

o godzinie 15.00 odbyło się kolejne spotkanie opłatkowe 

w Nowej Wsi Grodziskiej. Uroczystość rozpoczął sołtys                

Mirosław Korzystko, ksiądz proboszcz Tadeusz Szczepaniak 

oraz Radni.  Na naszej wspólnej uroczystości gościliśmy 

dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce panią  Laurę 

Ogonowską, wicedyrektora panią Agnieszkę Jachimczuk, 

dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek panią  

Beatę Gralak oraz Reginę Piszczałkę panią bibliotekarkę. 

Boże Narodzenie to czas radosnego świętowania, kolędo-

wania, łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń, ale 

również czas przedstawień ukazujących tradycje bożona-

rodzeniowe. 

U c z n i o w i e 

Szkoły Filial-

nej w Nowej 

Wsi Grodzi-

skiej wystąpili 

z insceniza-

cją bożona-

rodzeniową. 

Dzieci  dziel-

nie stanęły na wysokości zadania, co zostało docenione                

i nagrodzone gromkimi brawami wdzięcznej publiczności. 

Po  występie dzieci nadszedł czas na wysłuchanie                     

pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu  zespołu 

„POLANKI” oraz gościnnie występującego zespołu 

„FUDŻIJAMKI”  z Proboszczowa oraz Górniczej Orkiestry 

Dętej ze Złotoryi. Wspólne śpiewanie kolęd przy akompa-

niamencie muzyki stworzyło wyjątkową atmosferę i wspa-

niały nastrój.  

Zabawa Karnawałowa 
Dnia 31 stycznia 2019 roku w godzinach popołudniowych na pięknie 

udekorowanej sali wiejskiej odbył się długo oczekiwany bal karna-

wałowy. Wszystkie dzieci przybyły przepięknie przebrane w stroje 

wybranych przez siebie postaci z kreskówek, bajek i  filmów. Bawili-

śmy się przy dźwiękach wspaniałej muzyki, w towarzystwie dwóch 

Disneyowskich Myszek: Minnie i Mickey. Zabawa obfitowała w dużą 

i lość konkursów: 

,,Najpiękniejsze prze-

branie”, ,,Taniec na 

gazetach”, ,,Taniec              

z  b a l o n a m i ” , 

,,Przeciąganie liny”, ,,Przechodzenie pod poprzeczką” itp.. Konkursy                

w sposób niezwykle atrakcyjny  przeprowadzali animatorzy. Każdy 

uczestnik  otrzymywał nagrodę za udział w wybranej przez siebie konku-

rencji lub zabawie. Do pomocy w ufundowaniu nagród uczestnikom 

zabawy przyczyniła się Gminna Komisja ds. Rozwiazywania  Problemów 

Alkoholowych w Pielgrzymce. Za co bardzo gorąco w imieniu dzieci 

dziękujemy. Ta zabawa dostarczyła nam wiele radości i niezapomnia-

nych wrażeń.   
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Z ŻYCIA WSI - Czaple 

Feriada w Czaplach 

W dniach 11-14 

lutego 2020 r. 

Rada Sołecka, 

KGW Czaplanki                 

i Biegusy Czaple 

z o r g a n i z o w a l i 

darmowe zajęcia 

podczas feri i           

zimowych dla 

dzieci z Czapli. 

Feriadę 2020 roz-

poczęliśmy warsz-

tatami kulinarny-

mi z Kołem Go-

spodyń Wiejskich 

Czaplanki. Dzieci 

pod okiem Pań               

z KGW wykonały 

kruche ciasteczka i drożdżowe rogaliki. Było słodko i we-

soło, a wypieki były zajadane przez kolejne dni Feriady. 

Drugi dzień odbył się pod znakiem cardmakingu. Pod 

okiem Pani Sołtys, która przygotowała dla dzieci zestawy 

do wykonywania kartek walentynkowych i Pani Mariki 

dzieci  stworzyły po kilka pięknych kartek dla swoich naj-

bliższych. Trzeciego dnia Feriady dzieci mogły wziąć 

udział w aktywnych zabawach, spróbować swoich sił               

w niełatwych konkurencjach sprawnościowo - zwinno-

ściowych czy 

pograć w tenisa 

stołowego... Było 

dużo pozytyw-

nych emocji                     

i zaciętej rywali-

zacji przy brzusz-

kach, "żabkach" 

czy skakaniu na 

skakance! Naj-

młodsi w tym 

czasie mieli do 

dyspozycji za-

bawki, gry planszowe oraz kolorowanki. W piątek 14 lute-

go na zakończenie Feriady zrobiliśmy grilla z kiełbaskami... 

Jedliśmy, leżeliśmy na leżaczkach, graliśmy w gry i ping-

ponga, tańczyliśmy wyczerpujące układy animacyjne 

dla dzieci.  

Sołtys wraz z Radą Sołecką dziękuje Paniom z KGW              

Czaplanki, Biegusom, rodzicom, którzy byli obecni, za 

pomoc w organizacji, a dzieciom za tak liczne przybycie  

i super spędzone cztery dni.  

Stworzyli GeoQuiz 
Czaple dołączyły do akcji #zostańwdomu. W tym celu 

aby umilić wszystkim ten trudny czas i chwilowy brak możli-

wości wyjścia w piękne tereny Krainy Wygasłych Wulka-

nów, Marzena Szkutnik i Arkadiusz Kręcichwost stworzyli 

grę/quiz - GeoQuiz! Czyli odkrywaj Geopark Kraina Wyga-

słych Wulkanów bez wychodzenia z domu! ,,Sprawdź swo-

ją wiedzę o regionie i zaplanuj kolejny cel wyprawy! Zwie-

dzanie i grę słowną zaczniesz od wsi słynącej z piasku i 

skał osadowych - uzupełnij wszystkie poziomy by spraw-

dzić swoich sił w nazwach i zakątkach miejscowości pod 

wapienną górą! Jedne z ciekawszych miejsc z mapy geo-

parku czekają na Ciebie na końcu! Wiesz o jakich miejsco-

wościach mowa? To tylko rozgrzewka, kolejne poziomy 

mogą Cię zaskoczyć! Pobierz grę i zaczynamy GeoTrip!’’- 

taką informację ujrzeć można w Sklepie Play gdzie można 

za darmo pobrać grę. Na dzień dzisiejszy do przejścia jest 

48 poziomów, planujemy je rozbudowywać!  
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https://www.facebook.com/biegusyczaple/?__tn__=K-R&eid=ARB9L9dh1QPr5CoXYK0i44hPJdXuLYEQ_cvZ9ywYiS4K6ws6livXujNWCsyrjP79MKxgx60wJucxzrI5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDY_72iBZbVZlIgxv5LZBOMyaoQuOWEwcvMuBYWYZd_78TUBOXIHz6WRcGJwfX4L0j-YwbolNzr_w40Z0sB7_IgM-_
https://www.facebook.com/geoparkkww/?__tn__=K-R&eid=ARDHScsP3kWa0VR5RuWLOCL1O8nayuFdX1bmcYCh-cqDwL17zhbLtK8WyqnfJ-I0WimjJE87rbzKCSwN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDSByWTi31P--yptSyWoca70HJOgHfN_C-XqM1ozRy2_4DWf7Y6f5NWFY8yuNg_MDW6IcpXjX3NkiRnAH15Zko0kTlckD
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https://www.facebook.com/geoparkkww/?__tn__=K-R&eid=ARDHScsP3kWa0VR5RuWLOCL1O8nayuFdX1bmcYCh-cqDwL17zhbLtK8WyqnfJ-I0WimjJE87rbzKCSwN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDSByWTi31P--yptSyWoca70HJOgHfN_C-XqM1ozRy2_4DWf7Y6f5NWFY8yuNg_MDW6IcpXjX3NkiRnAH15Zko0kTlckD
https://www.facebook.com/kgwczaplanki2/?__tn__=K-R&eid=ARCJHVewAeH4YcL_WaUaLadHe8wsL6K9Ud0GYfw8mDTbbUB2sKnPEldIAybLdjxatVhwcp5z5boQSpQ1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDY_72iBZbVZlIgxv5LZBOMyaoQuOWEwcvMuBYWYZd_78TUBOXIHz6WRcGJwfX4L0j-YwbolNzr_w40Z0sB7_IgM-_


 

SPORT 

W Legnicy odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w hali. 

Ranking Klubu w 2020 roku otwiera: 

1. Jakub Filipowicz - 2 medale złote,  

2. Małgorzata Kędzierska - medal złoty, srebrny i brązo-

wy,  

3. Patrycja Dudek, Monika Jurzak, Wiktoria Drelinkiewicz 

- po jednym srebrnym medalu, 

4. Natalia Kiwak – brązowy medal.  
 

Jakub Filipowicz złotym medalistą indywidualnie, mi-

strzem Dolnego Śląska – Legnica 2020. Złoty medal rów-

nież dla Małgorzaty Kędzierskiej i Kuby Filipowicza              

w konkurencji mikst, czyli par mieszanych. Unia Piel-

grzymka wicemistrzem DSL - drużyna w składzie:                   

Małgorzata Kędzierska, Patrycja Dudek, Monika Jurzak               

i Wiktoria Drelinkiewicz. 
 

Natalia Kiwak brązową medalistką Halowych Mistrzostw 

Dolnego Śląska młodziczek 2020, piąte miejsce dla Otylii 

Lampart, a siódma była Joanna Sybis. Najlepszym wśród 

młodzików był Kacper Rybka, który zajął miejsce 9.  
 

Karolina Rybka zajęła szóste miejsce, a jedenaste Hu-

bert Drelinkiewicz w Halowych Mistrzostwach wojewódz-

twa. Zawody rozegrano w Ścinawce Średniej. 
 

W dniach 22/23 lutego 2020 roku w Świebodzicach roze-

grano Halowe Mistrzostwa Polski seniorek w łucznictwie 

olimpijskim. Drużyna w składzie: Sylwia Ozga, Patrycja 

Dudek, Małgorzata Kędzierska i Monika Jurzak                   

w jednej ósmej finału gładko do zera pokonały PTG So-

kół Radom. Ćwierćfinał z Łucznikiem Żywiec został prze-

grany. Indywidualnie najwyżej w zawodach dotarła  

Sylwia Ozga, która  w kwalifikacjach z rekordem życio-

wym 543 punkty zajęła 15 miejsce, a w rundzie elimina-

cyjnej pokonała Julię Czyż z Poznania. W finałach strze-

lali również Patrycja Dudek i Miłosz Chojecki, jednak ule-

gli w pierwszych pojedynkach. Drużynowo kobiety w 38 

Halowych Mistrzostwach Polski zajmują po kwalifika-

cjach 8 miejsce, a mężczyźni 10-te. Miksty na 17 i 20 

miejscu. 
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Osiągnięcia zawodników GLKS Unia Pielgrzymka  



 

SPORT 

Bal karnawałowy 
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Z ŻYCIA WSI  -  Pielgrzymka 

22 lutego 2020 r. w Pielgrzymce dobył się Bal Karnawałowy, organizo-

wany przez Sołectwo Pielgrzymka i KGW „Lejdis” w Pielgrzymce.                  

Najpierw bawiły się dzieci, a wieczór i noc należały do dorosłych.                  

W organizację zaangażowanych było wiele osób, dlatego też nie               

zabrakło niczego, co na zabawie powinno być.   

Najmłodsi, oprócz tańców przy muzyce, specjalnie dla nich przygoto-

wanej, mogły skorzystać z wielu atrakcji. Było stanowisko do malowania 

twarzy,  stanowisko skręcania balonów, gdzie największą popularnością 

cieszyły się balonowe miecze, prawdziwa maszyna do popcornu – 

świeży i ciepły popcorn robił furorę. Było też mnóstwo łakoci i napojów 

na stołach. Myszka Minie i Clown prowadziły zabawę i konkursy                         

z nagrodami (w bajkowe postaci wcieliły się członkinie KGW Lejdis).  

Żeby otrzymać należną nagrodę, trzeba było ją sobie wylosować, prze-

bijając balon z losem w środku. Dzieci były bardzo zadowolone. 

Wieczorem, cała sala w świetlicy parafialnej Koleby, należała do doro-

słych. Blisko sześćdziesiąt osób bawiło się w przy  muzyce tanecznej, 

serwowanej przez DJ Chrabo. Bywały momenty, kiedy miejsca przy sto-

łach były puste, a parkiet pełen. Dodatkową atrakcją był konkurs                   

z nagrodami – aby wygrać, należało wylicytować i przebić balonik – 

numerek odsyłał do nagrody. Można było wygrać książki, kosmetyki, 

słodycze, ale i bardziej zabawne – np. swojski dżem, bokserki męskie                 

i inne… Było przy tym wiele zabawy. Bal trwał do późnych godzin               

nocnych i można go zaliczyć do bardzo udanych. 

 

Autor: Katarzyna Urbańczyk 






