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Wraca bitwa!
 Szczegóły i program na stronie 24.

Dzień dobry!

Z

apraszamy do lektury najnowszego
numeru Wieści z Legnickiego Pola,
w którym znajdziecie Państwo m.in. zapowiedzi dwóch wyjątkowych wydarzeń: dwudniowej imprezy pod nazwą
Legnickie Pole 1241 z inscenizacją Bitwy pod Legnicą oraz finału Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego
„Świat pod Kyczerą” i wiele innych interesujących tekstów.

Taki będzie finał

T

o już potwierdzone, że finał
25. Jubileuszowej
Edycji Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego
„Świat pod Kyczerą”
odbędzie się w Legnickim Polu.
 Więcej na str. 9

Dzień dobry

2

Z

www.legnickiepole.pl

Nadchodzi
bitwa DJ’ów!

bliża się najgorętszy okres w naszej gminie, którego wszyscy nie
możemy się doczekać.
Gorący, nie tylko ze względu na
temperaturę za oknem, a za sprawą
zbliżających się wydarzeń, które przygotowujemy dla mieszkańców naszej
gminy. Lato zapowiada się u nas bardzo

intensywnie, dlatego już teraz, chciałbym
Państwa zaprosić na dwa nadchodzące wydarzenia – Legnickie Pole 1241
i Bitwę DJ.
Na tym oczywiście nie koniec. Kilka
zaproszeń znajdziecie Państwo w tym
wydaniu „Wieści z Legnickiego Pola”.
Warto też śledzić gminne media społecznościowe.

Informator
wakacyjny

P

rzed nami pełne atrakcji wakacje. W Legnickim Polu będzie się
działo tak wiele, że naprawdę dobrze
trzeba zaplanować urlop, by skorzystać z naszych ofert. Zatem po kolei:
17-18.06 Legnickie Pole 1241
Pierwszy dzień pełen scenicznych występów. Zobaczymy i usłyszymy Huskarl, Żniwa,
Remdih, Jar i mongolską grupę Khukh-Mongol. Wieczór zwieńczy ogniowe show w wykonaniu Javaryny.
W sobotę w Legnickim Polu nie zabraknie
oczywiście rekonstruktorów i turnieju bojowego, łuczniczego i turnieju łuczniczego konnego. Zagrają: Jar, Roderyk, Remdih i Mongol
Ayalguu. Ale na tym nie koniec atrakcji. Na
tej imprezie nie może nikogo zabraknąć.
02.07 Bitwa DJ
Bardzo dużo muzyki i jeszcze więcej emocji. Po bitwie DJ’ów wystąpią: DJ Ptaq, DJ
Pedrobox, Matt Dillar & Raff, V_Valdi oraz
gwiazda wieczoru DJ Hazel.
10.07 Gala Finałowa
„Świat pod Kyczerą”
„Świat pod Kyczerą” to jeden z najlepszych
festiwali folklorystycznych nie tylko w Polsce, ale na świecie. Jerzy Starzyński, dyrektor
festiwalu, zaprosił na Dolny Śląsk zespoły
z Ameryki Południowej, Afryki, Azji i Europy. W Legnickim Polu zobaczymy koncert
finałowy tegorocznego „Świata pod Kyczerą”.
To wielkie wyróżnienie dla naszej gminy.
20.08 Jarmark Św. Bartłomieja
Zapraszamy jak zwykle do Nowej Wsi
Legnickiej na odpust i jarmark ku czci św.
Bartłomieja. Atrakcji nie zabraknie.
03.09 Spotkanie z Pasją oraz Plener
Artystyczny Legnickie Pole 1241
Sztuka wyzwala emocje i wzruszenia. Pozwala na rozwój a artystą mogą być tak naprawdę wszyscy. Na Plener Artystyczny jak
zwykle do Legnickiego Pola przyjadą znakomici Mistrzowie, którzy pomogą spełnić marzenia o byciu artystą każdemu chętnemu.
10.09 Dożynki Gminne
Święto plonów to okazja – jak sama nazwa wskazuje – do świętowania, ale też
podziękowania rolnikom za ich trud. Tradycji stanie się zadość.
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Mamy poradnię dla dzieci i młodzieży
W

Gminnej Przychodni Zdrowia
w Legnickim Polu otwarta została poradnia psychologiczna dla
dzieci i młodzieży.
Celem ośrodka jest niesienie pomocy
młodym mieszkańcom oraz ich rodzicom z naszej gminy, ale również całego
powiatu legnickiego, którzy nie radzą
sobie z problemami życia codziennego. Oferujemy wsparcie wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów,
którzy przeprowadzą terapię bezpłatnie
i bez skierowania.
- Zapraszam wszystkich potrzebujących, mamy znakomity zespół. Są to
specjaliści z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym: psychologicznym
i psychoterapeutycznym, którzy chcą
zrobić coś dobrego dla naszych dzieci
i ich rodzin – podkreśliła Agnieszka Tabiszewska, dyrektor Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu.
Placówka działa w Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu, przy ul.
Klasztornej 20 i przyjmuje pacjentów od
początku kwietnia. W obecności Rafała
Plezi, wójta gminy Legnickie Pole, Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka
województwa dolnośląskiego, Piotra Kar-
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Bardzo zależało mi, aby ten
ośrodek był w miejscowości
Legnickie Pole, blisko dzieci
i młodzieży z naszej gminy.
Dlatego z tego miejsca bardzo
dziękuję wicemarszałkowi
Marcinowi Krzyżanowskiemu
za wsparcie.

wana, radnego Sejmiku Dolnośląskiego
oraz Agnieszki Tabiszewskiej, dyrektorki
GPZ w Legnickim Polu, odbyło się oficjalne otwarcie poradni.
- Spotykamy się tutaj, ponieważ zdrowie naszych najmłodszych dolnoślązaków jest bardzo ważne, zwłaszcza
w kontekście dobrostanu psychicznego. Ostatnie czasy, pełne niepokoju
i olbrzymiego napięcia, nie pomagają
w rozwoju naszych najmłodszych, często najsłabszych mieszkańców Dolnego
Śląska. W związku z tym, bardzo się
cieszę, że taka poradnia powstała w Legnickim Polu – mówił Marcin Krzyżanowski, który bardzo wspierał pomysł
utworzenia poradni.
- Bardzo zależało mi, aby ten ośrodek
był w miejscowości Legnickie Pole, blisko dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Dlatego z tego miejsca bardzo dziękuję
wicemarszałkowi Marcinowi Krzyżanowskiemu za wsparcie. Ale również
nie odbyłoby się to, gdyby nie kreatywność pani dyrektor, Agnieszki Tabiszewskiej, która jest otwarta na rozwój
i sprowadza niezastąpionych specjalistów – podsumował Rafał Plezia, wójt
gminy Legnickie Pole.
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Patryk zwyciężył
P

atryk Pająk z Legnickiego Pola
został zwycięzcą w eliminacjach
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Zdobył tytuł „Najlepszego uczestnika
indywidualnego turnieju” i najlepiej napisał test teoretyczny, za co otrzymał
nagrodę od Prezesa Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Zagłębia Miedziowego
w Legnicy – Tomasza Perety.
Patryk reprezentował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu, pod opieką nauczyciela Karola
Siwonia, jest również członkiem
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
w Legnickim Polu. W naszej reprezentacji znaleźli się także: Maja Lisek,
Katarzyna Wan, Aleksandra Chruściel, Oliwia Rak, Gabriel Płóciennik
i Bartosz Piasecki.

Rafał Plezia, wójt gminy Legnickie
Pole, wręczył nagrody ufundowane
m.in. przez nasz samorząd. Dziękujemy za przygotowanie turnieju Kamilo-

wi Piaseckiemu, zastępcy komendanta
i Tomaszowi Kopcie, naczelnikowi
Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

781 lat temu…

W

1241 roku armia mongolskiego
władcy Batu-chana pustoszyła Europę, w tym tereny, na których
dziś leży nasza gmina.
Dokładnie 781 lat temu, 9 kwietnia,
rozegrała się bitwa, w której wojsko
pod dowództwem księcia Henryka II
Pobożnego stawiło czoła najeźdźcom
z Mongolii. Aby oddać hołd wszystkim
poległym rycerzom, Rafał Plezia, wójt
Legnickiego Pola, w towarzystwie Joannitów z Legnickiego Pola, parlamentarzystek Ewy Szymańskiej i Doroty
Czudowskiej oraz Krzysztofa Duszkiewicza, zastępcy prezydenta Legnicy,
Marka Sułkowskiego, radnego naszej
gminy i Andrzeja Lorenca, jednego
z inicjatorów budowy pomnika księcia
Henryka Pobożnego w Legnicy, złożyli symboliczny wieniec przy skwerze
Orląt Lwowskich w Legnicy. W wydarzeniu wzięli udział także kibice
Miedzi Legnica oraz harcerze.
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Jest promesa będzie wóz
T

ylko dwie gminy z powiatu legnickiego, w tym Legnickie Pole,
znalazły się w gronie dolnośląskich
samorządów, które otrzymały promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 38.
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego województwa.
Uroczyste przekazanie promes nastąpiło w Raczkowej a gospodarzem uroczystości był wójt Rafał Plezia. Razem
z Tadeuszem Wierzbickim, Prezesem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkowej odebrali oni z rąk posłanki Ewy
Szymańskiej, senatora Krzysztofa Mroza oraz Adama Koniecznego, zastępcy
komendanta głównego PSP, promesę
na zakup samochodu pożarniczego dla
OSP Raczkowa.
- OSP Raczkowa to już ostatnia w naszej gminie jednostka, która zostanie

Najbardziej zadowoleni
z promesy są strażacy-ochotnicy
z Raczkowej, którzy będą na co
dzień korzystać z nowego sprzętu.

W Dzień
Żołnierzy Wyklętych
O

d 2011 roku 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który jest
wyrazem hołdu dla żołnierzy, którzy
przelali krew za naszą Ojczyznę.
Z tej okazji wójt Rafał Plezia z radnymi
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gminy Legnickie Pole – Jadwigą Gawron,
Danutą Tołłoczko, Krzysztofem Lelito,
Jackiem Swachą i Zdzisławem Szwajką
złożyli symboliczny wieniec i znicze pod
krzyżem przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu.

wyposażona w nowy samochód strażacki. Cieszy mnie fakt, że teraz już wszystkie z nich będą posiadały nowoczesny
sprzęt, który z pewnością poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu – podkreśla Rafał Plezia, wójt
Gminy Legnickie Pole.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
Gmina Legnickie Pole zakupiła nowe
samochody dla OSP Taczalin, a trzy lata
temu dla OSP Legnickie Pole.
- Moim celem jest dbanie o bezpieczeństwo Polaków. Bardzo się cieszę,
że mogę po raz 3 wesprzeć kolejną OSP
z Gminy Legnickie Pole - dodaje generał
Adam Konieczny, Zastępca Komendanta
Głównego PSP – Jak widać po uczestnikach dzisiejszej uroczystości wspieram
mocno jednostki OSP naszego regionu.
Najbardziej zadowoleni z promesy są
strażacy-ochotnicy z Raczkowej, którzy
będą na co dzień korzystać z nowego
sprzętu.
- Bardzo się cieszymy z nowego samochodu ratowniczego. Będziemy o niego dbali tak jak o naszego 18 letniego
MAN-a, aby służył jak najdłużej – podsumowuje Prezes OSP Raczkowa Tadeusz Wierzbicki – Dziękujemy wójtowi
Rafałowi Plezia za wpisanie samochodu do budżetu i radnym gminy, którzy
przyjęli ten budżet. Dziękujemy również
generałowi Adamowi Koniecznemu za
udzielone wsparcie.
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Nowowianki dla pokoju
W

Kościele Pokoju w Świdnicy
odbył się 24-godzinny koncert
pod hasłem „Razem dla Pokoju. Instytucje kultury wobec wojny”.

To kolejna reakcja na wydarzenia
w Ukrainie, wyraz sprzeciwu wobec
wojny i wsparcia dla naszych wschodnich sąsiadów zaatakowanych przez
Rosję. Koncert był artystycznym wyda-

rzeniem w intencji pokoju, trwającym od
godziny 20.00 w sobotę 7 maja do 20.00
w niedzielę 8 maja 2022. Naszą gminę
reprezentował Zespół Nowowianki pod
kierownictwem Waldemara Staszczyka.

Na lokalnym bazarku

Debiut zakończony sukcesem

W

L

iadomo, że wszystko,
co lokalne jest najlepsze, bo nasze. Pyszne sery,
świeże owoce i warzywa, aromatyczne wędliny - to wszystko, a nawet jeszcze więcej,
czeka na mieszkańców naszej
gminy w każdy piątek i sobotę w godzinach porannych na
placu przy campingu w Le-

gnickim Polu. To właśnie tu
można zaopatrzyć się w produkty tworzone, uprawiane
lub produkowane przez naszych mieszkańców, a także
sprzedać swoje własne wyroby lub zbiory. Zapraszamy
zarówno sprzedających, jak
i kupujących do aktywności na
naszym gminnym „ryneczku”.

ubimy dzielić się z Wami
dobrymi wiadomościami! Czarek Diogo, uczestnik
sekcji karate, działającej przy
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, a prowadzonej
przez Tomasza Gruszczyńskiego, zajął drugie miejsce
w swojej kategorii wiekowej w VII edycji zawodów

kyokushin karate pn. „Sielsia Cup 2022”, które zostały
rozegrane w Legnicy. Warto podkreślić, że był to jego
debiut turniejowy. Zawody zorganizowane zostały
w ramach Polskiej Ligi Karate Kontaktowego, i wzięło w nich udział blisko 200
zawodników.
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Wyróżnienia dla strażaków
Z

awód strażaka wymaga ogromnej odwagi i bohaterstwa, dlatego warto celebrować ich święto.
Uroczyste obchody Dnia Strażaka odbyły się w Sali Królewskiej Akademii
Rycerskiej w Legnicy. Był to dobry moment do wyrażenia wdzięczności strażakom za ich niebezpieczną i ciężką
pracę, niejednokrotnie ratującą zdrowie i życie ludzi. Podczas oficjalnej
części najbardziej zasłużeni funkcjonariusze otrzymali nagrody i odznaczenia.
Osoby odznaczone medalami z Gminy Legnickie Pole: druh Norbert Malczewski, naczelnik OSP Legnickie
Pole – srebrny medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”, druh Marek Nedwidek
– Legnicki Klub Płetwonurków OSP-ORW Pinoter (mieszkaniec Bartoszowa) – srebrny medal „Za Zasługi
dla Pożarnictwa”, druh Rafał Plezia
– brązowy medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”, druh Aleksander Pundyk, wiceprezes OSP Legnickie Pole
– brązowa odznaka „Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej”.

Dzieci i śmieci
„C

zary mary to za mało, by się
samo posprzątało” - takimi
słowami piosenki dzieci rozśpiewały
salę bankietową przy ulicy Benedyktynów w Legnickim Polu. Właśnie
tam, w pierwszych dniach maja, odbył się spektakl „Grzeczne dzieci –
segregują śmieci”.
Głównym celem przedstawienia było kształtowanie u dzieci właściwych
nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego, segregowania
śmieci i wrzucania ich do odpowiednich pojemników a także wpajanie najmłodszym proekologicznych nawyków
NR 9 (CZERWIEC 2022)

w codziennym życiu. Bibi, Bubu i Bobo
- mądroludki z odległej galaktyki, pod
przewodnictwem niejakiego Zordona,
razem z dziećmi z gminy Legnickie Pole,

poznały i zrozumiały znaczenie takich
pojęć jak: śmieci, odpady, segregacja,
surowce wtórne i recykling.
Śmiechom i śpiewom nie było końca, a uczestnicy, również dorośli, wyszli
ze spektaklu z zadowolonymi minami.
-Takie przedstawienia, możliwość interakcji z publicznością, są dla nas motorem napędowym do dalszego działania
i szerzenia wiedzy na temat ekologii
wśród najmłodszych. Legnickie Pole zachwyciło nas nie tylko pięknymi krajobrazami i zabytkami, które mogliśmy
zobaczyć, ale też wspaniałą energią dzieci. Na pewno na długo zapamiętamy tę
wizytę – podkreślił Krzysztof Dereszyński, prezes Stowarzyszenia Projektów
Edukacyjno-Kulturalnych, które wykonało spektakl.
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Strażacy się zabrali

Bezpieczna droga
na plac zabaw

M

łodzi mieszkańcy Strachowic
otrzymali porządną dawkę wiedzy o bezpieczeństwie. Pani sołtys
Renata Semeniuk przy współpracy
starszego posterunkowego Mariusza Bojarczuka, dzielnicowego Strachowic zaprosili na profilaktyczne
spotkanie z policjantami z Posterunku Policji w Kunicach.
Funkcjonariusze instruowali młodych ludzi jak się bezpiecznie poruszać.
Oprócz wiedzy teoretycznej, nasi miesz-

W

alne Zebranie Sprawozdawcze, które odbyło się w sobotę, 5 marca w siedzibie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Legnickim Polu
było nie tylko okazją do podsumowań. Sporo było też o strażackiej
przyszłości w Legnickim Polu.
Obrady otworzył Jerzy Barański, przewodniczący Zarządu Gminnego OSP. Po
przedstawieniu regulaminu obrad przekazał prowadzenie dalszej części zebra-

nia sprawozdawczego Pawłowi Malikowi,
prezesowi OSP. Na protokolantkę została wybrana druhna Sandra Kaśczyszyn.
Sprawozdanie z działalności za minio-

ny rok przedstawił naczelnik Norbert
Malczewski. Sprawozdanie finansowe
oraz plan finansowy przedstawiła druhna Katarzyna Harmider. Po odczytaniu
sprawozdań, udzielono Zarządowi OSP
absolutorium.
Następnie przystąpiono do ślubowania członków Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej. Dzieci ślubowały czynnie
uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej i przyrzekały być zdyscyplinowanymi
członkami OSP oraz dbać o jej godność,
być ofiarnymi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.
Kolejnym etapem wydarzenia było
przyznanie przez prezydium zarządu
gminnego Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP, Odznak członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Odznaka ta
jest wyróżnieniem nadawanym za aktywną działalność w drużynie MDP działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej,
występująca w trzech stopniach: brązowa, srebrna, złota. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym strażakom!

kańcy mogli wziąć udział w praktycznym szkoleniu przejścia przez jezdnię
i nie tylko. Funkcjonariusze chętnie odpowiadali na wszystkie nurtujące pytania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Wiosna a z nią powrót ciepłych dni,
skłaniają do wyjścia z domu, aby coraz
dłuższe popołudnia spędzać choćby
na placu zabaw. Takie przypomnienie
o zasadach bezpieczeństwa, to cenna
lekcja dla każdego młodego człowieka.
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Taki będzie finał
T

o już potwierdzone, że finał 25.
Jubileuszowej Edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą” odbędzie
się w Legnickim Polu.
Podczas spotkania Rafała Plezi ,wójta gminy Legnickie Pole, Małgorzaty
Kubik, dyrektorki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu
z Jerzym Starzyńskim, pomysłodawcą,
głównym organizatorem i dyrektorem
festiwalu a zarazem szefem legendarnego
już Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Kyczera” ustalone zostały kwestie związane z organizacją tego wielkiego wydarzenia. Jest już przesądzone, że Festiwal
przyjedzie do na 10 lipca 2022 roku. Na
pod Kyczerą” to jedno z najważniejszych
w Europie spotkań folklorystycznych.
Znajduje się na elitarnej liście festiwali zrzeszonych w prestiżowej światowej
organizacji FIDAF. – Legnickie Pole to
znakomity partner i od kilku lat myślałem, by zawitać tu z festiwalem – mówi
Jerzy Starzyński. – Dosłownie kwadrans
rozmowy z Rafałem Plezią, wójtem Legnickiego Pola wystarczyło, by upewnić
się o profesjonalizmie i determinacji
lokalnych partnerów, by nas zaprosić.
Nie mam żadnych obaw, by finał festiwalu, czyli koncert bardzo szczególny,

- „Świat pod Kyczerą” to
marka rozpoznawalna nie tylko
w naszym regionie, ale i w świecie
– zauważa Rafał Plezia, wójt
Legnickiego Pola. – A my chcemy
być kojarzeni z tym, co markowe,
najlepsze i prestiżowe.

Campingu w Legnickim Polu odbędzie
się finał tego 10-dniowego wydarzenia.
Do naszej gminy zawitają artyści m.in.
z takich krajów, jak: Chile, Burundi, Panama, Nepal, Meksyk, Ukraina i oczywiście
Polska. Warto dodać, że festiwal „Świat
NR 9 (CZERWIEC 2022)

odbył się w Legnickim Polu.
- „Świat pod Kyczerą” to marka rozpoznawalna nie tylko w naszym regionie,
ale i w świecie – zauważa Rafał Plezia,
wójt Legnickiego Pola. – A my chcemy
być kojarzeni z tym, co markowe, najlepsze i prestiżowe. Skoro pojawiła się okazja, by festiwal do nas przyjechał, to nie
można było wypuścić jej z ręki. Bardzo się
cieszę, że wszystko się powiodło i nie mogę doczekać festiwalowych emocji. A będzie ich sporo, bo szykujemy ogromne
wydarzenie z wieloma niespodziankami
– kończy Rafał Plezia.
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Aktywne życie szkoły
T

o nie są łatwe czasy dla uczniów
i nauczycieli. Pandemia spowodowana wirusem covid a w ostatnich miesiącach wydarzenia
w Ukrainie determinują życie szkoły.
Ale jest też sporo normalności, choć
niekoniecznie najbardziej lubianej
przez uczniów.
Drugi semestr nieuchronnie przybliżył czas sprawdzianów, klasówek
i wszelkich form sprawdzających wiedzę. Uczniowie przygotowywali się do
nich od początku roku szkolnego, który znowu zakłócany był przez efekty
pandemii.
A kiedy już pojawiło się światełko
w tunelu i mogliśmy powrócić do szkół,
przygnębiła nas wiadomość o wojnie

w Ukrainie. Do naszej szkoły przybyło
wielu uczniów zza wschodniej granicy.
Zorganizowaliśmy zbiórkę darów dla
uchodźców, ale to niejedyni adresaci
akcji pomocowych w naszej szkole.
Zorganizowaliśmy też loterię fantową,
kiermasze ciast, sprzedaż popcornu
i waty cukrowej.
W marcu, podczas turnieju piłki siatkowej, wraz ze stowarzyszeniami z terenu naszej gminy, aktywnie włączyliśmy
się w działania na rzecz uczennic borykających się z cukrzycą.
Mimo tak poważnych przedsięwzięć,
znaleźliśmy także czas na trochę przyjemności. Uczniowie klas 6a i 8c podziwiali uroki Parku Krajobrazowego
„Chełmy”. Tutejsze wąwozy, z uwagi

Dzień dinozaura
P

rzedszkolaki z Legnickiego Pola
bardzo lubią nietypowe święta.
Jednym z ulubionych jest obchodzony 26 lutego Dzień Dinozaura.

na ich niedostępność, pozwoliły przetrwać kilku ginącym gatunkom drzew
i krzewów. Najcenniejszym z nich jest
chroniony cis pospolity. Innym rzadkim gatunkiem jest jodła, której stare
okazy rosną jedynie w Wąwozie Myśliborskim. W runie dominują paprocie chronione; języcznik zwyczajny
i paprotka zwyczajna oraz paprotnik
kolczysty.
Pamiętaliśmy także o tężyźnie fizycznej. W styczniu klasy ósme doskonaliły sztukę jazdy figurowej na lodzie na
tafli lodowiska w Świdnicy. Innym razem ośmio- i szóstoklasiści skorzystali z oferty Parku Trampolin w Legnicy.
Skoki, przewroty czy salta okazały się
wspaniałym sposobem na odreagowanie stresu i integrację poprzez zabawę.
W szkole dzieje się więc sporo a młodzi ludzie uczą się znacznie więcej, niż
to, co oferują podręczniki.

Życzenia
od Rodziny
Królewskiej

U

czniowie naszej szkoły
z entuzjazmem przyjęli
inicjatywę nauczycieli języka
angielskiego, polegającą na
wysyłaniu własnoręcznie
wykonanych kartek
z życzeniami w języku
angielskim w różne strony
świata.

Tym razem przedszkolaki „przeniosły
się” do prehistorycznego świata, aby
poznać jego potężnych mieszkańców.
W każdej sali powstały kąciki tematyczne, w których zagościły albumy,

książki lub figurki dinozaurów. Dzieci
wykonywały doświadczenia z wulkanem oraz odciskały w masie solnej figurki zwierząt, a potem malowały je
farbami. Oglądały filmy edukacyjne
przedstawiające ciekawostki z życia
tych zwierząt. Ponadto powstały piękne prace plastyczne, które tradycyjnie
udekorowały korytarz przedszkolny.

W odpowiedzi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim
Polu nadeszły niedawno świąteczne życzenia od pary królewskiej
z Londynu.
Inicjatywa będzie kontynuowana.
Kolejna porcja życzeń już popłynęła w świat z okazji Świąt Wielkanocnych. Czy ktoś odpisze i tym
razem?
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Przedszkolaki w bibliotece

W

ramach promowania czytelnictwa wśród najmłodszych,
przedszkolaki z grupy 4 wybrały się
do biblioteki w Legnickim Polu.

Rozwój
w „Krainie”

W

żłobku gminnym „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu maluszki
mają okazję uczestniczyć w zajęciach
sensorycznych, które są zabawą zmysłami i stanowią optymalne wsparcie
rozwoju mózgu. Mają przy tym dużo
radości, pozytywnych emocji i wspaniałego czasu wspólnie ze sobą.

Pan Tomasz przygotował dla dzieci
atrakcyjne zajęcia: oglądanie księgozbioru, bajkę o babciach i dziadkach, pomysł
na zakładki dla seniorów. Dzieci miło
i pożytecznie spędziły czas i obiecały, że
wrócą do biblioteki z kimś dorosłym, aby
wypożyczyć lub pooglądać książeczki.

Przyroda na wesoło
„D
okarmianie zwierząt leśnych” tak brzmiał temat
spotkania z leśnikiem, które odbyło się pod koniec lutego w szkole
w Bartoszowie.

Leśnicy opowiedzieli uczniom o zwierzętach występujących w lesie, sposobie
dokarmiania ich zimą oraz wiele innych
ciekawostek. Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały
na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań. Najbardziej uważni i aktywni za poprawne odpowiedzi
otrzymali nagrody.
Dziękujemy leśnikom z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we
Wrocławiu z Nadleśnictwa Legnica za
przygotowanie tak ciekawej lekcji przyrodniczej.

Serca mamy – pomagamy
W

Bartoszowie z okazji Dnia Kobiet zorganizowano w szkole
kiermasz ciast i naleśników.
Celem akcji było wsparcie chorującej
na cukrzycę Oliwii Ślązak, uczennicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu z/s w Mikołajowicach.
Uczniowie mogli tego dnia kupować
przeróżne łakocie i robili to nad wyraz chętnie.
Dziękujemy rodzicom za upieczenie pysznych ciast oraz Pani Joannie
Grześkiewicz i Iwonie Mierzwińskiej
za przyjazd do szkoły i oferowanie
pysznych naleśników.

NR 9 (CZERWIEC 2022)

Spotkanie
ze sztuką

N

ajmłodsi uczniowie szkoły w Bartoszowie odwiedzili Teatr Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Młodzi
widzowie z wielkim zaciekawieniem
oglądali „Baśń o pięknej Parysadzie
i o ptaku Bulbulezarze”. Przedstawienie ta to ważna opowieść o wartościach,
o ludzkich postawach, o walce dobra ze
złem i zwycięstwie dobra. Poza tym nie
zabrakło w niej pięknej muzyki oraz zapierających dech w piersi kostiumów.
Na koniec spektaklu dzieci miały okazję uwiecznić tę piękną chwilę i zrobić
sobie zdjęcie na scenie z aktorami.
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Pompa insulinowa dla Oliwii

O

gromny sukces! Tak w dwóch
słowach można podsumować
Charytatywny Turniej Siatkówki
dla Oliwii, który pozwolił na zebranie kwoty aż 18 600,86 złotych +
51 euro na zakup tego urządzenia.
I wszystko to udało się podczas jednego dnia. Przyznajcie sami, że to
niezwykle miłe zaskoczenie.
- Ciężko mi w to uwierzyć – mówiła, nie
kryjąc wzruszenia, pani Joasia, mama
Oliwki. – Bardzo się cieszę, że się udało,
jestem wdzięczna i dziękuję każdemu,
kto miał w tym swój udział. Wiem, że
teraz życie Oliwki w końcu się zmieni
na lepsze. Nowoczesna pompa insulinowa bardzo ułatwi nam funkcjonowanie.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Oczywiście, sukcesu by nie było gdyby nie osoby zaangażowane w przygo-

– Gdy pojawił się u mnie Grzegorz
z pomysłem turnieju, od razu
wiedziałam, że to świetny pomysł

towanie tego wydarzenia: mieszkańcy
i przyjaciele, którzy tak ochoczo otworzyli swoje portfele i serca, aby pomóc
chorej na cukrzycę typu I, 8-letniej mieszkance naszej gminy.
Wszystko zaczęło się od pomysłu
mieszkańca Ogonowic Grzegorza, który chciał, aby w naszej gminie zorganizować turniej siatkówki. – Gdy pojawił
się u mnie Grzegorz z pomysłem turnieju, od razu wiedziałam, że to świetny pomysł i zgodnie stwierdziliśmy, iż
można go połączyć z akcją charytatywną
– mówi Małgorzata Kubik, dyrektor GOKiS w Legnickim Polu. – Wtedy okazało
się, że jest dziewczynka, która potrzebuje pomocy. Nie było się nad czym zastanawiać, wspólnie z Grzegorzem, jego
partnerką Ewą, ich przyjaciółką Renatą
oraz dyrekcją szkoły zaczęliśmy działać.
W efekcie wspólnych starań w organizację turnieju włączyło się sporo osób,
dzięki którym nie zabrakło nam niczego, by turniej przeprowadzić i dobrze
się w jego czasie bawić. Można było
skosztować pysznych ciast i deserów,
a także wypić aromatyczną kawę m. in.
na stoiskach Dobroczyńców, Nowowianek, Renaty Ślemp, Ewy Szwed czy Kół
Gospodyń Wiejskich z Gniewomierza
oraz Mikołajowic. Stowarzyszenie Raczkowa częstowało chrupiącymi goframi
i różaną lemoniadą, Legnickie Pole zaś
NR 9 (CZERWIEC 2022)
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przygotowało popcorn i watę cukrową.
Panie z Klubu Seniora w Legnickim Polu
oferowały piękne rękodzieło. Nauczyciele wraz z uczniami ze szkoły przygotowali loterię fantową oraz kiermasz
rozmaitości. Była również Pani Zofia
z Bartoszowa, która malowała pisanki
wielkanocne, a Maria Sarnowska, absolwentka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Legnickim Polu, szkicowała portrety
węglem. Dziewczyny z GOKiSu tworzyły
piękne kolorowe warkoczyki, natomiast
na spragnionych smaków z dawnych lat
czekała grochówka z zasmażką i na wędzonych żeberkach, serwowana przez

Tamta sobota pokazała, że jest
wśród nas wiele dobra, którym
chętnie się dzielimy, a na naszych
mieszkańców i ich przyjaciół
zawsze można liczyć.

jony i rozdany pomiędzy uczestników
turnieju. Warto również zwrócić uwagę, że wśród licytowanych przedmiotów
znalazły się także trzy klubowe koszulki
siatkarskie: WARTY ZAWIERCIE z autografami, SKRY BEŁHATÓW oraz ASSECO RESOVIA – Piotra Nowakowskiego
z autografami. Była to nie lada gratka
dla zawodników biorących udział w turnieju i fanów siatkówki. Przy ich licytacji
można było obserwować zaciętą rywalizację pomiędzy zawodnikami, prawie
taką jak na boisku. Koszulki wracały na
licytację po kilka razy, a łączny dochód
jaki udało się dzięki nim uzyskać i zasilić
całą pulę zbiórki, to blisko 2000 złotych.
- Ale emocje! To istne szaleństwo.
Wszyscy byliśmy zaskoczeni takim
przebiegiem licytacji tych koszulek –

sołtys Strachowic – Renatę Semeniuk.
Największych jednak emocji, tuż obok
samych rozgrywek siatkarskich, przyniosły licytacje w przerwach pomiędzy
meczami. Organizatorom udało się pozyskać bowiem ponad 40 voucherów
i fantów na ten cel. Pierwszy licytowany był czterokilogramowy tort, który
wracał do organizatorów i ponownej
licytacji aż 3 razy – łącznie uzyskano
za niego 560 zł a finalnie został rozkroNR 9 (CZERWIEC 2022)

podsumował Janek, jeden z zawodników
biorących aktywny udział w licytacjach.
Tamta sobota pokazała, że jest wśród
nas wiele dobra, którym chętnie się
dzielimy, a na naszych mieszkańców
i ich przyjaciół zawsze można liczyć.
Choć to nie wyniki były tego dnia najważniejsze, to z reporterskiego obowiązku je przedstawiamy: 1. miejsce
drużyna BEZ PRZYJĘCIA 2. miejsce

drużyna BEZ NAZWY 3. miejsce drużyna BETON. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, którzy
na swój sposób przyczynili się do tego
pięknego działania.
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Bogatszy gabinet
G

abinet rehabilitacyjny przy
Warsztatach Terapii Zajęciowej
wzbogacił się o nowe urządzenie.
Jest nim sprzęt do drenażu limfatycznego boa btl.
Służy on do stosowania masażu uciskowego, który jest klinicznie udowodnioną
metodą terapeutyczną, która przynosi natychmiastowe i widoczne efekty.
Aparaty Lymphastim działają na zasadzie sekwencyjnego masażu uciskowego. Specjalne aplikatory z systemem
zachodzących na siebie komór zapewnią
delikatny masaż, pobudzając naturalną
cyrkulację limfy.

Z godnością

D

zień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który obchodzimy 5 maja, jest okazją do
przemyśleń nad potrzebami i problemy osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Nie tylko w tym dniu warto pamiętać,
że każdy z nas ma takie samo prawo do
życia, a także do aktywnego udziału w sferze społecznej, rodzinnej i zawodowej.
Bariery i ograniczenia, które utrudniają
osobom z niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie, są motywacją
do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.

Warsztatowy grill

W

arsztaty Terapii Zajęciowej, jak
zwykle w maju, zaczynają sezon grillowy.
Korzystamy ze wspaniałej pogody, oraz
delektujemy się przysmakami przygotowanymi przez pracownię gospodarstwa domowego. Ucztowaniu towarzyszy przy akompaniamencie melodii wygrywspólne śpiewanie piosenek biesiadnych wanych przez jednego z uczestników.

Tereny zielone

J

ak co roku podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej obsadzają tereny zielone Legnickiego Pola
pięknymi kwiatami.
Pomocy w tej misji udzielili nam pra-

Dziękując
za zdrowie

Ś

wiatowy Dzień Zdrowia i Dzień
Pracownika Służby Zdrowia obchodzone są 7 kwietnia, w rocznicę
powstania w 1948 r.
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Z tej okazji spotkaliśmy się z pracownikami gminnej przychodni, by wyrazić
im wdzięczność za codzienny trud i pomoc w dbaniu o nasze zdrowie. Warto
wspomnieć, że polscy pracownicy służby
zdrowia świętują również w liturgiczne
święto św. Łukasza Ewangelisty, które
przypada na dzień 18 października.

cownicy GZGK Legnickie Pole. Mamy
nadzieję, że efekty naszej ciężkiej pracy
zapewnią piękne widoki podczas spacerów i odpoczynku mieszkańcom naszej
miejscowości.
Oczy będą cieszyły swoimi kolorami
pelargonie, lobelie, starce, hortensje, begonie, canny, ipomee, bluszcze, żeniszki,
aksamitki i piękne szałwie.
NR 9 (CZERWIEC 2022)
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Miesiąc kobiet
W

gminie Legnickie Pole marzec zdecydowanie był miesiącem kobiet, a to za sprawą szeregu
imprez, spotkań i wydarzeń, organizowanych przez władze gminy,
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
a także poszczególne sołectwa.
O tym, że muzyka jest kobietą (nastrojową, dynamiczną, czasem melancholijną,
a czasem energetyczną) przekonały się
panie, które skorzystały z zaproszenia
Rafała Plezi, wójta gminy i Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu i wybrały się
na koncert z okazji Dnia Kobiet. Przed
zgromadzonymi wystąpił zespół Jessica Merstein Band, i była to prawdziwa
podróż przez różne gatunki muzyczne, momentami porywająca panie do
wspólnego śpiewania. Na miejscu czekał również pyszny poczęstunek, wesołe
gadżety w fotobudce, a w  przerwach
miedzy występami odbyło się losowanie upominków oraz rozdanie certyfikatów „Super Babki”.
Wielbicielki silniejszych wrażeń, ale
także tropikalnych klimatów, miały również możliwość wspólnego wyjazdu do
największego Aquaparku w Europie,
Suntago Park of Poland a tam relaksu
pod palmami (a czekało ich tam 740),
wodnych i saunowych szaleństw. Podczas całodziennej wizyty był czas na korzystanie z 32 zjeżdżalni, 19 basenów,
a także z nieograniczonego dostępu do
trzech stref: JAMANGO, gdzie znajdował
się basen z falą, baseny-rzeki oraz zjeżdżalnie, RELAX - ciche miejsce, gdzie
panie wypoczywały na leżakach w cieniu palm oraz w ciepłej wodzie basenów termalnych, a także SAUNARIUM
– a  w nim osiem podstawowych saun,
grota solna, śnieżna oraz cztery baseny
witalne. Ta część Suntago Wodny Świat
podzielona jest również pod kątem stref
tematycznie, dzięki temu Panie odwiedziły Wioskę Egipską, Saunę Rajska Plaża oraz Koreańską Salę Wypoczynku. To
był dzień pełen niesamowitych wrażeń,
odpoczynku i pozytywnych emocji.
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Kolejną ciekawą propozycją, z której
panie chętnie skorzystały, były spotkania
w  ramach „Gokisowego laboratorium”
- cyklu warsztatów poświęconych naturalnym kosmetykom, środkom czystości,
a także… kiszonkom. Pierwsze spotkanie uczestniczki zakończyły wyposażone w pakiet samodzielnie wykonanych,
naturalnych środków czystości, a także
w wiedzę, w jaki sposób unikać niepotrzebnej chemii na co dzień. Wykonano
m. in. gospodarcze mydło rzepakowo-kokosowe, płyny: do mycia naczyń, okien,
powierzchni i podłóg. Podczas kolejnych
warsztatów powstały w nim w stu procentach naturalne kosmetyki: pasta do zębów,
krem, aromatyczny peeling oraz mydło.
A to wszystko z użyciem powszechnych
produktów - oleju kokosowego, glinki,
otrębów, cytryn, pomarańczy, a także naturalnych olejków eterycznych. Ostatnie
spotkanie poświęcone było zdrowym kiszonkom - temu, co można kisić i w jaki
sposób robić to dobrze.
To nie był jednak koniec „kobiecego marca” w gminie Legnickie Pole. W obchody
Dnia Kobiet zaangażowały się również
poszczególne sołectwa, zapraszając swoje mieszkanki na atrakcyjne eventy. Były
pokazy kosmetyków, koncerty na żywo,
pyszne poczęstunki, wyjazd do teatru,
a także ciekawe spotkania. Na jednym
z nich, organizowanym przez Renatę
Semeniuk, sołtys Strachowic, która jed-

nocześnie jest finalistką jubileuszowej,
dziesiątej edycji programu MasterChef
TVN, pojawiły się również uczestniczki tego kulinarnego show: Marlena Starzec i Elżbieta Błaszyńska. Nie zabrakło
ciekawych rozmów, gotowania na żywo
i mnóstwa nie tylko kulinarnych wrażeń.
W  spotkaniu wzięły bowiem udział same
inspirujące kobiety - a wśród nich, także
mieszkająca w Legnickim Polu - pisarka
Kamila Mitek. W Koskowicach zaś panie
miały okazję posłuchać brzmień utworów Krzysztofa Krawczyka, a także wziąć
udział w pokazie kosmetyków. Każde sołectwo zaskakiwało swoje mieszkanki innym rodzajem atrakcji.
Mieszkanki gminy Legnickie Pole nie
mogły narzekać na brak atrakcji. Spośród
wszystkich wydarzeń, każda z nich miała szansę znaleźć coś dla siebie. Wszak
komu, jeśli nie im, należą się szczególne
podziękowania i względy.
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Kto czyta… nie błądzi!
O

tej starej prawdzie wiedzą doskonale wszyscy miłośnicy
książek, a już szczególnie ci, którzy
wzięli udział w konkursie czytelniczym pn. „Prawdziwym przyjacielem może być każdy z nas”, którego
gminne eliminacje odbyły się w marcu w mediatece, a finał 18 maja
w siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej.
Konkurs dotyczył opowiadań Doroty Combrzyńskiej-Nogali, pochodzą-

cych z książki „Pralnia Pierza”oraz
„Pies w czasach zarazy” a mówiących
głownie o przyjaźni, tolerancji i wzajemnych relacjach. Finał konkursu połączony był ze spotkaniem z autorką.
W eliminacjach gminnych wzięło udział
piętnaścioro uczniów z klas trzeciej
i czwartej, a w finale konkursu reprezentowały nas Hanna Bybel, Zofia Tutaj i Zuzanna Płaskoń.
To właśnie Zuzia zajęła drugie miejsce
w tych zmaganiach.

W

Kartka z konkursu

Z

godnie z naszą świąteczną tradycją
gmina Legnickie Pole wysłała życzenia
wielkanocne przekazała do zaprzyjaźnionych gmin i partnerów biznesowych za pośrednictwem oficjalnej kartki naszej gminy.
Została ona wyłoniona w konkursie. Spośród stu trzydziestu pięciu pięknych, kolorowych prac komisja, w składzie: Mariola
Kądziela, Ewa Patrzek oraz Magdalena Borkowska, wybrała kartkę wykonaną przez
mieszkankę Koskowic, Zuzannę Bukowską.

K

olorowe, tradycyjne, kreatywne,
zaskakujące! Takie właśnie pisanki
powstały podczas Gminnego Malowania
Pisanek w Gniewomierzu, Koiszkowie
i Koskowicach tuż przed Wielkanocą.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
wspólnie z mieszkańcami, zmalował blisko dwieście przepięknych pisanek! Malowali duzi, malowali mali, każdy na swój
sposób przelewał wiosenny, świąteczny
nastrój na kolorowe jajka, efektem czego były małe dzieła sztuki w wielkanocnych koszyczkach naszych mieszkańców.

W Gokisowym
laboratorium…

Zaproszenie
do GOKiSu
szystkim, którzy mają odrobinę
wolnego czasu i chcieliby go spędzić miło i rozwijająco, przypominamy
o szerokim wachlarzu zajęć sekcyjnych
dla dzieci i dorosłych, proponowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
Najmłodszych zapraszamy na zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczno-ceramiczne,
ukulele, Teatru Dziecięcego W TO MI GRAJ,
nauki języka angielskiego, planszówek,
zajęć „prosty kręgosłup”, karate, a także
treningi piłki nożnej w ramach Akademii
Sportowej RYCERZ Legnickie Pole. Na dorosłych czekają zaś spotkania w ramach
sekcji mongolskiej, fitness, jogi oraz zumby. Natomiast sekcja łucznicza oraz zespół
NOWOWIANKI chętnie powitają w swoich
szeregach uczestników w każdym wieku.

No i zmalowali

C

zy w codziennym życiu można
ograniczyć używanie środków
chemicznych? Czym je zastąpić,
aby być zadowolonym z efektu? Jak
samodzielnie przygotować zdrowe
i smaczne kiszonki, które w smaku
zdecydowanie górują nad tymi sklepowymi, a ich składu jesteśmy w stu
procentach pewni?
Na te i inne pytania szukali odpowiedzi
uczestnicy „Gokisowego laboratorium”cyklu warsztatów zorganizowanych
w marcu przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Pierwsze spotkanie uczestnicy zakończyli wyposażeni w pakiet
samodzielnie wykonanych, naturalnych środków czystości, a także w wiedzę, w jaki sposób unikać niepotrzebnej
chemii na co dzień. Wykonano m. in.
gospodarcze mydło rzepakowo-koko-

sowe, płyny: do mycia naczyń, okien,
powierzchni i podłóg.
Podczas kolejnych warsztatów powstały w nim w stu procentach naturalne kosmetyki: pasta do zębów, krem,
aromatyczny peeling oraz mydło. A to
wszystko z użyciem powszechnych
produktów- oleju kokosowego, glinki,
otrębów, cytryn, pomarańczy, a także
naturalnych olejków eterycznych.
Ostatnie spotkanie poświęcone było
zdrowym kiszonkom - temu, co można kisić i w jaki sposób robić to dobrze.
Z marchewki, kapusty, buraków i innych
warzyw powstały pyszne kiszonki, czyli naturalne przekąski dla każdego entuzjasty zdrowej kuchni. Dodatkowym
ich atutem jest fakt, że są to najprostsze
i najtańsze domowe sposoby na wzmocnienie odporności.
NR 9 (CZERWIEC 2022)
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Księżyc’owe opowieści
„K

siężyc’owe opowieści” to tytuł wyjątkowego spektaklu,
który obejrzeliśmy 11 lutego na Sali
Bankietowej w Legnickim Polu.
Opowiadał on o wędrówce księżyca
i pełen był życiowych prawd, a swoją delikatnością i ciepłem porwał nie
tylko najmłodszych widzów. Podczas

Było fajnie w tej ferajnie
P

odczas tegorocznych ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu, wraz z zespołem Szkolno-Przedszkolnym, tradycyjnie już, zorganizował półkolonie. Wzięło w nich
udział 30 spragnionych przygód
uczestników. Organizatorzy zadbali
o atrakcyjny program, pełen ciekawych warsztatów, wycieczek i zabaw.
W pracowni pani Joli Ubysz pows t a ł y pięk ne obr a z y, pr z eds t aw i ają c e z i mowe L e g n ic k ie

Cyfrowe ferie

G

minny Ośrodek Kultury i Sportu
przystąpił do projektu „Cyfrowe
GOKi - NUTS legnicko - głogowski”. Dzięki tej współpracy najmłodsi
mieszkańcy naszej gminy mają możliwość uczestniczenia w szeregu
warsztatów i spotkań z najnowszymi
technologiami.
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Pola, a także kolorowe kamienie.
Był czas na szaleństwa kulinarne
z Renatą Semeniuk i wspólne przygotowanie i degustację pysznych potraw.
Miłośnicy programowania i inżynierii wykazywali się na zajęciach
z robotyki, odbyły się także warsztaty tworzenia wzorów z koralików
wodnych. Była okazja aby poznawać
zakątki Legnickiego Pola podczas gry
terenowej, szukając ukrytych w rożnych punktach miejscowości wskazówek i rozwiązując łamigłówki, by
Pierwsze zajęcia już za nami. W lutym
dzieci w wieku od 10 lat, uczestniczyły
w warsztatach, łącząc świetną zabawę
z nauką. Podczas spotkań w Legnickim
Polu i Koskowicach dzieci programowały,
tworząc pojazdy z klocków Lego i wytyczając trasę dla ludzika Scotiego, rozwijali myślenie, grając w bestsellerowe
Ubongo, a nawet… tworzyli trójwymiarowe formy za pomocą długopisów 3D.

przedstawienia można było poznać
pięć pięknych historii filozoficznych,
a każda z nich opowiadała o tym, co
dzieje się tam, gdzie wzrok nie sięga…
Po spektaklu najmłodsi uczestnicy
wzięli udział w warsztatach plastyczno-artystycznych „Trzeci koniec kija”.
Podczas zajęć powstały prawdziwe
cuda, które dzieci przenosiły do rzeczywistości za pośrednictwem swych
talentów, rączek i tego wszystkiego co
miały pod ręką.

w końcu znaleźć ukryty skarb. Natomiast w poszukiwaniu śniegu półkoloniści wybrali się do Karpacza, gdzie
oddali się zimowym szaleństwom:
zjazdom na oponach, lepieniu bałwana i bitwom na śnieżki.
A żeby atrakcji nikomu nie zabrakło,
na zakończenie turnusu odbyła się wycieczka  do Wrocławskiego Teatru Lalek na przedstawienie pt. „Lot przez
tęczę”, opowiadające o małej i odważniej myszce Piki, marzącej o lataniu.
Ferie się skończyły, wraz z nimi półkolonie. Wiemy jednak, że ponownie spotkamy się podczas półkolonii letnich
i że atrakcji i wówczas nie zabraknie.

Gotowanie łączy

W

Nowej Wsi Legnickiej, Raczkowej i Taczalinie GOKiS w Legnickim Polu zorganizował niezwykłe
warsztaty kulinarne. Niezwykłe zarówno ze względu na prowadzącą, czyli finalistkę programu MasterChef TVN
Renatę Semeniuk, ale także ze względu
na uczestników: wnuki wraz z babciami i dziadkami (z małymi wyjątkami).
Wspólnie przyrządzone zostały tradycyjne pierogi z ziemniakami i serem, a także
oryginalne pierożki giozo – z   mięsem,
kapustą i warzywami. Było pysznie. A ile
przy tym rozmów, serdeczności, śmiechu
i dobrej zabawy? Zachęcamy wszystkich
do wspólnego gotowania - to zbliża, uczy
współpracy i jest wspaniałą (i smaczną)
okazją do bycia ze sobą.
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Ogród to moja pasja...

W

eronika Skiba to 74-letnia
mieszkanka Nowej Wsi Legnickiej. Pani Weronika jest znakomitą artystką: poetką, pisarką,
malarką a wręcz wizjonerką. Pisanie to jej ogromna pasja, w swoich
wierszach powraca często do czasów dzieciństwa oraz historii, które
sama przeżyła. Dodatkowo maluje,
głównie są to motywy roślinne i obrazy o tematyce religijnej. Dlaczego
wizjonerka? Przekonajcie się sami.
Z Panią Weroniką Skibą rozmawiała
Natalia Czernicka.
→→ Natalia Czernicka: – Maluje Pani ”od
siebie” czy inspiruje się czymś lub
kimś?
Weronika Skiba: – Wszystkie obrazy
maluję „od siebie”, daję ponieść się wyobraźni. Nie lubię kogoś naśladować,
chcę być oryginalna.
→→ N – Powiem szczerze, że jest Pani
w tym mistrzynią. Ma Pani jeszcze
jakąś inną pasję?
W – Pani Kochana, to jest moja pasja
– ogród (Pani Weronika pokazuje w stronę okna, które skierowane jest na piękny, duży ogród artystki). Oprócz tego,
oczywiście pisanie wierszy i malowanie.
→→ N – Jak się zaczęła Pani pisarstwo?
W – To jest bardzo ciekawa historia.
Jak pracowałam w chlewni, to poraził

mnie prąd. Urwała się lina z lampami
i spadła na podłogę. Weszłam do pracy i zapaliłam włączniki, po chwili zauważyłam, że prąd poraził świnie, bo
one przegryzły ten kabel. Pod wpływem
emocji, złapałam za kabel i zaczęłam
ciągnąć… jedną ręką się przykleiłam
i nie mogłam puścić.
→→ N – I to po tym zdarzeniu zaczęła Pani pisać?
W – Poszłam na rentę, miałam więcej czasu, przez co bardzo dużo myśli
kłębiło się w głowie. W ciągu dnia nic
się nie zmieniło, ale w nocy… Jak tylko
położyłam się spać, miałam w głowie
historię, którą ktoś mi opowiadał. Siadałam w kuchni przy stole i słyszałam
głos, który do mnie mówi, następnie
przelewałam to na kartkę papieru. Nieraz nie widziałam tej postaci, ale czułam
że jest – słyszałam jego głos.
→→ N – To w młodych latach Pani nie pisała? Wszystko zaczęło się po odejściu z pracy?
W – Wcześniej pisałam wiersze jako
dziecko – o ptakach, o robakach czy zwierzętach. Pierwszy mój wierszyk napisałam o lisie, którego historia była oparta
na prawdziwych zdarzeniach. To była
praca domowa z języka polskiego i wykorzystałam tę historię. Przed naszym
domem była rzeka, a przez nią prze-

chodziła kładka, która była „drogą na
skróty” dla lisów i gęsi. Tato się zdenerwował i umieścił na tej kładce wnyki.
Nikt tamtędy nie chodził, bo po drugiej
stronie było tylko nasze pole. Pewnego
dnia poinformował mnie, że lisica musiała na tym stanąć, mocno się zraniła
i utopiła w rzece. Nie dawało mi to spokoju i pewnego razu poszłam nad rzekę
i usiadłam na kamieniu – do dzisiaj tam
stoi. Poczułam dziwny zapach, spojrzałam w dół, a lisica leżała pod kamieniem
z całą zaropiałą mordką. Zaopiekowałam się nią i wyszła z tego. Codziennie
ją karmiłam, przynosiłam mleko z chlebem, mówiłam do niej. Wszystkie emocje z tamtej chwili zapisałam na kartce.
I tak powstał mój pierwszy wierszyk, za
który dostałam od Pani z polskiego…
po łapach. Osądziła, że sama tego nie
napisałam, tylko przepisałam. Było mi
wstyd przed całą klasą. To dało mi dużego kopa do dalszego pisania, chciałam udowodnić, że potrafię coś więcej.
→→ N – Historia naprawdę chwyta za serce… Szkoda, że niedoceniona.
W – Tato nie był zadowolony z mojego zachowania, kiedy się dowiedział,
że postąpiłam wbrew jego zasadom, ale
uszanował to i sprzątnął wnyki z kładki.
Gdy dowiedział się, że dostałam ocenę
niedostateczną za wiersz, poszedł do
NR 9 (CZERWIEC 2022)
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pani dyrektor szkoły na skargę. I ona
stanęła w mojej obronie. Pani z polskiego poprawiła moją ocenę. Inaczej bym
sobie tego nie wybaczyła.
→→ N – Czekałam na taki finał (uśmiech).
W – Od małego chciałam być też malarką. Złożyłam papiery do Akademii
Sztuk Pięknych do Wrocławia, dostałam
się. Niestety w tamtych czasach nie było
na to pieniędzy i musiałam zrezygnować. Ale nie przestałam robić tego, co
kocham. Każdą wolną chwilę poświęcałam na malowanie, pisanie i tworzenie
nowych rzeczy.
→→ N – Co jeszcze Pani tworzyła?
W – Rzeźbiłam w kredzie, flakony ze
szkła. Niedaleko naszego domu była fabryka broni. Po wojnie to, co tam było,
wywieźli na wysypisko śmieci. My tam
chodziliśmy i wynajdowaliśmy sobie
coś w czym można było poskrobać, tak
tworzyłam różne figurki.
→→ N – Z niczego robiła Pani coś. A zawodowo czym się Pani zajmowała?
W – Wszystkie prace w domu i koło
domu. Trzeba było zająć się ogrodem,
polami i zwierzyną, którą mieliśmy. Miałam 10-cioro rodzeństwa, bracia uciekli, a ja zostałam jako najstarsza córka.
→→ N – Patrzę na te obrazy na Pani ścianie i mogę stwierdzić, że to dobry pomysł na oryginalny prezent dla kogoś.
W – Jasne, większość rozdałam. To co
tutaj wisi, to mała namiastka. Na mojej
stronie są obrazy, których już nie mam,
ale czasami wracam do nich.
→→ N – Czy tworzy Pani też obrazy na
zamówienie?
W – Nie, nie zamawiają, bo wiedzą,
że pod kogoś dyktando nie potrafię
namalować. Maluję to co mi siedzi
w głowie, a niekoniecznie jest to wizja innej osoby.
→→ N – Proszę opowiedzieć coś o swoich osiągnięciach.
W – To co mogę dzisiaj Pani pokazać…
Jestem w książce Jana Bujaka „Polskie
Osady”, książce stworzonej przez Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu – do
tej pory pracownicy muzeum przyjeżdżają do mnie.
→→ N – Ma Pani swoją stronę internetową?
NR 9 (CZERWIEC 2022)

Każdą wolną chwilę poświęcałam
na malowanie, pisanie i tworzenie
nowych rzeczy.

W – Oczywiście, chętnie się nią podzielę,
można znaleźć tam dużo więcej moich
prac i wierszy. Choć na dzień dzisiejszy,
nie wszystkie są opublikowane. To jest
mój profil na Facebooku, pod moim nazwiskiem. Znalezienie go dla osób choć
trochę posługujących się Facebookiem
nie nastręczy żadnych problemów.
→→ N – A dlaczego nazywana jest Pani
wizjonerką?
W – W 2009 roku pojechałam do Grecji i tam przyszedł do mnie człowiek,
którego nie widziałam, tylko słyszałam.
On mi to powiedział, a ja zapisałam na
kartce, proszę posłuchać: „Człowiek aby
pokazać swoją siłę władzy, jest gotów do
wszystkiego. Wysyła w kosmos rakiety

z takim paliwem co niszczy atmosferę
ziemi. Umieszcza poza ziemią wiele satelit […] Już niedługo wielcy tego świata pokażą innym wielkim, ze zastrzelić
można z ziemi to co w kosmosie krąży.
Jedni drugim będą zastrzeliwać te satelity i dojdzie do wielkiej tragedii, bo
dojdzie do zderzenia się z laboratorium. Wydostaną się bardzo groźne
bakterie, które w kosmosie żywią się
ozonem i to będzie początek końca
tego świata i nas wszystkich.” (cytat
zaczerpnięty ze strony internetowej
pani Weroniki, rok 2009). To dotyczyło niedawnego zestrzelenia przez Rosję
własnego satelity, krążącego po orbicie
okołoziemskiej.
→→ N – I Pani o tym pisała już w 2009
roku?
W – Tak, dokładnie.
→→ N – Niesamowite. Bardzo dziękuję
Pani za rozmowę.
W – Ja również.

Gołąbki Pani Marysi
ze Strachowic
Składniki:
• 2 średnie białe kapusty,
• do 1,5 kg mięsa mielonego z łopatki,
• 6 torebek ryżu,
• słoiczek przecieru pomidorowego,
• 2 cebule,
• olej
• przyprawy: sól, pieprz, wegeta, lubczyk.
Przygotowanie:
Mięso włożyć do miski. Ryż ugotować (al dente),
ostudzić i dodać do mięsa. Cebule obrać, pokroić w kostkę i podsmażyć na oleju,
aż się zarumieni. Następnie ostudzić i dodać do mięsa z ryżem.
Doprawić solą i pieprzem (ok.
4 łyżeczek), szczyptą wegety
i lubczyku. Wszystko dokładnie wymieszać.
Wyciąć głąb ze środka kapu-

sty, następnie włożyć ją do dużego garnka z wrzątkiem i gotować na małym ogniu, aż liście zaczną
odchodzić. Wyjąć kapustę z wrzątku i po przestudzeniu rozebrać ją z liści, odciąć delikatnie zgrubienia z każdego liścia.
Następnie na każdego liścia nakładać porcję
mięsa i zwijać jak krokiety (najpierw założyć dolną
część liścia na mięso, później złożyć boki do środka,
następnie zwinąć jak najciaśniej do końca pozostałą część liścia).
Dno dużego i najlepiej szerokiego garnka wyłożyć kilkoma liśćmi kapusty i ułożyć gołąbki, łączeniem do dołu. Później
przygotować zalewę – woda,
olej i szczypta soli. Zalać 2/3
garnka z gołąbkami. Po 45
minutach, przecier rozrobić
z wodą (ok. 100 ml) i zalać
gołąbki. Gotować na małym
ogniu jeszcze przez 1 h.
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II Bieg na Legnickich Polach

B

lisko dwustu biegaczy - dorosłych i dzieci - wzięło udział
w „II Biegu na Legnickich Polach”,
cyklicznej imprezie sportowej, której
tło stanowi nasza historyczna bitwa
z 1241 roku.
Pogoda oraz nastroje dopisały nie tylko uczestnikom, ale także ich bliskim,
którzy licznie przyjechali na camping
w Legnickim Polu, aby ich dopingować.
Tegoroczna edycja biegu odwoływała się
do symboli związanych z Bitwą pod Legnicą: bieg prowadziła dama na białym
koniu, kontrolny pomiar czasu zlokalizowano na 1241 metrze trasy, były też
drewniane medale wypalane metodą
pirografii. W trakcie wydarzenia obecni byli rekonstruktorzy.
O tym, że rozgrzewka jest niezwykle
istotna, nikogo nie trzeba było przekonywać, zatem zanim biegacze stanęli
na starcie, wzięli udział we wspólnych
ćwiczeniach, które nie tylko rozgrzały,
ale także dały uśmiech i obudziły pozytywną energię.

Na najmłodszych uczestników czekały
pamiątkowe medale oraz zdrowy, owocowy poczęstunek. Dzieci skorzystały również z ekologicznych warsztatów sadzenia
roślin, dekorowania doniczek oraz animacji - kolorowych baniek mydlanych
i zabaw z chustą.
Najmłodsi biegacze pobiegli podzieleni na trzy kategorie wiekowe. Każdy
start budził wiele emocji wśród dopingujących kibiców, a wyniki rywalizacji
ukształtowały się następująco:

6-8 lat - dystans 100 m
Dziewczynki:
I miejsce - Blanka Babiarz,
II miejsce - Maria Szwajka,
III miejsce - Teresa Kramek
Chłopcy:
I miejsce - Filip Kubica
II miejsce - Maciej Jasik
III miejsce - Krzysztof Jacewicz
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9-11 lat - dystans 200 m
Dziewczynki:
I miejsce - Gabriela Popławska,
II miejsce - Lena Makoś,
III miejsce - Marcelina Babiarz
Chłopcy:
I miejsce - Aleksander Szczepaniak,
II miejsce - Alan Płóciennik,
III miejsce - Igor Zięba
12-16 lat - dystans 350 m
Dziewczynki:
I miejsce - Natalia Płonka,
II miejsce - Weronika Łagoda,
III miejsce - Hanna Haber
Chłopcy:
I miejsce - Kacper Oszczęda,
II miejsce - Igor Zguda,
III miejsce - Fabian Łagowski
W klasyfikacji generalnej „II Biegu na
Legnickich Polach” zwyciężyli: Kamil
Makoś, drugie miejsce zajął Artur Gułaj, a trzecie Rafał Bardziński. Najszybszą kobietą na mecie była Anna Ficner,
następnie Katarzyna Fonał oraz Alicja
Zielińska.
Dla rozbieganych mieszkańców naszej
gminy stworzono odrębną klasyfikację,
i tak najszybszą mieszkanką gminy kolejny raz okazała się Alicja Zielińska,
tuż za nią była Agata Kawa-Jerka, natomiast najszybszymi mieszkańcami byli: Tomasz Kuciewicz, Marek Jerka oraz
Andrzej Juzak.
A ponieważ był to bieg z historią w tle,
nie mogło zabraknąć niespodzianki nawiązującej do historycznej daty: na dorosłych uczestników czekał na 1241 metrze
biegu pomiar czasu, dzięki czemu nagrodzono najszybszą biegaczkę i biegacza
na tym dystansie. Tu zaskoczenia nie
było, bowiem zostali nimi Anna Ficner
oraz Kamil Makoś – osoby, które wygrały biegowe generalki.
Po raz drugi pracownicy firm LSSE
(Viessmann, Lear, Winkelmann, Lidl,
Faurecia, Voss) brali udział także w wewnętrznym współzawodnictwie. Wśród
kobiet najszybsze były Jagoda Przysalska, Karolina Grześkiewicz, Yuliia KarpoNR 9 (CZERWIEC 2022)

va; a wśród mężczyzn: Rafał Bardzińsk,
Łukasz Grad, Krzysztof Piotrowski. Podium zdominowali zatem pracownicy
Viessmann.
Impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby
nie wsparcie naszych partnerów. Serdeczne podziękowania należą się: Lafarge Kopalnia Bazaltu Lubień, KGHM
Metraco, Ekoprod, JanoSport, Fundacja Plon Serca, Lidl Centrum Dystrybucyjne Nowa Wieś Legnicka, Saller
Polska, Muzeum Miedzi w Legnicy,
Stowarzyszenie Dobroczyńcy, Stowarzyszenie Historyczno - Eksploracyjne
Księstwa Legnickiego, Organizacja Harcerska Pro Mundi, OSP Legnickie Pole,
OSP Raczkowa, Osp Taczalin, Wydział

Ruchu Drogowego w Legnicy, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Legnickim Polu, Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Legnickim Polu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaworze, Starostwo Powiatowe w Legnicy, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Legnickim
Polu, Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy i już teraz
zapraszamy na przyszłoroczną edycję „Biegu na Legnickich Polach”, który wpisał się już na stałe w kalendarz
gminnych imprez, a także wydarzeń
cenionych przez biegaczy - profesjonalistów oraz amatorów.
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Piłkarska Wiosna w Gminie
W

naszej gminie zmagania ligowe toczą cztery drużyny
piłkarskie. Przypomnijmy, że trzy
z nich: Błękitni Koskowice, KS Legnickie Pole, Zryw Kłębanowice grają o mistrzostwo klasy Okręgowej
a Orzeł Mikołajowice gra w A klasie.
Błękitni Koskowice
Błękitni do rundy wiosennej podeszli
w dobrych humorach ponieważ na
półmetku zajmowali wysokie 4 miejsce w tabeli.
Pierwszy mecz po przerwie grali u siebie i podejmowali niżej notowanych

Czarni Rokitki ale to rywal okazał się
lepszy i po zaciętym i wyrównanym
meczu wygrał 2:1. Nie na taki wynik
nastawiali się kibice .
W drugiej wiosennej kolejce Koskowice nie musiały jechać daleko na mecz
bo kolejnym rywalem był Konfeks Legnica. Błękitni wygrali 1:0. Następny
mecz o mistrzostwo klasy okręgowej
piłkarze Władysława Morocha grali
u siebie z Zametem Przemków i przed
własną publicznością rozgromili przyjezdnych 5-0. Potem było starcie –
używając języka bokserskiego – wagi
ciężkiej. Rywal, nie byle jaki, bo sam
lider z Kochlic. Niestety, Iskra wygrała aż 4:1
Kwiecień w kratkę. Zaczął się od porażki z Jerzmanową 1:2. Warto jeszcze

wspomnieć derby gminy. Przy licznie
zgromadzonej publiczności na boisku
w Koskowicach Błękitni podejmowali
KS Legnickie Pole. Po zaciętym i dramatycznym meczu wgrali gości 3:2.
W maju Błękitni podzielili punktami z Zawiszą Serby (1:1), cieszyli z wysokiej wygranej z Buczyną 7:2 oraz
przyjęli cios w postaci klęski 0:6 w kolejnych derbach gminy, tym razem ze
Zrywem Kłębanowice.
Ostatecznie Błękitni są jednak na plusie plasując się tuż za czołówką ligi.
Są na 5. miejsce w tabeli z 47 zdobytymi punktami.

KS Legnickie Pole
Wzmocniony w przerwie zimowej klub
z Legnickiego Pola hitowym transferem
Martinsa Ekwueme, byłego zawodnika

m.in. Legii Warszawa, Zagłębia Lubin czy
Wisły Kraków przystępował do rozgrywek z wielkimi nadziejami. I na początek była wysoka wygrana z Przyszłością
Prusice. Wynik 9:1 mówi sam za siebie
i dawał nadzieję na szybkie wydostanie
się z dolnych rejonów tabeli. W derbach
było wspomniane zwycięstwo z Błękitnymi i porażka ze Zrywem Kłębanowice 1:2.
Kolejne 3 mecze nie dawały optymizmu
w zespole z Legnickiego Pola, ponieważ
piłkarze trenera Adama Wasilewskiego
zdołali w nich zdobyć tylko 1 punkt po
remisie 1:1 z Gwardią Białołęka. Poza
tym były porażki: 1:4 z Orlą Wąsosz i 1:5
z Zawiszą Serby. KS zaczął kolekcjonować cenne punkty od meczu z Buczyną
na własnym boisku pokonując Zadzior
aż 6:1. W następnych pięciu kolejkach
podopieczni trenera Adama Wasilewskiego odnotowali dwie wygrane, dwa
remisy i jedną porażkę.
Cel, jakim była ucieczka z dolnych rejonów tabeli udało się osiągnąć. Po 27.
kolejkach zespół był na 9 miejscu.
Zryw Kłębanowice
Zryw rozpoczął rundę rewanżową od zdobycia dziewięciu punktów
w trzech meczach. Na początek było
ostre strzelanie do siatki Górnika Lubin (piłka wylądowała w niej pięć razy).
Potem przyszło wyjazdowe spotkanie w Legnickim Polu, o którym już
pisaliśmy a następnie z kwitkiem
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został odprawiony Płomień Radwanice.
Niestety po zwycięstwie nad Płomieniem było już znacznie gorzej, by
w pięciu meczach zespół z Kłębanowi
punktował tylko raz uzyskując następujące wyniki: z Gwardią Białołęka porażka 1:2, ze Zrywem - Czarnymi Rokitki
– 2:3, z Orlą Wąsosz – 2:4, z Konfeksem
Legnica 2:2 i z Zawisza Serby kolejna
przegrana, tym razem 3:4.
Przełamanie przyszło w meczu na
własnym boisku z Zametem Przemków, który przegrał w Kłębanowicach 0:1. Następnie ofiarą Zrywu padła
Zadzior, który w Buczynie przegrał
2:5. Później przyszła porażka z liderem w Kochlicach a wreszcie, w gminnych derbach w Koskowicach Błękitni
dostali solidną lekcję futbolu przegrywając aż 0:6.
Dzięki tym wynikom Zryw Kłębanowice plasował się w środku tabeli (8.
miejsce z 34 punktami po 27. kolejkach).
Orzeł Mikołajowice
Piłkarze Orła występują w A-klasie
i jesienią nie należeli do czołowych zespołów ligi. Na inaugurację powodów
do radości nie było. Zespół z Mikołajowic przegrał 0:2 ze Spartą Parszowice.
Kolejny mecz to jeden z tych o których
chce się zapomnieć jak najszybciej. Mikołajowice pojechali do lidera A-klasy.
Czarni Dziewin okazali się dużo lepsi
i wygrali aż 10-0. Na tym nie koniec fatalnej serii, bo także Rodło Granowice
okazało się lepsze o jedną bramkę pokonując nasz zespół 2:1.
Orzeł Mikołajowice przełamał się pod
koniec marca pokonując 2:1 Bazalt Piotrowice. Dobrą passę udało się podtrzymać w meczu z Górnikiem II Lubin
zwyciężając 2:1. Ale optymizmem nie
wiało zbyt długo, bo w kwietniu graczom Orła nie udało się zdobyć choćby
punktu. Dopiero w spotkaniu 27. kolejki
to oni mogli się cieszyć ze zwycięstwa
po wygranym spotkaniu z rezerwami
Kuźni Jawor.
Orzeł walczy jednak tylko o utrzymanie w A klasie. Mikołajowice przed finałem rozgrywek zajmowali 13 miejsce
w tabeli gromadząc 18 pkt.
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Rycerze na wyjeździe
W

iosna dla zawodników AKADEMII SPORTOWEJ „RYCERZ” Legnickie Pole, upływa pod
znakiem intensywnych treningów
i spotkań wyjazdowych. Nasi zawodnicy gościli już na murawach boisk
w Jaworze, Legnicy, Złotoryi
i Wilkowie. Wszędzie towarzyszą
im najwierniejsi kibice – rodzice.
A podczas spotkań kilka meczy udało
się wygrać, kilka przegrać, ale Skrzaty,
Żaki i Orliki już wiedzą, że w sporcie
chodzi o coś więcej, niż tylko wyniki.
Legendarny Kazimierz Górski mawiał,
że piłka jest okrągła, a bramki są dwie.
Tak, futbol to prosta gra, w której najważniejsze są zasady, koleżeństwo i  satysfakcja. Warto wspomnieć, że forma
i umiejętności naszych zawodników
wciąż się rosną. Z zapamiętaniem trenują oni celność strzałów i podań, grę

w ataku, pomocy i obroni. I to przynosi
efekty, bo z meczu na mecz widać coraz
większe postępy.
Do sportowych Rycerzy naszej Akademii wciąż można dołączyć. Zapraszamy wszystkich, którzy mają w sobie
piłkarskiego ducha i rycerską odwagę, na
treningi. Szczegółów należy szukać na
stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu
gokis-legnickiepole.pl lub na funpage
Akademii na Facebook’u.

Gmina wspiera sport

N

a terenie naszej gminy działają cztery kluby sportowe: Klub
Sportowy Legnickie Pole, Ludowy
Klub Sportowy „Błękitni” Koskowice, Klub Sportowy „Zryw” Kłębanowice i Ludowy Klub Sportowy
„Orzeł” Mikołajowice.
Jak co roku, Wójt Rafał Plezia podpisał umowy z przedstawicielami klubów,
przekazujące następujące dotacje z budżetu gminy:

• Klub Sportowy
Legnickie Pole - 57 000 zł,
• Ludowy Klub Sportowy
„Błękitni” Koskowice - 57 000 zł,
• Klub Sportowy „Zryw”
Kłębanowice - 57 000 zł,
• Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
Mikołajowice - 44 000 zł.
W sumie z gminnej kasy do klubów
trafiło 215 tys. złotych.
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