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Baby,  
ach te baby...
W tym roku GOKiS świętował   
Dzień Kobiet inaczej. W sobotni  
poranek, 7 marca,  prawie  
60 pań wyjechało w słoneczne  
ośnieżone  góry. 
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SOS 
w Koskowicach

Wojewoda  
nagrodził sołtysów
W środę, 11 marca, w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 
odbyła się uroczysta gala  
podsumowująca piątą edycję  
konkursu Sołtys Roku.

Świetlice się 
rozkręcają 
W gminie Legnickie Pole działają 
świetlice środowiskowe w Raczkowej, 
Gniewomierzu i Taczalinie. Są to placówki 
wsparcia, które prowadzą działalność 
opiekuńczo-wychowawczą.
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Dzisiaj mi wesoło
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SOS w Koskowicach
Nic tak nie poprawia 
nastroju w sobotnie 
przedwiośnie jak 
widok twórczych, 
chętnych do pracy 
dzieci. Zaczęliśmy 
bardzo profesjonalnie: 
od lekkiej przekąski 
i porannej prasówki 
(na głowie). Potem 
już tylko gładko szło. 
Dwie godziny minęły 
niepostrzeżenie. Na 
efekt końcowy wnętrza 
naszej salki musimy 
jeszcze poczekać, ale 
najważniejsze dobrze 
zacząć!

Pasmo sukcesów 
p„Za dobre serce, które pochyla się 

nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za 
wrażliwą duszę, która przynagla do czy-
nienia dobra, za bezinteresowną pomoc 
i życzliwość” - to słowa podziękowania 
starosty legnickiego Janiny Mazur 
skierowane do Zofii Soroczyńskiej i  
Renaty Szmuc - opiekunek szkolnego 
koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dzia-
łającego w Zespole Szkół w Legnickim 
Polu. Obie panie zostały wyróżnione za  
zaangażowanie w pracy na rzecz dzieci, 
a ich koła znalazły się w dziesiątce naj-
lepszych w powiecie legnickim.
p10 marca 2015 r. w Legnicy roz-

strzygnięto 10. konkurs krajoznawczy 
ph. „Znam powiat legnicki jak swój 
dom”, którego organizatorem było 
PTTK Legnica oraz Starostwo Powia-
towe. Zespół Szkół w Legnickim Polu 
reprezentowali: Anna Maras, Magda-
lena Wrona oraz Szymon Kuprianiuk. 
Uczniowie zmierzyli się z pytaniami 
z zakresu przyrody i historii. Musieli 
również rozpoznać  miejsce na fotografii 
przedstawiające osobliwości naszego 
powiatu i wykonać plakat prezentujący 
ciekawostki ze swojej gminy. Pierwsze 
miejsce  było uwieńczeniem długotrwa-
łej pracy uczniów i ich opiekuna Jadwigi 
Sowińskiej. Gratulujemy!
pOgromnym sukcesem może się 

pochwalić Dominika Misiak, uczennica 
klasy III b, która dostała się do finału 
olimpiady wiedzy o KGHM i regionie 
organizowanym przez Towarzystwo 
Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego w 
Sieroszowicach. Ostatecznie nasza gim-
nazjalistka zajęła 5. miejsce, a w nagrodę 
pojedzie na wycieczkę do Warszawy, 
gdzie m.in. zwiedzi m.in. Sejm i Senat 
oraz spotka się z parlamentarzystami.
pNie maleje liczba nagród w kon-

kursach plastycznych, które rokrocznie 
prowadzi Jolanta Ubysz, nauczyciel 

plastyki, techniki, sztuki i ceramiki. To 
właśnie pod jej czujnym okiem pracują 
kreatywni uczniowie z Zespołu Szkół w 
Legnickim Polu. Oto ich sukcesy:

–  W konkursie „Psiaki, kociaki i inne 
zwierzaki” nagrody otrzymali: 
Natalia Fischer, Beata Barańska, 
Natalia Tataruda, Patrycja Maj-
chrzak, Kamila Król, Katarzyna 
Sobańska.

–  W konkursie „Sprzątanie to fajne 
zadanie” nagrody otrzymali: Alicja 
Huk, Martyna Pelwecka, Malwina 
Tataruda, Patrycja Majchrzak, 
Lucyna Tamm.

–  W konkursie „Chrońmy przyrodę 
ojczystą” organizowanym przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
wyróżnienia zdobyły uczennice: 
Anna Maras, Suzanne Oleksyn.

–  W konkursie  plastycznym „W 
magicznym lesie” nagrody i wyróż-
nienia otrzymały: Daria Majewska, 
Suzanne Oleksyn, Emilia Kwa-
śniak, Natalia Tataruda, Dominika 
Misiak, Malwina Socha, Klaudia 
Chrostek 

pMówiąc o sukcesach nie sposób 
pominąć osiągnięć sportowych. Trud-
no też wymienić wszystkie nagrody i 
wyróżnienia zdobyte w bieżącym roku 
szkolnym przez uczniów z Zespołu Szkół 
w Legnickim Polu. Oto ich sukcesy z 
ostatnich miesięcy:

–  3. miejsce chłopców do lat 13 w 
Powiatowym Halowym Turnieju 
Piłki Nożnej,

–  4. miejsce w Powiatowych Igrzy-
skach LZS i Mieszkańców Wsi w 
kategorii szkół podstawowych,

–  6. miejsce w Powiatowych Igrzy-
skach LZS i Mieszkańców Wsi w 
kategorii gimnazjów.

Gratulujemy i czekamy na dalsze 
sukcesy!

Kreatywne umysły z Bartoszowa w akcji
Pierwszaki ze Szkoły Kreatywnych 

Umysłów  miały okazję pochwalić się swo-
imi wiadomościami z anatomii człowieka 
podczas lekcji otwartej, która odbyła się 
5 marca br.  

Na zajęcia licznie przybyli rodzice, przed-
stawiciele klasy II  z wychowawczynią i 
dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu 
Dorota Anklewicz-Siczek. Goście mogli 
zaobserwować efekty pracy metodą pro-
jektów. Bohaterowie spotkania nie mieli 
łatwego zadania, bowiem „Projekt Czło-

wiek” realizowany był na przełomie listo-
pada i grudnia. Po ponad dwumiesięcznej 
przerwie wychowawczyni  przygotowała  
swoim  uczniom zadania wymagające po-
służenia się nabytymi podczas zajęć SKU 
umiejętnościami. Dzieci poradziły sobie ze 
sprawdzianem znakomicie. Z dumą zapre-
zentowały klasową maskotkę – szkieletora 
Kostka - bez problemu nazywając większość 
jego kości. Dzięki zabawie z interaktywnym  
modelem człowieka rozpoznały najważniejsze 
organy człowieka. Narządy zmysłów również 

nie stanowiły żadnej tajemnicy dla małych 
anatomów. Jest to dowód na to, że nawet 
tak abstrakcyjne dla sześcio-,  siedmiolat-
ków tematy jak budowa  człowieka,  mogą  
być dla nich interesujące pod warunkiem, 
że będą  podane w przystępny i atrakcyjny 
sposób, przy wsparciu ciekawych pomocy 
dydaktycznych i TIK.

Współfinansowany z funduszy Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego projekt „Szkoły Kreatywnych 
Umysłów”, jest realizowany w Szkole Podsta-

wowej w Bartoszowie już drugi rok. Celem 
projektu jest opracowanie jednego innowa-
cyjnego programu nauczania na cały etap 
edukacji wczesnoszkolnej i dwóch programów 
zajęć pozalekcyjnych, zwiększających szanse 
uczniów zdolnych oraz mających trudności 
w nauce. W ramach projektu szkoła została 
wyposażona w specjalnie dobrane pomoce 
dydaktyczne i sprzęt IT. Realizacją projektu 
zajęły się: Beata Stanaszek–Kata (już drugi 
rok) i Natalia Bohun (pierwszy rok).

NB

Wojewoda 
nagrodził sołtysów

W środę, 11 marca, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódz-
kim we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala podsumowująca 
piątą edycję konkursu Sołtys Roku. Celem  konkursu jest 
uhonorowanie i promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, 
którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

W gronie nominowanych w konkursie na Sołtysa Roku 
2014 z naszej gminy znalazła się Edyta Paczkowska-Pater, 
sołtys wsi Lubień, która otrzymała wyróżnienie za szczególne 
osiągnięcia i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. 

W tym roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
wpłynęło 78 kandydatur z 49 gmin. W kolejnym etapie 
kapituła dokonała wyboru dziesięciu finalistów, z których 
wyłoniono trójkę laureatów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Dzisiaj mi  
wesoło,  
bo przybyła  
wiosna 

Z piosenką na ustach przedszkolaki radośnie 
rozpoczęły uroczyste obchody Dnia Wiosny. 
W pięknie udekorowanej sali dzieci uczestniczyły 
w zabawach i konkursach przygotowanych 
przez panią Kasię i panią Basię. Wszystkie 
grupy  i wychowawczynie specjalnie na tę okazję 
przygotowały wiosenne kwiaty i plakaty. Tego 
dnia nie zabrakło występów artystycznych, 
które zostały nagrodzone gromkimi brawami. 
Przedszkolaki przegoniły srogą zimę poprzez 
spalenie Marzanny a następnie wyruszyły na 
poszukiwanie zwiastunów wiosny.

AgnieszkA PisulskA

W tym roku GOKiS świętował  
Dzień Kobiet inaczej. W sobotni 
poranek, 7 marca,  prawie 60 pań 
wyjechało w słoneczne, ośnieżo-
ne  góry. 

 W programie wycieczki nie mogło 
zabraknąć kulturalnego akcentu, tym 
razem było to zwiedzanie jelenio-
górskiego Muzeum Przyrody, gdzie 
prezentowane są wystawy stałe i cza-
sowe, malowidła ścienne, ekspozycja 
historyczna czy plenerowa wystawa 
uli figuralnych. Największe wrażenie 
zrobiły jednak różnego koloru i wiel-
kości okazy motyli. 

Jednak to Park Wodny Tropika-
na w Hotelu Gołębiewskim u stóp 
Śnieżki był najbardziej oczekiwaną 
atrakcją. Ogrzewany basen, pobyt 
w różnego rodzaju jaccuzi, base-
nach  z hydromasażem, saunach, 
grocie solnej i  lodowej sprawił, iż 

czas umknął nieubłaganie szybko. 
Zrelaksowane uczestniczki posiliły 
się pysznym domowym obiadem 
w stołówce Szkoły Podstawowej w 
Karpaczu. Na koniec wycieczki nie 

obeszło się bez zakupu górskich 
oscypków i pamiątek. W drodze po-
wrotnej zrelaksowane panie prosiły 
o kolejne takie atrakcje.

Małgorzata WasyleWicz

Baby, ach te baby…

Bliżej książki
W  środę, 11 marca, w  Bibliotece 

Publicznej w Legnickim Polu odbył się 
konkurs czytelniczy na podstawie książki 
Tomasza Trojanowskiego pt. „Kocie 
historie”. Jest to książka pełna ciepła 
i  humoru, której bohaterami są trzy 
koty: Herman, Zofia i Gienio mieszkające 
w domu Dużego. Właściciel ma do nich 
anielską cierpliwość, a jego pupile mnó-
stwo czasu i moc szalonych pomysłów. 
Uwielbiają, gdy coś się dzieje, a gdy jest 
nudno wpadają na genialne pomysły. 
Potrafią nawet zmienić się w detekty-
wów, gdy wymaga tego sytuacja. Ich 
specjalnością jest szalona zabawa. 

W  turnieju współzawodniczyło 
walczyło osiemnastu zawodników 
z klas drugich i trzecich szkół podsta-
wowych z Mikołajowic i Bartoszowa. 

W pierwszym etapie konkursu zadaniem 
uczestników była pisemna odpowiedź 
na pytania dotyczące losów bohaterów 
książki. Wyłoniono czterech finalistów: 
Jakub Kordek, Julia Kordek, Klaudia 
Frąc i Aleksandra Kaśczyszyn. Wszyscy 
biorący udział w  turnieju otrzymały 
nagrody w postaci książek.Laureatom 
serdecznie gratulujemy i  życzymy 
powodzenia w  finale, który zostanie 
rozegrany 15 kwietnia w  Legnickiej 
Biblioteki Publicznej. W finale tematyka 
dotyczyć będzie książki „Julka i koty”. 
Celem konkursu jest popularyzacja 
literatury dziecięcej, kształtowanie 
kultury i aktywności czytelniczej oraz 
promowanie kulturalnego i życzliwego 
współzawodnictwa.

Dg

Nowa pracownia w szkole
W Zespole Szkół w Legnickim Polu 

uruchomiono EEG – biofeedback. Pro-
gram służy wspomaganiu funkcjonowa-
nia fal mózgowych. Przeznaczony jest 
dla wszystkich, którzy chcą wzmocnić 
przebieg procesów poznawczych czyli 
wspomóc przyswajanie wiedzy. Pracow-
nia została zakupiona dzięki Programo-
wi Wolontariatu Pracowniczego firmy 
Henkel i Robertowi Zdanowskiemu, 

który jest autorem projektu. Jest to już 
piąty projekt realizowany przez firmę 
Henkel w Zespole Szkół. Poprzednio, 
w ramach współpracy, powstała sala 
poznawania świata, gdzie znalazły 
się odpowiednie sprzęty stymulujące 
słuch, mowę i koordynację ruchową, 
trzy tablice interaktywne i wyposażenie 
sali w Mikołajowicach.

Jz
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Poetycko w przedszkolu
„Wiersze Wandy Chotomskiej 

dobrze znamy, bo codziennie ich 
słuchamy” - pod takim hasłem 
odbyło się kolejne spotkanie 
z twórczością poetki. 

Przedszkolaki symbolicznie wje-
chały do krainy pt. „Bańkowice 
Mydlane” i wspólnie uczestniczyły 
w zabawach muzyczno-ruchowych. 
Dzieci z grupy 3- i 4-latków zapre-
zentowały inscenizacje pt. „Dziewięć 
bałwanków” i „Lisek”, które bardzo 
spodobały się przedszkolakom. Nie 
zabrakło też czytania wierszy autorki 
przez  Emilię Saczyńską z  uczen-
nicami ze Szkoły Podstawowej. 
Na zakończenie wszyscy bawili się 
mydlanymi bańkami.

AgnieszkA PisulskA

Halowy turniej piłki nożnej

Kopali na hali
W sobotę, 21 lutego, zakończył się 

turniej halowy w Legnickim Polu zor-
ganizowany przez Dariusza Mendryka, 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Legnickim Polu i Gminę Legnickie 
Pole. W zawodach startowało pięć ze-
społów: Prochowiczanka Prochowice, 
Ikar Miłogostowice i Grom Gromadzyń 
Wielowieś oraz dwa wystawione przez 
Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Mi-
kołajowice.  

Młodzieżowcy z Mikołajowic wy-
stąpili w następującym zestawieniu:

Orzeł I: Dawid Kaczmar, Krzysztof 
Dragan, Kamil Brodzik, Mateusz Pro-
kopczak, Andrzej Amlicki, Paweł Malik, 
Marek Nieplowicz, Kacper Mach.

Orzeł II: Sebastian Majchrzak, Ja-
kub Wilk, Mateusz Najwer, Krzysztof 
Dziadyk, Mariusz Sapalski, Marceli 
Cisowski, Mateusz Krupieczowicz.

Mecze rozgrywane były systemem: 
każdy z każdym. Po podliczeniu punk-
tów wyłoniono zwycięzców.  Pierwsze 
miejsce wywalczył Grom Gromadzyń 
Wielowieś, drugie – „Orzeł” Mikołajo-
wice (II), trzecie – Ikar Miłogostowice, 

czwarte – Orzeł Mikołajowice (I) a 
piąte – Prochowiczanka Prochowice.

Warto wspomnieć, że najlepszym 
bramkarzem turnieju został Sebastian 
Majchrzak reprezentujący barwy „Orła” 
Mikołajowice. 

Wszystkim piłkarzom pragniemy 
należą się podziękowania za walkę 
fair-play w turnieju. Turniej przyniósł 
mnóstwo ciekawych spotkań, emocji i 
dobrej zabawy. Do dyspozycji zespołów 
przygotowane były: szatnie, woda 

mineralna, słodycze i kiełbaski z gril-
la. Celem turnieju była popularyzacja 
piłki nożnej i umożliwienie młodzieży 
udziału w atrakcyjnej formie czynnego 
wypoczynku oraz sportowej rywalizacji 
w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Nad sprawnym przebiegiem zawo-
dów czuwali sędziowie wspierani przez 
Dariusza Mendryka.

Na zakończenie turnieju wręczono 
puchary i dyplomy dla uczestników.

Dg

Z łukiem w ręku 
W sobotę, 21 lutego, w Legnickim Polu rozegrano zawody 

łucznicze. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Legnickim Polu oraz działający przy nim  
Klub „Tatar” Legnickie Pole. Udział w zawodach wzięły 
następujące kluby: „Talent” Wrocław, „Irokez” Legnica, 
„Centaur” Kunice i „Tatar” Legnickie Pole. Zawody rozegrano 
z podziałem na kategorie: apacz, orlik i oldboy. 

Oto zwycięzcy:
APACZ DZIEWCZĘTA
1. Alicja Huk - „Talent” Wrocław – 333 pkt.
2. Nina Bazylczyk - „Irokez” Legnica – 298 pkt.
3. Mirela Kraińska - „Irokez” Legnica – 295 pkt.
4. Maja Majchrzak - „Tatar” Legnickie Pole – 293 pkt.
5. Alicja Majchrzak - „Tatar” Legnickie Pole – 212 pkt.
APACZ CHŁOPCY
1. Borys Bazylczyk - „Irokez” Legnica – 328 pkt.
2. Maciej Smykowski - „Centaur” Kunice – 302 pkt.
3. Miłosz Kirow - „Irokez” Legnica – 292 pkt.
4. Jakub Korzeniewski - „Irokez” Legnica – 282 pkt.
ORLIK DZIEWCZĘTA
1. Oliwia Klimek - „Irokez” Legnica – 279 pkt.
2. Patrycja Wolska - „Irokez” Legnica – 273 pkt.
3. Dominika Niedojadło - „Centaur” Kunice – 190 pkt.
4. Anna Grelewska Anna - „Tatar” Legnickie Pole – 154 pkt.
ORLIK CHŁOPCY
1. Grzegorz Słomka - „Irokez” Legnica – 223 pkt.
2. Łukasz Kwaśniak - „Tatar” Legnickie Pole – 196 pkt.
3. Arkadiusz Kapral - „Tatar” Legnickie Pole – 147 pkt.
OLDBOY
1. Marek Huk - „Tatar” Legnickie Pole – 324 pkt.
2. Bartłomiej Bazylczyk - „Irokez” Legnica – 308 pkt.
3. Krzysztof Kitajewski - „Irokez” Legnica – 126 pkt.

DAgA

Adam Wasilewski 
najpopularniejszym 
sportowcem naszej gminy

Adam Wasilewski został lau-
reatem plebiscytu na najpopular-
niejszego sportowca 2014 w gminie 
Legnickie Pole. 

Uroczysta Gala Sportu odbyła się 27 
lutego w Legnicy, plebiscyt organizował 
www.lca.pl. Adam Wasilewski jest wy-
chowankiem GOKiS Legnickie Pole, 
następnie trafił do juniorów  Miedzi 

Legnica. W poprzedniej rundzie grając 
w rezerwach Miedzi zdobył 23 gole i 
tym samym został królem strzelców IV 
ligi.  Były zawodnik KS Legnickie Pole i 
Prochowiczanki Prochowice od stycznia 
trenuje z pierwszą drużyną Miedzi Le-
gnica. Gratulujemy sportowej postawy 
i życzymy udanych występów w I lidze. 

kAes 

Świetlice się rozkręcają 
W  gminie Legnickie Pole 

działają świetlice środowiskowe 
w  Raczkowej, Gniewomierzu 
i  Taczalinie. Są to placówki 
wsparcia, które prowadzą zor-
ganizowaną działalność opiekuń-
czo-wychowawczą pozwalającą 
na racjonalne zagospodarowanie 
czasu wolnego od zajęć szkol-
nych  dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia w świetlicach sa bez-
płatne i odbywają się w godzinach 
popołudniowych dwa razy w tygo-
dniu po dwie godziny. Świetlice 
oferują zajęcia plastyczne, mu-
zyczne, rekreacyjno-sportowe 

i edukacyjne. W świetlicach dzieci 
pokonują trudności w nauce przy 
pomocy wykwalifikowanych peda-
gogów, bezpiecznie spędzają wol-
ny czas, kształtują właściwe po-
stawy społeczne poprzez zajęcia 
edukacyjno-profilaktyczne. Mogą 
tam odrobić zadania domowe. 

Oferta świetlic adresowana 
jest szczególnie do dzieci z ro-
dzin potrzebujących wsparcia. 
Zapraszamy również wszystkie 
chętne dzieci do odwiedzania 
świetlic i  aktywnego udziału 
w zajęciach! 

gOPs


