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Dwa dni w
średniowieczu
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:A<6><@'B?H
AH@8EH-<8b6<M#8:A
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J>GWEL@MA4=7M<86<8'4a
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CBJ<87M<7JW6;JL=`G>B

A2.Q-8

0

Na wstępie
!
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Dzień*-,18-A2
dobry

W
)

+2<?*H?

akacje już (prawie) za nami.
Jak zawsze był to czas od+52P*;2R7*308:R<;A@84:.;?7*
poczynku, ale też… wytężonej
;A.306272.4<H:.08?;A@;,@72.
pracy
tych wszystkich, którzy
68P.6@;2R-8,A.4*O
w naszej gminie dbają o rozrywki dla mieszkańców i gości
BE`6L A<8 GL?>B
Legnickiego
Pola.M8 JM:?_7H A4
G8@C8E4GHE_M4B>A8@4M4FCE4J`
Oczywiście, napracowali się
M5?<]4=`6L6;F<_JL74EM8a>GWE8CEML
też rolnicy, bo lato to żniwa, czyli
ogrom prac na polach. Samorzą:BGBJH=8@L7?4@<8FM>4a6WJA4FM8=
dowcy
również nie zasypywali
:@<AL
#4GBM4CBJ<474F<_HA4F54E7MB
gruszek w popiele stąd sporo in-

P

formacji o nowych inwestycjach.
Oczywiście poczytacie Państwo
<AG8AFLJA<87?4G8:B=H]G8E4M6;6<4U5L@
o nich w najnowszym numerze
'4aFGJ4M4CEBF<\A47J4A476;B7M`
Wieści z Legnickiego Pola. Znaj68JL74EM8A<4P#!$"
dziecie też masę relacji, fotorepor-
taży,
(*1
dwa wywiady i zaproszenia
%4GL@B6MLJ<b6<8A<8>BA<86
"<?>4
na kolejne gminne wydarzenia.
M4CEBFM8aMA4=7M<86<8'4aFGJBJGL@
A na tym nie koniec. Zatem bęJL74A<HQ-<8b6<M#8:A<6><8:B'B?4R
dzie co poczytać, bo oddajemy w
Wasze ręce wyjątkowo obszerne
-4EGBG8]b?87M<\:@<AA8@87<4FCB
wydanie.
U86MABb6<BJ8
Zapraszamy do lektury.

Ruszył nabór wniosków
o dodatek węglowy

rzepisy nowego rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy weszły w życie z dniem
17 sierpnia 2022 roku.
Oznacza to, że gospodarstwa
domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na
paliwo stałe, kominek, koza,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia
węglowa lub piec kaflowy na
paliwo stałe – zasilane węglem
kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej
85% węgla kamiennego, mogą
przystąpić do wnioskowania

o wypłatę 3 000 zł dodatku na
zakup węgla.
W naszej Gminie wnioski
o dodatek węglowy można
składać od 22 sierpnia 2022
roku do 30 listopada 2022
roku, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim
Polu, Plac Henryka Pobożnego 6, osobiście lub przez internet (e-PUAP). Wzór wniosku
do pobrania w placówce lub
na naszej stronie internetowej
www.legnickiepole.pl.
Kontakt do GOPS w Legnickim Polu: tel. 76 85 82 843.

 

7/8:6*<8:
Kalendarium
?*4*,@37@

"
Wydarzenia
wane do

:A.-7*629.G7.*<:*4,32?*4*
organizo,3.'N.072,426"85=+R-A2.;2R
końca paź-A2*G8<*4?2.5.P.7*9:*?-R-8+:A.
dziernika
przez
Gminny
<:A.+*A*95*78?*O=:589+@;48:A@
Ośrodek Kultury i Sportu
;<*OAN7*;A@,18/.:<)*<.698485.2

w Legnickim Polu:

 .072,42."85.
29.08.
Wycieczka dla dzieci i mło'<8EJFML7M<8aC8U8AF68A<6MAL6;JLFG_
dzieży do ZATORLAND’u
CWJ0B546ML@L<HFULFML@LHF>4E?[A<J4
03.09. II Piknik Spotkanie z Pasją
(8@7<;!4E<@BA:B?F>`:EHC_";H>;
$BA
:B?
-<86MWEMJ<8a6MLB:A<BJ8F;BJJJL
Zapowiada się dzień pełen atrak>BA4A<H!4I4ELAL
cji. Odwiedzić będzie można „Ry-FB5BG_J#8:A<6><@'B?HA<8M45E4>A<8
neczek
lokalnych wystawców”
B6MLJ<b6<8E8>BAFGEH>GBEWJ<GHEA<8=H5B=B
a po zakupach wybrać się na NaJ8:BUH6MA<6M8:B<GHEA<8=HUH6MA<6M8:B>BA
rodowe Czytanie, czyli fantastyczA8:B
04:E4=`!4E(B78EL>(8@7<;<$BA:B?
ną inicjatywę
promującą czytelnicL4?:HH
?8A4GL@A<8>BA<864GE4>6=<
%4
two. Tym razem będziemy mogli
G8=<@CE8M<8A<8@B]8A<>B:BM45E4>A`\
wrócić do klasyki okresu roman 2<?*
tyzmu:
czytać będziemy Ballady
i 4E7MB7H]B@HML><<=8FM6M8J<_68=8@B
romanse Adama Mickiewicza.
6=<
'B5<GJ<8!WJJLFG`C<`!'G4D!
Niezwykle
ciekawie zapowiada się
'87EB5BK$4GG<??4E(4Z,3,4?7<BE4M
też Plener Artystyczny Rzemiosł
:J<4M74J<86MBEH!4M8?
Dawnych Legnickie Pole 1241.
*5*27*G8?*
10.09.
Dożynki Gminne w KsięgiDM?2*<98-@,A.:LE
nicach
Q^J<4GCB7"L6M8E`RGB=878AMA4=?8CFML6;
98FG<J4?<9B?>?BELFGL6MAL6;A<8GL?>BJ'B?
Tym razem rolnicze święto bęF684?8A4bJ<86<8 !8EML)G4EMLaF><7LE8>GBE
dzie zorganizowane w Księgieni98FG<J4?HM4CEBF<UA4B?AL^?`F>M8FCBUL
cach. Nie zabraknie tradycyjnych
M@8EL><'BUH7A<BJ8=9EL><M=<<HEB
wieńców dożynowych a te najCL -#8:A<6><@'B?HMB546ML@L>BA68EG
piękniejsze zostaną docenione
NA4UBJLG8:BEB6MA8:BQ^J<4G4CB7"L6M8E`R 
i nagrodzone, będą zasłużone
*BJ<8?><8JLEW]A<8A<87?4A4FM8=:@<AL
podziękowania za rolniczy trud
*:6*:4M?*:<G862.3*
i sporo atrakcyjnie zapowiadają04CE4FM4@L=4>MJL>?87B%BJ8=-F<
cej się zabawy dla każdego. Nie
#8:A<6><8=A4B7CHFG<=4E@4E>>H6M6<bJ 
zabraknie smakołyków do jedze4EGUB@<8=4 GE4>6=<A<8M45E4>A<8
nia i picia.
 $98<4*72.AN"*;3L8:*A"5.7.:
:<@;<@,A7@.072,42."85.
18.09.
Powiatowe Zawody Pożar)MGH>4JLMJ4?48@B6=8<JMEHFM8A<4 'B
nicze
MJ4?4A4EBMJW=44EGLFG`@B:`5L\G4>A4
23.09. Otwarcie
Klubu Senior+
CE4J7_JFMLF6L
%4'?8A8EEGLFGL6MAL=4>
w
Bartoszowie
MJL>?87B#8:A<6><8:B'B?4CEML=47`MA4>B
@<6<$<FGEMBJ<8>GWEMLCB@B:`FC8UA<\@4
30.09. - 02.10. - Wycieczka do
EM8A<4B5L6<H4EGLFG`>4]78@H6;_GA8@H
Zakopanego
8P@7426277.
07.10.
Noc Bibliotek
^J<_GBC?BAWJGBB>4M=4P=4>F4@4A4
MJ4JF>4MH=8P7BbJ<_GBJ4A<44?8G8]
15.10. Warsztaty witraży
CB7M<_>BJ4A<4EB?A<>B@M4<6;GEH7 *E4
28.10. Warsztaty tkackie
7L6=<FG4A<8F<_M47Bb\
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Rozmowa

 
 

 

W
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
Szkoła pełna ludzi
iększości z nas 1 września
kojarzy się ze szkolnym apelem na początek roku, spotkaniami
z dawno nie widzianymi kolegami
i pierwszym
planem lekcji. A z czym
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
koniec?N.072,426"85=8<?*:<*A8
wakacji i początek roku
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
szkolnego
jest dla pracowników
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
szkoły?
To
i
wiele innych pytań za-A2.,22N6G8-A2.P@
-A2.,22N6G8-A2.P@
daliśmy
paniom Dorocie AnkleiwczSiczek, dyrektorce Zespołu Szkol8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
no-Przedszkolnego
w Legnickim
8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
Polu
i jej zastępczyni Bożenie Ulc.

*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@

'
'

@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B

te meble, które dzisiaj stoją jeszcze
w korytarzu to część naszego najnowszego osiągnięcia, czyli pracowni robotyki. Wymieniać można by jeszcze
naprawdę długo a i tak pewnie coś
byśmy pominęły. Rozwijamy obiekt
w Legnickim Polu. W Bartoszowie i
Mikołajowicach również. Oczywiście
na tyle, na ile pozwalają nam budżet
i środki zdobywane na zewnątrz. Ale
jak na coś zabraknie pieniędzy w jednym roku, znajdą się w kolejnym.

-6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
Kiedy rozmawiamy do końca wakacji
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
zostały
trzy tygodnie. Jako laik spoCBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
dziewałem
się sielankowej, wakacyjnej
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
atmosfery
a zastałem panie mocno za:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4 - Przyznam, że ten rozmach robi wraAL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
pracowane
i szkołę pełną uwijających
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
się
osób.
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8 żenie.

>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
<58MF><8EBJ4A<4
Bożena Ulc: - Cóż, szczerze
<58MF><8EBJ4A<4
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
mówiąc spotykamy się w nie
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
najlepszym momencie,)!
bo
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
kończę
ustalanie
planu
lekcji
a
to
nie
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
taka
prosta sprawa.
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
Dorota Anklewicz-Siczek: <CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
To naprawdę wyzwanie, aby
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
wszystko dobrze przygotować
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
a5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
nam na tym szczególnie zależy, bo
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
chcemy,
by 1 września i uczniowie,
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
iA<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
nauczyciele dobrze wiedzieli co mają
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
robić
i kiedy.
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH? 
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
-"?4FMGBEA8=
A co tak trudnego
może być w ułoże- 
<CEML=@H=8C46=8AGWJB7
"?4FMGBEA8=
<CEML=@H=8C46=8AGWJB7
niu
planu lekcji?
CB6M`G>H>J<8GA<4 -B586ABb6<(494U4
CB6M`G>H>J<8GA<4 -B586ABb6<(494U4
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
Bożena
Ulc: - To jest trochę jak ukła'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
danie
puzli.
Ogromnych puzli. Trzeba
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
pamiętać,
że
jednym zespołem naJB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
uczycielskim
obsługujemy trzy obiekty,
i niektórzy nauczyciele muszą mieć
czas, by dojechać z jednego miejsca
na drugie, trzeba zgrać zajęcia czterech wuefistów pracujących w jednej sali gimnastycznej, trzeba wziąć
pod uwagę fakt, że 97 proc. naszych
uczniów dojeżdża do szkoły i należy
uwzględnić ich dojazdy i odjazdy. A na
tym wcale nie koniec.
- Robi się z tego niemal macierz. Faktycznie, może przyszedłem nie w porę,
ale skoro oderwałem panie od pracy
to chciałbym zapytać czego nowego
mogą się spodziewać uczniowie w nowym roku szkolnym?
Dorota Anklewicz-Siczek: - Cały czas
się rozwijamy, remontujemy, przebudowujemy obiekty, tworzymy pracownie,
wyposażamy je w nowoczesny sprzęt.
Mamy m.in. tablice interaktywne, komputery, kamery, aparaty fotograficzne,
znakomitą pracownię chemiczną a
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Dorota Anklewicz-Siczek: - Nie patrzymy tak na to. Robimy swoje, staramy się, by szkoła była miejscem nowoczesnym, by stwarzała uczniom jak
najlepsze warunki do nauki a nauczycielom dawała nowoczesne narzędzia
do pracy. Może ktoś pomyśli, że to
oklepane sformułowania, ale wypełniamy je konkretną treścią, szkoła się
zmienia, nadążamy za naszymi czasami a te zmieniają się błyskawicznie.
$$.&# 

- Szkoła
w Legnickim Polu na 
pewno
$$.&#
-#&","-
-#&","-
 $
 $
,&$.#$,$#
,&$.#$,$#

$, $

$, $
$+!+"$&"
$+!+"$&"
"$#."!
"$#."!
$"
$"

odbiega od stereotypu wiejskiej szkoły…
Bożena Ulc: - Wejdę panu w słowo:
nie, to nie jest zapyziała szkoła, którą trzeba omijać z daleka. Sama ją
kiedyś skończyłam, pracuję tu ponad
30 lat, znam wszystkich, których zatrudniamy, znam często ich bliskich
i znajomych. To nie są jacyś anonimowi
ludzie schowani w tłumie. U nas ludzie
są ważni. Nikt tu nie zamyka drzwi, jeśli naprawdę nie musi. Rozmawiamy
ze sobą, bawimy się razem, czasami spędzamy wolny czas, wspieramy
kiedy trzeba. Świadomie zawieszamy
poprzeczkę bardzo wysoko. Z każdym
nauczycielem rozmawiamy. Nie interesuje nas współpraca z takimi, którzy chcą tu przychodzić, jak do biura.
U nas trzeba dać z siebie więcej, angażować się. Tylko tak można zbudować
zespół, który będzie potrafił pracować
z dziećmi. Uczyć ich, ale też pokazywać co jest ważne w życiu.
-J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
I dlatego „mała, wiejska szkoła” wcale
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
nie
jest taka mała?

BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
Bożena Ulc: - No tak,
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A< 
wciąż przybywa
nam
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A<

)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
uczniów.
Teraz
jest
ich
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
około 550. Mamy 51
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
nauczycieli a w ogóle
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
pracuje
ponad 70
osób.
J >BAG8>b6<8
7B5EBFG4AH
CFL6;<6M
J >BAG8>b6<8
7B5EBFG4AH
CFL6;<6M
Zdarzają
się
przypadA8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
ki, że rodzice z Legnicy
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
przenoszą do nas dzie<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
ci, jeśli pojawia się taka
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
możliwość. Bo u nas jest
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
bezpiecznie, bo stawia^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
my na kontakt indywidu6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
alny, bo chcemy dostrze:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
gać każdego. I chyba
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
nam się to udaje.
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
HGJBEM8A<4CBE47A<
HGJBEM8A<4CBE47A<
Dorota Anklewicz-Si4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
czek: - Nagrodą są opi5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
nie od kolegów ze śred5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
nich szkół, że od razu 
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
widać, który dzieciak
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
uczył się w Legnickim
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
Polu. Zna i używa
słów
ABJF><8@HM4JFC4E6<8
?8EWJA<8]
ABJF><8@HM4JFC4E6<8
takich, jak ?8EWJA<8]
„dziękuję”,
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
„proszę”, „przepraszam”
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
a i wiedza, która naszym
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
absolwentom
zostaje
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
w
głowie
daje
nam
powód
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
do zadowolenia a czasaFGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
mi prawdziwej dumy.
:@<AL#8:A<6><8'B?8
:@<AL#8:A<6><8'B?8
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Konkurs matematyczny

 

*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
Na piątkę z plusem
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
Z
'
'

namy
laureatów kon- Osoby, które prawidłowo od- – mówił Rafał Plezia. – Cieszę
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
kursu
matematycznego
?N.072,426"85=8<?*:<*A8 powiedziały wyznaczały, który się, że nie brakuje młodych
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
„Znam
Matematykę na 5+”, z przeciwników ma odpowiadać osób, które się nią interesują.
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
-A2.,22N6G8-A2.P@
który
odbył
się na początku na kolejne pytanie. Grę wygra- Być może wyrosną z nich na-A2.,22N6G8-A2.P@
czerwca w sali bankietowej ła drużyna, która zgromadziła ukowcy, inżynierowie, specjaliści, którzy zmienią naszą przyw8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
Legnickim Polu. Na starcie największą ilość punktów.
8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
szłość? Kto wie? Dlatego barstanęło
14
uczniów
z
7
różCzy
było
trudno?
Najlepiej
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
nych
szkół podstawowych: odpowiedzieć sobie samemu dzo popieram takie inicjatywy,
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
bo to znaczzCBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
Legnickiego
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
więcej,
Pola,
Legnicy, We wtorek pani Ania zapłaciła 6,30 zł za półtora kilograma truska- nie
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
Kunic,
Niedź- wek. W środę truskawki były dwukrotnie tańsze niż we wtorek, niż przednia
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
wiedzic,
Miłko- a w czwartek potaniały jeszcze o 70 gr na kilogramie. Ile kilogra- zabawa i proAL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
mów truskawek może kupić pani Ania w czwartek za 7 zł?
mocja nauk
wic
i Dąbia.
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
<58MF><8EBJ4A<4
ścisłych.
U
c
z
e
s
t
n
i
c
y
<58MF><8EBJ4A<4
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
konkursu
stawili czoła mate- mierząc się z losowo wybranyPo zakończonym konkur04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU )!
matycznym
zadaniom podczas
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)! mi zadaniami dla uczestników sie, jury wręczyło puchary
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
dwóch
etapów konkursu. Pierw- konkursu. Podejmiecie wyzwa- i nagrody dla uczniów, sponFC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
szym
z nich był test pisemny i nie i spróbujecie je rozwiązać? sorowane przez Gminę LeA<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
praca
w parach. Test składał W uroczystości uczestniczył gnickie Pole i Gospodarstwo
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
się
z pięciu zadań, a czas ope- Rafał Plezia, wójt gminy Le- Sadownicze Państwa Renaty
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
racyjny
wynosił 45 minut. Pra- gnickie Pole, który zajął miejsce i Rafała Koźlak „legsad”.
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
Głównymi
pomysłodawca
w
parach
polegała na wspól- w jury, razem z Panią Dorotą J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
$$.&#

cami
konkursu oraz realinym
rozwiązywaniu zadań. Anklewicz-Siczek,
Dyrektorem
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
$$.&# 
-#&","-
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
zatorkami
są: Pani Monika
Następnie
Ci,
którzy
poradzili
Zespołu
Szkolno-PrzedszkolA<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH? 
-#&","-
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
 $
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A<

A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?

- nauczyciel
matesobie
najlepiej,
przystąpili do nego w
Legnickim
Polu i Panią Geppert

$
"?4FMGBEA8=
<CEML=@H=8C46=8AGWJB7
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A<

,&$.#$,$#
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
"?4FMGBEA8=
<CEML=@H=8C46=8AGWJB7
,&$.#$,$#
Pani Sylwia Ożga
turnieju
„Jeden-B586ABb6<(494U4
z dziesięciu”, Jadwigą
Sowińską,
byłą na- matyki,
 $,
$
CB6M`G>H>J<8GA<4
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`

$,
$
CB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
$+!+"$&"
nauczyciel
fizyki i chemii
który
polegał
–
podobnie,
jak
uczycielką
matematyki.
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
$+!+"$&"
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
"$#."!
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
Zespole Szkolno-Przedszw
znanym i lubianym teleturnie- Matematyka
jest królo- wM4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
"$#."!
$"
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
kolnym
w Legnickim
Polu.
ju
–
na
odpowiedzi
na
pytania.
wą
nauk
nie
przez
przypadek
$"
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
J >BAG8>b6<8
7B5EBFG4AH
CFL6;<6M
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E

A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H

A8:B
&FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
A<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
oto
wyniki matematycz<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
nych
zmagań:
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_

1FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
miejsce dla Szkoły PodstaFGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
wowej
nr 20 w Legnicy, którą
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
reprezentowali
Adam Szwajka
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
i :A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
Aleksander Ziomek.

ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
2HGJBEM8A<4CBE47A<
miejsce dla Szkoły PodstaHGJBEM8A<4CBE47A<
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
wowej
w Niedźwiedzicach,
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
którą
reprezentowali Weronika
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL

Łagoda i Antoni Łach.
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
3J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
miejsce dla Szkoły PodstaJ<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
wowej
w Legnickim Polu,
którą
ABJF><8@HM4JFC4E6<8
?8EWJA<8]
ABJF><8@HM4JFC4E6<8
?8EWJA<8]
reprezentowali
Miłosz
KupriaA<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
niuk
i Aleksandra Michalik.
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
Gratulujemy
wszystkim uczest<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
nikom
i dziękujemy za wzięcie
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
udziału
w konkursie.
:@<AL#8:A<6><8'B?8
:@<AL#8:A<6><8'B?8
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7/8:6*<8:
?*4*,@37@

"

:A.-7*629.G7.*<:*4,32?*4*
,3.'N.072,426"85=+R-A2.;2R
+52P*;2R7*308:R<;A@84:.;?7* <AG8AFLJA<87?4G8:B=H]G8E4M6;6<4U5L@ -A2*G8<*4?2.5.P.7*9:*?-R-8+:A.
;A.306272.4<H:.08?;A@;,@72. '4aFGJ4M4CEBF<\A47J4A476;B7M` <:A.+*A*95*78?*O=:589+@;48:A@
68JL74EM8A<4P#!$" ;<*OAN7*;A@,18/.:<)*<.698485.2
68P.6@;2R-8,A.4*O
 (*1
BE`6L A<8 GL?>B M8 JM:?_7H A4 %4GL@B6MLJ<b6<8A<8>BA<86 "<?>4
 .072,42."85.
G8@C8E4GHE_M4B>A8@4M4FCE4J` M4CEBFM8aMA4=7M<86<8'4aFGJBJGL@ '<8EJFML7M<8aC8U8AF68A<6MAL6;JLFG_
M5?<]4=`6L6;F<_JL74EM8a>GWE8CEML JL74A<HQ-<8b6<M#8:A<6><8:B'B?4R  CWJ0B546ML@L<HFULFML@LHF>4E?[A<J4
:BGBJH=8@L7?4@<8FM>4a6WJA4FM8= -4EGBG8]b?87M<\:@<AA8@87<4FCB (8@7<;!4E<@BA:B?F>`:EHC_";H>; $BA
:@<AL #4GBM4CBJ<474F<_HA4F54E7MB U86MABb6<BJ8
:B? -<86MWEMJ<8a6MLB:A<BJ8F;BJJJL
>BA4A<H!4I4ELAL
-FB5BG_J#8:A<6><@'B?HA<8M45E4>A<8
B6MLJ<b6<8E8>BAFGEH>GBEWJ<GHEA<8=H5B=B
J8:BUH6MA<6M8:B<GHEA<8=HUH6MA<6M8:B>BA
A8:B 04:E4=`!4E(B78EL>(8@7<;<$BA:B?
L4?:HH ?8A4GL@A<8>BA<864GE4>6=< %4
G8=<@CE8M<8A<8@B]8A<>B:BM45E4>A`\
 2<?*
4E7MB7H]B@HML><<=8FM6M8J<_68=8@B
6=< 'B5<GJ<8!WJJLFG`C<`!'G4D!
'87EB5BK$4GG<??4E(4Z,3,4?7<BE4M
:J<4M74J<86MBEH!4M8?
*5*27*G8?*
radosnych nastrojach
DM?2*<98-@,A.:LE
odbyło się uroczyste
Q^J<4GCB7"L6M8E`RGB=878AMA4=?8CFML6;
98FG<J4?<9B?>?BELFGL6MAL6;A<8GL?>BJ'B?
zakończenie roku szkolnego
F684?8A4bJ<86<8 !8EML)G4EMLaF><7LE8>GBE
w Zespole Szkolno-Przedsz98FG<J4?HM4CEBF<UA4B?AL^?`F>M8FCBUL
kolnym w Legnickim Polu.
M@8EL><'BUH7A<BJ8=9EL><M=<<HEB
CL -#8:A<6><@'B?HMB546ML@L>BA68EG
Klasy 0-3, 4-7 i ósmoklasiści
NA4UBJLG8:BEB6MA8:BQ^J<4G4CB7"L6M8E`R 
opuścili szkolne mury i roz*BJ<8?><8JLEW]A<8A<87?4A4FM8=:@<AL
poczęli długo wyczekiwane
*:6*:4M?*:<G862.3*
WAKACJE. Spośród 54 absol04CE4FM4@L=4>MJL>?87B%BJ8=-F<
#8:A<6><8=A4B7CHFG<=4E@4E>>H6M6<bJ 
wentów, 25 ukończyło szkołę
4EGUB@<8=4 GE4>6=<A<8M45E4>A<8
z wyróżnieniem na świadec $98<4*72.AN"*;3L8:*A"5.7.:
twie. Wójt Rafał Plezia był
:<@;<@,A7@.072,42."85.
)MGH>4JLMJ4?48@B6=8<JMEHFM8A<4 'B
obecny podczas uroczystości
MJ4?4A4EBMJW=44EGLFG`@B:`5L\G4>A4
zakończenia roku szkolnego,
CE4J7_JFMLF6L %4'?8A8EEGLFGL6MAL=4>
wręczył wszystkim uczniom
MJL>?87B#8:A<6><8:B'B?4CEML=47`MA4>B
upominki, jednocześnie pogra@<6<$<FGEMBJ<8>GWEMLCB@B:`FC8UA<\@4
EM8A<4B5L6<H4EGLFG`>4]78@H6;_GA8@H
tulował osiągniętych wyników
8P@7426277.
w nauce i życzył udanych wa^J<_GBC?BAWJGBB>4M=4P=4>F4@4A4
kacji. Na zakończenie, ucznioMJ4JF>4MH=8P7BbJ<_GBJ4A<44?8G8]
CB7M<_>BJ4A<4EB?A<>B@M4<6;GEH7 *E4
wie zaprezentowali program
7L6=<FG4A<8F<_M47Bb\
artystyczny.

)

Właśnie tak
zaczęliśmy
wakacje

W
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Inwestycje

 
 

 

Jaśniej
Camping
do
remontu
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@

R
'
'

ozstrzygnięty
został nabór
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
wniosków
z
Rządowego
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
Funduszu
„Polski Ład” – Pro;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
-A2.,22N6G8-A2.P@
gram
Inwestycji Strategicz-A2.,22N6G8-A2.P@
nych,
a co za tym idzie, prawie
10
000 000,00 zł trafiło do na8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
szej
gminy.
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
Wójt
Rafał Plezia uczestniczył
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
w
konferencji prasowej, podczas
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
kFB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
tórej
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
w
r ę :B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
:Bz&98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
cAL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
one
zAL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
ostały
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
p>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
rome<58MF><8EBJ4A<4
sy.
Do<58MF><8EBJ4A<4
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
finanso04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
w
anie
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
pFC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
r z e zA<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
n a A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
c<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
z
one
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
zostaMEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
nie
na
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
modernizację
pola campingowe5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
go
w Legnickim Polu oraz buA<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
dowę
bazy turystyczno-kultural'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
nej
Gminnego Ośrodka Kultury 
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?

i"?4FMGBEA8=
Sportu.
<CEML=@H=8C46=8AGWJB7
"?4FMGBEA8=
- Z wielką <CEML=@H=8C46=8AGWJB7
radością
przyjeżdża
CB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
CB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
się
na
tego
typu
konferencje,
kie'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
dy
ogłaszamy
kolejne
rządowe
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
środki
dla samorządów powiatu
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E

legnickiego. Gratuluję wszystkim
samorządowcom tak dobrze złożonych wniosków. Cieszę się, że
ta współpraca między rządem,
a samorządem się rozwija – podsumował Minister Krzysztof Kubów.
Warto zaznaczyć, że Polski
Rząd rozdysponował największą
w historii
kwotę
środków na
inwestycje
samorządowe –
30 mld
zł.
Serdeczne podziękowania za pomoc w pozyskaniu tego wsparcia
$$.&#

kierujemy
w stronę: Marszałek
$$.&#

-#&","-
Elżbiety
Witek, Poseł Ewy Szy-#&","-
 $
mańskiej,
Senator
Doroty Czu
$
,&$.#$,$#
,&$.#$,$#
dowskiej,
Ministra
Krzysztofa Ku $,
$
$, $
$+!+"$&"
bowa
i Radnego
Sejmiku Piotra
$+!+"$&"
"$#."!
Karwana.
"$#."!
$"
$"

T

o już kolejne lampy solarne
zamontowane na terenie naszej
gminy. Tym razem prace wykonano
w miejscowościach: Legnickie
Pole (przy ulicy Krasińskiego),
Mikołajowice, Księginice, Nowa
Wieś Legnicka i Ogonowice.
Całkowity koszt nowego oświetlenia
wyniósł 72 000,00 zł. By zrealizować
to zadanie, Gmina Legnickie Pole
nawiązała współpracę z firmą
KESIL Marcin Lisowski Kołaczyce.

J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A< 
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A< 
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
HGJBEM8A<4CBE47A<
HGJBEM8A<4CBE47A<
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
:@<AL#8:A<6><8'B?8
:@<AL#8:A<6><8'B?8

Miliony na
przychodnię

C

ałkiem nowa, w nowym miejscu,
z
najnowszym
wyposażeniem.
W ramach Polskiego Ładu, Gmina
Legnickie Pole otrzymała dofinansowanie
na budowę Gminnej Przychodni Zdrowia
w Legnickim Polu. Nowa przychodnia
powstanie w ciągu budynków za żłobkiem
„Tęczowa Kraina”, przy ul. KossakSzczuckiej w Legnickim Polu. Wójt Rafał
Plezia, z rąk Krzysztofa Kubowa, Sekretarza
Stanu Kancelarii Premiera Rady Ministrów,
odebrał promesę na kwotę 2 miliony złotych
z przeznaczeniem na tę właśnie inwestycję.
 

na ulicach
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Strażackie
!
 łamy

8

*-,18-A2
Pomanewrowali
)

+2<?*H?

+52P*;2R7*308:R<;A@84:.;?7* <AG8AFLJA<87?4G8:B=H]G8E4M6;6<4U5L@
;A.306272.4<H:.08?;A@;,@72. '4aFGJ4M4CEBF<\A47J4A476;B7M`
68JL74EM8A<4P#!$"
68P.6@;2R-8,A.4*O
 (*1
BE`6L A<8 GL?>B M8 JM:?_7H A4 %4GL@B6MLJ<b6<8A<8>BA<86 "<?>4
G8@C8E4GHE_M4B>A8@4M4FCE4J` M4CEBFM8aMA4=7M<86<8'4aFGJBJGL@
M5?<]4=`6L6;F<_JL74EM8a>GWE8CEML JL74A<HQ-<8b6<M#8:A<6><8:B'B?4R 
:BGBJH=8@L7?4@<8FM>4a6WJA4FM8= -4EGBG8]b?87M<\:@<AA8@87<4FCB
:@<AL #4GBM4CBJ<474F<_HA4F54E7MB U86MABb6<BJ8



 

a nami II Manewry Młodzieżo7/8:6*<8:
Z
wych Drużyn Pożarniczych
w
Ratownictwie,
które organizo?*4*,@37@
wane były przez Gminę Legnic-

"

kie :A.-7*629.G7.*<:*4,32?*4*
Pole. Wydarzenie spotkało
się ,3.'N.072,426"85=+R-A2.;2R
z dużym zainteresowaniem
uczestników.
-A2*G8<*4?2.5.P.7*9:*?-R-8+:A.
Aż 19 drużyn pożarniczych
<:A.+*A*95*78?*O=:589+@;48:A@
i harcerskich z całego Dolnego
;<*OAN7*;A@,18/.:<)*<.698485.2
Śląska przybyło do Legnickiego
Pola,
aby zawalczyć o miejsce na
 .072,42."85.
podium. Zgłoszone grupy przy'<8EJFML7M<8aC8U8AF68A<6MAL6;JLFG_
gotowały łącznie 19 stanowisk,
CWJ0B546ML@L<HFULFML@LHF>4E?[A<J4
w których starły się następujące
(8@7<;!4E<@BA:B?F>`:EHC_";H>;
$BA
drużyny: MDP Raczkowa, MDP
:B?
-<86MWEMJ<8a6MLB:A<BJ8F;BJJJL
Niedźwiedzice I, MDP Niedźwie>BA4A<H!4I4ELAL
dzice II, MDP Warmątowice Sien-FB5BG_J#8:A<6><@'B?HA<8M45E4>A<8
kiewiczowskie,
MDP Boguszów,
B6MLJ<b6<8E8>BAFGEH>GBEWJ<GHEA<8=H5B=B
OJRG Bolków, MDP Mysłów, MDP
J8:BUH6MA<6M8:B<GHEA<8=HUH6MA<6M8:B>BA
Janowice Duże, MDP Rudna I,
MDP04:E4=`!4E(B78EL>(8@7<;<$BA:B?
Rudna II, HDP Rzeszotary I,
A8:B
HDP Rzeszotary
II, MDP Karpacz,
L4?:HH
?8A4GL@A<8>BA<864GE4>6=<
%4
MDP
Niegosławice,
MDP
Taczalin,
G8=<@CE8M<8A<8@B]8A<>B:BM45E4>A`\
DH
„Spark” I, DH „Spark” II, MDP
 2<?*
Legnickie
Pole I, MDP Legnickie
4E7MB7H]B@HML><<=8FM6M8J<_68=8@B
Pole II.
6=< 'B5<GJ<8!WJJLFG`C<`!'G4D!
Pierwsze miejsce zdobyła MDP
'87EB5BK$4GG<??4E(4Z,3,4?7<BE4M
Legnickie Pole I, pod opieką Paw:J<4M74J<86MBEH!4M8?
ła Malika, Prezesa OSP Legnickie*5*27*G8?*
Pole. W skład drużyny weszli:
DM?2*<98-@,A.:LE
Maja
Majchrzak, Alicja Majchrzak,
Q^J<4GCB7"L6M8E`RGB=878AMA4=?8CFML6;
Julia
Szumska, Patryk Pająk, Ga98FG<J4?<9B?>?BELFGL6MAL6;A<8GL?>BJ'B?
briel Płóciennik, Marcin Andrusiak,
F684?8A4bJ<86<8
Kalina Plezia i!8EML)G4EMLaF><7LE8>GBE
Bartosz Molski.
Drugie miejsce zdobyła MDP
98FG<J4?HM4CEBF<UA4B?AL^?`F>M8FCBUL
Karpacz, pod opieką Joanny FuM@8EL><'BUH7A<BJ8=9EL><M=<<HEB
giel
i Mireli Sokołowskiej, w skłaCL
-#8:A<6><@'B?HMB546ML@L>BA68EG
dzie:
Szymon Maciejewski, Łucja 
NA4UBJLG8:BEB6MA8:BQ^J<4G4CB7"L6M8E`R
Gryszko,
Mateusz Kubiak, Emi*BJ<8?><8JLEW]A<8A<87?4A4FM8=:@<AL
lia Fediuk, Igor Fugiel, Gabriela
*:6*:4M?*:<G862.3*
Rola, Lena Kliczkowska, Janisław
04CE4FM4@L=4>MJL>?87B%BJ8=-F<
Gryszko.
#8:A<6><8=A4B7CHFG<=4E@4E>>H6M6<bJ 
Na trzecim miejscu uplasowała
4EGUB@<8=4
GE4>6=<A<8M45E4>A<8
się MDP Janowice
Duże, pod opie
$98<4*72.AN"*;3L8:*A"5.7.:
ką Patrycji Salamon, w składzie:
:<@;<@,A7@.072,42."85.
Weronika
Kuś, Adam Łękawski,
)MGH>4JLMJ4?48@B6=8<JMEHFM8A<4
'B
Amelia
Przyklink, Agata Wilhelmi,
MJ4?4A4EBMJW=44EGLFG`@B:`5L\G4>A4
Monika Wilhelmi, Alan Słowik.
Zmagania %4'?8A8EEGLFGL6MAL=4>
młodych
straCE4J7_JFMLF6L
żaków
docenione
zostaMJL>?87B#8:A<6><8:B'B?4CEML=47`MA4>B
ły
nagrodami,
medalami
@<6<$<FGEMBJ<8>GWEMLCB@B:`FC8UA<\@4
iEM8A<4B5L6<H4EGLFG`>4]78@H6;_GA8@H
pucharami ufundowanymi przez
Gminę
Legnickie Pole oraz firmę
8P@7426277.
KGHM Metraco.
^J<_GBC?BAWJGBB>4M=4P=4>F4@4A4
W organizacji zawodów pomogli:
MJ4JF>4MH=8P7BbJ<_GBJ4A<44?8G8]
OSP Legnickie Pole i GOKiS w LeCB7M<_>BJ4A<4EB?A<>B@M4<6;GEH7 *E4
gnickim Polu.
7L6=<FG4A<8F<_M47Bb\
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Gminne
zawody sportowo-pożarnicze
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
'
'

N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
-A2.,22N6G8-A2.P@
-A2.,22N6G8-A2.P@

8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
<58MF><8EBJ4A<4
<58MF><8EBJ4A<4
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU )!
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU )!
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
a nami Gminne Zawody
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
Sportowo-Pożarnicze,
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
które
odbyły się 5 czerwMEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
ca,
na
boisku w Legnickim
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
Polu.
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
Po oficjalnym otwarciu zaA<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
wodów,
boisko stało się areną
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
zaciętej
rywalizacji. Na starcie 
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
stanęły
3 <CEML=@H=8C46=8AGWJB7
jednostki Ochotni- 
"?4FMGBEA8=
czej
Straży <CEML=@H=8C46=8AGWJB7
Pożarnej i 4 grupy
"?4FMGBEA8=
CB6M`G>H>J<8GA<4 -B586ABb6<(494U4
Młodzieżowych
Drużyn PożarCB6M`G>H>J<8GA<4 -B586ABb6<(494U4
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
niczych,
które
miały
za zada'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
nie
pokonać sztafetę pożarni6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
czą,
a następnie sprostać ćwiJB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E

Z

czeniom bojowym. O wygranej
w konkurencjach decydował
czas i dokładność wykonywanego zadania.
Najlepszym strażakiem została osoba, która najszybciej
włożyła nomex (tak w pożarniczej nomenklaturze nazywa
się strój chroniący przed wysoką temperaturą) i zwinęła wąż
strażacki, a następnie przeniosła z pachołka na drugi pachołek, surowe jajko za pomocą
rozpieracza ramieniowego.
Dziękujemy
wszystkim za udział w zawodach
i gratulujemy osiągniętych wyników! Eliminacje powiatowe,
w których wezmą udział zwycięzcy czerwcowych zawodów
odbędą się również w Legnickim Polu, już we wrześniu.
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J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
$$.&# 
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
$$.&# 
-#&","-
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
-#&","-
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
 $
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A< 
 $
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A< 
,&$.#$,$#
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
,&$.#$,$#

$, $
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`

$,
$
$+!+"$&"
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
$+!+"$&"
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
"$#."!
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
"$#."!
$"
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
$"
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
Wyniki
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
Dh Damian Kaczmarek z Ochotniczej
Straży Pożarnej
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
w Raczkowej został najlepszym strażakiem
w gminie Legnickie
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
Pole.
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
Miejsca w rywalizacji drużyn:
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
1. miejsce dla grupy dziewcząt
Młodzieżowej Drużyny
HGJBEM8A<4CBE47A<
Pożarniczej z Raczkowej, HGJBEM8A<4CBE47A<
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
2. miejsce dla grupy chłopców
Młodzieżowej Drużyny
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
Pożarniczej z Legnickiego
Pola,
miejsce dla grupy 
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL
mieszanej
Młodzieżowej
Drużyny
Pożarniczej 
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
z Taczalina,
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
3. miejsce dla grupy chłopców
Młodzieżowej ?8EWJA<8]
Drużyny
ABJF><8@HM4JFC4E6<8
ABJF><8@HM4JFC4E6<8
?8EWJA<8]
Pożarniczej z Raczkowej. A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
Miejsca w rywalizacji reprezentacjiABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
OSP:
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
1. miejsce dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raczkowej,
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
2. miejsce dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Taczalinie,
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
3. miejsce dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Legnickim
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
Polu.
:@<AL#8:A<6><8'B?8
:@<AL#8:A<6><8'B?8

9
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7/8:6*<8:
?*4*,@37@

"

:A.-7*629.G7.*<:*4,32?*4*
,3.'N.072,426"85=+R-A2.;2R
+52P*;2R7*308:R<;A@84:.;?7* <AG8AFLJA<87?4G8:B=H]G8E4M6;6<4U5L@ -A2*G8<*4?2.5.P.7*9:*?-R-8+:A.
;A.306272.4<H:.08?;A@;,@72. '4aFGJ4M4CEBF<\A47J4A476;B7M` <:A.+*A*95*78?*O=:589+@;48:A@
68JL74EM8A<4P#!$" ;<*OAN7*;A@,18/.:<)*<.698485.2
68P.6@;2R-8,A.4*O
 (*1
BE`6L A<8 GL?>B M8 JM:?_7H A4 %4GL@B6MLJ<b6<8A<8>BA<86 "<?>4
 .072,42."85.
G8@C8E4GHE_M4B>A8@4M4FCE4J` M4CEBFM8aMA4=7M<86<8'4aFGJBJGL@ '<8EJFML7M<8aC8U8AF68A<6MAL6;JLFG_
M5?<]4=`6L6;F<_JL74EM8a>GWE8CEML JL74A<HQ-<8b6<M#8:A<6><8:B'B?4R  CWJ0B546ML@L<HFULFML@LHF>4E?[A<J4
:BGBJH=8@L7?4@<8FM>4a6WJA4FM8= -4EGBG8]b?87M<\:@<AA8@87<4FCB (8@7<;!4E<@BA:B?F>`:EHC_";H>; $BA
:@<AL #4GBM4CBJ<474F<_HA4F54E7MB U86MABb6<BJ8
:B? -<86MWEMJ<8a6MLB:A<BJ8F;BJJJL
>BA4A<H!4I4ELAL
-FB5BG_J#8:A<6><@'B?HA<8M45E4>A<8
B6MLJ<b6<8E8>BAFGEH>GBEWJ<GHEA<8=H5B=B
J8:BUH6MA<6M8:B<GHEA<8=HUH6MA<6M8:B>BA
A8:B 04:E4=`!4E(B78EL>(8@7<;<$BA:B?
L4?:HH ?8A4GL@A<8>BA<864GE4>6=< %4
G8=<@CE8M<8A<8@B]8A<>B:BM45E4>A`\
 2<?*
4E7MB7H]B@HML><<=8FM6M8J<_68=8@B
6=< 'B5<GJ<8!WJJLFG`C<`!'G4D!
'87EB5BK$4GG<??4E(4Z,3,4?7<BE4M
:J<4M74J<86MBEH!4M8?
*5*27*G8?*
DM?2*<98-@,A.:LE
Q^J<4GCB7"L6M8E`RGB=878AMA4=?8CFML6;
98FG<J4?<9B?>?BELFGL6MAL6;A<8GL?>BJ'B?
ewne czerwcowe popołudnie
F684?8A4bJ<86<8 !8EML)G4EMLaF><7LE8>GBE
spędziliśmy na integracyjnym
Festynie Rodzinnym w Żłobku
98FG<J4?HM4CEBF<UA4B?AL^?`F>M8FCBUL
Gminnym „Tęczowa Kraina” w LeM@8EL><'BUH7A<BJ8=9EL><M=<<HEB
gnickim Polu. Na dzieci czekało
CL -#8:A<6><@'B?HMB546ML@L>BA68EG
wiele atrakcji, m.in. plac zabaw,
NA4UBJLG8:BEB6MA8:BQ^J<4G4CB7"L6M8E`R 
dmuchańce, tańce, malowanie
*BJ<8?><8JLEW]A<8A<87?4A4FM8=:@<AL
twarzy, bańki mydlane, zabawa
*:6*:4M?*:<G862.3*
z balonami, badanie wzroku, sa04CE4FM4@L=4>MJL>?87B%BJ8=-F<
dzenie kwiatów, grill, wata cukro#8:A<6><8=A4B7CHFG<=4E@4E>>H6M6<bJ 
wa, popcorn. W słonecznej aurze,
4EGUB@<8=4 GE4>6=<A<8M45E4>A<8
szczerych uśmiechów nie było
 $98<4*72.AN"*;3L8:*A"5.7.:
końca. Tego dnia wójt Rafał Ple:<@;<@,A7@.072,42."85.
zia, sekretarz Mariola Kądziela
)MGH>4JLMJ4?48@B6=8<JMEHFM8A<4 'B
i dyrektor żłobka Beata Hawryluk
MJ4?4A4EBMJW=44EGLFG`@B:`5L\G4>A4
wręczyli nagrody za konkurs plastyczny „Moja Rodzina”, ufundoCE4J7_JFMLF6L %4'?8A8EEGLFGL6MAL=4>
wane przez Gminę i Żłobek.
MJL>?87B#8:A<6><8:B'B?4CEML=47`MA4>B
@<6<$<FGEMBJ<8>GWEMLCB@B:`FC8UA<\@4
Zwycięzcami konkursu zostali: Filipek Martynek (pierwsze miejsceEM8A<4B5L6<H4EGLFG`>4]78@H6;_GA8@H
),Czaruś Horbacz (drugie) i Krysia
8P@7426277.
Nedwidek (trzecie).
^J<_GBC?BAWJGBB>4M=4P=4>F4@4A4
Impreza została objęta PatronaMJ4JF>4MH=8P7BbJ<_GBJ4A<44?8G8]
tem Honorowym Wójta Gminy LeCB7M<_>BJ4A<4EB?A<>B@M4<6;GEH7 *E4
gnickie Pole.
7L6=<FG4A<8F<_M47Bb\

)

Kiedy śmieje się dziecko – świat się śmieje

P

 



NR 10 (SIERPIEŃ 2022)




 
Dzień dziecka

 
 

 

Kolorowy
zawrót głowy
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
A
'
'
leż to było święto.
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
W
ostatnich dniach maja
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
campingu
w Legnickim Polu
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
gościł
Gminny
-A2.,22N6G8-A2.P@ Dzień Dziec-A2.,22N6G8-A2.P@
ka.
Gościł to mało powiedziane.
W zasadzie pękał w
8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
szwach.
Nagrodą dla orga@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
nizatorów
były uśmiechnię6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
te
buzie dzieci a uczestniCBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
cy
wracali do domówi pełni
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
wrażeń.
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
:BFrekwencja
&98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
tego dnia przeAL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
rosła
najśmielsze oczekiwania
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
a<58MF><8EBJ4A<4
przygotowane atrakcje były
<58MF><8EBJ4A<4
wielką
frajdą tak dla najmłod04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
szych,
jak
i dorosłych. Ogrom6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
nym
powodzeniem
cieszył
się
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
dmuchany
tor
przeszkód,
który
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
miał
aż 40 metrów długości.
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
W
trakcie
imprezy swoje umieMEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
jętności
zaprezentowały dzie<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
ci
z
niemal
wszystkich sekcji
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
prowadzonych
przez Gminny
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
Ośrodek
Kultury
i Sportu w Le'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
gnickim
Polu. I tak, można było 
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
posłuchać
dźwięków ukulele, 
"?4FMGBEA8= <CEML=@H=8C46=8AGWJB7
"?4FMGBEA8=
<CEML=@H=8C46=8AGWJB7
potańczyć
razem
z uczestnikaCB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
CB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
mi
sekcji
tanecznej,
podziwiać
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
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występ karateków, kibicować
Rycerzom z Gminnej Akademii
Sportowej w trakcie piłkarskich
rozgrywek, posłuchać pięknych
głosów młodych wokalistek
z sekcji muzycznej, postrzelać
z łuku na specjalnie wyznaczonym torze, czy podziwiać
wystawę przygotowaną przez
uczestników sekcji plastyczno – ceramicznej pn. „GOKiS
oczami dziecka”.
- To wielka przyjemność i zaszczyt przygotowywać, wspólnie ze społecznością naszej
gminy, wydarzenie dla najmłodszych jej mieszkańców. To one
są skarbem naszej gminy, a ich
radość i uśmiechy najlepszą
nagrodą za pracę, którą wykonujemy na codzień – podsumowała Małgorzata Kubik, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
$$.&#
i Sportu
w Legnickim Polu.
$$.&# 
-#&","-
W trakcie
imprezy dzieci mo-#&","-
 $
gły skorzystać
z bezpłatnych
 $
,&$.#$,$#
,&$.#$,$#
animacji,
poskakać
na dmu
$,
$

$,zrobić
$
$+!+"$&"
chańcach,
sobie bro$+!+"$&"
"$#."!
"$#."!
$"
$"

katowe tatuaże oraz kolorowe
warkoczyki, a także skorzystać
z warsztatów ceramicznych
czy zobaczyć od środkach wóz
strażacki. W ramach poczęstunku zostały przygotowane
hot dogi, popcorn, wata cukrowa, podpłomyki z miodem
i pancake’i. Były także świeże
truskawki oraz soczyste arJ4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
buzy.
Wydarzenie zakończył
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
festiwal kolorów, który porwał
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
dzieci
do zabawy.
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A<

Wszystkim
zaangażowa6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A< 
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
nym
w pomoc przy organizacji

)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
HGJBEM8A<4CBE47A<
tego
wydarzenia, bez których
HGJBEM8A<4CBE47A<
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
ta impreza nie mogłaby się
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
odbyć
w takiej formie, należą
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL
się serdeczne podziękowania. 
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
Na
szczególne uznanie zasłu?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
gują: Sołectwo Strachowice,
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
ABJF><8@HM4JFC4E6<8
?8EWJA<8]
Stowarzyszenie
Raczkowa,
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
Stowarzyszenie Dobroczyńcy,
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
Sołectwo
Mikołajowice, SołecABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
two i Stowarzyszenie LegnicFM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
kie
Pole, Sołectwo Księginice,
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
WTZ Legnickie Pole, OSP LeFGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
:@<AL#8:A<6><8'B?8
gnickie
Pole.
:@<AL#8:A<6><8'B?8

11
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+52P*;2R7*308:R<;A@84:.;?7* <AG8AFLJA<87?4G8:B=H]G8E4M6;6<4U5L@
;A.306272.4<H:.08?;A@;,@72. '4aFGJ4M4CEBF<\A47J4A476;B7M`
68JL74EM8A<4P#!$"
68P.6@;2R-8,A.4*O
 (*1
BE`6L A<8 GL?>B M8 JM:?_7H A4 %4GL@B6MLJ<b6<8A<8>BA<86 "<?>4
G8@C8E4GHE_M4B>A8@4M4FCE4J` M4CEBFM8aMA4=7M<86<8'4aFGJBJGL@
M5?<]4=`6L6;F<_JL74EM8a>GWE8CEML JL74A<HQ-<8b6<M#8:A<6><8:B'B?4R 
:BGBJH=8@L7?4@<8FM>4a6WJA4FM8= -4EGBG8]b?87M<\:@<AA8@87<4FCB
:@<AL #4GBM4CBJ<474F<_HA4F54E7MB U86MABb6<BJ8

Magiczny czas
W

czasie wakacji, tradycyjnie już, Zespół SzkolnoPrzedszkolny i Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu zorganizowały półkolonie. Jak zawsze na
uczestników czekało mnóstwo
atrakcji - wycieczek, warsztatów
i zabaw.
Na początek wesoła ekipa wybrała się do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, gdzie wzięła
udział w warsztatach „Cztery żywioły”, i dowiedziała się jakie są
rodzaje minerałów i jak je odróżniać, jak działają wulkany, a także
otaczające nas żywioły - niszcząca
siła ognia, zadziwiające właściwości wody, moc ziemi i tajemnice powietrza.
Półkoloniści przeżyli również niesamowitą, międzynarodową przygodę
i nawiązali nowe znajomości, a to za
sprawą warsztatów z uczestnikami

 

festiwalu folklorystycznego „Świat
7/8:6*<8:
pod Kyczerą”, które odbyły się w
Akademii Rycerskiej w Legnicy.
?*4*,@37@
Wspólnie uczyli się tańczyć, grali

na bębnach i było to bardzo ener:A.-7*629.G7.*<:*4,32?*4*
getyczne spotkanie. Zaraz po nim
,3.'N.072,426"85=+R-A2.;2R
udali się do Galerii Sztuki, gdzie w
-A2*G8<*4?2.5.P.7*9:*?-R-8+:A.
artystycznym, twórczym otoczeniu
<:A.+*A*95*78?*O=:589+@;48:A@
stworzyli kolorową biżuterię.
;<*OAN7*;A@,18/.:<)*<.698485.2
Koloniści wybrali się też do niezwykłego kina… Niezwykłego, bo sala
 .072,42."85.
kinowa
znajdowała się w Piwnicy
'<8EJFML7M<8aC8U8AF68A<6MAL6;JLFG_
Benedyktyńskiej, specjalnie na ten
CWJ
cel 0B546ML@L<HFULFML@LHF>4E?[A<J4
przygotowanej. Nie zabrakło ki(8@7<;!4E<@BA:B?F>`:EHC_";H>;
$BA
nowych przekąsek, napojów i oczy:B?
-<86MWEMJ<8a6MLB:A<BJ8F;BJJJL
wiście
wakacyjnego seansu. Dzień
>BA4A<H!4I4ELAL
nie upłynął jednak tylko „na spokojnie”
– dzieci rywalizowały bowiem
-FB5BG_J#8:A<6><@'B?HA<8M45E4>A<8
w
turnieju
gier i zabaw plebejskich.
B6MLJ<b6<8E8>BAFGEH>GBEWJ<GHEA<8=H5B=B
Odbyły
się
także warsztaty, podJ8:BUH6MA<6M8:B<GHEA<8=HUH6MA<6M8:B>BA
czas04:E4=`!4E(B78EL>(8@7<;<$BA:B?
których dzieci ozdabiały koA8:B
lorowymi
obrazkami materiałowe
L4?:HH ?8A4GL@A<8>BA<864GE4>6=<
%4
torby, które będą doskonałą i prakG8=<@CE8M<8A<8@B]8A<>B:BM45E4>A`\
tyczną pamiątka wakacyjnych dni.
 2<?*
Każdy dzień był kolejną przygo4E7MB7H]B@HML><<=8FM6M8J<_68=8@B
dą
- wakacyjna załoga wybrała się
6=<
'B5<GJ<8!WJJLFG`C<`!'G4D!
zatem
do Parku Trampolin Jum'87EB5BK$4GG<??4E(4Z,3,4?7<BE4M
pWorld we Wrocławiu. Ależ to było
:J<4M74J<86MBEH!4M8?
szaleństwo: doskonałe humory,
*5*27*G8?*
zabawy
na trampolinach, zajęcia z
DM?2*<98-@,A.:LE
animatorami
- słowem dzień pełen
wrażeń.
Jak
na
koniec odpowiadaQ^J<4GCB7"L6M8E`RGB=878AMA4=?8CFML6;
li nam sami uczestnicy – tam było
98FG<J4?<9B?>?BELFGL6MAL6;A<8GL?>BJ'B?
najlepiej!
F684?8A4bJ<86<8
!8EML)G4EMLaF><7LE8>GBE
Na koniec wesoła ferajna wybrała
98FG<J4?HM4CEBF<UA4B?AL^?`F>M8FCBUL
się do miejscowości Czaple - WioM@8EL><'BUH7A<BJ8=9EL><M=<<HEB
ska Piasku i Kamienia, gdzie od
CL -#8:A<6><@'B?HMB546ML@L>BA68EG
wielu lat geolodzy odnajdywali ślaNA4UBJLG8:BEB6MA8:BQ^J<4G4CB7"L6M8E`R 
dy podwodnego życia, które toczyło
*BJ<8?><8JLEW]A<8A<87?4A4FM8=:@<AL
się tu miliony lat temu. Dzieci odbyły
*:6*:4M?*:<G862.3*
tam
interesujący i pouczający spa04CE4FM4@L=4>MJL>?87B%BJ8=-F<
cer po dnie morza kredowego, któ#8:A<6><8=A4B7CHFG<=4E@4E>>H6M6<bJ
re kiedyś zamieszkiwały liczne ga- 
4EGUB@<8=4
GE4>6=<A<8M45E4>A<8
tunki małży,
krewetek, rozgwiazd,
 $98<4*72.AN"*;3L8:*A"5.7.:
ślimaków,
krabów i jeżowców. Zakończył
się on wspólnym przygo:<@;<@,A7@.072,42."85.
towaniem
(i degustacją) pysznych
)MGH>4JLMJ4?48@B6=8<JMEHFM8A<4
'B
podpłomyków.
Wszyscy uczestnicy
MJ4?4A4EBMJW=44EGLFG`@B:`5L\G4>A4
wycieczki wrócili
do domów z mini
CE4J7_JFMLF6L
%4'?8A8EEGLFGL6MAL=4>
ogródkiem
skalnym,
wykonanym
MJL>?87B#8:A<6><8:B'B?4CEML=47`MA4>B
podczas warsztatów.
@<6<$<FGEMBJ<8>GWEMLCB@B:`FC8UA<\@4
Na pamiątkę po tych wyjątkowych,
EM8A<4B5L6<H4EGLFG`>4]78@H6;_GA8@H
półkolonijnych dniach dzieci otrzy8P@7426277.
mały
upominki od Pana Rafała
^J<_GBC?BAWJGBB>4M=4P=4>F4@4A4
Plezi, wójta Gminy Legnickie Pole,
MJ4JF>4MH=8P7BbJ<_GBJ4A<44?8G8]
który zawsze wspiera inicjatywy
CB7M<_>BJ4A<4EB?A<>B@M4<6;GEH7
*E4
dedykowane dla naszych najmłod7L6=<FG4A<8F<_M47Bb\
szych mieszkańców.
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*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
Premiera Brzyduli Czytanie
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
na polanie
'
'
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
-A2.,22N6G8-A2.P@
-A2.,22N6G8-A2.P@

8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
czerwcu miała miejsce
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
chyba najbardziej wy<58MF><8EBJ4A<4
<58MF><8EBJ4A<4
czekiwana
premiera roku - na
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
deskach
Teatru Dziecięcego
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
„W
TO
MI
GRAJ” w Kosko6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
wicach
odbył się spektakl pt.
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
„Brzydula”
i było to przedstaA<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
wienie
pełne pozytywnych
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
emocji
i
prawd życiowych.
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
Spektakl
przyniósł sukces jego
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
twórcom:
gwiazdorskiej obsadzie
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
naszych
lokalnych talentów - Oli
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
Basta,
Asi Dudek, Milenki Nurzyń'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
skiej,
Leny Witkowskiej, Oli Bo- 
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
dzianowskiej,
Alana Płóciennika, 
"?4FMGBEA8= <CEML=@H=8C46=8AGWJB7
"?4FMGBEA8=
<CEML=@H=8C46=8AGWJB7
Emilki
Skrzypczak,
Laury Kozioł,
CB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
CB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
Paulinki
Tomkiewicz,
Zuzi Pun'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
dyk,
Szymona
Kaczorowskiego
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E

W

P

oraz Antka Gresiuk. Trudno nie
wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu i twórczej myśli reżyserki
i producentki przedstawienia pani
Doroty Gresiuk.
Nie brakowało wzruszeń i radości, tym bardziej, że wydarzenie
miało miejsce w Dzień Ojca i to
właśnie na tatusiów czekało najwięcej niespodzianek. Aktualnie w
teatrze trwa wakacyjna przerwa,
jednak mamy informacje, że jesie$$.&# 
nią wszyscy
zaangażowani w
$$.&#
jego
-#&","-
działania
wracają
do
pracy,
aby
-#&","-
 $
rozpocząć
przygotowania
do

$
,&$.#$,$# ko,&$.#$,$#
lejnej 
premiery.
Jesteśmy bardzo
$, $

$, nas
$
ciekawi$+!+"$&"
czym
oczarują tym ra$+!+"$&"
zem. "$#."!
"$#."!
$"
$"

Świętojańska noc

okazji Nocy Świętojańskiej
Z
Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu zaprosił na wieczór pełen magicznego klimatu, legend,
ognia i wody.
W trakcie wydarzenia nie zabrakło
warsztatów z wicia wianków, pełnych letnich kwiatów i zbóż, malowania twarzy w oryginalne wzory oraz
wspólnych śpiewów do uroczej muzyki granej na ukulele, którą zapewnili uczestnicy sekcji tematycznej nauki gry na tym instrumencie działającej przy GOKiS. Przypomniano także
legendę o kwiecie paproci, a także
historię świętojańskiego obrzędu.
Istotnym punktem imprezy był wesoły, rozśpiewany korowód z pochodniami, który powędrował nad rzekę
Wierzbiak, gdzie nastąpiło tradycyjne rzucanie wianków na wodę. Na
zakończenie tego wesołego popołudnia uczestnicy bawili się i ucztowali
przy wspólnym ognisku.
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rzedszkolaki z Legnickiego
Pola poznały bliżej Mikołajka - wesołego chłopca, który ma
wielu przyjaciół i jeszcze więcej
przygód.
Z okazji   przypadającego w
czerwcu Tygodnia Czytania Dzieciom najmłodsi skorzystali z zaproszenia bibliotekarzy - Pani
Magdy i Pana Tomka - i w skupieniu oddały się słuchaniu książki
pt. Wakacje Mikołajka autorstwa
Rene Goscinnego, która jest
światowym bestsellerem literatury
dziecięcej. A ponieważ jej bohater
wyjechał na wakacje, i część jego
przygód odbywa się na plaży, była
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
to
doskonała okazja, by powtórzyć
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
zasady
bezpieczeństwa podczas
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
letnich
szaleństw, tym bardziej, że
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A< 
czytanie
odbywało się plenerowo
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A<
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
- na
kocykach, w słoneczku i letJ<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
niej
aurze.
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
HGJBEM8A<4CBE47A<
HGJBEM8A<4CBE47A<
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
:@<AL#8:A<6><8'B?8
:@<AL#8:A<6><8'B?8

13
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7/8:6*<8:
*-,18-A2
Pamiętajmy i pielęgnujmy…
?*4*,@37@
+2<?*H?
"

:A.-7*629.G7.*<:*4,32?*4*
,3.'N.072,426"85=+R-A2.;2R
+52P*;2R7*308:R<;A@84:.;?7* <AG8AFLJA<87?4G8:B=H]G8E4M6;6<4U5L@ -A2*G8<*4?2.5.P.7*9:*?-R-8+:A.
;A.306272.4<H:.08?;A@;,@72. '4aFGJ4M4CEBF<\A47J4A476;B7M` <:A.+*A*95*78?*O=:589+@;48:A@
68JL74EM8A<4P#!$" ;<*OAN7*;A@,18/.:<)*<.698485.2
68P.6@;2R-8,A.4*O
 (*1
BE`6L A<8 GL?>B M8 JM:?_7H A4 %4GL@B6MLJ<b6<8A<8>BA<86 "<?>4
 .072,42."85.
G8@C8E4GHE_M4B>A8@4M4FCE4J` M4CEBFM8aMA4=7M<86<8'4aFGJBJGL@ '<8EJFML7M<8aC8U8AF68A<6MAL6;JLFG_
M5?<]4=`6L6;F<_JL74EM8a>GWE8CEML JL74A<HQ-<8b6<M#8:A<6><8:B'B?4R  CWJ0B546ML@L<HFULFML@LHF>4E?[A<J4
:BGBJH=8@L7?4@<8FM>4a6WJA4FM8= -4EGBG8]b?87M<\:@<AA8@87<4FCB (8@7<;!4E<@BA:B?F>`:EHC_";H>; $BA
:@<AL #4GBM4CBJ<474F<_HA4F54E7MB U86MABb6<BJ8
:B? -<86MWEMJ<8a6MLB:A<BJ8F;BJJJL
>BA4A<H!4I4ELAL
-FB5BG_J#8:A<6><@'B?HA<8M45E4>A<8
B6MLJ<b6<8E8>BAFGEH>GBEWJ<GHEA<8=H5B=B
J8:BUH6MA<6M8:B<GHEA<8=HUH6MA<6M8:B>BA
A8:B 04:E4=`!4E(B78EL>(8@7<;<$BA:B?
L4?:HH ?8A4GL@A<8>BA<864GE4>6=< %4
G8=<@CE8M<8A<8@B]8A<>B:BM45E4>A`\
 2<?*
4E7MB7H]B@HML><<=8FM6M8J<_68=8@B
6=< 'B5<GJ<8!WJJLFG`C<`!'G4D!
'87EB5BK$4GG<??4E(4Z,3,4?7<BE4M
:J<4M74J<86MBEH!4M8?
tym roku 17 września dotknięte okrutnym losem których
nie zapominamy. A w
*5*27*G8?*
przypada 83. rocznica zesłania na Syberię podczas II dzień
ich święta organizujemy
DM?2*<98-@,A.:LE
sowieckiej agresji na Polskę. Wojny Światowej, bo to właśnie uroczyste
obchody.
W
Q^J<4GCB7"L6M8E`RGB=878AMA4=?8CFML6;
Ten
dzień,
obchodzony im należą się szczególne 98FG<J4?<9B?>?BELFGL6MAL6;A<8GL?>BJ'B?
następnym wydaniu gazety
również jako Dzień Sybiraka, słowa uznania za walkę w F684?8A4bJ<86<8
przedstawimy
Wam rozmowę z
!8EML)G4EMLaF><7LE8>GBE
ma upamiętniać cywilne ofiary tak trudnych warunkach, w 98FG<J4?HM4CEBF<UA4B?AL^?`F>M8FCBUL
Panią Zofią Piwek, mieszkanką
sowieckich deportacji w głąb tęsknocie i nadziei na powrót M@8EL><'BUH7A<BJ8=9EL><M=<<HEB
naszej gminy, która przeżyła
ZSRR.
Pamiętajmy,
aby do Ojczyny. W naszej gminie CL
-#8:A<6><@'B?HMB546ML@L>BA68EG
okrucieństwa
tamtego czasu.
szanować osoby, które zostały mieszka 10 takich osób, o NA4UBJLG8:BEB6MA8:BQ^J<4G4CB7"L6M8E`R 
*BJ<8?><8JLEW]A<8A<87?4A4FM8=:@<AL
Sybiracy – historia
*:6*:4M?*:<G862.3*
Na Syberii Polacy znaleźli się po raz pierwszy jako jeńcy wojenni w pierwszej połowie XVII wieku. Jednak
04CE4FM4@L=4>MJL>?87B%BJ8=-F<
właściwa historia polskich Sybiraków zaczyna się po rozgromieniu konfederatów barskich w 1768 roku. Kolej#8:A<6><8=A4B7CHFG<=4E@4E>>H6M6<bJ
ne fale zesłania z powodu uczestnictwa w spiskach, powstaniach, konspiracji,
miały miejsce w latach 30. I 40. 
4EGUB@<8=4
GE4>6=<A<8M45E4>A<8
XIX wieku. Najwięcej Polaków trafiło na Syberię w wyniku klęski powstania styczniowego
(lata 1863‒1867).
Oblicza się, że zesłano wtedy około 16,8 tys. Polaków oraz 1,8 tys. towarzyszących
im osób. W ostatnim dwu $98<4*72.AN"*;3L8:*A"5.7.:
dziestoleciu XIX wieku „zsyłani” byli głównie uczestnicy nielegalnego ruchu:<@;<@,A7@.072,42."85.
rewolucyjnego. Od początku XX
wieku liczba zesłańców nieznacznie, ale systematycznie rosła. Wśród nich byli
ludzie skazani przez sądy oraz
)MGH>4JLMJ4?48@B6=8<JMEHFM8A<4
'B
wygnani z kraju w drodze decyzji administracyjnej. W 1910 na Syberii przebywało od 48 do 52 tys. Polaków.
MJ4?4A4EBMJW=44EGLFG`@B:`5L\G4>A4
W ZSRR Syberia była dalej centrum zesłań, powstał tam m.in. system łagrów, zarządzany przez Główny
Zarząd Obozów – Gułag. Po agresji ZSRR na Polskę setki tysięcy polskichCE4J7_JFMLF6L
mieszkańców%4'?8A8EEGLFGL6MAL=4>
Kresów uległo przeMJL>?87B#8:A<6><8:B'B?4CEML=47`MA4>B
siedleniu, niektórzy m.in. na Syberię (inni np. do Kazachstanu).
14 czerwca 1941 w nocy rozpoczęła się sowiecka akcja przeciwko ludności
zajętej Litwy. W pierwszym tygo@<6<$<FGEMBJ<8>GWEMLCB@B:`FC8UA<\@4
dniu wywieziono około 30 tys. osób. W latach 1941–1952 Sowieci wywieźliEM8A<4B5L6<H4EGLFG`>4]78@H6;_GA8@H
z kraju około 132 tys., z tej liczby
zginęło 28 tys. 21 maja 1947 Centralny Komitet sowieckiej partii przyjął tajne8P@7426277.
postanowienie „O tworzeniu kołchozów w republikach bałtyckich” – Wiosna 1948 – wywózki o kryptonimie „Wiosna” były drugą falą wywózek
^J<_GBC?BAWJGBB>4M=4P=4>F4@4A4
i największą taką akcją w powojennej historii Sowietów. Trzecia faza czystek to akcja „Jesień” 1951, wywieMJ4JF>4MH=8P7BbJ<_GBJ4A<44?8G8]
ziono 4 tys. rodzin chłopskich – 16 150 osób – „wrogów kolektywizacji”. Nie
były to tak zwane repatriacje, ale
CB7M<_>BJ4A<4EB?A<>B@M4<6;GEH7
*E4
zsyłki w głąb Rosji (np. do Buriackiej Mongolskiej Autonomicznej SRR wywieziono
39 766 osób).
Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sybiracy
7L6=<FG4A<8F<_M47Bb\
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*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@

egoroczny długi czerwcowy
weekend
pozostanie
w pamięci jako wspaniała podróż
w czasy średniowieczne, pełN6277.3":A@,18-72)-:8?2*
ne klimatycznych
kramów, rzeN6277.3":A@,18-72)-:8?2*
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
mieślników,
oryginalnej
muzyki,
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
tańców
i
turniejowych
emocji,
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
-A2.,22N6G8-A2.P@
oraz
oczywiście
inscenizacji
hi-A2.,22N6G8-A2.P@
storycznej. Wszystko za sprawą
8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
wydarzenia
Legnickie Pole 1241,
8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
upamiętniającego
Bitwę pod Le@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
gnicą,
w której książę Henryk Po6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
bożny
stawił czoła mongolskieCBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
mu
najeźdźcy.
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
I &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
m p r e :B
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
za
wróciła
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
po
prze>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
rwie,
spo<58MF><8EBJ4A<4
<58MF><8EBJ4A<4
wodowanej
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
p a04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
ndemią,
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU )!
w
pełnym
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
w
ymiarze.
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
A
jej realizacji podjęli się w tym roku
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
wspólnie:
Gmina Legnickie Pole,
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
w
Legnickim Polu, Stowarzyszenie
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
Dobroczyńcy,
Stowarzyszenie Hi5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
storyczno-Eksploracyjne
Księstwa
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
Legnickiego
oraz Ambasada Mon'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
golii
w Polsce. W nasze strony zje- 
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
chały
grupy <CEML=@H=8C46=8AGWJB7
rekonstrukcyjne oraz 
"?4FMGBEA8=
"?4FMGBEA8=
<CEML=@H=8C46=8AGWJB7
turyści
z całej
Polski,
wydarzenie
CB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
CB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
było
bowiem nie lada gratką dla
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
wszystkich
miłośników historii.
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
Dwudniowa impreza zaspokoiła
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
oczekiwania
najbardziej wybredJB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
nych fanów historii i dobrej zabawy.
Całość utrzymana była oczywiście
w średniowiecznym klimacie. Imponowała ilość atrakcji, takich jak: pokazy sokolników, alchemii, stanowiska rzemieślników, można było
również zwiedzić rycerski obóz, czy
mongolską jurtę i przekonać się,
jak wyglądają przygotowania do
bojowej walki. Na fanów rozrywek
z epoki czekały warsztaty tańców
dawnych, a także zmagania w wesołym turnieju zabaw i gier plebejskich.
Była to również doskonała okazja,
by skosztować tradycyjnego mongolskiego jedzenia, dzięki obecności na imprezie naszych mongolskich przyjaciół.
Nie zabrakło oczywiście także
ducha rywalizacji, a to za sprawą
Turnieju Bojowego i Turnieju Łucz-

'
'

niczego (w wersji tradycyjnej i konnej), oraz zawodów pokazowych
narodowej gry mongolskiej „shagain harvaa” (szagaj).
Wydarzenie było również ucztą dla
wielbicieli średniowiecznych oraz
mongolskich muzycznych brzmień
– przed publicznością wystąpiły
zespoły: Huskarl, Żniwa, Bębniarze, Remdih, JAR, Roderyk, Khukh
Mongol.
W Legnickim Polu zawsze stawia się i na dobrą zabawę, ale też
edukację. I tak było i tym razem,

z 1241r., która zrealizowana została   na zdecydowanie wyższym
poziomie poprawności historycznej niż poprzednie, a to za sprawą
zaangażowania bractw rycerskich,
wielomiesięcznych konsultacji ze
specjalistami w kwestii uzbrojenia,
ogromnej dbałości o najmniejsze
szczegóły i osobistemu zaangażowaniu w ten projekt Rafała Plezi,
wójta Legnickiego Pola, który jest
też wielkim miłośnikiem tradycji Bitwy pod Legnicą. Perspektywa przyszłości i kierunki działań związane
z pielęgnowaniem naszej lokalnej historii
zostały wyznaczone
na nowo.
Książę
Henryk Pobożny znów „stracił głowę”, jego wojska nie zdołały wygrać
bitwy, ale zatrzymały Mongołów w
ich marszu na zachód. – To jest
nasza tradycja wokół której buduJ4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
jemy
własną tożsamość – mówił
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
Rafał
Plezia. – Mamy szczęście,
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
że
to
było
tak ważne wydarzenie
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A<

dla
historii
Polski
i Europy.
Warto
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A<

o )CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
nim
pamiętać,
kultywować
je
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
a przy okazji po prostu dobrze się
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
bawić.
Tak, jak to było w tym roku.
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
J >BAG8>b6<8
CFL6;<6M
Inscenizacja
to7B5EBFG4AH
wielka atrakcja.
BęJ >BAG8>b6<8
7B5EBFG4AH
CFL6;<6M
dziemy
ten
projekt
rozwijać.
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
A8:B
&FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
Warto
było na chwilę przenieść
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
się
w
czasie
i poczuć średniowieczJEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
ny
klimat.
Klimat,
którego nie udaFGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
łoby
się
z
całą
pewnością
poczuć,
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
gdyby
wkład i zaangażowanie
^?`F>4 nie
-MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
aż
45 bractw, stowarzyszeń i grup
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
nieformalnych,
a także instytucji,
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
partnerów
i
osób
prywatnych. Na
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
HGJBEM8A<4CBE47A<
szczególne
wyróżnienie i podzięHGJBEM8A<4CBE47A<
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
kowanie
zasługują
Pan Krzysztof
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
Maj,
członek zarządu województwa
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL
dolnośląskiego,
Pan Piotr Karwan 
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
i ?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
Paweł Kura – radni sejmiku wo?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
jewództwa
dolnośląskiego, którzy
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
wspierają
gminny
projekt?8EWJA<8]
i pomagaABJF><8@HM4JFC4E6<8
ABJF><8@HM4JFC4E6<8
?8EWJA<8]
jąA<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
w jego rozwoju.
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
Warto na koniec zaznaczyć, że
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
Legnickie
Pole 1241 to przedsięFM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
wzięcie,
które pokazuje naszą hiFM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
storię,
z której jesteśmy dumni. Za<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
tem,
do zobaczenia na Legnickich
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
:@<AL#8:A<6><8'B?8
Polach
za rok!
:@<AL#8:A<6><8'B?8

Dwa dni
w średniowieczu

 



   (SIERPIEŃ

   2022)

NR  10

bo przez całą imprezę można było
przybliżyć sobie historię regionu
zwiedzając Muzeum Bitwy Legnickiej oraz Bazylikę Mniejszą, a także wziąć udział w wykładach prowadzonych przez Roberta Hesia,

Adama$$.&#
Kubika oraz Arkadiusza
$$.&#

-#&","-
Dzikowskiego.
-#&","-
 $
 $
,&$.#$,$#
,&$.#$,$#
 $, $

$, $
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Główne „danie” zostało zaserwowane 18 czerwca. Tego dnia odbyła
się Inscenizacja Bitwy pod Legnicą
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:A.-7*629.G7.*<:*4,32?*4*
,3.'N.072,426"85=+R-A2.;2R
+52P*;2R7*308:R<;A@84:.;?7* <AG8AFLJA<87?4G8:B=H]G8E4M6;6<4U5L@ -A2*G8<*4?2.5.P.7*9:*?-R-8+:A.
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68JL74EM8A<4P#!$" ;<*OAN7*;A@,18/.:<)*<.698485.2
68P.6@;2R-8,A.4*O
 (*1
BE`6L A<8 GL?>B M8 JM:?_7H A4 %4GL@B6MLJ<b6<8A<8>BA<86 "<?>4
 .072,42."85.
G8@C8E4GHE_M4B>A8@4M4FCE4J` M4CEBFM8aMA4=7M<86<8'4aFGJBJGL@ '<8EJFML7M<8aC8U8AF68A<6MAL6;JLFG_
M5?<]4=`6L6;F<_JL74EM8a>GWE8CEML JL74A<HQ-<8b6<M#8:A<6><8:B'B?4R  CWJ0B546ML@L<HFULFML@LHF>4E?[A<J4
:BGBJH=8@L7?4@<8FM>4a6WJA4FM8= -4EGBG8]b?87M<\:@<AA8@87<4FCB (8@7<;!4E<@BA:B?F>`:EHC_";H>; $BA
:@<AL #4GBM4CBJ<474F<_HA4F54E7MB U86MABb6<BJ8
:B? -<86MWEMJ<8a6MLB:A<BJ8F;BJJJL
>BA4A<H!4I4ELAL
-FB5BG_J#8:A<6><@'B?HA<8M45E4>A<8
B6MLJ<b6<8E8>BAFGEH>GBEWJ<GHEA<8=H5B=B
J8:BUH6MA<6M8:B<GHEA<8=HUH6MA<6M8:B>BA
A8:B 04:E4=`!4E(B78EL>(8@7<;<$BA:B?
L4?:HH ?8A4GL@A<8>BA<864GE4>6=< %4
G8=<@CE8M<8A<8@B]8A<>B:BM45E4>A`\
 2<?*
4E7MB7H]B@HML><<=8FM6M8J<_68=8@B
6=< 'B5<GJ<8!WJJLFG`C<`!'G4D!
'87EB5BK$4GG<??4E(4Z,3,4?7<BE4M
:J<4M74J<86MBEH!4M8?
*5*27*G8?*
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JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
W
tym roku wydarzenie Legnickie
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
Pole
1241 wsparli: Fundacja KGHM
^?`F>4
-MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
POLSKA
MIEDŹ S. A., Zarząd Wo^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
jewództwa
Dolnośląskiego, Gminna
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
Przychodnia
Zdrowia w Legnickim
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
Polu,
OSP Legnickie Pole, RaczkoABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
wa,
Taczalin, Hotel Pałacyk-Bernard
HGJBEM8A<4CBE47A<
HGJBEM8A<4CBE47A<
Kamiński,
Centrum Dystrybucyjne
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
Lidl4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
z Nowej Wsi Legnickiej, Legnic5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
kie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
i F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL
Kanalizacji, Piwiarnia Warka Le- 
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
gnica,
Muzeum Miedzi w Legnicy,
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
Muzeum
Zamkowe w Malborku, LeJ<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
gnickie
Przedsiębiorstwo ?8EWJA<8]
GospodarABJF><8@HM4JFC4E6<8
ABJF><8@HM4JFC4E6<8
kiA<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
Komunalnej, Dorota i?8EWJA<8]
Sebastian
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
Rak,
Firma Koncept-Witold Malinka
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
i ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
Ireneusz Kozłowski, DPS w LegnicFM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
kim
Polu, Organizacja Harcerska
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
Pro
Mundi, Komenda Miejska Policji
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
wFGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
Legnicy, Sławomir Brzuśnian, Olga
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
Grzejdak,
Paweł i Bogdan Dziubina.
:@<AL#8:A<6><8'B?8
:@<AL#8:A<6><8'B?8

17
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7/8:6*<8:
*-,18-A2
Cały świat w Legnickim
Polu
?*4*,@37@
+2<?*H?
G
"

alą finałową w Legnickim
Polu zakończył się tegoroczny, jubileuszowy, 25. Międzynarodowy
Festiwal Folklory+52P*;2R7*308:R<;A@84:.;?7*
styczny
„Świat
pod Kyczerą”. W
;A.306272.4<H:.08?;A@;,@72.
niedzielne
popołudnie,
koloro68P.6@;2R-8,A.4*O
wa impreza przyciągnęła wielu
gości na camping w Legnickim
BE`6L
A<8 GL?>B
M8 JM:?_7H
A4
Polu.
Koncert
finałowy
został
G8@C8E4GHE_M4B>A8@4M4FCE4J`
podzielony na dwie części – kraM5?<]4=`6L6;F<_JL74EM8a>GWE8CEML
jową i międzynarodową.
:BGBJH=8@L7?4@<8FM>4a6WJA4FM8=
Pierwszą część urozmaiciły zespoły#4GBM4CBJ<474F<_HA4F54E7MB
ludowe z sąsiadujących gmin
:@<AL
i miejscowości, a także nasze niezastąpione „Nowowianki” z Nowej Wsi
Legnickiej. Podziękowania również
kierujemy do zespołów: ,,Cichowodzianie” z Budziszowa Wielkiego,
„Krępiczanie” z Krępic, „Radośni”
z Wróblowic, „Chrośliczanie” z Chroślic, „Perła” z Przybyłowic i „Roztoka” z Roztoki.
Po występach grup lokalnych,
barwnym korowodem rozpoczęła
się część międzynarodowa, w której
udział wzięły zespoły z całego świata:
Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca
„Kyczera” i „Kyczerka” z Legnicy,
Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół
Pieśni i Tańca „Wrocław”, „Drużba”
i „Vesnyanka” z Ukrainy, Ballet Folklorico de Pucon BAFPU z Chile, Tourism Folklore Research Centre TUFAK z Turcji, Agrupacion Folklorica
Encantos de mi Panama z Panamy,
Akayazwe Troupe z Burundi i Ballet
Foklorico Aztlan de Mexico z Meksyku.
- Finał w Legnickim Polu to była
taka wisienka na torcie, wszyscy są
przeszczęśliwi. Pozwolę zacytować
sobie treść jednego z postów: „Było
rewelacyjnie, dziękujemy majorowi Rafałowi Plezi za takie przyjęcie
zagranicznych zespołów. Mamy
nadzieję, że nie jesteśmy tu po raz
ostatni.” Ja jestem również bardzo
zadowolony, dziękuję za wszystko
– mówi Jerzy Starzyński, założyciel
i szef Łemkowskiego Zespołu Pieśni
i Tańca „Kyczera” z Legnicy i pomysłodawca oraz dyrektor festiwalu.
Podczas gali było wiele atrakcji,
odbył się m.in. konkurs na polkę
piwną. Najszybciej zatańczyli Maria
i Zdzisław z zespołu „Perła”, tuż za

)

nimi Halina i Henryk z zespołu „Cichowodzianie”.
Były też wybory najprzystojniej<AG8AFLJA<87?4G8:B=H]G8E4M6;6<4U5L@
szego uczestnika festiwalu. Decyzją
'4aFGJ4M4CEBF<\A47J4A476;B7M`
publiczności, misterem „Świata pod
68JL74EM8A<4P#!$"
Kyczerą” został Angel Daniel Barba-
ro(*1
Pinto Millahual z Chile, pierwszym
wicemisterem
- Seltek Ndikumana
%4GL@B6MLJ<b6<8A<8>BA<86
"<?>4
z
Burundi
a
drugim
wicemisterem
M4CEBFM8aMA4=7M<86<8'4aFGJBJGL@
Baniel Quintero z Panamy. Co cie-
JL74A<HQ-<8b6<M#8:A<6><8:B'B?4R
kawe, w trakcie jednego z wcze-4EGBG8]b?87M<\:@<AA8@87<4FCB
śniejszych koncertów festiwalowych
U86MABb6<BJ8

Fot. Rafał Wyciszkiewicz

wybrano miss imprezy, którą okazała się koleżanka Angela z zespołu –
Constanza Denis Munoz Mancilla.
- Świetny mieliście pomysł z tymi
wyborami miss i mistera – nie krył
swego zadowolenia Angel. – Nawet
nie wiecie jaką sprawiliście nam frajdę. U nas w zespole mieliśmy wybory wewnętrzne na kandydatów do
tytułu. A wiecie jak to jest: zazwyczaj
wygrywają takie plebiscyty osoby
najbardziej lubiane. I może właśnie
dlatego razem z Constanzą zdobyliśmy tytuły – śmiał się mister Festiwalu.
Uczestnicy imprezy nie kryli swego zadowolenia z jej poziomu i organizacji. – Wiedziałem, że w Polsce robicie znakomite festiwale, ale
czegoś takiego się nie spodziewałem – mówił Josue Santiago Nieto

Omelas, szef fantastycznej meksykańskiej
grupy Ballet Folklorico Az:A.-7*629.G7.*<:*4,32?*4*
tlan.,3.'N.072,426"85=+R-A2.;2R
– Występowaliśmy w wielkich
-A2*G8<*4?2.5.P.7*9:*?-R-8+:A.
miastach i małych miasteczkach,
<:A.+*A*95*78?*O=:589+@;48:A@
ale chyba najbardziej zapamiętam
;<*OAN7*;A@,18/.:<)*<.698485.2
koncerty w tych najmniejszych miejscowościach. Czy podoba mi się
Legnickie
Pole? Boże drogi, gdyby
 .072,42."85.
to'<8EJFML7M<8aC8U8AF68A<6MAL6;JLFG_
nie było tak daleko chciałbym tu
zamieszkać.
I mówię bardzo serio.
CWJ
0B546ML@L<HFULFML@LHF>4E?[A<J4
Tu jest jakiś magiczny klimat,$BA
cu(8@7<;!4E<@BA:B?F>`:EHC_";H>;
downi
ludzie
i
te
zabytki.
Nie
uwierzą
:B? -<86MWEMJ<8a6MLB:A<BJ8F;BJJJL
mi w domu, jak powiem, że byłem
>BA4A<H!4I4ELAL
w „pueblo”, w którym jest muzeum,
-FB5BG_J#8:A<6><@'B?HA<8M45E4>A<8
tak piękny, zabytkowy kościół
B6MLJ<b6<8E8>BAFGEH>GBEWJ<GHEA<8=H5B=B
i klasztor.
J8:BUH6MA<6M8:B<GHEA<8=HUH6MA<6M8:B>BA
Także gościom z Panamy LegnicA8:B
04:E4=`!4E(B78EL>(8@7<;<$BA:B?
kie Pole
na długo pozostanie w paL4?:HH
?8A4GL@A<8>BA<864GE4>6=<
%4
mięci. – Nie można było wymyślić
G8=<@CE8M<8A<8@B]8A<>B:BM45E4>A`\
lepszego miejsca na finał – przyzna2<?*
ła Paola
Vega z grupy Agrupacion
Folklorica
Encantos de mi Pana4E7MB7H]B@HML><<=8FM6M8J<_68=8@B
ma.
– Jak nie kochać Legnickiego
6=<
'B5<GJ<8!WJJLFG`C<`!'G4D!
Pola?
Wszyscy tu tańczą, śpiewają
'87EB5BK$4GG<??4E(4Z,3,4?7<BE4M
a
ludzie
z chęcią oglądają koncert
:J<4M74J<86MBEH!4M8?
i świetnie
się bawią. Mało tego *5*27*G8?*
cały czas jest z nami major (angielDM?2*<98-@,A.:LE
skie określenie szefa samorządu
Q^J<4GCB7"L6M8E`RGB=878AMA4=?8CFML6;
– przyp. WzLP). Poznaje ze wszyst98FG<J4?<9B?>?BELFGL6MAL6;A<8GL?>BJ'B?
kimi ludźmi, którzy tu przyszli nasze
F684?8A4bJ<86<8
!8EML)G4EMLaF><7LE8>GBE
kultury, jest otwarty,
głodny świata.
98FG<J4?HM4CEBF<UA4B?AL^?`F>M8FCBUL
Po kilku dniach wydawało mi się,
M@8EL><'BUH7A<BJ8=9EL><M=<<HEB
że zapamiętam Polskę jako miejCL
-#8:A<6><@'B?HMB546ML@L>BA68EG
sce
serdecznych, gościnnych ludzi
NA4UBJLG8:BEB6MA8:BQ^J<4G4CB7"L6M8E`R
i świetnej organizacji. I tak właśnie 
zapamiętam, ale major Rafał Plezia
*BJ<8?><8JLEW]A<8A<87?4A4FM8=:@<AL
mnie
po prostu ujął. Tak samo, jak
*:6*:4M?*:<G862.3*
Legnickie
Pole.
04CE4FM4@L=4>MJL>?87B%BJ8=-F<
- Wiecie o czym teraz marzę – py- 
#8:A<6><8=A4B7CHFG<=4E@4E>>H6M6<bJ
tał
kolegówGE4>6=<A<8M45E4>A<8
z zespołu mariachi jego
4EGUB@<8=4
szef, Alberto Gaytan zaraz po zejściu
 $98<4*72.AN"*;3L8:*A"5.7.:
ze sceny po finałowym występie.
:<@;<@,A7@.072,42."85.
– Co mamy zrobić żeby tu szybko
)MGH>4JLMJ4?48@B6=8<JMEHFM8A<4 'B
wrócić.
To, co tu przeżyliśmy, także
MJ4?4A4EBMJW=44EGLFG`@B:`5L\G4>A4
w trakcie finału w Legnickim Polu,
CE4J7_JFMLF6L
%4'?8A8EEGLFGL6MAL=4>
to przyjęcie, ten
entuzjazm przeszło
MJL>?87B#8:A<6><8:B'B?4CEML=47`MA4>B
nasze najśmielsze oczekiwania –
@<6<$<FGEMBJ<8>GWEMLCB@B:`FC8UA<\@4
zakończył Alberto.
EM8A<4B5L6<H4EGLFG`>4]78@H6;_GA8@H
- A mnie pozostaje zapewnić, że
zrobię
wszystko, by ten genialny
8P@7426277.
festiwal
wrócił do nas za rok – nie
^J<_GBC?BAWJGBB>4M=4P=4>F4@4A4
krył
swych
planów wójt Rafał Plezia.
MJ4JF>4MH=8P7BbJ<_GBJ4A<44?8G8]
ICB7M<_>BJ4A<4EB?A<>B@M4<6;GEH7
głęboko wierzymy, że tak się wła*E4
śnie
stanie.
7L6=<FG4A<8F<_M47Bb\
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yło dużo dobrej muzyki klu04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
bowej, tańce i świetna zaba6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
wa.
Było po prostu rewelacyj6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
nie!
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
Impreza rozpoczęła się pojedynA<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
kiem
DJ-ów zgłoszonych do kon<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
kursu.
Każdy uczestnik miał okazję
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
zaprezentować
30-minutowego seta
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
i5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
wziąć udział w głosowaniu publiczności.
Miejsca na podium prezento5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
wały
się
następująco: pierwsze - DJ
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
HRECZU,
drugie - DJ MISZA, trze'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?

cie
- DJ HUBI.
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
Serca internautów
podbił DJ DA- 
"?4FMGBEA8=
<CEML=@H=8C46=8AGWJB7
"?4FMGBEA8=
<CEML=@H=8C46=8AGWJB7
MIAN
S PRES. ONDROPDEEJAY,
CB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
CB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
a'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
DJ WATERBEATZ
zagra w czołówce
artystów na przyszłorocznej
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
edycji
Bitwy DJ-ów. Gratulacje!
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
-JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
Widząc
jak dobrze bawili się mieszJB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
kańcy naszej gminy stwierdzam, że
Bitwa DJ-to strzał w 10. To już pewne, że impreza odbędzie się również
w przyszłym roku, 8 lipca – mówi
wójt Rafał Plezia.
Tego wieczoru na scenie wystąpili także: DJ PTAQ, DJ PEDROBOX, DJ MATTDILLAR & RAFF
oraz gwiazdy muzyki klubowej: DJ
V_VALDI i DJ HAZEL.
- Jadąc do Legnickiego Pola, naprawdę nie spodziewałem się, że
będzie taka publika i taka impreza,
wszystko i wszyscy na najwyższym
poziomie. Publika bawiła się super
i ja też się dobrze bawiłem. Mam
nadzieję, że nie jestem tutaj po raz
ostatni. Pozdrawiam wszystkich całe Legnickie Pole i tych, którzy byli
obecni na Bitwie DJ’ów – podsumował DJ Hazel.
Dziękujemy wszystkim za udział w
wydarzeniu. Do zobaczenia na kolejnej edycji.
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A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
:@<AL#8:A<6><8'B?8
:@<AL#8:A<6><8'B?8
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Jest umowa
– czas na remont! 7/8:6*<8:
Mamy
*-,18-A2
lica Janczarska i Turecka dla mieszkańców naszej gmi- ?*4*,@37@

U

+2<?*H?

w Legnickim Polu będą
odnowione. Nowy asfalt połączy dwie ulice od strony za+52P*;2R7*308:R<;A@84:.;?7*
chodniej.
Powstanie również
;A.306272.4<H:.08?;A@;,@72.
nowa
nawierzchnia łącząca
68P.6@;2R-8,A.4*O
ul. Janczarską, przez Lasek
Bakalski, z ul. H. Brodatego.
BE`6L A<8 GL?>B M8 JM:?_7H A4
Rozpoczynamy etap prac,
G8@C8E4GHE_M4B>A8@4M4FCE4J`
którego efektem będą wyreM5?<]4=`6L6;F<_JL74EM8a>GWE8CEML
montowane, bezpieczne dro:BGBJH=8@L7?4@<8FM>4a6WJA4FM8=
gi z niezbędną infrastrukturą.
:@<AL #4GBM4CBJ<474F<_HA4F54E7MB
Jest to wspaniała wiadomość

)

ny.
Wójt Rafał Plezia podpisał
umowę z wykonawcą: BUDRIM
<AG8AFLJA<87?4G8:B=H]G8E4M6;6<4U5L@
Sp. z o.o., na remont ulicy Jan'4aFGJ4M4CEBF<\A47J4A476;B7M`
czarskiej i Tureckiej w Legnic68JL74EM8A<4P#!$"
kim Polu. Całkowity koszt in-
westycji
(*1 wynosi 1 279 200,00
%4GL@B6MLJ<b6<8A<8>BA<86
"<?>4
zł,
z czego blisko 600 000,00
zł
to dofinansowanie ze środków
M4CEBFM8aMA4=7M<86<8'4aFGJBJGL@
Rządowego Funduszu Roz-
JL74A<HQ-<8b6<M#8:A<6><8:B'B?4R
woju Dróg. Zakończenie prac
-4EGBG8]b?87M<\:@<AA8@87<4FCB
planowane jest już na styczeń
U86MABb6<BJ8
przyszłego roku.

awanse
"

:A.-7*629.G7.*<:*4,32?*4*
,3.'N.072,426"85=+R-A2.;2R
-A2*G8<*4?2.5.P.7*9:*?-R-8+:A.
<:A.+*A*95*78?*O=:589+@;48:A@
;<*OAN7*;A@,18/.:<)*<.698485.2
 .072,42."85.
'<8EJFML7M<8aC8U8AF68A<6MAL6;JLFG_
CWJ0B546ML@L<HFULFML@LHF>4E?[A<J4
(8@7<;!4E<@BA:B?F>`:EHC_";H>; $BA
:B? -<86MWEMJ<8a6MLB:A<BJ8F;BJJJL
>BA4A<H!4I4ELAL
-FB5BG_J#8:A<6><@'B?HA<8M45E4>A<8
B6MLJ<b6<8E8>BAFGEH>GBEWJ<GHEA<8=H5B=B
J8:BUH6MA<6M8:B<GHEA<8=HUH6MA<6M8:B>BA
A8:B 04:E4=`!4E(B78EL>(8@7<;<$BA:B?
L4?:HH ?8A4GL@A<8>BA<864GE4>6=< %4
G8=<@CE8M<8A<8@B]8A<>B:BM45E4>A`\
 2<?*
4E7MB7H]B@HML><<=8FM6M8J<_68=8@B
6=< 'B5<GJ<8!WJJLFG`C<`!'G4D!
'87EB5BK$4GG<??4E(4Z,3,4?7<BE4M
raca w Policji jest nie:J<4M74J<86MBEH!4M8?
zmiernie ciężka i odpo*5*27*G8?*
DM?2*<98-@,A.:LE
wiedzialna,
często wymagaQ^J<4GCB7"L6M8E`RGB=878AMA4=?8CFML6;
jąca
bohaterstwa i odwagi.
98FG<J4?<9B?>?BELFGL6MAL6;A<8GL?>BJ'B?
Jest to też zawód bardzo
F684?8A4bJ<86<8 !8EML)G4EMLaF><7LE8>GBE
wymagający. Dlatego z sa98FG<J4?HM4CEBF<UA4B?AL^?`F>M8FCBUL
tysfakcją
odnotowujemy
M@8EL><'BUH7A<BJ8=9EL><M=<<HEB
awanse
zawodowe naszych
CL
-#8:A<6><@'B?HMB546ML@L>BA68EG
funkcjonariuszy.
NA4UBJLG8:BEB6MA8:BQ^J<4G4CB7"L6M8E`R

*BJ<8?><8JLEW]A<8A<87?4A4FM8=:@<AL
Na uroczystości, która odbyła
się*:6*:4M?*:<G862.3*
21 czerwca, z rąk nadin04CE4FM4@L=4>MJL>?87B%BJ8=-F<
spektora Dariusza Wesołow#8:A<6><8=A4B7CHFG<=4E@4E>>H6M6<bJ 
skiego, Komendanta Woje4EGUB@<8=4 GE4>6=<A<8M45E4>A<8
wódzkiego
Policji we Wrocła $98<4*72.AN"*;3L8:*A"5.7.:
wiu,
dwóch funkcjonariuszy z
:<@;<@,A7@.072,42."85.
naszej
gminy otrzymało akty
)MGH>4JLMJ4?48@B6=8<JMEHFM8A<4
'B
MJ4?4A4EBMJW=44EGLFG`@B:`5L\G4>A4
mianowania. Z radością zaCE4J7_JFMLF6L
%4'?8A8EEGLFGL6MAL=4>
tem informujemy
i gratulujemy
MJL>?87B#8:A<6><8:B'B?4CEML=47`MA4>B
dotychczasowym komisarzowi
@<6<$<FGEMBJ<8>GWEMLCB@B:`FC8UA<\@4
policji: Marcinowi Giengielowi,
EM8A<4B5L6<H4EGLFG`>4]78@H6;_GA8@H
stopnia
nadkomisarza oraz
8P@7426277.
Monice
Gawędzie – dotąd
^J<_GBC?BAWJGBB>4M=4P=4>F4@4A4
starszej posterunkowej, która
MJ4JF>4MH=8P7BbJ<_GBJ4A<44?8G8]
CB7M<_>BJ4A<4EB?A<>B@M4<6;GEH7
*E4
teraz ma już stopień sierżan7L6=<FG4A<8F<_M47Bb\
ta.

P

Gdzie załatwię sprawę
w Urzędzie Gminy?

Rodzaj sprawy

Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Opłaty za śmieci
Podatki, akcyza
Składanie pism, sekretariat
Deklaracje śmieciowe
Zarządzanie gruntami
Wymiana pieca

Numer pokoju

Numer telefonu

4
4
11
11
13
21
22
26

76 85 82 817
76 85 82 760
76 71 35 831
76 85 82 818
76 85 82 810
76 85 82 848
76 85 82 816
76 85 82 871

Gdzie załatwię pozostałe sprawy?
Jednostka organizacyjna
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Numer telefonu
76 85 82 843
76 85 82 200
76 85 82 827
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*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
Coś się kończy, coś zaczyna
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
Z
'
'

dumą
pożegnaliśmy abN6277.3":A@,18-72)-:8?2*
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
solwentów
naszego żłob?N.072,426"85=8<?*:<*A8
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
ka
gminnego „Tęczowa Kra;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
-A2.,22N6G8-A2.P@
ina”
w Legnickim Polu. Taka
-A2.,22N6G8-A2.P@
uroczystość to wzruszający
i 8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
bezcenny czas dla dzieci,
8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
rodziców
a także dyrektora,
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
opiekunek
i wszystkich pra6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
cowników
jednostki.
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
Plezia, wójt gminy Le:BRafał
&98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
:B
&98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
gnickie
Pole z dyrektorem
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
żłobka
Beatą Hawryluk przy>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
witali
przybyłych
<58MF><8EBJ4A<4 gości i zapro<58MF><8EBJ4A<4
sili
do obejrzenia filmiku przy04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
gotowanego
przez opiekunki
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU )!
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
grupy ,,Niebieskie Promyczki’’.
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
Następnie
przystąpili do rozA<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
dania
dyplomów i prezentów
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
dla
małych absolwentów. Nie
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
zabrakło
również atrakcji, za<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
baw
i
słodkiego
poczęstunku
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
dla
gości.
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
Nasi absolwenci już wkrótA<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH? 
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
ce
zaczną <CEML=@H=8C46=8AGWJB7
kolejny etap swej 
"?4FMGBEA8=
"?4FMGBEA8=dlatego
<CEML=@H=8C46=8AGWJB7
edukacji,
życzymy im
CB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
CB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
samych
wspaniałych chwil
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
w
przedszkolu. Niech nowe
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
miejsce
przyniesie im kolejne
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
przyjaźnie, wiele nowych doświadczeń i szczęśliwych zabaw.
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Pasmo sukcesów

B

lask diamentów zachwyca,
opromienia… Jest ukoronowaniem ciężkiej pracy twórcy,
który z kamienia wydobyć potrafi całe piękno i czar… Kiedy
o diamentach myślimy metaforycznie „kamieniami do oszlifowania” stają się młodzi, utalentowani ludzie
Tak też
stało się z uczniami
$$.&#
 Ze$$.&#
 w
społu -#&","-
Szkolno-Przedszkolnego
-#&","-

$
Legnickim Polu. Odkryli swoje nie
$
zwykłe,&$.#$,$#
możliwości
oratorskie oraz
,&$.#$,$#
 $,
$
wokalne,
poprzedzając
sukces
 $, $
ciężką $+!+"$&"
pracą. Jak wiadomo uczeń
$+!+"$&"
"$#."!
potrzebuje
swego mistrza, który po"$#."!
$" drogą do
prowadzi go odpowiednią
$"
celu i udzieli cennych wskazówek.
Adrian Czochara, uczeń z kl. 8c, Lourenco Cezary Diogo – z klasy 6a
oraz Piotr Kukułka z klasy 8a reprezentowali szkołę w powiatowym etapie XXV Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego „Pegazik”.
Adrian niezwykle emocjonalnie
przedstawił utwór Antoniego Słonimskiego pt. „Alarm”, poruszając
serca zgromadzonej publiczności
recytacją tekstu o zbombardowanej
Warszawie. Ponadto został doce-

niony przez jury finału konkursu, w
którym wzięli udział uczniowie z całego województwa. Zajął tu drugie
miejsce, natomiast zwycięzcą został
Lourenco Cesar Diogo. Piotr Kukułka zdobył trzecie miejsce w etapie
powiatowym.
Gratulacje należą się także naJ4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
uczycielom
przygotowującym
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
uczestników:
Annie Sarnowskiej
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
i '0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
Irenie Wołkowskiej.
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
Oprócz sukcesów poetyckich,
wiel6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A<

6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A<
 się występ
kim
osiągnięciem
okazał
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
Lourenco
Diogo, który wziął udział
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
wJ<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
Wirtualnym Przeglądzie PiosenkiM4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
Turystycznej organizowanym
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
J >BAG8>b6<8
7B5EBFG4AH
CFL6;<6M
przez
Towarzystwo
Przyjaciół
Dzieci
J >BAG8>b6<8
7B5EBFG4AH
CFL6;<6M
&FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
wA8:B
Legnicy.
Zaprezentował tam utwór
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
autorski
– opracowanie muzyczne
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
Bożena
Błasińska,
słowa Antonina
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
Pielak.
„Wyśpiewał”
wyróżnienie
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
w^?`F>4
XXVI-MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki
Ekologicznej „Ekopiosenka
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
2022”
organizowanym przez Miej6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
skie
Centrum Kultury w Legnicy.
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
Z takich wychowanków o artyABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
HGJBEM8A<4CBE47A<
stycznych
duszach mogą być dumni
HGJBEM8A<4CBE47A<
zarówno
nauczyciele jak i rodzice.
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
Serdeczne
gratulacje.
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
:@<AL#8:A<6><8'B?8
:@<AL#8:A<6><8'B?8
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Warsztaty terapii zajęciowej

 
 

 

Nasza pierwsza letnia wycieczka...
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@

'
'

N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
-A2.,22N6G8-A2.P@
-A2.,22N6G8-A2.P@

8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
<58MF><8EBJ4A<4
<58MF><8EBJ4A<4
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU )!
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU )!
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH? 
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH? 
"?4FMGBEA8= <CEML=@H=8C46=8AGWJB7
"?4FMGBEA8= <CEML=@H=8C46=8AGWJB7
CB6M`G>H>J<8GA<4 -B586ABb6<(494U4
CB6M`G>H>J<8GA<4 -B586ABb6<(494U4
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
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złonkowie Warsztatów Terapii Zajęciowej odwiedzili
zamek Kórnik, który jest jednym
z najpiękniejszych zabytków
Wielkopolski. Po zakończeniu
zwiedzania tego neogotyckiego
obiektu oraz znajdującego się
przy nim okazałego parku wybrali się do Poznania na zwiedzanie miasta.
W czasie spaceru podziwiali zlokalizowany nad największą
poznańską rzeką – Wartą, Ostrów
Tumski wraz z najstarszą w Polsce katedrą. Kolejnym punktem
wycieczki była wizyta w Rogalo-
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 $, $

$, $
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wym Muzeum Poznania. W muzeum był pokaz wypieku i degustacji rogala świętomarcińskiego.
Była okazja zapoznać się z tajemnicami tych wyjątkowych rogali,
najsłodszego symbolu Poznania
i Wielkopolski. Na zakończenie był spacer po Starym Rynku
i okazja, by poznać najciekawsze
opowieści o ratuszu, Koziołkach
Poznańskich, pręgierzu, domkach
budniczych, studzience Bamberki, wadze miejskiej, odwachu
oraz o 18-wiecznym Pałacu Działyńskich.

J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A< 
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A< 
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
HGJBEM8A<4CBE47A<
HGJBEM8A<4CBE47A<
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
:@<AL#8:A<6><8'B?8
:@<AL#8:A<6><8'B?8
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:A.-7*629.G7.*<:*4,32?*4*
,3.'N.072,426"85=+R-A2.;2R
+52P*;2R7*308:R<;A@84:.;?7* <AG8AFLJA<87?4G8:B=H]G8E4M6;6<4U5L@ -A2*G8<*4?2.5.P.7*9:*?-R-8+:A.
;A.306272.4<H:.08?;A@;,@72. '4aFGJ4M4CEBF<\A47J4A476;B7M` <:A.+*A*95*78?*O=:589+@;48:A@
68JL74EM8A<4P#!$" ;<*OAN7*;A@,18/.:<)*<.698485.2
68P.6@;2R-8,A.4*O
 (*1
BE`6L A<8 GL?>B M8 JM:?_7H A4 %4GL@B6MLJ<b6<8A<8>BA<86 "<?>4
 .072,42."85.
G8@C8E4GHE_M4B>A8@4M4FCE4J` M4CEBFM8aMA4=7M<86<8'4aFGJBJGL@ '<8EJFML7M<8aC8U8AF68A<6MAL6;JLFG_
M5?<]4=`6L6;F<_JL74EM8a>GWE8CEML JL74A<HQ-<8b6<M#8:A<6><8:B'B?4R  CWJ0B546ML@L<HFULFML@LHF>4E?[A<J4
:BGBJH=8@L7?4@<8FM>4a6WJA4FM8= -4EGBG8]b?87M<\:@<AA8@87<4FCB (8@7<;!4E<@BA:B?F>`:EHC_";H>; $BA
:@<AL #4GBM4CBJ<474F<_HA4F54E7MB U86MABb6<BJ8
:B? -<86MWEMJ<8a6MLB:A<BJ8F;BJJJL
>BA4A<H!4I4ELAL
-FB5BG_J#8:A<6><@'B?HA<8M45E4>A<8
B6MLJ<b6<8E8>BAFGEH>GBEWJ<GHEA<8=H5B=B
J8:BUH6MA<6M8:B<GHEA<8=HUH6MA<6M8:B>BA
A8:B 04:E4=`!4E(B78EL>(8@7<;<$BA:B?
L4?:HH ?8A4GL@A<8>BA<864GE4>6=< %4
an Sebastian Majewski, ko organizować z marszu, z dnia na G8=<@CE8M<8A<8@B]8A<>B:BM45E4>A`\
i klepnę go na mecie.
2<?*
czyli Jaś Wędrowniczek, dzień.
- Czyli
idzie Pan bez przerwy? To
4E7MB7H]B@HML><<=8FM6M8J<_68=8@B
odwiedził Legnickie Pole - Ludzie chętnie pana goszczą?
nie
jest tak, że wsiądzie Pan w sa'B5<GJ<8!WJJLFG`C<`!'G4D!
w 666 dzień swojej życiowej - Jestem żywym przykładem na to, 6=<
mochód
na stopa i podjedzie do koprzygody. Podróżnik udzielił że polska gościnność jest realna '87EB5BK$4GG<??4E(4Z,3,4?7<BE4M
lejnego celu?
nam ekskluzywnego wywiadu.
i naprawdę funkcjonuje. Jest to moja :J<4M74J<86MBEH!4M8?
- Nie, absolutnie nie ma takiej możWzLP: - Proszę opowiedzieć coś o druga wędrówka po kraju, wcze- liwości.
To są filary tego przedsię*5*27*G8?*
sobie i o niewiarygodnym projekcie śniejsza trwała 1001 dni. Startując wzięcia.
Mam zachować ciągłość
DM?2*<98-@,A.:LE
który pan realizuje.
drugi raz, wiedziałem czego się spo- wędrówki,
bez względu na to jaka
Q^J<4GCB7"L6M8E`RGB=878AMA4=?8CFML6;
Sebastian Majewski: - Jestem po- dziewać.
jest
pora
roku,
jak ja się czuję, jakie
98FG<J4?<9B?>?BELFGL6MAL6;A<8GL?>BJ'B?
dróżnikiem, realizuję projekt podróż- - Ile się Pan przygotowywał do tej F684?8A4bJ<86<8
są warunki pogodowe,
czy mi się
!8EML)G4EMLaF><7LE8>GBE
niczy „100 tysięcy kilometrów z mar- wędrówki?
chcę, czy mi się nie chcę – cały czas
98FG<J4?HM4CEBF<UA4B?AL^?`F>M8FCBUL
szu” i pojawiłem się u was 666 dnia - Trzy tygodnie musiały minąć, abym do przodu. Na tym to właśnie poleM@8EL><'BUH7A<BJ8=9EL><M=<<HEB
tej przygody. W miejscach w których znowu wpadł w rytm. Teraz mogę ga. Jeżeli mi się uda przejść te 100
-#8:A<6><@'B?HMB546ML@L>BA68EG
się pojawiłem nagrywam materiały śmiało przyznać, że wpadłem w głę- CL
tysięcy
kilometrów, to uda nam się
NA4UBJLG8:BEB6MA8:BQ^J<4G4CB7"L6M8E`R
filmowe, robię zdjęcia. Generalnie boką rutynę. Lubię to robić.
wszystkim, czyli wszystkim osobom, 
*BJ<8?><8JLEW]A<8A<87?4A4FM8=:@<AL
archiwizuję tą swoją przygodę, aby - Jaki jest Pana największy sukces które mnie w tym wspierają.
*:6*:4M?*:<G862.3*
móc w przyszłości powalczyć o re- do tej pory?
-W
jaki sposób?
kord Guinessa.
- Na swoim koncie mam już pierw- - 04CE4FM4@L=4>MJL>?87B%BJ8=-F<
Na przykład udostępniając miejsce
- Kto pana w tym wszystkim wspie- szy, niewielki sukces. Póki co jest to #8:A<6><8=A4B7CHFG<=4E@4E>>H6M6<bJ
do pracy, gdzie wrzucam te mate- 
ra?
najdłuższy, nieprzerwany marsz po 4EGUB@<8=4
riały na laptopa,
porządkuję pliki,
GE4>6=<A<8M45E4>A<8
- Bardzo często, w tym co robię kraju.
później
publikuję
część
materiałów
 $98<4*72.AN"*;3L8:*A"5.7.:
wspierają mnie różnego rodzaju - Ten który teraz trwa?
w:<@;<@,A7@.072,42."85.
formie zdjęć i nagrań.
instytucje, np. Ochotnicze Straże - Tak, dokładnie.
- )MGH>4JLMJ4?48@B6=8<JMEHFM8A<4
Rozumiem. Spacer zimą chyba 'B
nie
Pożarne, kluby sportowe, centra - Skąd Pan pochodzi?
należy
do
najprzyjemniejszych?
MJ4?4A4EBMJW=44EGLFG`@B:`5L\G4>A4
kultury. Czasami angażują się księ- - Jestem ze Zgorzelca, tam są moje - Wbrew pozorom, zima jest najCE4J7_JFMLF6L %4'?8A8EEGLFGL6MAL=4>
ża proboszczowie, wójtowie, bur- rodzinne strony.
lepszą porą roku do zwiedzania
MJL>?87B#8:A<6><8:B'B?4CEML=47`MA4>B
mistrzowie, sołtysi. Generalnie cały - Kiedy i gdzie rozpoczęła się pana obiektów zamkniętych, np. muzeów,
@<6<$<FGEMBJ<8>GWEMLCB@B:`FC8UA<\@4
pakiet różnych instytucji przewinęło podróż?
skansenów. Wtedy jest cisza i sposię przez to wydarzenie i z pewno- - Wystartowałem 1 lipca 2020 roku EM8A<4B5L6<H4EGLFG`>4]78@H6;_GA8@H
kój, nie ma turystów… Jestem tylko
ścią będą przewijać się jeszcze nie z Rysów. Wyżej się w Polsce wspiąć ja8P@7426277.
i skansen.
^J<_GBC?BAWJGBB>4M=4P=4>F4@4A4
raz.
nie da. Tam zacząłem i tam, mam - Pana wędrówki są wcześniej do- Finansowo także?
nadzieję, że wszystko szczęśliwie MJ4JF>4MH=8P7BbJ<_GBJ4A<44?8G8]
kładnie zaplanowane czy to jest
- Podróż ma mieć charakter nieod- skończę. Tam jest taki fajny słupek CB7M<_>BJ4A<4EB?A<>B@M4<6;GEH7
spontaniczne?
*E4
płatny, czyli staramy się to wszyst- kamienny. Klepnąłem go na starcie 7L6=<FG4A<8F<_M47Bb\
- I tak i nie. Jest w tym planowanie,

tysięcy
kilometrów
marszu
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*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@

ale jest też sporo akcji spontanicznych. Jeżeli chodzi o planowanie,
to mam wcześniej wybrane miejsca, które
chcę zobaczyć, ale nie
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
wiem ?N.072,426"85=8<?*:<*A8
w
jakiej kolejności. Powiedz?N.072,426"85=8<?*:<*A8
my,
że wejdę do następnego woje;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
-A2.,22N6G8-A2.P@
wództwa,
rozkładam mapę, patrzę
-A2.,22N6G8-A2.P@
co mam zaznaczone i ustalam ko8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
lejność.
8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
- Ile kilometrów robi Pan w jeden
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
dzień?
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
-CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
Staram się utrzymać tempo 25 kiCBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
lometrów dziennie, czasami wyjdzie
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
trochę
więcej, czasami mniej.
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
-AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
To bardzo dużo, ja po pielgrzym>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
ce
o długości 26 kilometrów miałam
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
<58MF><8EBJ4A<4
długo
dość.
<58MF><8EBJ4A<4
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
- Prowadząc
normalny tryb życia,
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
pewnie
miałbym podobnie. Półrocz6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
na
walka
z
odciskami,
pęcherzami
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
dała
rezultat i moje stopy przyzwyA<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
czaiły
się do takiego wysiłku. Do
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
tego
chodzę
z dużym plecakiem.
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
-<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
Gdzie będzie Pana następny przy5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
stanek,
zaraz po Legnickim Polu?
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
-A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
Z tych większych miejscowości, to
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
Złotoryja,
później Legnica, Lubin,
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH? 
Głogów
i
odbiję
na Bogatynię.
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?

"?4FMGBEA8= <CEML=@H=8C46=8AGWJB7
-"?4FMGBEA8=
Jak wygląda
temat spania, dużo
<CEML=@H=8C46=8AGWJB7
CB6M`G>H>J<8GA<4 -B586ABb6<(494U4
wcześniej
szuka Pan
takiego miejCB6M`G>H>J<8GA<4
-B586ABb6<(494U4
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
sca?
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
-6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
Jeżeli przechodzę przez małą
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
miejscowość,
to
organizuję
w marszu, na 2-3 godziny przed
zejściem z trasy. Szukam namiarów
do klubów sportowych, strażaków,
ośrodków kultury. Jeżeli mam z tym
kłopot, to kontaktuję się z urzędem
miasta bądź gminy i tam szukam informacji. W przypadku dużych miast
postój jest kilkudniowy i muszę to
załatwić tydzień wcześniej, ale są
takie miejscowości które zwiedzę
w jeden dzień.
- Był pan już wcześniej w Legnickim
Polu czy to jest pierwszy raz?
- Pierwszy raz jestem.
- Jak wrażenia, podoba się Panu?
- No pewnie, macie tu jeden z piękniejszych i najlepiej zachowanych
klasztorów w Polsce. Trudno o to
zadbać, bo to jest ogromne. Ale po-

równując do Lubiąża… duży ukłon
w Państwa stronę za dbałość.
- To bardzo miło. Tak na koniec,
poproszę jeszcze namiar na pana
stronę.
- Youtube: Skrzat Odkrywca i tam
znajdziecie odnośnik do konta na
Instagramie i Facebook’u.
- To kiedy planuje pan skończyć tę
podróż życia? Jest już znany termin?
- Dokładny termin nie, ale jest znany rok – 2032.
- Niesamowite, jestem pod wrażeniem.
- Cztery tysiące dni po 25 km do
przejścia każdego dnia.
- Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję za spotkanie, lecę dalej!

'
'
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J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
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BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A< 
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A< 
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
HGJBEM8A<4CBE47A<
HGJBEM8A<4CBE47A<
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
:@<AL#8:A<6><8'B?8
:@<AL#8:A<6><8'B?8
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Rycerz
na trawie

U

+2<?*H?

czestnicy
Akademii
Sportowej Rycerz Le+52P*;2R7*308:R<;A@84:.;?7*
gnickie
Pole nie zwalniają
;A.306272.4<H:.08?;A@;,@72.
tempa. W czerwcu uczest68P.6@;2R-8,A.4*O
niczyli w treningach sparingowych z innymi drużynami
A<8 GL?>B M8 JM:?_7H A4
zBE`6L
regionu,
rozegrali także
G8@C8E4GHE_M4B>A8@4M4FCE4J`
ostatnie w tym sezonie turM5?<]4=`6L6;F<_JL74EM8a>GWE8CEML
nieje w ramach DZPN, pod:BGBJH=8@L7?4@<8FM>4a6WJA4FM8=
czas których jak zwykle nie
:@<AL #4GBM4CBJ<474F<_HA4F54E7MB
zabrakło gorącego dopingu
z trybun.
W lipcu trenerzy Akademii
przeprowadzili trening pokazowy wśród dzieci z przedszkolnych grup „Minionki”, „Gumi-

)

sie” oraz „Tygryski”- kto wie,
może już wkrótce zobaczymy
<AG8AFLJA<87?4G8:B=H]G8E4M6;6<4U5L@
ich w klubowych koszulkach?
'4aFGJ4M4CEBF<\A47J4A476;B7M`
Po wakacyjnej przerwie,
68JL74EM8A<4P#!$"
z początkiem sierpnia Ryce-
rze
(*1
wznowili treningi, podczas
%4GL@B6MLJ<b6<8A<8>BA<86
których doskonalona jest"<?>4
takM4CEBFM8aMA4=7M<86<8'4aFGJBJGL@
tyka, celność podań i strzałów
JL74A<HQ-<8b6<M#8:A<6><8:B'B?4R 
oraz gra zespołowa. Akade-4EGBG8]b?87M<\:@<AA8@87<4FCB
mia Sportowa Rycerz LegnicU86MABb6<BJ8
kie Pole rekrutuje przez cały
rok - czekamy na zgłoszenia
przyszłych gwiazd piłkarskich
muraw. Szczegóły w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu.
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(8@7<;!4E<@BA:B?F>`:EHC_";H>; $BA
:B? -<86MWEMJ<8a6MLB:A<BJ8F;BJJJL
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F684?8A4bJ<86<8 !8EML)G4EMLaF><7LE8>GBE
98FG<J4?HM4CEBF<UA4B?AL^?`F>M8FCBUL
M@8EL><'BUH7A<BJ8=9EL><M=<<HEB
CL -#8:A<6><@'B?HMB546ML@L>BA68EG
NA4UBJLG8:BEB6MA8:BQ^J<4G4CB7"L6M8E`R 
*BJ<8?><8JLEW]A<8A<87?4A4FM8=:@<AL
*:6*:4M?*:<G862.3*
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@<6<$<FGEMBJ<8>GWEMLCB@B:`FC8UA<\@4
EM8A<4B5L6<H4EGLFG`>4]78@H6;_GA8@H
8P@7426277.
^J<_GBC?BAWJGBB>4M=4P=4>F4@4A4
MJ4JF>4MH=8P7BbJ<_GBJ4A<44?8G8]
CB7M<_>BJ4A<4EB?A<>B@M4<6;GEH7 *E4
7L6=<FG4A<8F<_M47Bb\
 



NR 10 (SIERPIEŃ 2022)




Sport

 

 
 

*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
3-2-1… start

'
N
'

o N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
wreszcie, doczekaliśmy
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
się.
Wraca najlepsza liga
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
świata.
Nasza,
polska, lokalna
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
-A2.,22N6G8-A2.P@
piłka
nożna.
-A2.,22N6G8-A2.P@
Chyba każdy kibic z niecierpliwo8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
ścią czekał na wznowienie rozgry8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
wek,
nasłuchiwał wieści z klubów
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
na
temat transferów i przygotowań
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
do
nowych rozgrywek. Taki stan
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
rzeczy
trwał około 87600 minut co
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
daje
nam
w przeliczeniu 60 dni i
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
20
godzin.
W tym czasie brakowaAL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
ło
emocji
typowo
meczowych, ale
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
na
pewno ten „sezon ogórkowy”
<58MF><8EBJ4A<4
nie
był nudny.
<58MF><8EBJ4A<4
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
Na
razie skupimy się bardziej na
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU )!
podsumowaniu
poprzednich )!
roz6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
grywek,
a omówienie rozpoczyFC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
nających
się właśnie rozgrywek
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
zostawimy
sobie na dalszą część
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
sezonu,
kiedy to będziemy mogli
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
już
zweryfikować kto okazał się
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
realnym
wzmocnieniem, a komu
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
ta
sztuka
wyszła troszkę słabiej.
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
Klasa
okręgowa
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
Niepodważalnym królem roz- 
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
grywek
w <CEML=@H=8C46=8AGWJB7
poprzednim sezonie 
"?4FMGBEA8=
"?4FMGBEA8=
<CEML=@H=8C46=8AGWJB7
została
Iskra
Kochlice, która
CB6M`G>H>J<8GA<4 -B586ABb6<(494U4
zdominowała
rozgrywki
zostaCB6M`G>H>J<8GA<4 -B586ABb6<(494U4
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
jąc
Mistrzem Klasy Okręgowej.
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
Gratulujemy
zawodnikom i tre6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
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nerowi Iskry awansu do 4. ligi.
Po roszadach związanych ze spadkami i awansami, w nowym sezonie, w najbardziej interesującej
nas legnickiej grupie „Okręgówki”
zagrają: Dąb Stowarzyszenie Siedliska, Czarni Dziewin, Dragon Jaczów, Górnik Lubin, Zryw Kłębanowice, Iskra Księginice, Gwardia
Białołęka, Kaczawa Bieniowice,
Konfeks Legnica, Zawisza Serby,
Błękitni Koskowice, Czarni Rokitki,
Stal Chocianów, Orzeł Zagrodno,
KS Legnickie Pole oraz Płomień
Radwanice.
A klasa
Jedynym
przedstawicielem
naszej gminy w popularnej „Serie A” jest Orzeł Mikołajowice.
Zwycięzcą i mistrzem tych rozgrywek w poprzednim sezonie został
zespół Czarnych Dziewin. Tutaj,
inaczej niż w klasie okręgowej,
szeregi A Klasy opuścił tylko je$$.&#
 się
den zespół.
Najsłabsi okazali
$$.&# 
-#&","-
zawodnicy
klubu Grom Groma-#&","-
 $
dzyń-Wielowieś,
którzy przegrali
 $
,&$.#$,$#
aż 24
mecze,
wygrywając
tylko 4.
,&$.#$,$#
$, $

$,
$
Co ciekawe,
jest
to
jedyny
zespół,
$+!+"$&"
$+!+"$&"
który nie
podzielił się punktami w
"$#."!
"$#."!
$"
ani jednym
meczu.
$"

Puchar Polski
Rozpoczęły się też mecze Okręgowego Pucharu Polski. Kluby z Gminy Legnickie Pole rozpoczęły zmagania od 2 rundy.
Zryw Kłębanowice pokonał na
wyjeździe Unię Miłoradzice 8-4,
a KS Legnickie Pole pokonał Park
Targoszyn 4-3. Jedynym Klubem,
który zakończył swój mecz bez
sukcesu są Błękitni Koskowice,
którzy zremisowali 3-3, a w serii
rzutów karnych przegrali z Cichą
Wodą Tyniec Legnicki. Wszystkie
mecze zespołów z naszej gminy
rozegrane zostały na wyjeździe.
Orzeł Mikołajowice nie zgłosił się
do rozgrywek Pucharu Polski.
Wiadomo, że w piłce wszystko jest
możliwe. W jednym sezonie klub
może bronić się przed spadkiem,
a w następnym być kandydatem
do podium, a nawet wygrania ligi.
Nie chcemy wróżyć z fusów i typować
na ten moment, który klub
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
może
sprawić
niespodziankę, a
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
tym
bardziej nie pokusimy się o
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
typowanie
faworytów do awansu
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A< 
w6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A<
poszczególnych klasach
roz
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
grywkowych.
Pewne
jest
jedno
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
–J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
najmocniej kciuki trzymamy za
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
zespoły
z gminy Legnickie Pole.
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
HGJBEM8A<4CBE47A<
HGJBEM8A<4CBE47A<
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
:@<AL#8:A<6><8'B?8
:@<AL#8:A<6><8'B?8
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Konkurs
!
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30

*-,18-A2
+2<?*H?



 

7/8:6*<8:
?*4*,@37@

"

:A.-7*629.G7.*<:*4,32?*4*
,3.'N.072,426"85=+R-A2.;2R
+52P*;2R7*308:R<;A@84:.;?7* <AG8AFLJA<87?4G8:B=H]G8E4M6;6<4U5L@ -A2*G8<*4?2.5.P.7*9:*?-R-8+:A.
;A.306272.4<H:.08?;A@;,@72. '4aFGJ4M4CEBF<\A47J4A476;B7M` <:A.+*A*95*78?*O=:589+@;48:A@
68JL74EM8A<4P#!$" ;<*OAN7*;A@,18/.:<)*<.698485.2
68P.6@;2R-8,A.4*O
 (*1
BE`6L A<8 GL?>B M8 JM:?_7H A4 %4GL@B6MLJ<b6<8A<8>BA<86 "<?>4
 .072,42."85.
G8@C8E4GHE_M4B>A8@4M4FCE4J` M4CEBFM8aMA4=7M<86<8'4aFGJBJGL@ '<8EJFML7M<8aC8U8AF68A<6MAL6;JLFG_
M5?<]4=`6L6;F<_JL74EM8a>GWE8CEML JL74A<HQ-<8b6<M#8:A<6><8:B'B?4R  CWJ0B546ML@L<HFULFML@LHF>4E?[A<J4
:BGBJH=8@L7?4@<8FM>4a6WJA4FM8= -4EGBG8]b?87M<\:@<AA8@87<4FCB (8@7<;!4E<@BA:B?F>`:EHC_";H>; $BA
:@<AL #4GBM4CBJ<474F<_HA4F54E7MB U86MABb6<BJ8
:B? -<86MWEMJ<8a6MLB:A<BJ8F;BJJJL
>BA4A<H!4I4ELAL
-FB5BG_J#8:A<6><@'B?HA<8M45E4>A<8
B6MLJ<b6<8E8>BAFGEH>GBEWJ<GHEA<8=H5B=B
J8:BUH6MA<6M8:B<GHEA<8=HUH6MA<6M8:B>BA
A8:B 04:E4=`!4E(B78EL>(8@7<;<$BA:B?
L4?:HH ?8A4GL@A<8>BA<864GE4>6=< %4
G8=<@CE8M<8A<8@B]8A<>B:BM45E4>A`\
 2<?*
4E7MB7H]B@HML><<=8FM6M8J<_68=8@B
6=< 'B5<GJ<8!WJJLFG`C<`!'G4D!
'87EB5BK$4GG<??4E(4Z,3,4?7<BE4M
1. miejsce - Monika Fesz
:J<4M74J<86MBEH!4M8?
*5*27*G8?*
DM?2*<98-@,A.:LE
Q^J<4GCB7"L6M8E`RGB=878AMA4=?8CFML6;
okazji Ogólnopolskiego Ty- 98FG<J4?<9B?>?BELFGL6MAL6;A<8GL?>BJ'B?
godnia Bibliotek, Gminny
F684?8A4bJ<86<8 !8EML)G4EMLaF><7LE8>GBE
Ośrodek Kultury i Sportu, a
98FG<J4?HM4CEBF<UA4B?AL^?`F>M8FCBUL
dokładniej Biblioteka i jej filia
(wchodzące w skład GOKiSu), M@8EL><'BUH7A<BJ8=9EL><M=<<HEB
zorganizowały konkurs fotogra- CL -#8:A<6><@'B?HMB546ML@L>BA68EG
ficzny pn. „Z książką mi do twa- NA4UBJLG8:BEB6MA8:BQ^J<4G4CB7"L6M8E`R 
*BJ<8?><8JLEW]A<8A<87?4A4FM8=:@<AL
rzy”.
*:6*:4M?*:<G862.3*
Zadanie konkursowe polegało
04CE4FM4@L=4>MJL>?87B%BJ8=-F<
na zrobieniu fotografii przedstawiającej autora zdjęcia kreatywnie #8:A<6><8=A4B7CHFG<=4E@4E>>H6M6<bJ 
skomponowanego z okładką do- 4EGUB@<8=4 GE4>6=<A<8M45E4>A<8
wolnego egzemplarza książki. Wy $98<4*72.AN"*;3L8:*A"5.7.:
łonienie laureatów nie było prostym
:<@;<@,A7@.072,42."85.
zadaniem - wszystkie spośród )MGH>4JLMJ4?48@B6=8<JMEHFM8A<4 'B
przesłanych kilkunastu zdjęć były
MJ4?4A4EBMJW=44EGLFG`@B:`5L\G4>A4
kreatywne, twórcze i oryginalne,
CE4J7_JFMLF6L %4'?8A8EEGLFGL6MAL=4>
a komisja konkursowa w składzie:
Mariola Kądziela, Jolanta Ubysz MJL>?87B#8:A<6><8:B'B?4CEML=47`MA4>B
oraz Andrzej Madej, wyłoniła try- @<6<$<FGEMBJ<8>GWEMLCB@B:`FC8UA<\@4
umfatorów: pierwsze miejsce - Mo- EM8A<4B5L6<H4EGLFG`>4]78@H6;_GA8@H
8P@7426277.
nika Fesz , drugie - Kacper Idziak,
^J<_GBC?BAWJGBB>4M=4P=4>F4@4A4
natomiast trzecie miejsce zajął Igor
Zięba. Nagrodami w konkursie były MJ4JF>4MH=8P7BbJ<_GBJ4A<44?8G8]
gry planszowe. Serdecznie gratulu- CB7M<_>BJ4A<4EB?A<>B@M4<6;GEH7 *E4
jemy zwycięzcom.
7L6=<FG4A<8F<_M47Bb\
3.
miejsce Igor Zięba
2. miejsce - Kacper Idziak

)

Z książkami mi do twarzy
Z
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Rozrywka

 

*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@
*6@98:*-72R-5*-A2.,226G8-A2.P@

Krzyżówka wakacyjna
Litery w kolorowych polach, czytane rzędami
od góry do dołu, utworzą
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
rozwiązanie.
N6277.3":A@,18-72)-:8?2*
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
?N.072,426"85=8<?*:<*A8
Poziomo:
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
;<*G*98:*-72*9;@,185802,A7*-5*
4)
na
twarzach płetwo-A2.,22N6G8-A2.P@
-A2.,22N6G8-A2.P@
nurków
8)8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
przeciwsłoneczne –
rozstawiane
na plażach
8?8@BbEB7>4=8FGA<8F<8A<8CB@B6L
@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
9)
wartki … rzeki, odczu@UB7L@@<8FM>4a6B@BE4M<6;EB7M<
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
wany
przez kajakarzy
6B@MA4FM8=:@<AL4?8EWJA<8]64U8:B
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
10)
jeden z wakacyjnych
CBJ<4GH?8:A<6><8:B>GWEMLA<8E47M`
miesięcy
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
FB5<8MCEB5?8@4@<]L6<46B7M<8AA8
12)
jeśli wodne, to bez
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
:B &98EH=8@LJFC4E6<8JL>J4?<N>BJ4
przerzutek
AL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
14)
chętnie odpoczywaAL6;CFL6;B?B:WJ<CFL6;BG8E4C8HGWJ
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
ją
np. na Mazurach
>GWEMLCEM8CEBJ47M`G8E4C<_58MCU4GA<8
<58MF><8EBJ4A<4
16)
forma zorganizowa<58MF><8EBJ4A<4
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
nego
wypoczynku dla
04CE4FM4@JFMLFG><6;CBGEM85H=`
dzieci
i młodzieży (wę6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
6L6;@4@LMA4>B@<GLM8FCWU
)!
drowny,
konny)
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
FC86=4?<b6<M54E7MB7H]L@7BbJ<476M8
17)
zefirek lub łagodna
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
A<8@M4JB7BJL@CFL6;B?B:<6MAL@
nadmorska
bryza
<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
18)
forma wypoczynku w gospodar<CFL6;BG8E4C8HGL6MAL@>GWEML6;6`
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
stwie
wiejskim, na łonie natury
MEB5<\6Bb7B5E8:B7?4A4FML6;7M<86<
<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
20)
wytyczona … turystyczna, opi<<6;EB7M<APCB7>E8b?<U4:A<8FM>4*4
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
sana
w przewodniku, zaznaczona
5<FM8JF>47LE8>GBE@<AA8='EML6;B7
na
mapie
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?H
27)
… i spokój – można odpoczy'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
'?46WJ>47M<4U4J@<AA8='EML6;B7
wać!
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH? 
29)
wynajęli kwaterę na czas waka- 
A<07EBJ<4J#8:A<6><@'B?HCEMLH?
"?4FMGBEA8= <CEML=@H=8C46=8AGWJB7
cji
"?4FMGBEA8= <CEML=@H=8C46=8AGWJB7
CB6M`G>H>J<8GA<4
30)
… do późnych-B586ABb6<(494U4
godzin nocnych,
CB6M`G>H>J<8GA<4 -B586ABb6<(494U4
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
np.
na koncercie albo dyskotece
'?8M<JW=G4:@<AL#8:A<6><8'B?8$4E
31)
alpinistyczny lub do nurkowania
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
6<A4"EML]4ABJF><8:BJ<68@4EFM4U>4
32)
zespół, który śpiewa: „WyjeJB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
JB=8JW7MGJ47B?ABb?`F><8:B'<BGE4"4E
chali
na wakacje wszyscy nasi podopieczni…”
33) Złote …, bułgarski kurort nad
Morzem Czarnym
„LEŚNY MECH” Halinki z Mikołajowic

'
'

34) rozłożyła ręcznik i leżak w graj- 11) Górska … Turystyczna (GOT)
dołku
13) na niej spływ kajakowy
Pionowo:
15) Karkonosze, Gorce lub Biesz1) jedzonko zabrane na wycieczkę
czady
2) idealne dla ochłody w upalny letni 19) film grozy, w którym rekin sieje
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
dzień
postrach
wśród wczasowiczów
J4A4E47A8:B)8=@<>HB?ABb?`F><8:B
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
$$.&#

3) blaszane
naczynie z pokrywką,
21)
odpoczynek
BE4M:A<8FM><*45<FM8JF><8=7LE8>GBE><
$$.&#

-#&","-
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
zabierane
na wyjazd pod namiot
22)
wytyczane w górach, lasach,
-#&","-
'0J#8:A<6><@'B?HB75LUBF<_BN
 $
4) noclegownia
dla zmotoryzowa- parkach
narodowych 
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A<
 $
6=4?A8BGJ4E6<8CBE47A<

,&$.#$,$#
nych, umiejscowiona
tuż przy dro- 23)
światowej
sławy kąpielisko
na
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
,&$.#$,$#

$,
$
)CBGL>4@LF<_GHG4=CBA<8J4]M7EB
dze  $, $
Florydzie
(USA)
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
$+!+"$&"
5) odwiedzane,
by opalić się bez le- 24)
słoneczna …, czyli Włochy
J<8A4FML6;A4=@UB7FML6;7B?ABb?`
$+!+"$&"
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
"$#."!
żenia na
słońcu
25)
Capri, Bali, Majorka, Kreta lub
M4>WJ=8FG54E7MBJ4]A8MJU4FM6M4
"$#."!
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
6) festiwale $"
muzyczne,
zawody
Cypr
$"
J >BAG8>b6<8 7B5EBFG4AH CFL6;<6M
A8:B
sportowe, kabaretony, festyny…
26)
z &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
kawą lub herbatą, w plecaku
A8:B &FG4GA<86M4FLC8UA8A<8CB>B=H
7) popularny tatrzański szczyt
turysty
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
<B?5EML@<8:BA4C<_6<4A<8CB@4:4=`
8) zasłonka, którą plażowicz „zagar- 28)
część morza lub jeziora wcinaJEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
JEBMJB=HA4FML6;A4=@UB7FML6;6M_
nia teren”
jąca
się w ląd (… Gdańska)
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
FGBA4=FU45FML6;@<8FM>4a6WJB?A8:B
Wykonanie:
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
^?`F>4 -MJ<`M>HMGL@54E7MBF<_
Biszkopt: Szpinak rozmrażamy i odsączamy
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
z
450 gram szpina- z wody. Następnie ubijamy jajka
6<8FM_]8G4>4CBE47A<4CBJFG4U4J#8
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
cukrem
i
dodajemy
olej.
Mieszając
ku mrożonego/
:A<6><@'B?HP@WJ<U$4E6<A"EML]4
do
drobnego, wsypujemy mąkę z proszkiemABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
ABJF><>GWEL54E7MBJFC<8E4UCB@LFU
1 i 1/3 szkl. cukru, pieczenia. Po połączeniu całej masy,
HGJBEM8A<4CBE47A<
HGJBEM8A<4CBE47A<
3 jajka, dodajemy szpinak i mieszamy łyżką.
4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
1 i 1/3 szkl. oleju, Masę wylewamy na blaszkę o stan4E7MBM4?8]4UB@<45LG8ABbEB78>
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
2 szkl. mąki krup- dardowych wymiarach 25x36 cm.
i
5LUJ@<8=F6BJBb6<#8:A<6><8'B?85?<
F>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
czatki, pieczemy około 1 godz. w temperaF>B7M<86<<@UB7M<8]LMA4FM8=:@<AL 
3 łyżeczki proszku
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
turze 180 stopni Celsjusza. Suchy
?4G8:BMG8:B@<8=F6454E7MB7M<_>H=_
do pieczenia.
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
patyczek, będzie oznaczał, że biszMasa:
J<68@4EFM4U>BJ<$4E6<ABJ<"EML]4
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
300 ml śmietanki kopt jest upieczony.
ABJF><8@HM4JFC4E6<8 ?8EWJA<8]
30 lub 36%, Po wystudzeniu odcinamy nożem
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
A<8B75LUB5LF<_GB:7L5LA<8>E84GLJ
wierzch
ciasta
i
rozdrabniamy
na
ta2 szt. śmieABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
lerzyku.
Następnie
ubijamy
śmietanę
tan-fix,
ABb\C4A<7LE8>GBE:A<8FM><*45<
FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
cukier wani- dodając pod koniec śmietan-fixy FM8JF><8=>GWE4=8FGBGJ4EG4A4EBMJW=
z cukrem wanilinowym i odrobiną
<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
linowy, cukru pudru (do smaku). Na ciasto
wykładamy ubitą masę, posy<FCEBJ47M4A<8M4FG`C<BAL6;FC86=4?<
cukier puder (do smaku). pujemy okruszkami ciasta i dekorujemy
FGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
owocami leciutko dociskaFGWJPCB7FH@BJ4U(494U'?8M<4JW=G
Dodatkowo: owoce granatu, maliny, borówki. jąc je dłonią.
:@<AL#8:A<6><8'B?8
:@<AL#8:A<6><8'B?8
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