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Przetestują nowoczesne 
technologie
9 czerwca podpisano list intencyjny 
w sprawie budowy Centrum badawczo-
rozwojowego i parku technologicznego 
z inkubatorem przedsiębiorczości.  
W uroczystości uczestniczył m.in. wójt 
Henryk Babuśka.

Kubuś Puchatek 
zajechał do Kłębanowic
Żółty, z dużym brzuszkiem, 
w czerwonym kubraczku. Takiego 
gościa w Kłębanowicach jeszcze nie 
było. Ulubieniec dzieci Kubuś Puchatek 
odwiedził wieś  w sobotę, 20 czerwca.

Żyjmy zdrowo
Jak żyć aktywnie? Co jeść, żeby było 
zdrowo i smacznie?  Uczniowie z Zespołu 
Szkół w Legnickim Polu doskonale to 
wiedzą. Mało - umieją też przygotować 
posiłki, które pochwaliliby dietetycy.

Przystanki 
wyremontowane

Gruntownie wyremontowano gminne 
przystanki. Zrobili to pracownicy Gmin-
nego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Legnickim Polu. 

- Niestety przystanki często są dewa-
stowane i co jakiś czas wymagają naprawy  
– irytuje się Kazimierz Stańczak, kierownik 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Legnickim Polu. W skali roku wydaje-
my na ich remonty sporo pieniędzy, a prze-
cież gdyby nie wandalizm, moglibyśmy 
spożytkować je w zupełnie inny sposób. 

GZGK

Tegoroczne Henrykalia przyciągnęły wielu 
miłośników plenerowych imprez. W sobotę, 13 
czerwca mieszkańcy gminy Legnickie Pole oraz 
goście spoza gminy świętowali Dni Legnickiego 
Pola. Imprezę rozpoczęto blokiem animacyjnym 
dla dzieci, zrealizowanym przez „Wedding & 
Event” z Jeleniej Góry. Program obejmował 
gry, zabawy oraz tańce dla najmłodszych 
w towarzystwie trzech zabawnych klownów. 
Dzieci były zachwycone. 
Niestety ulewny deszcz i burza nie oszczędziły 
tego wieczoru również Legnickiego Pola, co 
spowodowało prawie dwugodzinne opóźnienie 
imprezy. 
Po wymuszonej złą pogodą przerwie 
wznowiono program. Na scenę wszedł zespół 
AVANTI, który przyciągnął i rozgrzał widzów. 
Rozbawieni słuchacze mogli potańczyć pod 
sceną przy szlagierach italo disco. Z głośników 
usłyszeliśmy także wiele znanych przebojów 
z włoskich festiwali. Kolejną atrakcją wieczoru był 
żywiołowy i niezwykle barwny latynoamerykański zespól 

Buenos Amigos. Tuż przed północą ze sceny usłyszeliśmy 
pierwsze brzemienie długo oczekiwanej gwiazdy wieczoru 
– zespołu TOP ONE. Kto wytrwał do tej późnej godziny, 
nie zawiódł się! Sympatycy disco polo mogli przypomnieć 
sobie takie szlagiery zespołu jak: m.in. „Ciao, ciao Italia”, 
„Biały miś”, „O miła moja” oraz „Santa Maria”. Tegoroczne 
Henrykalia zakończyła zabawa taneczna z zespołem 
Systematic.  
Serdeczne podziękowania należą się: mecenasowi 
wydarzenia – Spółce Tauron Dystrybucja, Proboszczowi 
Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej 
Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu – księdzu kanonikowi 
Włodzimierzowi Gucwie, pracownikom Urzędu Gminy 
oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, a także Firmie 
„LIDL” Sklepy Spożywcze z Nowej Wsi Legnickiej, która 
ufundowała nagrody i słodycze najmłodszym uczestnikom 
imprezy. Dziękujemy również wszystkim, którzy nie 
przestraszyli się złej aury i odwiedzili Legnickie Pole 
podczas tegorocznych Henrykaliów. Kolejne gminne święto 
już za rok…

Antoni Bucki

Deszcz, trzech klaunów 
i przeboje Top One
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Jak przybliżyć uczniom sylwet-
kę patrona ich szkoły Henryka 
Pobożnego?  Najlepiej przenieść 
ich w czasy średniowiecza. Taki 
pomysł mieli nauczyciele ze szkoły 
w Bartoszowie, którzy zorganizo-
wali podopiecznym wycieczkę do 
Zamku Piastowskiego w Legnicy.

Dzięki temu była okazja, by zwiedzić 
niedawno wyremontowany zabytek, 
obejrzeć kaplicę św. Benedykta i Waw-
rzyńca oraz wejść na wieżę św. Piotra.  
Przewodnik w duecie z pierwszoklasistą 
Piotrusiem Kukułką, który pełnił rolę 
asystenta i eksperta, opowiedzieli o cza-
sach Henryka Pobożnego i Księżnej Anny. 
Największe wrażenie zrobiła na dzieciach 
legenda o nieposłusznym rycerzu Ottonie 
von Hohen, którego jęki dochodzące z 
lochów pod wieżą  można ponoć usłyszeć 
nocą jeszcze dziś.  Z tarasu widokowego 
wieży uczniowie podziwiali panoramę 

Legnicy, a na horyzoncie rozpoznali rów-
nież Bazylikę Mniejszą w Legnickim Polu.

Sporą atrakcją był pokaz rycerski. W 
połowie czerwca Bartoszów odwiedzili  

pasjonaci tamtych czasów. W przeza-
bawny sposób opowiadali o obyczajach 
panujących wśród średniowiecznych 
wojów, ich strojach oraz broni. Aby 
jeszcze lepiej wyobrazić sobie, jak to 
było w czasach Henryka Pobożnego, 
uczniowie musieli wykazać się tężyzną 
fizyczną i odwagą. Na własnej skórze 
przekonali się, ile waży miecz, jak to 
jest być zakutym w dyby oraz wziąć 
udział w walce o białogłowę. 

Po takich wrażeniach i doświadcze-
niach najmłodsi uczniowie bartoszow-
skiej placówki nie będą mieli problemu 
ze znajomością sylwetek patronów 
szkoły – Księżnej Anny i Henryka 
Pobożnego. W kolejnych latach będą 
pogłębiać wiedzę na ich temat. Już 
jesienią pracownicy Muzeum Miedzi 
w Legnicy zabiorą ich na zwiedzanie 
drugiej wieży zamku. 

NB

Jak żyć aktywnie? Co jeść, żeby 
było zdrowo i smacznie?  Uczniowie 
z Zespołu Szkół w Legnickim Polu do-
skonale to wiedzą. Mało - umieją też 
przygotować posiłki, które pochwa-
liliby dietetycy. Podczas plenerowej 
imprezy w Zespole Szkół w Legnickim 
Polu gimnazjaliści oraz uczniowie 
klasy Vb przygotowali: koktajle, ka-
napki, ciasta i ciasteczka z ziarnami 
zbóż. Do wszystkich potraw, które 
spokojnie można nazwać zdrową 
żywnością, dołączono szczegółowe 
receptury oraz sposoby ich przyrzą-
dzania. Tak wspaniałej imprezy na 
powietrzu dawno nie było.

Akcja pozwoliła też poznać okolicz-
nych gospodarzy i przedsiębiorców, którzy 
na zdrową żywność stawiają. Prezento-
wali ją państwo Radziewiczowie z firmy 
„Cezar” oraz znana ze znakomitych 
kulinariów Irena Alwin z Legnickiego 
Pola. Każdy mógł skosztować natural-
nych soków tłoczonych w przetwórni 
„Marcinowy Sad” z Lutyni, które uznane 
są za produkt regionalny Dolnego Śląska.

Popisały się też nauczycielki Zespołu 
Szkół: Bożena Błasińska i Ewelina 
Kalińska-Huk, które częstowały samo-
dzielnie upieczonym chlebem. Pyszne 
truskawki serwowali państwo Grzejda-
kowie z Mikołajowic. Natomiast uczen-
nice: Kornelia Nowak, Ala Szumlakow-
ska i Kinga Hnat z klas gimnazjalnych i 
klasy VIa pod kierunkiem Jolanty Ubysz 
wykonywały ekologiczny makijaż ciała. 
Opiekę medyczną zapewniła Danuta 

Szałęga, pielęgniarka Gminnej Przy-
chodni Zdrowia w Legnickim Polu. 

Jak zdrowe ciało, to wiwat sport! Na 
zielonym boisku szkolnym do zumby 
porwała wszystkich instruktorka fitness z 
Centrum Fitness Piekary Dorota Zielińska. 
Sześcioosobowe zespoły ze szkoły pod-
stawowej wzięły udział w „wyścigach na 
wesoło” oraz przeciąganiu liny, a gimna-
zjaliści rozegrali dwa mecze z dorosłymi. 

Chłopcy walczyli z przedstawicielami 
Urzędu Gminy w Legnickim Polu,  nato-
miast dziewczęta zmierzyły się  z reprezenta-
cją matek i nauczycielek podczas rozgrywek 
w  dwa ognie. Był wspaniały pokaz ćwiczeń, 
układów karate oraz taekwondo wykonany 
przez Bartka i Anię Grelewskich, Piotrka 
Kosowskiego, Julię Szumską, Dominikę 
Danielewicz oraz Amelię Wzorek. Festyn 
zakończyły tańce integracyjne brawurowo 
poprowadzone przez Michalinę Kupria-
niuk i Adę Kulon z klasy IIIb gimnazjum. 
Organizatorem przedsięwzięcia była grupa 
realizująca projekt edukacyjny „Czas na 
zdrowie” wraz z opiekunem Bożeną Bła-
sińską. W skład grupy wchodzili uczniowie 
klasy Ia i Ib gimnazjum: Wiktoria Grab, 
Katarzyna Siuda, Julia Serwa, Aleksan-
dra Szymula, Sandra Szwed, Lucyna 
Tamm, Dominika Szenderewicz, Kinga 
Bebak, Eryk Serafiński i Bartosz Grelewski. 
Festyn cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem uczniów i rodziców. Zarówno młodzi 
jak i starsi zaangażowali się w szczytny 
cel - jakim jest propagowanie zdrowego 
stylu życie.     

APIS

Żyjmy zdrowo

Gościli Rafała Witka
Rafał Witek, autor powieści, wierszy i słuchowisk radiowych dla dzieci i 

młodzieży, gościł w gminie Legnickie Pole. Było to możliwe dzięki projektowi 
„Z książką na walizkach, czyli dolnośląskie spotkania pisarzy z młodymi czytel-
nikami” , realizowanego przez gminne biblioteki.

W spotkaniu autorskim uczestniczyły dzieci z klas II i III Szkoły Podstawowej z 
Bartoszowa i Mikołajowic. Impreza przebiegała w miłej atmosferze. Autor poprzez 
zabawy, zagadki oraz konkursy przybliżył przygody bohaterów swoich książek. 
Odpowiadał na pytania zainteresowanych, składał autografy na swoich książkach.

DG

Gościli na Zamku Piastowskim w Legnicy

Patrona poznali zakuci w dyby

Bawili się wspólnie
Uczniowie szkoły w Bartoszowie dzięki uprzejmości 

Niepublicznej Szkoły w Bartoszowie bawili się wspaniale 
na festynie rodzinnym na początku czerwca. Właściciele 
szkoły zapewnili dzieciom atrakcje z Nibylandii oraz 
poczęstunek. Natomiast Beata Stanaszek–Kata, nauczy-
cielka z Bartoszowa, zadbała o obecność na festynie 
strażaków i strażników miejskich w Legnicy. Zabawa była 
przednia! Pojawiła się zjeżdżalnia, był basen z kulkami, 
klown skręcający cuda z baloników i artystka malująca 
cuda na buziach. Nie zabrakło zumby i megabaniek my-
dlanych, a także przejażdżki wozem strażackim. 

Wszystkim dopisywały świetne humory: dzieciakom, 
rodzicom - którzy znaleźli chwilę wytchnienia w pracy, 
kadrze ze szkoły podstawowej w Bartoszowie, ekipie 
z Nibylaniii i naszym przesympatycznym strażnikom i 
strażakom. 

Festyn był dowodem na prawdziwą integrację z 
niepełnosprawnymi kolegami, jaka ma miejsce w Bar-
toszowie od początku roku szkolnego. To nie pierwszy 
raz, kiedy łączą swoje siły. Zapraszają się na zajęcia, 

uroczystości, imprezy, spotkania z ciekawymi gośćmi. 
Dzieciaki znają się już dobrze, lubią i wspierają. Dzięku-
jemy za wspólną zabawę!  

NB
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Ja, rodzina i kredki
Uczniowie ze szkoły w Mikołajowicach wygrali w konkursie pla-

stycznym „Ja i moja rodzina”, który zorganizowało Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci w Legnicy oraz Szkoła Podstawowa w Krzywej.

Konkurs ma pokazywać wartości rodzinne, rozwijać wyobraź-
nię i inwencję twórczą dzieci oraz młodzieży, a także znajomość 
różnorodnych technik plastycznych. 

I miejsce zdobyła Julia Kordek z klasy III b, natomiast na III 
miejscu uplasowała się Monika Wolanin z klasy II b. Gratulujemy!

SK

Uczennice narysowały… sukces

Narysowały i wygrały
Natalia Tataruda i Ola Jania - dwie 

uczennice Zespołu Szkół w Legnickim 
Polu odebrały nagrody IV Edycji Kon-
kursu Plastycznego „Rysuję PROW 2007 
– 2013”.  W  uroczystej gali rozdania 
nagród we Wrocławiu, która odbyła się 
17 czerwca, towarzyszyła laureatkom 
dyrektor szkoły.  

Organizatorem konkursu był Urząd 
Marszałkowski we Wrocławiu.  W ka-
tegorii szkół podstawowych II miejsce 
w konkursie zdobyła Natalia Tataruda 
z kl. V a, a w kategorii gimnazjów II 
miejsce przypadło Oli Jania z kl. III b. 

Nagrodami w konkursie były tablety, 
natomiast Zespół Szkół w Legnickim 
Polu otrzymał dwa czeki pieniężne 
o łącznej wartości 5 tys. zł. 

- Fundusze te przeznaczymy na za-
adaptowanie pomieszczeń na poddaszu 
szkoły na nowoczesną pracownię plastycz-
ną – cieszy się Dorota Anklewicz-Siczek, 
dyrektorka Zespołu Szkół w Legnickim 
Polu. Uczennice do konkursu przygotowała 
Jolanta Ubysz, która z  rąk Ewy Mań-
kowskiej, wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego, otrzymała podziękowania.

DAS

Przetestują nowoczesne 
technologie

Wielofunkcyjne centrum ba-
dawczo-rozwojowe i park techno-
logiczny z inkubatorem przedsię-
biorczości powstanie w Legnickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 
a konkretnie w podstrefie Legnickie 
Pole. Budowa ma ruszyć jeszcze 
w tym roku. Planuje się, że pracę 
tu znajdzie około stu osób. 

Waldemar Michałowski - właści-
ciel firmy Ritex, Rafał Jurkowlaniec 
- prezes LSSE, Arkadiusz Żurek - dy-
rektor generalny INTL oraz Henryk 
Babuśka - wójt gminy Legnickie Pole 
9 czerwca podpisali list intencyjny 
w tej sprawie. Kompleks stanie tuż 
obok zakładu Faurecia II w  Gnie-
womierzu.

- Budowa innowacyjnego i  inter-
modalnego logistycznego centrum 
badawczo-rozwojowego powinna ruszyć 
jeszcze w tym roku - mówi wójt Henryk 
Babuśka. -  Cieszy mnie, że to właśnie 
ofertę naszego samorządu przyjął 
inwestor.  Wiemy, że oprócz gminy 
Legnickie Pole rozważano jeszcze trzy 
inne lokalizacje, m.in. w województwie 
opolskim i lubuskim. 

W  pierwszym etapie inwestycji 
w Gniewomierzu, przy drodze powia-
towej, inwestor zakłada postawienie 
hali o powierzchni około 17 tys. mkw. 

- To w niej powstanie centrum ba-
dawczo-rozwojowe, gdzie będą testowa-
ne nowe rozwiązania technologiczne dla 
wielu branż - wyjaśnia Krzysztof Dusz-
kiewicz, zastępca wójta. - W  drugim 
etapie zadaszone zostanie dodatkowo 
3000 mkw. hali z przeznaczeniem na 
park technologiczny. Ma on ściśle współ-
pracować z innymi zakładami branży 
automotive na naszym terenie. Łącznie 
realizacja obu etapów może pochłonąć 
około 45 mln zł. Zatrudnienie w nowej 
fabryce docelowo może znaleźć około 
80 - 100 osób. 

Rozmowy z inwestorem toczyły się 
już od kilku miesięcy. Wstępnie gmina 
zadeklarowała pomoc i współpracę przy 
inwestycji w Gniewomierzu.

- Zaproponowałem przedstawicielom 
inwestora daleko idące wsparcie przy 
załatwianiu wszelkich formalności 
związanych z  uruchomieniem zakła-
du w  naszej części strefy. Myślę, że 
doświadczenie urzędników pomocne 
będzie również przy rekrutacji pra-
cowników – podkreśla wójt Henryk 
Babuśka.

MB

Balony, tańce i bańki mydlane 
Dmuchańce, pokazy strażackie, malowanie twarzy – w tym 

roku z okazji Dnia Dziecka przygotowano wiele atrakcji dla 
najmłodszych mieszkańców gminy.

Zabawa była przednia. Zadbano nie tylko o uśmiech, ale 
i bezpieczeństwo maluchów. 

W programie, który przygotował Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Legnickim Polu wraz z radami sołeckimi poszczegól-
nych wsi, znalazły się atrakcyjne przedstawienia, dmuchańce, 

pokazy strażackie, warsztaty, malowanie twarzy, stoiska 
z kreatywnymi balonami, pokazy baniek mydlanych oraz gry. 

30 maja swoje uroczystości zorganizowało sołectwo: 
Lubień, Legnickie Pole, Taczalin oraz Ogonowice. Kolejne 
imprezy z okazji święta najmłodszych odbyły się 7 czerwca 
w: Mikołajowicach, Strachowicach, Nowej Wsi Legnickiej 
oraz Gniewomierzu. 

DG
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Korzystaj z Karty Dużej Rodziny
Do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny 

zachęca mieszkańców Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Legnickim Polu. Dokument upoważnia rodziny wielo-
dzietne do korzystania z wielu zniżek w ponad 700 firmach 
i instytucjach w całej Polsce. Karta zapewnia zniżki przy 
zakupie żywności, kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, 
zabawek oraz paliwa. Pozwala też obniżyć rachunki za usługi 
telekomunikacyjne czy bankowe.

Karta Dużej Rodziny przysługuje każdej rodzinie z co 
najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodów. Wydawana 
jest na 3 okresy: 

• do ukończenia 18. roku życia,
• do ukończenia 25. roku życia, jeżeli dziecko konty-

nuuje naukę,
• dożywotnio dla rodziców oraz dzieci z orzeczonym stop-

niowym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy wypełnić i 

złożyć stosowny wniosek, który dostępny jest w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. Do wniosku 
należy dołączyć:

• kserokopię dowodu osobistego (swojego oraz małżonka), 
• kserokopie dowodów osobistych bądź aktów urodze-

nia dzieci.

Więcej informacji udzieli Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Legnickim Polu pod tel. 76 85 82 843. 

SZ

Bądź modny. Noś odblaski!
Dlaczego warto nosić odbla-

ski? Jak bezpiecznie podróżować 
samochodem? Gdzie bez naraża-
nia życia poruszać się rowerem? 
Profilaktyczną akcję edukacyj-
ną dla uczniów Zespołu Szkół w 
Legnickim Polu przeprowadzili 
policjanci 18 czerwca. Chodziło o 
upowszechnienie wśród dzieci i 
młodzieży wiedzy o bezpieczeń-
stwie w ruchu drogowym oraz o 
kształtowanie właściwych postaw 
wobec powstających zagrożeń.

Akcję zorganizowała Gmina Legnic-
kie Pole wspólnie z Wydziałem Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Legnicy oraz Zespołem Szkół w Le-
gnickim Polu. 

Przede wszystkim przypominano o 
ustawowym obowiązku noszenia ele-
mentu odblaskowego od zmierzchu do 
świtu poza obszarem zabudowanym. 

Podczas spotkania st. sierż. Jagoda 
Jarmakowicz wspólnie z post. Mariu-
szem Bojarczukiem z KMP w Legnicy 
przekonywali uczniów, dlaczego warto 
stosować elementy odblaskowe, jak bez-
piecznie podróżować w samochodzie, a 

także jak poruszać się po ulicy, chodniku 
i podczas jazdy rowerem. 

- Poruszając się drogą po zmroku w 
miejscu słabo widocznym pieszy jest 
widoczny dopiero z 30 metrów. Założe-
nie elementu odblaskowego zwiększa 
tę odległość nawet do 200 metrów. A to 
znacząco wydłuża czas reakcji kierowcy 
i zwiększa bezpieczeństwo pieszego – 
podkreślali policjanci. 

Biorąc udział w programie gmina 
Legnickie Pole pragnie zaszczepić wśród 
uczniów modę na noszenie elementów 
odblaskowych. Wszyscy uczestnicy 
spotkania otrzymali od Wójta Gminy 
Legnickie Pole elementy odblaskowe, 
które mają sprawić, ze podczas wakacji 
będą bezpieczniejsi. 

- Nie jest to duży wydatek dla gmin-
nego budżetu. Natomiast wyposażenie 
naszych najmłodszych mieszkańców w 
elementy odblaskowe znacznie poprawi 
ich bezpieczeństwo – wyjaśnia wójt 
Henryk Babuśka. - Apeluję o używanie 
odblasków po zmroku, bo chcę, żebyśmy 
po wakacjach wszyscy spotkali się w 
szkole, w tym samym gronie, cali i zdrowi.  

MBA

Kubuś Puchatek zajechał  
do Kłębanowic

Żółty, z dużym brzuszkiem, w czerwo-
nym kubraczku. Takiego gościa w Kłę-
banowicach jeszcze nie było. Ulubieniec 
dzieci Kubuś Puchatek  odwiedził wieś  
w sobotę, 20 czerwca. Imprezę zorga-
nizowała rada sołecka, działacze klubu 
sportowego Zryw Kłębanowice, Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim 
Polu, oraz firmy Kaufland Legnica i Lidl. 

Bawili się najmłodsi i dorośli. Dzieci 
uczestniczyły w kilkugodzinnej zabawie 
na świeżym powietrzu  prowadzonej 
przez niezastąpiony Fitness Centrum 

48 Legnica. Rywalizacja oparta na 
zwinności, szybkości i sile przebiegała 
w sztafetach, walczono na torze prze-
szkód, przechodzono przez tunel, były 
rzuty do kosza i bramki. Dla dorosłych 
przygotowano tradycyjne przeciąganie 
liny. Nie obyło się bez  zwinnych pod-
skoków w rytmach muzyki. Za udział 
w grach i zabawach każdy uczestnik 
otrzymał nagrodę rzeczową. Uśmiechy 
nie schodziły z twarzy najmłodszych. 
Gratulujemy wspaniałej organizacji.

MW


