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Kłaniajcie się 
królowie
Dzieci z grupy „Słoneczka” z Publicznego 
Przedszkola w Legnickim Polu razem 
z Teatrzykiem „Henio” ze Szkoły 
Podstawowej przygotowały wspaniały 
spektakl bożonarodzeniowy. 
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Zabawa
była pyszna

Wiele zadań 
i potrzeb
Rozmowa 
z Henrykiem Babuśką, 
wójtem gminy Legnickie Pole

Zatańczyli 
dla Ryśka
W sobotę, 17 stycznia br., około 
200 osób wzięło udział w wielkim 
charytatywnym maratonie Zumby 
na deskach sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Legnickim Polu.  

strona 4
Pożar w Księginicach

Strażacy 
nie zawiedli
W nocy z 19 na 20 stycznia doszło do pożaru domu 
jednorodzinnego w Księginicach. Ogień został 
zauważony przez strażaka OSP Legnickie Pole – Jacka 
Niedbałę, który błyskawicznie zareagował ewakuując 
zagrożonych ludzi z palącego się budynku i zaalarmował 
straż pożarną. W akcji gaśniczej, która zakończyła się 
około godziny szóstej rano uczestniczyły jednostki 
z Legnicy oraz dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Legnickiego Pola i Taczalina. 
Od godzin porannych trwały prace związane 
z usuwaniem skutków pożaru. W pracę na rzecz 
poszkodowanych zaangażowali się sąsiedzi i spora grupa 
mieszkańców Księginic.

TEKST I FOT. 
JERZY BARAŃSKI



2 y wydarzenia nasze Legnickie PoLe

W
K
ŁA

D
K
A

 P
R

O
M

O
C
YJ

N
A

 G
M

IN
Y 

LE
G

N
IC

K
IE

 P
O

LE

Dzień BaBci, Dzień DziaDka

Moc serca  
w środku zimy

W ramach projektu „Szkoły kreatywnych umysłów”, który już drugi 
rok realizowany jest w Szkole Podstawowej w Bartoszowie, najmłodsi 
zachęcani są do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu edukacji 
finansowej. 

Program zakłada, iż wczesne wprowadzenie w świat pieniądza i omawianie 
zagadnień związanych z oszczędzaniem w atrakcyjny dla najmłodszych sposób, 
może w przyszłości zaprocentować większą świadomością w zarządzaniu swoimi 
finansami. Jednym ze sposobów realizacji tematów z zakresu edukacji finanso-
wej jest udział w programie SKO. Niemal wszystkie dzieci ze „szkoły kreatyw-
nych umysłów” posiadają książeczki i są użytkownikami serwisu bankowości 
internetowej. Za działalność na tym polu, w roku szkolnym 2013/2014, szkoła 
otrzymała nagrodę 1000 zł w konkursie organizowanym przez bank PKO BP. Na 
początku grudnia pierwszoklasiści zostali uroczyście przyjęci w poczet członków 
SKO– Szkolnej Kasy Oszczędności a najbardziej oszczędni spośród drugoklasistów 
otrzymali drobne upominki z rąk dyrektor Doroty Anklewicz-Siczek i opiekunki 
SKO Beaty Stanaszek-Katy.

NB

Uroczyste jasełka przygotowały 
dzieci z Publicznego Przedszkola 
w Legnickim Polu. Tym razem 
przed licznie zgromadzona wi-
downią wystąpiły pięciolatki z 
grupy III „Słoneczka”, które razem 
z Teatrzykiem „Henio” ze Szkoły 
Podstawowej w Legnickim Polu 
przygotowały wspaniały spektakl 
bożonarodzeniowy. 

W sali GOKiS pokazano nie tylko 
inscenizację z Józefem, Maryją i ich 
dzieciątkiem, ale również trzech króli 
oraz gromadę pastuszków i aniołków. 

Swoimi recytacjami, tańcem oraz 
pięknym śpiewem kolęd i pastorałek 
najmłodsi artyści wprowadzili wszyst-
kich w magiczny świąteczny nastrój 
sprawiając przy okazji wiele radości 
swoim bliskim i wszystkim gościom.

Panie, które przygotowały jasełka 
dziękują wszystkim, którzy pomogli zor-
ganizować przedstawienie jasełkowe. 

Gorące podziękowania wychowaw-
czynie składają rodzicom, którzy tak 
pięknie przygotowali swoje dzieci i brali 
aktywny udział we wszelkich czynnoś-
ciach organizacyjnych związanych z 
przedstawieniem. 

AgNieszkA kruczkowskA

Wszyscy wszystkim  
ślą życzenia

Każdego roku tuż przed świętami Bożego Narodzenia nasze przedszkolaki 
zapraszają swoich najbliższych na spotkania opłatkowe. W ten sposób dzieci 
mają okazję wzmocnić więzi rodzinne oraz bliżej poznać tradycje i zwyczaje 
świąteczne. 

Wszystkie grupy wprowadziły nas w uroczystą atmosferę świąt poprzez wspól-
ne kolędowanie i recytowanie wierszy. Nie zabrakło też rodzinnego ozdabiania 
pierniczków i wykonywania świątecznych ozdób. Spotkania upłynęły w miłej i 
rodzinnej atmosferze.

AgNieszkA PisulskA

21 i 22 stycznia to dni kiedy ob-
chodzimy jakże bliskie sercu święta 
– Dzień Babci i Dziadka. Z tej 
okazji przedszkolaki po raz kolejny 
zaprosiły swoich najukochańszych 
dziadków na uroczystości związane 
z ich świętem. Wszystkie dzieciaki 
z wychowawczyniami przygotowały 
na ten szczególny dzień wyjątkowe 
programy artystyczne. 

W pięknie udekorowanych sa-
lach przedszkolaki recytowały wier-
sze, śpiewały piosenki, tańczyły i 
prezentowały swoje umiejętności 
cyrkowe. Zmagania młodych ar-
tystów zostały docenione przez 
publiczność, która przyjęła pokaz  
gromkimi brawami. W Dniu Babci 
i Dziadka nie zabrakło życzeń, 
prezentów, wspólnych zabaw i 

słodkiego poczęstunku przygoto-
wanego przez rodziców. Wszystkie 
spotkania upłynęły w miłej i rados-
nej atmosferze, a uśmiech i łzy 
szczęścia na twarzach dziadków 
sprawiły wnukom wiele radości.

Wszystkim babciom i dziadkom 
życzymy krzepkiego zdrowia i do-
brej kondycji na kolejne lata! 

AgNieszkA PisulskA

SkO w SzkOle

Oszczędzaj, bo warto!

Spektakl jasełkowy u przedszkolaków

Kłaniajcie się 
królowie
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Karta Dużej Rodziny 
w Legnickim Polu 

Powstał 
pakiet ulg

Z myślą o wsparciu w procesie 
wychowawczym dzieci i młodzieży wycho-
wującej się w rodzinach wielodzietnych 
oraz zapewnianiu dostępności do dóbr 
sportowych i kulturalnych. Gmina  Legni-
ckie Pole realizuje ogólnopolski program 
Karta Dużej Rodziny. 

Do programu Karta Dużej Rodziny 
może przystąpić rodzina zamieszkała 
na terenie gminy Legnickie Pole, także 
rodzina zastępcza, rodzina z przynajmniej 
trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Kar-
ta jest wydawana bezpłatnie, otrzymuje 
ją każdy członek rodziny. Rodzice mogą 
korzystać z karty dożywotnio, dzieci 
– do 18 roku życia lub do ukończenia 
nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 
lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają 
kartę na czas trwania orzeczenia o nie-
pełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz 
dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze 
mogą korzystać z szerokiego katalogu 
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy trans-
portowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby 
z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. 
ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe 
– rodzice lub małżonkowie rodziców 37 
proc. na bilety jednorazowe oraz 49 
proc. na miesięczne; zniżki w opłatach 
paszportowych – 75 proc. w przypadku 
dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżon-
ków rodziców oraz darmowe wstępy do 
parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko 
instytucje publiczne, ale również przed-
siębiorcy prywatni. Przystępując do 
programu zyskują prawo do posługiwania 
się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską 
Kartę Dużej Rodziny”.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny na-
leży złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, pl. 
Henryka Pobożnego 6, od poniedziałku do 
piątku w godz. 7-15. Wniosek, w imieniu 
rodziny, może złożyć każdy pełnoletni 
jej członek.

Zachęcamy do korzystania z progra-
mu Karta Dużej Rodziny.

kams

Powalczą 
o puchar 
wójta

W najbliższą sobotę, 31 stycznia, 
o godz. 10 w hali sportowej Zespołu 
Szkół w Legnickim Polu, po raz kolejny 
odbędzie się turniej o puchar wójta gminy 
Legnickie Pole w piłce nożnej halowej. 
W zawodach wystartują drużyny: KS 
Legnickie Pole, Błękitni Koskowice, Zryw 
Kłębanowice, Orzeł Mikołajowice i Grom 
Gromadzyń-Wielowieś.

Zapraszamy zainteresowanych do 
kibicowania swoim drużynom, zanosi się 
na interesujące pojedynki. 

ks

yJak przyjął pan decyzję miesz-
kańców, którzy postanowili 
powierzyć panu funkcję wójta 
gminy? Było to zaskoczeniem czy 
może po cichu spodziewał się 
pan sukcesu?

– Decyzję o kandydowaniu podjąłem 
już rok temu. Spodziewałem się, że 
będę miał silnych konkurentów, ale 
równocześnie czułem pewność, że moja 
decyzja jest słuszny. Po prostu, bardzo 
chciałem zaangażować się w to, co teraz 
właśnie robię. Dziękuję mieszkańcom 
gminy za to, że na mnie głosowali. 
Choć trzeba przyznać, że do wyboru 
potrzebna była druga tura, a różnica 
głosów nie była powalająca. Tak czy 
inaczej, większość, którą uzyskałem 
wystarczyła, abym został wójtem.
yMyśli pan, że uznanie w oczach 
wyborców to efekt pańskiej 
wcześniejszej pracy na rzecz 
Nowej Wsi?

– Rzeczywiście, przez 16 lat byłem 
sołtysem Nowej Wsi. W ciągu ostatnich 
ośmiu lat pełniłem ponadto funkcję 
radnego, a w ostatniej kadencji byłem 
przewodniczącym Rady Gminy. Jestem 
zapalonym społecznikiem, a moją drogę 
postrzegam jako proces, który teraz za-
kończył się sukcesem. Jest to dla mnie 
najwyższe stanowisko samorządowe i to, 
że mogę je pełnić bardzo jest powodem 
do satysfakcji, ale też zobowiązaniem 
do rozwiązywania ludzkich spraw, a to 
jest mi bliskie.
yMieszkańcy rodzimej Nowej 
Wsi dali panu odczuć swoje 
wsparcie?

– Zaskoczyło mnie, jak wysoka była 
frekwencja w Nowej Wsi. W moim 
okręgu wyborczym oczywiście wygra-
łem. Proszę mi wierzyć, że spotykam 
się z dużą życzliwością i zrozumieniem 
ze strony mieszkańców. Zresztą wiele 
imprez, które są organizowane na 
terenie sołectwa zawsze odbywa się 
w mojej obecności i jestem tam zawsze 
na zaproszenie mieszkańców. Wiem, że 
byliby wręcz obrażeni, gdybym odmówił 
i się na nich nie pojawiał.
yCzy jako nowy wójt jest 
pan w stanie zobaczyć pewne 
problemy jeszcze z perspektywy 
przeciętnego mieszkańca?

– Zdecydowanie tak. Jak zapewne 
wszyscy wiedzą, jestem kontynuatorem 
wizji rozwoju gminy poprzedniego wój-
ta. Identyfikuję się z tym, co wykonał 
Aleksander Kostuń. Dla mnie zresztą 
status gminy Legnickie Pole jest tak wy-
soki właśnie dzięki działaniom poprzed-
niej władzy. Mamy strefę ekonomiczną, 
jest farma wiatrowa. Pieniądze, które 
dzięki temu płyną do budżetu możemy 
wykorzystać na inwestycje.

Oczywiście moje spojrzenie, o któ-
re pan pytał, się zmieniło. Wcześniej 
jako radny zgłaszałem problemy do 

wójta, dziś wygląda to nieco inaczej, 
bo widzę ogrom zadań i potrzeb ze 
strony mieszkańców. Warto pamiętać, 
że jeszcze osiem lat temu budżet gminy 
wynosił 14-15 milionów złotych, dziś 
przekraczamy 20 milionów. Duża część 
tej kwoty pochodzi z podatków, m.in. 
właśnie z podstrefy LSSE czy farmy. 
Dziś oczekiwania mieszkańców terenów 
wiejskich są spore, ale też w dużej części 
możemy im sprostać dzięki dobrej kon-
dycji finansowej naszej gminy.
yPański poprzednik Aleksander 
Kostuń został wicestarostą leg-
nickim. Zdarza się wam spotykać 
i dyskutować o bieżących spra-
wach gminy? Korzysta pan z jego 
doświadczenia, prosi o rady czy 
rozwiązania problemów?

– Może niekoniecznie radzę się czy 
podpytuję, ale z pewnością jest wiele 
zadań, których mój poprzednik nie 
zdążył zakończyć. Kontaktujemy się 
właśnie po to, żeby ustalać szczegóły. 
Z pewnością będziemy jednak współ-
pracować, ponieważ działamy wspólnie 
ze starostwem. Większość dróg na 

terenie miejscowości jest własnością 
powiatu i dziś nie sposób działać w tej 
kwestii bez porozumienia z władza-
mi powiatowymi. W tym kontekście 
będziemy się z panem Aleksandrem 
często kontaktować.
yRozumiem więc, że po przejęciu 
władzy w gminie nie znalazł pan 
żadnego trupa w szafie?

– Nie, żadnych niespodzianek nie 
było. Powiem wręcz, że pracuje mi się 
bardzo dobrze i czuję się bezpiecznie. 
To dlatego, że mam poparcie urzęd-
ników.

yKadrowych czystek zatem też 
nie będzie?

– Zdecydowanie nie, choć pewne 
roszady już się odbyły. Mianowałem 
mojego zastępcę, niebawem wyznaczę 
też nowego sekretarza, który go zastąpi 
na tym stanowisku.
yWielu nowo wybranych wło-
darzy w regionie podkreśla, że 
w tym roku czeka nas ostatnie 
obfite rozdanie z funduszy unij-
nych. Czy gmina Legnickie Pole 
planuje to wykorzystać?

– Jesteśmy na to przygotowani. Cze-
kamy tylko na ogłoszenie kryteriów pozy-
skiwania funduszy. Chcemy zrealizować 
wiele zadań przy dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej. Priorytety to przebudowa sie-
ci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, 
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. 
Koszt tego zadania szacujemy dziś na 17 
milionów złotych. Kolejnym zadaniem, 
które chcemy zrealizować wspólnie z po-
wiatem i władzami strefy ekonomicznej 
jest przebudowa ulicy Gniewomierskiej. 
Brakuje tam ciągów pieszych i rowerowych 
dla mieszkańców, nawierzchnia jest w złym 
stanie, a liczba firm, które regularnie dojeż-
dżają do podstrefy przecież rośnie. Na ten 
cel będzie trzeba wydać ok. 10 milionów, 
chcemy również pozyskać dofinansowanie 
z funduszy unijnych.
yA droga w Bartoszowie? Nale-
ży przecież do gminy.

– Będziemy szukać sposobów, by 
poprawić jej stan. To także zadanie 
wielomilionowe...
yKierowcy mówią, że droga jest 
dziurawa, jak ser szwajcarski.

– Nie da się ukryć. Ostatnio byłem 
zresztą na Ukrainie i mogę porównać 
drogę przez Bartoszów do tych, które 
zobaczyłem u wschodnich sąsiadów. 
Dysponujemy urządzeniami do łata-
nia tego... szwajcarskiego sera, ale jak 
wspomniałem zrobimy wszystko, by 
pozyskać dodatkowe fundusze na tę 
inwestycję. Ten odcinek drogi jest solą 
w oku gminy, z pewnością nie bagate-
lizujemy problemu.
yJakie będą najważniejsze 
zadania na terenie gminy, które 
planujecie sfinansować we włas-
nym zakresie?

– Dalsza poprawa infrastruktury. 
Niemal w każdej miejscowości proble-
mem są chodniki, trzeba modernizować 
oświetlenie uliczne. Ważną potrzebą 
jest też gazyfikacja wszystkich wsi. 
Będziemy się o to starać, być może 
się uda.
yChciałbym wrócić do wątku 
podstrefy ekonomicznej. Czy 
sprawa zamknięcia zjazdów na 
autostradzie A4, szczególnie 
w kontekście LSSE, spędza panu 
sen z powiek?

– Tym tematem żyje wielu miesz-
kańców, dosłownie przed chwilą rozma-
wiałem z jednym z nich, ponieważ stara 
się zasięgać informacji w tej sprawie na 
własną rękę. Mój poprzednik prowadził 
zaangażowane rozmowy z przedsta-
wicielami sąsiednich gmin. Stoimy 
mocnym frontem za utrzymaniem 
zjazdów, ale w dalszej perspektywie 
brakuje nam mocnego sojusznika w tej 
walce. Wójtowie będą o to walczyć, 
jednak brakuje nam wsparcia władz 
wojewódzkich. Zamknięcie zjazdów 
odetnie nas od autostrady, a to kwestia 
niezwykle istotna. Do firm na terenie 
strefy przyjeżdża codziennie ogromna 
liczba samochodów.
yCzarny scenariusz zakłada, że 
po wprowadzeniu zmian firmy 
działające na terenie strefy 
ekonomicznej będą zmuszone 
przenieść się gdzie indziej. To 
spowodowałoby znaczne uszczu-
plenie wpływów do budżetu. Czy 
gmina podniosłaby się po takim 
ciosie?

– Na pewno byłby to poważny 
cios ograniczający nasze możliwości 
inwestycyjne. To odbiłoby się na życiu 
mieszkańców, którzy mają przecież 
swoje oczekiwania – znacznie większe 
niż choćby osiem lat temu. O tych 
sprawach mówią ludzie na zebraniach 
wiejskich, na które jeżdżę.
yLudzie szybko przyzwyczajają 
się do dobrobytu.

– Dobrze powiedziane. Nikt nie chce 
spoglądać na Wschód, skoro można 
patrzeć na Zachód. Każdy woli się 
rozwijać niż cofać.
yDziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Henrykiem Babuśką, wójtem gminy Legnickie Pole

Wiele zadań i potrzeb

Stoimy mocnym frontem za utrzymaniem 
zjazdów, ale w dalszej perspektywie 
brakuje nam mocnego sojusznika w tej 
walce. Wójtowie będą o to walczyć, jednak 
brakuje nam wsparcia władz wojewódzkich. 
Zamknięcie zjazdów odetnie nas od 
autostrady, a to kwestia niezwykle istotna.
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Od nowego roku nastąpiły 
zmiany w częstotliwości odbioru 
odpadów komunalnych u osób 
segregujących odpady tj.:
•�odpady zmieszane/nieselektywne u osób, 
które segregują odpady (czarne pojem-
niki) w okresie zimowym (od listopada 
do marca) odbierane są co tydzień, a nie 
jak dotychczas co dwa tygodnie. Nato-
miast w okresie letnim (od kwietnia do 
października) co dwa tygodnie; 
•�dodatkowo właściciele nieruchomości 
obowiązani są do zbierania szkła na 

swojej posesji (u tzw. „źródła”) do 
osobnego worka w kolorze zielonym, 
które dostarcza wykonawca lub do 
pojemników ogólnodostępnych na 
szkło rozmieszczonych w poszcze-
gólnych sołectwach. Częstotliwość 
odbioru szkła – raz w miesiącu. Po-
jemniki ogólnodostępne w kolorze 
zielonym rozmieszczone na terenie 
Gminy Legnickie Pole przeznaczone 
są tylko i wyłącznie do zbiórki szkła. 
Do pojemników ogólnodostępnych 
(w kolorze zielonym) i do worków 

19 listopada uczniowie klasy 
pierwszej i drugiej uczący się 
w Mikołajowicach jako jedni z 
pierwszych wyjechali do ZOO we 
Wrocławiu, gdzie właśnie otwarto 
oceanarium i afrykanarium. Pogoda 
i humory dopisały, dlatego dzieci 
nie miały czasu na nudę. Wręcz 
przeciwnie. 

Zwiedzanie rozpoczęto od terenów 
piaszczystych plaż Morza Czerwonego. 
Ścieżką schodziliśmy pod powierzchnię 
morza, gdzie można było podziwiać 
przepiękne rafy koralowe i zwierzęta 
żyjące wśród nich (ponad 60 gatunków 
ryb). Następnie szlak poprowadził nas 
w okolice Nilu i dalej do wielkich jezior 
Malawi i Tanganika. 

Przechodząc przez tunel ze szkła 
podziwialiśmy świat wód oceanicznych 
m.in. obserwowaliśmy rekiny, płaszczki, 
samogłowy, ośmiornice, żółwie morskie 
i meduzy. Następnie udaliśmy się do 
części pawilonu z dżunglą wokół rzeki 
Kongo, gdzie zobaczyliśmy krokodyle 
a w innym basenie – jedyne w Polsce 
– manaty, roślinożerne ssaki zwane 
także syrenami wodnymi. Obejrzeliśmy 

pływające pod wodą pingwiny – tońce, 
ważące maksymalnie 5 kg i pięć uchatek 
karłowatych, czyli kotików afrykań-
skich, które zamieszkały w największym 
akwenie. W afrykanarium widzieliśmy 
również m.in. hipopotamy, krokodyle 
nilowe, jak i dikdiki – najmniejsze 
antylopy świata wielkości kota, nagie 
gryzonie – golce czy drapieżne ssaki 
– mangusty karłowate.

Dzieci miały również okazję zobaczyć 
zwierzęta żyjące na Madagaskarze 
i w innych zakątkach świata, m in. 
niedźwiedzie, żyrafy, zebry, lwy, żbiki, 
rysie, żubry, nosorożce, słonie, kangury. 
Wyprawa trwała zaledwie kilka godzin, 
ale była niezwykle bogata w wydarzenia 
i wrażenia. Wszyscy wrócili zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni.
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W sobotę, 17 stycznia br., około 
200 osób wzięło udział w wielkim 
charytatywnym maratonie Zumby 
na deskach sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Legnickim Polu.  
Całkowity dochód z imprezy prze-
znaczony został na leczenie i reha-
bilitację Ryszarda Ziółkowskiego, u 
którego stwierdzono stwardnienie 
rozsiane. 

W Maratonie uczestniczyli miłośnicy 
Zumby z całego województwa dolnoślą-
skiego. Tańczono trzy godziny. O oprawę 

muzyczną i nagłośnienie zadbał radny 
Dariusz Milejski, a taneczny maraton 
poprowadziła Agnieszka Podkalicka z 
instruktorami. Dopisała również pub-
liczność, która miała wolny wstęp na 
imprezę, a mimo to wspomagała ten 
szczytny cel, wrzucając datki do puszek. 
W sumie zebrano 5255,31 złotych. 
Ponadto, każdy mógł wziąć ulotkę Fun-
dacji Avalon (KRS 0000270809), gdzie 
założono subkonto, które umożliwia 
dokonywanie darowizn i przekazanie 
1% podatku przy rozliczeniu z fiskusem. 

Wpłat można dokonywać na subkonto 
nr: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 
z dopiskiem: „Ziółkowski, 3799”. 

Rodzina Ryszarda Ziółkowskiego 
i sponsorzy zadbali o uczestników i 
publiczność. Na imprezie każdy mógł 
zjeść doskonałe ciasta, kromkę pysznego 
chleba ze smalcem i kiszonym ogór-
kiem. Organizatorzy maratonu Zumby 
serdecznie dziękują wszystkim uczest-
nikom i darczyńcom, którzy pomogli w 
realizacji dobroczynnej imprezy. 

Jadwiga gawron

Bal w Mikołajowicach

Zabawa była pyszna!
14 stycznia 2015 r. wszyscy uczniowie szkoły w Mikołajowicach bawili się 

na balu karnawałowym przygotowanym i prowadzonym przez Jolantę i Alicję z 
LCEAiK z Zielonej Góry. Do wspólnej zabawy zapraszała DJ, która zadbała o to, by 
dzieci doskonale bawiły się w rytmach muzyki. Wodzirejka prowadziła konkursy, 
m. in. tańce na gazecie, tańce z papierowymi piłkami. Wspólna zabawa i tance 
dodawały dzieciom siły i energii do dalszych pląsów. Uczniowie prezentowali na 
wybiegu stroje karnawałowe. 

Wszyscy bawili się znakomicie. Po balu byli zmęczeni, ale zadowoleni. I jak 
się dowiadujemy, z niecierpliwością czekają na kolejny bal karnawałowy.
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w rodzinnej atMosferze 

Jest taki dzień,  
tylko jeden dzień...

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się ze spotkaniami w rodzinnym gronie. 
Społeczność Szkoły Podstawowej w Bartoszowie – uczniowie, nauczyciele i 
pracownicy również tworzą wielką rodzinę. Dlatego tuż dzień przed przerwą 
świąteczną od rana w szkole panowało wielkie poruszenie i świąteczna atmo-
sfera. Tego dnia ławki we wszystkich klasach zamieniły się w stoły wigilijne. Nie 
zabrakło dobrych życzeń, smakołyków i wspaniałej atmosfery. Po spotkaniach 
opłatkowych w każdej klasie odbyło się wspólne kolędowanie.

nb

Jasełkowo,  
kolędowo

19 grudnia 2014 r. uczniowie klas trzecich szkoły w Mikołajowicach 
pod kierunkiem wychowawczyń Anny Siei, Wandy Tutaj i katechetki 
Zofii Soroczyńskiej przygotowały Jasełka. Dzieci w strojach przy-
gotowanych przez rodziców przedstawiły historię narodzin Jezusa. 
Aktorzy i widzowie wspólnie śpiewali kolędy przy akompaniamencie 
akordeonu.

Po fantastycznie przyjętym występie uczniowie udali się do swoich 
klas na spotkania wigilijne, którym towarzyszył ciepły, świąteczny 
nastrój. Rodzicom serdecznie dziękujemy za przygotowanie pysznego 
poczęstunku.
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Charytatywny maraton Zumby

Zatańczyli dla Ryśka

zMiany w częstotliwości odBioru odpadów

Zabiorą śmieci co tydzień zielonych wrzucamy tylko szkło (białe 
i kolorowe, np. butelki, słoiki), bez 
korków i zakrętek, puste i czyste 
(przepłukane). Nie można wrzucać 
szkła płaskiego tj. szyb okiennych i 
samochodowych, a także luster. Mają 
one inną temperaturę topnienia niż 
zwykłe szkoło. Nie można wrzucać 
również porcelany, fajansu, misek, 
talerzy, żarówek, szkła żaroodpornego, 
okularowego, kineskopowego. Jeśli 
zbije nam się talerz lub kubek wyrzuć 
do pojemnika czarnego na odpady 
zmieszane/nieselektywne.
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Wyprawa pełna atrakcji


