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Rozmaitości

Kalejdoskop

Wiosna, jak co roku, niesie na-
dzieję, wiarę w lepsze jutro, 

w lepszy świat. Wielkanoc to dla 
osób wierzących święto najważ-
niejsze, bo oto spełnia się proroc-
two i Bóg, który stał się człowiekiem 
pokonuje śmierć i wyzwala ludzi od 
grzechu. Daje nadzieję, pokonuje zło 
miłością. To wartości, które są zro-
zumiałe dla wszystkich ludzi, bez 
względu na światopogląd. 

Odradzające się wokół nas życie, ziele-
niąca się trwa, kwitnące krzewy i drze-
wa, coraz dłuższe i cieplejsze dni 

15.04.2023 - Pielgrzymka 
Sługi Bożego Henryka 

II Pobożnego (SALA 
BANKIETOWA)

22.04.2023 - III Bieg 
na Legnickich Polach 

(BOISKO SZKOLNE) 

13.05.2023 - Zawody 
Karate  SO KOYKUSIN 

(HALA SPORTOWA) 

13.05.2023 - Manewry 
Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych 
(BOISKO SZKOLNE) 

14.05.2023 - Turniej Gminnych 
Akademii Piłkarskich 

(BOISKO SZKOLNE 
HALA SPORTOWA)

28.05.2023 - Gminny 
Dzień Dziecka 

(BOISKO SZKOLNE 
HALA SPORTOWA)

08-11.06.2023 - Legnickie 
Pole 1241 (TERENY ZIELONE 

WZDŁUŻ UL. KSIĘŻNEJ ANNY, 
SALA BANKIETOWA)

Zamiast felietonu

dodają nam nowych sił, budzą opty-
mizm i chęć do działania. I choć przy-
szło nam żyć w „ciekawych” czasach 
– co zgodnie ze starą chińską sentencją 
niczego dobrego nie zwiastowało – to 
chyba wszyscy czujemy ten wiosenny 

przypływ energii. Spożytkujmy ją na 
czynienie świata lepszym, na przeba-
czenie, zrozumienie, zapomnienie tego 
co było złe. Wyciągnijmy ręce do zgody, 
bo żyjemy w świecie i czasach, w któ-
rych wciąż trzeba przeciwstawiać się 
złu w różnych jego objawach. A mo-
żemy zrobić to tylko razem, zgodni, 
zjednoczeni. Uwierzmy, że zło bywa 
w ludziach, a nie jest czymś dla nich 
permanentnym. Ludzie ze swej natu-
ry nie są źli, czasami jednak pobłądzą 
i warto pomóc im się odnaleźć.

Przyjmijcie Państwo najlepsze życze-
nia Wielkanocne. Zdrowych, rodzin-
nych, pogodnych Świąt.

 → Redakcja Wieści z Legnickiego Pola

Wyciągnijmy ręce do zgody, 
bo żyjemy w świecie i czasach, 

w których wciąż trzeba 
przeciwstawiać się złu w różnych 

jego objawach.
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Straż Pożarna

W lutym odbyły się trzy Wal-
ne Zebrania Sprawozdaw-

cze Członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych z naszej gmi-
ny – OSP Legnickie Pole, OSP 
Taczalin i OSP Raczkowa. Na ze-
braniach jednostki przedstawiły 
swoje zeszłoroczne osiągnięcia 
i sukcesy, odniosły się do zreali-
zowanych planów i przystąpiły 
do przedstawienia zamierzeń na 
nowy rok. 

Poinformowały też członków o stanie 
finansowym jednostki, o ilości podję-
tych interwencji, przyjęciach nowych 

Strażackie osiągnięcia i plany
druhów i członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych oraz realizacji 
innych zadań statutowych. Zarządy 
wszystkich jednostek otrzymały ab-
solutoria. 

Ważnym elementem były ceremonie 
ślubowania druhów z MDP. Młodzi 
ochotnicy ślubowali ze wszystkich sił 
służyć naszej ojczyźnie, ofiarną pracę 
w szeregach MDP oraz przyczyniać się 
do ochrony życia, zdrowia i mienia. 
Był to naprawdę obfity rok, pomimo 
ciężkich sytuacji panujących na świecie 
np. wojny na Ukrainie. Nasi strażacy 
radzą sobie jednak wzorowo. Czyn-
nie włączali się w działania wsparcia 
i pomocy dla uchodźców z terenu na-
szej gminy, którzy zamieszkują remizę 
w Legnickim Polu. 

W związku z planowanymi przed-
sięwzięciami, jednostki pozytywnie 
ustosunkowały się do budżetu na 2023 
rok. Będą realizowały zadania zgod-
nie z harmonogramem ustalonym na 
zebraniach zarządów gminnych po-
szczególnych jednostek. 

Naszym strażakom towarzyszy du-
ży zapał i chęć do realizacji nowych 
zadań i niesienia pomocy mieszkań-
com gminy Legnickie Pole. Dziękujemy 
i życzymy powodzenia.
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Społeczeństwo

„Za każdym razem gdy na świat 
przychodzi dziecko, świat jest 

tworzony od nowa” - pisał Jostein 
Gaarder, norweski autor literatury 
pięknej. 

W naszej gminie, to już tradycja, że 
wójt Rafał Plezia wita nowonarodzone 
dzieci, które przyszły na świat w ostat-
nim półroczu. Tym razem mieliśmy 
okazję poznać przeurocze maluchy: 
Łucję z Nowej Wsi Legnickiej, Mile-
nę z Kłębanowic, Filipa z Taczalina, 
Konstantyna z Bartoszowa, Michała 
i Cezarego z Legnickiego Pola. Po cie-
płym przywitaniu gości, wójt wręczył 
każdemu niespodziankę – persona-
lizowaną torbę z imieniem dziecka, 
pierwszą czytankę, interaktywną za-
bawkę i eko-termoforek, a rodzicom 
list gratulacyjny. 

Spotkanie odbyło się w Żłobku Gmin-
nym „Tęczowa Kraina” w Legnickim 
Polu, gdzie dyrektor Beata Hawryluk 
ugościła nas ciastem i ciepłą herbatą. 

Maluchy przywitane



5www.legnickiepole.pl

N R  1 4  ( K w i e c i e ń  2 0 2 3 )

Gmina

W tym roku celebrowaliśmy Dzień Sołtysa 
13 marca, który w Polsce obchodzony jest 

dwa dni wcześniej, dokładnie 11 marca. W na-
szej gminie mamy 17 sołtysów, którzy działają na 
rzecz lokalnej społeczności, jak i zmagają się z róż-
nymi problemami mieszkańców. Za to należą im 

Sołtys może się szczególne słowa uznania i szczere 
podziękowania. 

Obecny podczas uroczystości wójt Ra-
fał Plezia złożył życzenia, podziękował 
za współpracę i wręczył sołtysom kosze 
pełne słodkości. Bezowy tort wykonany 
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej 
z Legnickiego Pola dodatkowo umilił 
czas spędzony we wspólnym gronie.

Danuta Tołłoczko – Bartoszów

Sebastian Mazur – Biskupice

Szymon Szymula – CzarnkówJadwiga Gawron – Gniewomierz Jadwiga Podkalicka – Koiszków

Krystyna Cabała – Mąkolice

Aleksandra Jończyk - Legnickie Pole

Patrycja Kucza – Lubień

Joanna Kula – Ogonowice Sylwia Lelito – Raczkowa

Renata Semeniuk – Strachowice

Halina Burtna – TaczalinOlga Grzejdak – Mikołajowice

Stefan Wan - Nowa Wieś Legnicka

Piotr Żółkiewski – Koskowice Władysław Łojko – Kłębanowice

Jacek Niedbała – Księginice
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- Spotkaliśmy się, aby złożyć 
hołd Niezłomnym Bohate-

rom, którzy po wypędzeniu niemiec-
kiego okupanta, ponownie stawili 
czoło komunistycznemu oprawcy 
i walczyli o niezależną Ojczyznę – 
mówił Rafał Plezia, wójt Legnickiego 
Pola podczas uroczystości związa-
nych z Narodowym Dniem Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.

 

Walczyli o naszą wolność 

W lutym odbyło się bardzo cen-
ne szkolenie dla pracowników 

Gminy Legnickie Pole i Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
Miłośnik i specjalista od drzew, pan 
Krystian Komarnicki, zaprosił osoby 
zainteresowane szeroko rozumianą 
dendrologią. 

Na spotkaniu pogłębił wiedzę na te-
mat biologii, ekologii i uprawy roślin 
drzewiastych, a także inicjował badania 
naukowe w tej dziedzinie. Szkolenie 
miało zarówno charakter teoretycz-
ny, jak i praktyczny, co przyczyniło 
się do ogromnego zainteresowania 
uczestników. 

Miłośnicy drzewoznawstwa 

Jak co roku obchodziliśmy to święto 
1 marca. Z tej okazji, wójt wspólnie 
z radnymi, sołtysami, przedstawicie-
lami gminnych jednostek: Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gmin-
nej Przychodni Zdrowia, Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
Żłobka Gminnego „Tęczowa Kra-
ina” i Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej złożył kwiaty pod pomnikiem  
poświęconym żołnierzom przy Bazy-
lice Mniejszej w Legnickim Polu. Wal-
czyli o naszą wolność, nigdy o nich 
nie zapomnimy. 
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Wydarzenia

To już kolejny raz w długi czerw-
cowy weekend, tym razem  

9 i 10 czerwca, będzie można 
przenieść się  do średniowiecza. 
Wszystko to za sprawą wydarzenia 
Legnickie Pole 1241, upamiętniające-
go Bitwę pod Legnicą.

Podróż do tamtej epoki nie będzie dłu-
ga. Wystarczy odrobina chęci a znajdzie-
my się wśród klimatycznych kramów, 
rzemieślników, oryginalnej muzyki, 
tańców i turniejowych emocji. Główną 
atrakcją programu będzie oczywiście so-
botnia inscenizacja słynnej bitwy, w któ-
rą angażują się, odtwarzający realia XIII 
w. przedstawiciele bractw rycerskich 
i grup rekonstrukcyjnych z Polski i Eu-
ropy. To niesamowita okazja, by przy-
bliżyć sobie historię regionu, ale także 
ciekawie i oryginalnie spędzić czas. 

Organizatorzy przewidzieli mnóstwo 
atrakcji, które wypełnią dwa dni histo-
rycznej zabawy. Będzie można zobaczyć 
z bliska rycerski obóz, czy mongolską 
jurtę. Nie zabraknie także ducha rywali-
zacji, a to za sprawą Turnieju Bojowego 
ciężko i lekkozbrojnego oraz Turnieju 
Łuczniczego (w wersji tradycyjnej i kon-
nej). Zaplanowano również widowiskowe 
pokazy – konne oraz ognia.

Średniowiecze za miedzą
Wydarzenie to również nie lada grat-

ką dla wielbicieli średniowiecznych 
muzycznych brzmień – przed publicz-
nością wystąpią zespoły: JAR, LITY TA-
LER, RODERYK, THE MEDIEVALS oraz 
MONGOL AYALGUU. A dla wszystkich, 
których żywa muzyka średniowieczna 
porywać będzie do tańca, przewidzia-
no naukę tańców dawnych.

A to tylko część atrakcji, które wypeł-
nią Legnickie Pola. Podczas wydarzenia 
będzie można zgłębić wiedzę na wy-
kładach w Muzeum Bitwy Legnickiej 
na temat mongolskich strojów i uzbro-

jeń, a także ubioru członków Zakonu 
Krzyżackiego prowadzonych przez dr. 
Adama Kubika oraz Arkadiusza Dzi-
kowskiego.

Ponadto cały czas będzie możliwość 
zrobienia zakupów na średniowiecznej 
ulicy handlowej, wziąć udział w grach 
i zabawach plebejskich, przyjrzeć się 
z bliska pracy rzemieślników, słowem 
przenieść się w czasie i dobrze bawić.

Szczegółowy program już wkrótce, 
ale już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

 → MIMK 
Zdjęcia: Kaja Szewczyk-Słonina
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Inwestycje

Zdrowie jest najważniejszą warto-
ścią ludzką. Zapewnić je może je-

dynie dobrze funkcjonująca placówka 
opieki zdrowotnej, która poprzez swoją 
nowoczesność będzie dla pacjentów bez-
pieczna i przyjazna – mówi Agnieszka 
Tabiszewska, dyrektor Gminnej Przy-
chodni Zdrowia w Legnickim Polu. 

Wiosenny przegląd inwestycyjny
Dbamy o zdrowie

Prace remontowe przy budynku 
w dawnej hali przemysłowej roz-
poczęły się na początku lutego br. 
Konsorcjum firm: Zakład Remonto-
wo-Budowlany „DAR-BET” z Brzegu 
Dolnego i Zakład Handlowo-Usługowy 
Klima-Spec z Wołowa sprawią, że już 
wiosną, przyszłego roku mieszkańcy 

będą mogli korzystać z nowoczesnej 
placówki zdrowia, przy ul. Kossak-
-Szczuckiej w Legnickim Polu. 

 → Zgodnie z umową całkowity koszt 
inwestycji to 5 200 000,00 zł, z cze-
go Gmina pozyskała na ten cel  
2 000 000,00 zł z Polskiego Ładu. 



9www.legnickiepole.pl

N R  1 4  ( K w i e c i e ń  2 0 2 3 )

Inwestycje

Już niebawem, mieszkańcy będą 
mogli korzystać z nowej świetlicy 

wiejskiej w Mikołajowicach. Spotkania 
z przyjaciółmi, imprezy i różnego rodzaju 
wydarzenia będą na wyciągnięcie ręki. Na 
chwilę obecną mamy położoną dachów-
kę, wstawione okna i drzwi zewnętrzne 
oraz ściany działowe. Według koncepcji 
powstanie również teren przeznaczony 
na strzelnicę, bieżnię, zadaszoną wiatę 
i nawierzchnię do gier terenowych. 

W Taczalinie do dyspozycji mieszkań-
ców będzie boisko wielofunkcyjne. Teren 
przeznaczony będzie do gry w piłkę ręcz-
ną, koszykówkę, siatkówkę, badmintona 
i wyposażony w plac zabaw, wiatę, grill 
i ławki. Zgodnie z umową, inwestycja go-
towa będzie do odbioru już w sierpniu te-
go roku. Gmina Legnickie Pole realizuje 
inwestycje dotowane ze środków Rządo-
wego Funduszu „Polski Ład”. 

 → Całe zadanie ma kosztować  
5 996 000,00 zł, z czego  
4 950 000,00 zł wynosi  
dofinansowanie. 

Będzie świetlica, będzie boisko

W lutym firma POL-DRÓG 
Drawsko Pomorskie S.A. roz-

poczęła prace remontowe na dro-
dze przy szkole w Legnickim Polu. 
Inwestycja obejmuje przebudowę 
drogi z wymianą kanalizacji desz-
czowej oraz budowę przejścia dla 
pieszych z oświetleniem. Całkowi-
ty koszt zadania to 670 000,00 zł, 
a termin zakończenia robót plano-
wany jest na 30 kwietnia br. 

Asama 
remontowana
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W gminie Legnickie Pole nigdy 
nie ma nudy a podczas ferii zi-

mowych tym bardziej. 

Po raz kolejny przekonali się o tym 
doskonale uczestnicy, zorganizowanych 
przez GOKiS, warsztatów kulinarnych z fi-
nalistką MasterChef Renatą Semeniuk. 
Spotkania odbyły się w Bartoszowie, Mi-
kołajowicach, Kłębanowicach oraz w Gnie-
womierzu i pełne były kulinarnej frajdy. 
Na zrobienie czekały przepyszne oponki 
według przepisu MasterChefki Reni.

Uczestnicy z fascynacją zagniatali i wał-
kowali ciasto, wycinali dziurki w opon-
kach, a  także odważnie i z dużą dozą 
kreatywności dekorowali jeszcze ciepłe 
wyroby własnych rąk. Do wyboru były 
kolorowe lukry, czekolada, lentylki, pian-
ki, oraz rozmaite posypki. Pomysłów nie 
brakowało, a efektów nie powstydziłyby 
się najzacniejsze cukiernie. Tak przynaj-
mniej wynika z ustaleń naszej redakcji, 
ponieważ popróbowanie tych słodko-
ści okazało się niemożliwe - wszystkie 
wypieki zostały zjedzone natychmiast 
przez naszych cukierników. Musiały 
być zatem przepyszne.

 → MI

 „Wszystko wskazywało na 
to, że to będzie kolejny 

nudny dzień. Matylda wstała rano 
umyła zęby i usiadła do stołu, że-
by zjeść jak zwykle porcję płatków 
z mlekiem. Pogrzebała trochę łyżką 
w miseczce i zamyśliła się: Co będę 
dzisiaj robić?” 

Dziesięcioro uczniów Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Legnickim Polu z całą 
pewnością nie miało takich myśli kiedy 
przygotowywali się do gminnych elimi-
nacji w powiatowym konkursie czytelni-
czym pn. „Podążając za marzeniami”, na 
podstawie książek Anny Czerwińskiej – 

Tradycyjnie już, GOKiS zadbał 
o to, by ferie zimowe obfitowały 

w atrakcje. Jedną z nich był wyjazd 
do katowickiej „Bajki Pana Kleksa”. 

Przewodnikiem wycieczki okazał się 
sam Adam Niezgódka - główny boha-
ter kultowej historii. Był on niezwykle 
przydatny, ponieważ przed uczestnika-
mi stało nie lada wyzwanie, polegające 
na odnalezieniu zaginionych przedmio-
tów, należących do Profesora Ambro-
żego Kleksa. Poszukiwania wymagały 
sprytu, współpracy i błyskotliwości, były 
jednocześnie okazją, by zajrzeć w każ-
dy zakątek wszystkich krain w bajce. Na 
drodze pojawiły się również podchwy-
tliwe zagadki i zadania, które dopro-
wadziły naszą ekipę do odnalezienia 
cennych skarbów.

W Krainie Szpaka Mateusza na ule-
czenie czekały chore sprzęty, należało 
również znaleźć czerwony guzik. W Kró-
lestwie Bajdocji z kolei nasi wysłannicy 
bez trudu odnaleźli kałamarz z atra-
mentem, a  także nauczyli się wiązać 
węzeł oraz czytać morskie mapy. Pod-
wodny Świat Królowej Aby wymagał 
natomiast interaktywnej interwencji 
naszych uczestników, w celu ocalenia 

Podążaj za marzeniami

Rydel, organizowanym przez Legnicką Bi-
bliotekę Publiczną. Dzieci dzielnie stawiły 
się ze swoimi opiekunami o godzinie 10 
w mediatece, by pod czujnym okiem bi-
bliotekarzy – Pani Ani i Pana Tomka, roz-
począć pisanie testu konkursowego. Pełne 
skupienia, zaciskając palce na ołówkach, 
wróciły pamięcią do opowieści o Matyldzie 

– rudowłosej marzycielce, miłośniczce ko-
tów i skrzypiec. 

Laureatami tegorocznego konkursu zo-
stali: I miejsce – Maria Surmiak, II miejsce 
- Hanna Grześkiewicz, III miejsce – Lena 
Lacroix. To właśnie Marysia, Hania i Le-
na będą reprezentantkami naszej gminy 
w kolejnym etapie konkursu 19 kwietnia 
w LBP. Trzymamy kciuki za dziewczynki! 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulu-
jemy odwagi, mądrości, a przede wszystkim 
miłości do książek. Opiekunom - Paniom 
Eli Cymbalak i Emilii Saczyńskiej dziękuje-
my za pomoc i zaangażowanie w przygoto-
wanie dzieci. Do zobaczenia w bibliotece.

Witajcie w naszej bajce

planety przed katastrofą ekologiczną. 
Na Planecie Fantazji na odnalezienie 
czekała szkatułka Doktora PAJ-CHI-WO. 
Był również czas na łowienie ryb, zjeż-
dżanie do «Podwodnego» basenu oraz 
zabawę w malowniczym Psim Raju.

Na koniec wizyty uczestnicy mogli za-
bawić się w małego chemika i  wykonać 
zaskakujące doświadczenia, pokazujące, 
że świat nauki jest fascynujący, angażu-
jący i ciekawy. - Będę naukowcem i wy-
najdę zdrową coca-colę - powiedziała na 
koniec Milena, a  my z niecierpliwością 
czekamy na ten wynalazek.

 → MI

Słodki 
karnawał
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Rozmaitości

Wzmacnianie więzi rodzinnych 
oraz kształtowanie pozytyw-

nych relacji pomiędzy dzieckiem, 
rodzicem a przedszkolem należą do 
najważniejszych zadań przedszkola. 

Jego rolą jest również  uzupełnianie od-
działywań wychowawczych oraz wspie-
ranie środowiska rodzinnego. Oprócz 
rodziców bardzo ważną rolę w życiu 
najmłodszych odgrywają dziadkowie. 

Na uczniów Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego, który w lutym 

wrócili do zajęć po czasach feryjnej 
laby czekała spora niespodzianka. 

Najbardziej wytrwali i pracowici zostali 
uhonorowani odznaką „Srebrnej Tarczy”, 
która jest potwierdzeniem ich wysiłku 
w drodze ku doskonałości. Aby zostać 
laureatem takiego wyróżnienia, należy 
spełnić kilka warunków. Po pierwsze 
uzyskać średnią ocen powyżej 5,4 oraz 
wzorową z zachowania. Ponadto nale-
ży wykazać się aktywnością i zaangażo-
waniem na rzecz szkoły i środowiska.

Okazało się, że w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym jest wielu takich mistrzów. Oto 
oni: Maria Bybel kl. 4b, Emma Grabarczyk 
kl.5b, Amelia Juzak kl.6a, Aleksandra Mi-
chalik kl.6b, Zuzanna Płaskoń oraz Zofia 
Tutaj z kl. 5a.

Gratulujemy serdecznie i czekamy na 
dalsze sukcesy.

 → APiS

Jest taki jeden miś o „małym ro-
zumku”, ale o  „wielkim sercu”,  

który jest uwielbiany przez dzieci na 
całym świecie. Wraz z przyjaciółmi 
mieszka w Stumilowym Lesie i od lat 
jego przygody bawią najmłodszych.  

W rocznicę narodzin autora książek 
o malutkim niedźwiadku - A.A. Milne’a, 
obchodzony jest na całym świecie Mię-
dzynarodowy Dzień Kubusia Puchat-
ka. W tym roku przedszkolaki również 
świętowały ten dzień, który już chyba 

Dla babci i dziadka
I to właśnie dla nich z okazji Dnia Babci 
i Dziadka przedszkolaki z Legnickiego 
Pola przygotowały występy artystycz-
ne. Dzieci z wielką radością, ale i lekką 
tremą śpiewały piosenki, recytowały 
wiersze, tańczyły oraz grały na instru-
mentach. Przygotowały również drob-
ne upominki, aby w ten sposób wyrazić 
swoją wdzięczność oraz szacunek wobec 
dziadków. Wszystkim Babciom i Dziad-
kom życzymy dużo zdrowia, pomyślno-

ści  oraz  radości płynącej ze wspólnych 
spotkań z wnukami.

 → Agnieszka Pisulska

Kubusiowe święto
na stałe zagości w kalendarzu uroczy-
stości przedszkolnych. Dzieci rozwią-
zywały różnego rodzaju łamigłówki 
i zadania przygotowane przez nauczy-
cielki. Poznały również kilka nowych 
Kubusiowych przygód oraz wykona-
ły piękne prace plastyczne. Podczas 
zabaw przedszkolaki nie tylko świet-
nie się bawiły, ale przede wszystkim  
rozwijały swoje umiejętności rucho-
we, społeczne, matematyczne czy ję-
zykowe. 

 → A. Pisulska 

Srebro dla 
wytrwałych
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Dzień Kobiet

Kobiety w gminie Legnickie Po-
le są tak wyjątkowe, że Dzień 

Kobiet trwa w zasadzie przez ca-
ły marzec. Wszystko to za sprawą 
wydarzeń, które odbywają się, nie 
tylko w samej stolicy naszej gmi-
ny, ale również w niemalże każ-
dym sołectwie, a nawet poza ich 
granicami.

Największe wydarzenie – koncert 
w Sali bankietowej w Legnickim Polu, 
to impreza, na której pojawiło się po-
nad 130 pań. Wójt Gminy Legnickie 
Pole Rafał Plezia rozpoczął popołudnie 
osobiście składając przybyłym Paniom 
życzenia, a następnie wręczając każ-
dej z nich piękną różę. O niesamowite 
doznania muzyczne zadbała tego dnia 
Nikola Warda z zespołem, która zabra-
ła obecnych w podróż po największych 
polskich przebojach o kobietach, m. in. 
Maryli Rodowicz, Beaty Kozidrak, Kay-
ah i Kory. 

Po koncercie Panie miały czas na 
kawę, ciacho oraz wspólne rozmowy. 
Odbył się również coroczny quiz z na-
grodami, po którym Kamila Śmietań-
ska z Ambasady Animacji zaprosiła 
wszystkich zgromadzonych do wspól-
nej zabawy. Wymieszane poprzez loso-

Damy i róże
wo wybrane, kolorowe tasiemki Panie, 
stworzyły najpierw pary, a następnie 
grupy. W tak powstałych drużynach 
miały za zadanie wymyślić jak naj-
więcej zastosowań do otrzymanych 
przedmiotów codziennego użytku. 
Czy komuś przyszło do głowy, aby 
z durszlaka zrobić doniczkę, konewkę 
bądź hełm. Albo z worka na śmieci – 
elegancką i modną sukienkę. Śmiechu 
było co nie miara. Oczywiście był rów-
nież czas na wspólne pląsy. Panie sza-
lały na parkiecie w rytm belgijki czy 
makareny. To było naprawdę energe-
tyczne popołudnie. Uśmiechy na twa-
rzach i dobry humor są dowodem na to, 
że zabawa zdecydowanie przypadły do 

gustu naszym pięknym Paniom. 
Oczywiście piękniejsza część na-

szej gminy integrowała się również 
w swoich miejscowościach. Sołtysi 
Gminy Legnickie Pole zadbali o swo-
je Mieszkanki. I tak w poszczególnych 
sołectwach odbyły się spotkania peł-
ne pozytywnych emocji, kwiatów, ko-
smetycznych doświadczeń, śpiewu 
i słodyczy. Były też odwiedziny wój-
ta gminy, Rafała Plezi, który wręczył 
uroczym Paniom róże. 

Drogie Panie nie pozostaje nam nic 
innego jak życzyć Wam, aby takie spo-
tkania i czas zabawy dane Wam były 
jak najczęściej. Życzymy, aby każdy 
dzień był powodem do radości.
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Dzień Kobiet
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GOKiS

Tradycją już jest, że piękniej-
sza część gminy Legnickie Po-

le, z okazji Dnia Kobiet, wybiera się, 
wspólnie z GOKiSem, na wycieczkę 
pełną dobrej zabawy. 

W tym roku blisko 40 cudownych 
Pań odbyło podróż w czasie, bo do Mu-
zeum Sentymentów w Kowarach, czyli 
miejsca – jak sami o sobie piszą – które 
jest magazynem „miłych wspomnień 
z minionych lat”. Przestrzeń jest tak 
zaaranżowana, aby – tu znów cytat 
– „łezka w oku zakręciła się nawet 
największym twardzielom”. 

I owszem niejednej z Pań zakręci-
ła się łezka w oku – czasem ze wzru-
szenia, ale zdecydowanie częściej ze 
śmiechu. 

Następnie nasze urocze podróżnicz-
ki udały się do Term Cieplickich, 
gdzie przez kilka godzin mogły od-
dać się pełnemu relaksowi. Wszyst-
kich szczegółów wyjazdu oczywiście 
zdradzić nie możemy, bo to co dzieje 
się na gokisowych wycieczkach zo-
staje na gokisowych wycieczkach. 
Zapewniamy jednak, że wyjazd był 
bardzo udany, a Panie bawiły się 
wSPAniale! 

Jak relacjonuje Pani Jola Stanisław-
czyk, pracowniczka GOKiS – roz-
śpiewane wycieczkowiczki, które 
w swoim repertuarze miały najpo-
pularniejsze polskie hity, nawet nie 
zauważyły, kiedy autobus zaparko-
wał w Legnickim Polu. Słychać było 
nawet głosy, że ten dzień trwał zde-
cydowanie a krótko.

wSPAniały wyjazd

Wszystkich szczegółów wyjazdu 
oczywiście zdradzić nie możemy, 
bo to co dzieje się na gokisowych 

wycieczkach zostaje na gokisowych 
wycieczkach.
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GOKiS

Ruszył, organizowany przez Dol-
nośląskie Towarzystwo na 

Rzecz Kultury Ludowej, w partner-
stwie z GOKiSem i Gminą Legnickie 
Pole, projekt „FolkGeneracja 6.0”. 

Są to bezpłatne zajęcia, podczas któ-
rych osoby w wieku ponad 60 lat mo-
gą poznawać i uczyć się choreografii do 
tańców ludowych i dworskich. Często 
są to układy nieco zapomniane, zatem 
projekt ma też aspekt odkrywania ele-
mentów naszej kultury. – Główną mo-
tywacją dla organizacji przedsięwzięcia 
były przede wszystkim integracja i akty-
wizacja środowiska senioralnego Gminy 
Legnickie Pole – mówi Sebastian Kac-
perski, prezes stowarzyszenia DTNKL. 

I tak grupa kilkudziesięciu seniorów, 
z lekką nieśmiałością, ale i emocjonu-
jącym drżeniem serc, w połowie mar-
ca, wkroczyła w folkową rzeczywistość. 
Podczas pierwszych spotkań zadziwili 
poziomem swych umiejętności prowa-

Folkowo zintegrowani

dzącą zajęcia choreograf, panią Adrianę 
Świtalską – Kowalik. Choć to zostanie 
pewnie słodką tajemnicą uczestników 
to także oni sami byli zaskoczeni tym 
jak sobie poradzili.

Po raz kolejny potwierdziło się, że pesel 
o niczym nie świadczy. Hart ducha, chęć 

aktywnego życia, poznawania nowych 
ludzi i umiejętności po prostu odmła-
dzają. Nasza redakcja na bieżąco śledzi 
postępy uczestników zajęć i możemy 
zdradzić, że po kilku już spotkaniach 
nasi seniorzy czują się już doskonale 
na parkiecie.
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Rozmowa 

Sołtyska wsi Gniewomierz, radna 
i lokalna działaczka, osoba ak-

tywna i zasłużona. Wiele osiągnęła 
w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi 
i rynków rolnych, ale to wcale nie ko-
niec zasług pani Jadwigi Gawron. 
W marcu br. otrzymała z rąk pani 
Marszałek Elżbiety Witek honoro-
we odznaczenie „Zasłużony dla Rol-
nictwa”. I to była doskonała okazja, 
by porozmawiać z panią Jadwigą 
i przybliżyć jej sylwetkę.

 → Od kiedy jest pani mieszkanką Gnie-
womierza?

- Od dziecka mieszkam w Gniewo-
mierzu. Rodzice moi byli rolnikami. 
Już jako dziecko miałam przydzielo-
ne obowiązki polegające na pomo-
cy rodzicom w codziennych pracach  
w gospodarstwie. Oni nauczyli mnie 
sumiennego i rzetelnego wykonywania 
powierzonych obowiązków. Stąd, jak są-
dzę, mam nawyk dobrego wykonywania 
powierzonych mi zadań. Ta cecha przy-
dała mi się podczas prawie 30- letniej 
pracy w Urzędzie Gminy Legnickie Pole.

 → A czym się Pani zajmowała w urzę-
dzie? 

- Zawodowo zajmowałam się spra-
wami związanymi z rolnictwem, me-
lioracjami, gospodarką wodną, leśną, 
ochroną przyrody i sprawami spo-

Sołtyska co słucha i pomaga

łecznymi. Moja praca zawodowa  
w całości polegała na prawie codziennym 
kontakcie z rolnikami, sołtysami i miesz-
kańcami gminy. Oprócz przekazywania 
informacji dotyczących zmian w zakre-
sie funkcjonowania gospodarstw, pełni-
łam także rolę doradczą odpowiadając 
na pytania rolników. Angażowałam się 
w pomoc rolnikom nie tylko biernie, ja-
ko urzędnik, lecz bardzo często czynnie 
współpracując z jednostkami obsługu-
jącymi  rolnictwo.

 → Zostało to z panią do dzisiaj, ten 
wspaniały kontakt z ludźmi i chęć 
działania na rzecz lokalnej społecz-
ności.

- Z domu rodzinnego wyniosłam war-
tości, którym jestem wierna do dzisiaj. 
Jest to przede wszystkim szacunek dla 
ciężko pracujących ludzi, do zwierząt, do 
otaczającej nas przyrody. Nie obce mi są: 
odpowiedzialność za dane słowo oraz 
poczucie sprawiedliwości społecznej. 

 → By realizować się w taki sposób po-
trzeba nie tylko umiejętności, ale 
i sporo wiedzy. 

- Rzeczywiście. Po technikum, niemal-
że przez cały okres pracy zawodowej 
dokształcałam się. Ukończyłam stu-
dium ekologii i ochrony środowiska. 
Zdobyta tam wiedza przydała się, gdy  
w roku 1998 po raz pierwszy w historii 

gminy została opracowana inwentaryza-
cja przyrodnicza. Z autorami inwentary-
zacji mogłam skutecznie współpracować. 
Wydaje mi się , że jestem dość ambitna. 
Żeby ta ambicja nie przerosła czasem 
moich możliwości postanowiłam „zro-
bić” studia  magisterskie w zakresie do-
radztwa społecznego i pracy socjalnej. 
Potem ukończyłam studia podyplomo-
we dotyczące profilaktyki społecznej. To 
wszystko robiłam nie po to, żeby zaspo-
koić swoje (jak ktoś może pomyśleć) wy-
górowane ego, lecz, by lepiej wykonywać 
powierzone obowiązki zawodowe i do-
skonalić relacje z interesantami. W 2015 
roku utworzyłam od podstaw Warsztaty 
Terapii Zawodowej w Legnickim Polu dla 
dwudziestu niepełnosprawnych osób, 
które działają do tej pory i rozwijają się.

 → To musi być Pani bardzo dumna z te-
go, że do tej pory WTZ tak prężnie 
działają na terenie naszej gminy. 
A od kiedy jest Pani sołtysem wsi? 

- Z bezpośrednią działalnością sołtysa 
szczegółowo zapoznałam się w chwili, 
gdy sołtysem został mój syn. W wielu 
sprawach służyłam mu radą i pomocą. 
Po przejściu na emeryturę, dysponując 
większą ilością wolnego czasu, zdecy-
dowałam się kandydować w wyborach 
na sołtysa i zostałam na ten urząd wy-
brana 21 lutego 2019 r. W czasie, gdy 
pełnię funkcję sołtysa zrealizowaliśmy 
wiele inwestycji: drogi, chodniki, przej-
ścia dla pieszych, barierki, podłączenia 
wody, ogrodzenia, oświetlenie solarne, 
remont świetlicy, kursy linii „9”, przy-
stanki autobusowe, ławeczki, tablice kie-
runkowe z numeracjami posesji, znaki 
drogowe, lustra przy skrzyżowaniach  
itd. Zrobiliśmy coś, co na długie lata 
służyć będzie przede wszystkim miesz-
kańcom mojej wsi, coś co powinno być 
już dawno zrobione. Ta przez lata naj-
bardziej zaniedbana wieś w gminie (jak 
mówiono - skansen) staje się piękniejsza 
i bardziej przyjazna. Współpraca z sa-
morządem gminnym jest dobra. Jako 
sołtys nie mam problemów w relacjach 



17www.legnickiepole.pl

N R  1 4  ( K w i e c i e ń  2 0 2 3 )

Rozmowa / Wydarzenia

Kompletnie szalone, w pozytyw-
nym sensie tego słowa, było 

przywitanie wiosny w gminie Le-
gnickie Pole. A to za sprawą Har-
cerskiego Rajdu Marzanna 2023, 
zorganizowanego w dniach 24-26 
marca, przez legnicki Hufiec ZHP 
pod patronatem honorowym Wój-
ta Gminy Legnickie Pole - Rafała 
Plezi. 

Pod hasłem „GRYwalizacja i SPORT” 
zuchy i harcerze rozegrali zawody 
w grach planszowych, rzutach do ko-
sza, rzutach karnych, rzutach do tar-
czy, strzelaniu z łuku. - Na rajdowej 
trasie „Szlakiem bitwy 1241 roku pod 

z wójtem, urzędnikami i kierownikami 
jednostek. Jeśli ktoś powie, że „nadajemy 
na tych samych falach” – to się nie pomy-
li. Trzymam się nadal zasady jaką przy-
jęłam zostając radną i sołtysem: zgoda 
buduje, niezgoda rujnuje. Takie podejście 
pozwala rozwiązywać na bieżąco różne 
problemy oraz przyczynia się do rozwo-
ju sołectwa. Ja przy współpracy z samo-
rządem gminy Legnickie Pole realizuję 
motto strategii rozwoju mojej wsi z 16 
lipca 2020 r.: „czas na rozwój – czas na 
Gniewomierz”. Cieszy mnie, że ta wizja 
staje się coraz bardziej realna i budzi co-
raz większe zadowolenie mieszkańców.

 → A  jak ocenia pani swój kontakt 
z mieszkańcami? 

- W sołectwie jest wiele osób, które 
mi pomagają. Służą wsparciem i do-
radztwem. Ja także staram się pomóc 
każdemu na tyle, ile mogę. Coraz więcej 
jest dowodów na to, że mieszkańcy się 
integrują i zacieśniają się więzy miedzy 
sąsiedzkie. Świadczyć o tym może też 
czynny udział mieszkańców w organizo-
wanych przeze mnie imprezach, wy-
cieczkach, akcjach charytatywnych, 
zabawach itp. Prężnie działa Koło Go-
spodyń Wiejskich. Uważam, że moja 
współpraca z mieszkańcami układa się 
dobrze. Ich wskazówki i podpowiedzi 
są dla mnie dużą pomocą i kierunkow-

skazem. To jeszcze bardziej motywuje 
mnie do pracy. 

 → Czyli zero konfliktów i tylko dobra 
współpraca?

- Nie sądzę żebym była osobą konflik-
tową. Ja konfliktów nie szukam, tylko 
kiedy się pojawią „z zewnątrz”, to sta-

ram się je rozwiązywać. Raczej łatwo 
mi to przychodzi, bo staram się być 
otwarta, szczera, w tym co robię i mó-
wię. W domu rodzinnym nauczono 
mnie słuchać ludzi i pomagać im. Tak 
postępuję. Nie pracuję dla zaszczy-
tów i pochwał. Dużo serca wkładam 
w to, co robię. Mnie wystarczy uśmiech 
i zadowolenie osób, którym pomo-
głam. Staram się szanować ludzi bez 
względu na to, co oni o mnie myślą, 
nawet tych, którzy mnie nie zawsze 
rozumieją lub nie lubią. Każdy może 
mieć swoje własne zdanie. Uważam, 
że człowieka należy oceniać po tym 
co dokonał, a nie po tym co zamierzał 
i nic nie zrobił.

 → Mawia się, że jeśli kochasz swoją 
pracę, to nie przepracujesz ani jed-
nego dnia w życiu. Tak mi się coś wy-
daje, że tak jest w pani przypadku.

- Bycie sołtysem sprawia mi ogrom-
ną przyjemność.  Obserwowanie jak 
zmienia i rozwija się Gniewomierz 
daje mi wiele satysfakcji i zachęca do 
jeszcze większego wysiłku. A może to 
wszystko wynika z innego faktu. Tu 
można zacytować kolejną sentencję: 
„ja nic nie muszę, ja po prostu wiele 
mogę i chcę zrobić”. I tego się trzymam.

 → Piękne podsumowanie, gratuluję 
osiągnięć i dziękuję za rozmowę. 

Żegnaj zimo, witaj wiosno 
Legnicą” harcerze sprawdzili swoją 
wiedzę w zakresie technik harcerskich, 
strzelectwa, przenoszenia rannych, bu-
dowania i rozpalania ognisk, szyfrów 
i węzłów.” – podsumowała komen-
dantka rajdu phm. Jolanta Kozubal. 

Obecny podczas wydarzenia był wło-
darz naszej gminy, który brał czynny 
udział w zabawach i zachęcał do zdo-
bywania odznaki popularne i srebrne 
Legnickie Pole. 

Była to doskonała okazja do zwiedze-
nia Bazyliki Mniejszej, Muzeum Bitwy 
Legnickiej oraz pozostałych walorów 
naszej gminy.

Angażowałam się w pomoc 
rolnikom nie tylko biernie, 
jako urzędnik, lecz bardzo 

często czynnie współpracując 
z jednostkami obsługującymi  

rolnictwo.



18 www.legnickiepole.pl

N R  1 4  ( K W i e c i e ń  2 0 2 3 )

Ferie 2023

„Wesoła trzydziestka” dzie-
ciaków z naszej gminy 

uczestniczyła w półkoloniach reali-
zowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu wspólnie z Zespo-
łem Szkolno–Przedszkolnym w Le-
gnickim Polu. To już kolejna edycja 
półkolonii, a tym samym kolejna gru-
pa zadowolonych uczestników.

Był to czas pełen emocji, radości, zdo-
bywania nowych umiejętności i wiedzy.

Zajęcia rozpoczęły się od warszta-
tów kreatywnych i gry w interaktywne 
ScottieGo, a  także od malowania ko-
lorowych, oryginalnych kubków. Przy 
pomocy Pani Jolanty Ubysz, powstały 
również autorskie płaskorzeźby z gliny. 
Nie zabrakło czasu na, uwielbiane przez 
wszystkich, spotkanie w kuchni i wspól-
ne przygotowanie pizzy i faworków pod 
okiem Renaty Semeniuk, która kolejny 
raz udowodniła, że gotowanie może być 

Ferie pełne atrakcji

wspaniałą zabawą. Pizza i  faworki by-
ły pyszne i, jak zawsze, wszystko znik-
nęło z talerzy.

Jednak półkolonie to nie tylko czas 
beztroskiej zabawy i degustacji pysz-
ności. To także doskonała okazja, by 
w wolnym czasie dowiedzieć się nie-
co więcej o sprawach najważniejszych 
- życiu i zdrowiu. Uczestnicy spotkali 
się zatem z ratownikami medycznymi 
z  Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, 
a także z policjantami z komisariatu 
w Kunicach. Podczas pierwszego spo-

tkania można było zobaczyć z bliska 
karetkę i jej wyposażenie oraz dowie-
dzieć się, dlaczego ratownik medyczny 
to zawód inny niż pozostałe. Na drugim 
z kolei, z policjantem, dzieci usłysza-
ły o pracy stróżów prawa oraz nieco-
dziennych sytuacjach, jakie spotykają 
ich na służbie. Mogły też przyjrzeć się 
policyjnym „gadżetom”, a nawet założyć 
kamizelkę kuloodporną czy kajdanki. 
Wszyscy uczestnicy przypomnieli sobie 
przy tych okazjach o numerach ratun-
kowych, a także odpowiednim zacho-
waniu podczas wypadku.

Na uczestników półkolonii czekała 
również Bobolandia - ogromny park 
rozrywki, położony we Wrocławiu. To 
tam mogli wyszaleć się do woli - zjeż-
dżać na dmuchanych kołach, strzelać 
armatkami na sprężone powietrze, ska-
kać na trampolinach, a nawet, w przy-
padku chłopców, zdobyć na wyłączność 

- Na półkoloniach było ekstra, 
bardzo szybko mijały dni, bo 

ciągle robiliśmy coś fajnego. Mi 
się najbardziej podobała wizyta 

policjantów, i to że mogliśmy 
pobawić się kajdankami 

- powiedział nam Bartek, 
zadowolony uczestnik półkolonii. 
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boisko do piłki nożnej, gdzie niektórzy 
z nich pokazali swoje umiejętności na-
byte m. in. w Akademia Sportowa «Ry-
cerz» Legnickie Pole.

«Wesołą trzydziestkę» odwiedził tak-
że pszczelarz, przynosząc tym samym 
wiedzę o kolejnym ważnym i pożytecz-
nym zawodzie. Uczestnicy dowiedzieli 
się, jak powstaje miód, jakie są zwyczaje 
pszczół, dlaczego należy je chronić, mieli 
również okazję do zrobienia smakowe-
go miodu i naturalnych świec z wosku 
pszczelego.

Aby zachować równowagę między 
nauką, zabawą i rozwojem artystycz-
nym, odbyły się także warsztaty z ka-
rykaturzystą, pod okiem którego każdy 
z uczestników miał okazję stworzyć saty-
ryczny rysunek, a niektórzy nawet zostać 
uwiecznionymi przez profesjonalistę.

Wszystko, co dobre, niestety szybko 
się kończy i półkolonie nie były tu wy-
jątkiem. Na zakończenie wspólnych 
ferii nasza lokalna ekipa wybrała się 
do Grodźca, by wspólnie uczestniczyć 
w warsztatach, klimatycznym zwiedza-
niu zamku oraz, oczywiście, ognisku.

- Na półkoloniach było ekstra, bardzo 
szybko mijały dni, bo ciągle robiliśmy 
coś fajnego. Mi się najbardziej podoba-
ła wizyta policjantów, i to że mogliśmy 
pobawić się kajdankami - powiedział 
nam Bartek, zadowolony uczestnik pół-
kolonii. - Wycieczka do Bobolandi też 
była ekstra - dorzucił jego kolega, Igor.

Kolejna edycja półkolonii już latem.
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Wydarzenia

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy niezmiennie zadziwia 

Polskę i świat, bo jest wydarzeniem 
wyjątkowym i chyba nie ma podob-
nego w żadnym innym kraju. Fascy-
nujące jest to, że mimo upływu lat 
Orkiestra wciąż się rozwija. W tym 
roku po raz pierwszy zagrała w Le-
gnickim Polu. I to jak?

WOŚP-owe granie odbyło się po raz 
31. Tym razem środki przeznaczono na 
walkę z sepsą. – Było to dla mnie nowe, 
logistycznie skomplikowane, angażujące 
ogromną ilość osób, a przede wszystkim 
niesamowite przedsięwzięcie – mówi 
Małgorzata Kubik, szefowa sztabu  nr 
6936 w Legnickim Polu. – Bardzo się 
cieszę, że nasza gmina jest już w WOŚP 
- owej rodzinie. Wszystkim, którzy za-
angażowali się w to wydarzenie pragnę 
gorąco podziękować. Bez Was by się to 
nie udało. To była znakomita i bardzo 
potrzebna praca. Dzięki hojności uczest-
ników wydarzenia ostatecznie zebra-
liśmy 25 348,10 złotych. Możemy być 
dumni z osiągniętego wyniku.

Wróćmy zatem do wydarzeń z końca 
stycznia. W sali GOKiSu przy ulicy Be-
nedyktynów  było coś dla ciała - m.in. 
grochówka, pajda ze smalcem, bigos czy 
grillowane kiełbaski. Był też prawdziwy 
raj dla łasuchów: naleśniki, ponad 70 
blach domowych ciast, 70 pierników 
i inne łakocie. Było i coś dla ducha, czy-
li możliwość obejrzenia konkursowych 
prac plastycznych ukazujących Bajową 
Dżunglę (jeden z tematów przewodnich 
tegorocznej orkiestry). 

- Ruch jak na Marszałkowskiej w szczy-
cie – śmiały się funkcjonariuszki policji, 
które przyjechały z Legnicy z policyjną 
maskotką, wieloma gadżetami wykorzy-
stywanymi przez policjantów w pracy 
i głowami pełnymi wiedzy, którą chętnie 
się dzieliły. Zainteresowanie imprezą by-
ło olbrzymie, bo też chyba dla każdego 
przygotowano coś interesującego. Moż-
na było się zbadać, wykazać talentami 
plastycznymi, zapleść kolorowe warko-
czyki, pobawić z animatorkami, zoba-

Orkiestra rozgrzanych serc

czyć jak działa drukarka 3D, spróbować 
swych umiejętności w strzelaniu z łu-
ku, przymierzyć średniowieczną zbro-
ję czy zobaczyć jak fachowo pomagać 
ofiarom wypadków (pokaz bardzo pro-
fesjonalnie przeprowadzili członkowie 
młodzieżowej drużyny pożarniczej). Swe 
umiejętności prezentowali też młodzi 
karatecy. – Sprawdziłam już wzrok, ry-
sowałam długopisem 3D, zrobiłam ser-
duszko z koralików pyssla, wykonałam 
sama pamiątkową przypinkę, a teraz idę 
spróbować sernika –mówiła rozemo-
cjonowana, ośmioletnia Olga z Legni-
cy, która uczestniczyła w WOŚP-owym 
świętowaniu już piąty raz. – Trochę się 
zdziwiłam, że w tym roku przyjecha-
liśmy do innej miejscowości, ale jest 
świetnie. Nie żałuję.

Nie zabrakło występów artystycznych. 
Była prezentacja dziecięcej sekcji ukule-
le, grup tanecznych, występy wokalne 
młodszych i nieco starszych artystów, 
koncert zespołu Mocne Lajty, oraz po-
kaz tańca nowoczesnego z elementa-
mi akrobatyki w wykonaniu dziewczyn 
z legnickiego Avatara.

Jak na finał WOŚP przystało, nie mogło 
zabraknąć licytacji! Największe emocje 
wywołał przepiękny tort. Kosztował tyl-
ko 10 złotych, sęk w tym, że jeśli czyjaś 
„dycha” wylądowała w szklanym po-

jemniku to właścicielem tortu było się 
do momentu, w którym ktoś nie wrzu-
cił kolejnego banknotu. Zabawa trwa-
ła kilkanaście minut, tort wielokrotnie 
zmieniał właścicieli, ale najważniejsze, 
że finalnie WOŚPowa puszka została 
zasilona o 1818,37 zł. – Coś mi się zda-
je, że będziemy mogli tak do białego 
rana – mówiła z uśmiechem Pani Ania 
uczestniczka licytacji, kiedy po raz ko-
lejny ktoś ją przebił. – A niech tam, na 
pomoc pieniędzy nie żal. Pewnie i tak 
mnie ktoś przelicytuje, ale zabawa mu-
si być – dodała wrzucając do szkła ko-
lejny banknot.

Sporo działo się też w innych miej-
scach gminy. Na hali sportowej w Le-
gnickim Polu rozegrane zostały turnieje 
piłkarskie. Rozpoczęli Rycerze z gminnej 
akademii sportowej sparingiem towa-
rzyskim, po którym wspólnie na płycie 
boiska ułożyli napis WOŚP. Następnie 6 
drużyny seniorskich rozegrało między 
sobą turniej o puchar WOŚP. Wszystkie 
miejscowości naszej gminy odwiedzi-
ła również mobilna puszka. Wszystko 
za sprawą zaangażowania strażaków 
z gminnych jednostek OSP.

Granie w Legnickim Polu zakończyło 
się na placu przed Bazyliką pokazem 
ognia i wspólnym światełkiem do nieba. 
Widzimy się w przyszłym roku. Siema!
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Silesia Cup Legnickie Pole 2023 
to zawody w ramach polskiej li-

gi karate kontaktowego. Będzie to 
kolejne sportowe wydarzenie, które 
odbędzie się w hali sportowej w Le-
gnickim Polu. Zapraszamy na sobo-
tę, 13 maja tego roku. 

Organizatorem głównym imprezy jest 
SO-KYOKUSHIN LEGNICA z Krzyszto-
fem Hodana na czele, w partnerstwie 
z Gminą Legnickie Pole oraz GOKiSem. 
W ramach turnieju, ponad 200 karate-
ków zjedzie się do Legnickiego Pola, aby 
sprawdzić swoje możliwości w tej dys-
cyplinie sportu. Zawody zostaną roze-
grane w dwóch konkurencjach: kumite 
- z podziałem na płcie z uwzględnieniem 
wieku i wagi zawodnika oraz kata - z po-
działem na wiek. W turnieju wystartu-

Karatecy i strażacy

Inaugurację sezonu mają już za 
sobą młodzi piłkarze Gminnej 

Akademii Sportowej Rycerz Legnic-
kie, bowiem w pierwszy weekend 
kwietnia rozegrali pierwsze mecze – 
Żaki w Oborze, zaś Skrzaty w Złoto-
ryi. Na cotygodniowych treningach 
(we wtorki i czwartki) cieszy zaś co-
raz większa frekwencja. 

Grupa Orlików została świadomie wy-
cofana z turniejów DZPN, aby móc do-
skonalić swoje umiejętności piłkarskie 
na treningach i meczach towarzyskich. 
Od sierpnia rozpocznie bowiem nową 
przygodę w Lidze Młodzików. Z uwagi 
na wiek większości naszych zawodni-
ków i tak od września nie mieliby oni 
możliwości gry w kategorii Orlik. Tym 
to sposobem nie moglibyśmy zaofero-
wać im żadnej perspektywy rozwoju, 
prócz cotygodniowych treningów. To 
trochę za mało.

- Wspólnie z trenerami oraz Małgorzatą 

Rycerze zaczęli kopać

ją również reprezentanci sekcji karate, 
działającej przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Legnickim Polu. 

A jak już wybierzecie się do Legnickie-
go Pola, to tuż obok hali sportowej – na 
boisku szkolnym, równolegle, odbędą się 

III Młodzieżowe Manewry w Ratownic-
twie – MDP. Będzie można obserwować 
zmagania dzieci i młodzieży z całego 
Dolnego Śląska. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego 
kibicowania i gorącego dopingu.

Kubik, dyrektorką GOKiS w Legnickim 
Polu, podjęliśmy decyzję, aby już teraz 
zwiększyć ilość treningów do 3 w ty-
godniu (wtorek, środa, czwartek) oraz 
przygotowywać zawodników do rozgry-
wek ligowych. Dodatkowo regularnie 
umawiamy spotkania sparingowe – mó-
wi Adam Zenka, koordynator Gminnej 
Akademii Rycerz Legnickie Pole. 

Mimo, że jesteśmy młodym klubem 
na sportowej mapie regionu, staramy 
się na bieżąco reagować na otaczają-
cą nas rzeczywistość, zwracając uwa-
gę na to, co będzie dobre dla naszych 
Rycerzy w przyszłości. – Kiedy spojrzę 
na ilość przybywających dzieci mogę 
śmiało stwierdzić, że Akademia wciąż 
się rozwija. W tej chwili mamy ponad 60 
Rycerzy w szeregach. Oczywiście wciąż 
czekamy na kolejnych, a przede wszyst-
kim zachęcamy najmłodszych do do-
łączenia do naszej drużyny – kończy 
Małgorzata Kubik. 

Terminarz rozgrywek
Grupa IV
Fortuna Obora, 1/2.04
Zryw Stary Łom, 22/23.04
AP Legnica 13/14.05
Czarni Rokitki 27/28.05
FemGol Lubin
Mała Unia Rosochata
Rycerz Legnickie Pole

Kategoria G1 Skrzat 2016 i młodsi
Grupa III
Górnik Złotoryja 1/2.04
Wilkowianka Wilków 22/23.04
Rycerz Legnickie Pole 13/14.05
(14.05.2023 r. turniej w Legnickim Polu)
Jaworzanka 1946 Jawor 27/28.05
UKS Oriens Chojnów 
Chojnowianka Chojnów I
Chojnowianka Chojnów II
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Program „Czyste Powietrze”
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Zapraszamy!


