
Legnickie Pole
NASZE

Dodatek samorządowy „Tygodnika Regionalnego Konkrety”                            25 lutego 2015 r.

Feryjny...  
żar tropików
W piątek, 23 stycznia, grupa z GOKiS 
Legnickie Pole wybrała się na feryjny 
wyjazd do Berlina – Tropical Islands. 
Młodzież spędziła dzień zabawy, radości 
i relaksu w temperaturze... 26 stopni! 
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Karnawałowo  
w przedszkolu

Zapusty,  
że hej!
„Senior to też człowiek” – pod takim 
hasłem odbyły się tegoroczne „zapusty” 
w Nowej Wsi Legnickiej. Impreza  
odbyła się w sobotę, 14 lutego, 
w świetlicy wiejskiej. 

Nowi sołtysi  
i rady sołeckie
W piątek, 6 lutego, zakończył się cykl 
zebrań w gminie Legnickie Pole, które 
wyłoniły nowych sołtysów i rady sołeckie 
w 17 sołectwach naszej gminy.  
Ich kadencja potrwa do 2019 r. 

strona 2
Kolędowo,  
serdecznie,  
rodzinnie
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim 
Polu tradycyjnie w styczniu od wielu lat 
organizuje spotkania z kolędą w gminie. 
W tym roku kolędowano 14 stycznia 
w Taczalinie. Tego dnia odbyła się tu również 
zabawa choinkowa z prezentami i paczkami 
świątecznymi dla dzieci. strona 4

Ach, co to był za bal! W środę, 11 lutego w Przedszkolu 
w Legnickim Polu zorganizowano długo wyczekiwany 
bal karnawałowy. Tym razem zabawę poprowadziła 
sympatyczna animatorka, która zaprosiła wszystkie 
przedszkolaki do tańca i wspólnej zabawy. 
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TeaTralny finał ferii

„Brzydkie  
kaczątko”  
na wesoło

30 stycznia 2015 r. w  Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu miało miejsce zakończenie ferii zimowych. Naj-
młodsi mogli obejrzeć spektakl teatralny pt.: „Brzydkie 
Kaczątko” na motywach baśni H.Ch. Andersena, przy-
gotowany przez teatr „W drodze”. Od początku insce-
nizacja przykuła uwagę dzieci. Atrakcyjna 
scenografia, dialogi i reżyseria zachęcały do 
czynnego wysłuchania i oglądania. Historia 
kaczątka została przedstawiona w wesoły 
i żartobliwy sposób. Różniło się ono od pozo-
stałych kaczątek, dlatego było wyśmiewane 
i gorzej traktowane. Czuło się niepotrzebne 
i  niekochane. Dzieci dowiedziały się, że 
najważniejsze jest posiadanie dobrego serca. 
„Brzydkie kaczątko” jest bajką, która uczy 
tej prawdy. Mimo wzruszającego przesłania 
płynącego ze spektaklu, został on utrzy-
many w wesołym tonie. Aktorki używały 
kukiełek i  wielu ciekawych rekwizytów, 
które przyciągały uwagę dzieci i wywołały 

na ich twarzach uśmiech. Ogromnym walorem była 
muzyka odzwierciedlająca uczucia, jakie towarzyszyły 
widzom. Ponadczasowe przesłanie spektaklu pokazało 
dzieciom, w jaki sposób stać się lepszym człowiekiem, 
jak nie należy oceniać innych po ich wyglądzie. Ważne 
jest nie tylko to, co widzimy na zewnątrz, ale wnętrze 
każdego człowieka, jego serce.

Dzieci gromkimi brawami podziękowały aktorkom za 
spektakl i z uśmiechem na twarzy wróciły do domów, by 
tam wspólnie podzielić się swoimi wrażeniami. Mamy 
nadzieję, że spektakl u wielu z nich zapadnie głęboko 
w pamięci. 

Kams

Zapusty, że hej!
„Senior to też człowiek” – pod 

takim hasłem odbyły się tegoroczne 
„zapusty” w Nowej Wsi Legnickiej.

Impreza odbyła się w sobotę, 14 lute-
go, w świetlicy wiejskiej. Frekwencja – 
jak zwykle – dopisała. Seniorzy ochoczo 
stawili się na zorganizowane dla nich 
spotkanie. Na imprezę, którą zorganizo-
wał Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w  Legnickim Polu i  Stowarzyszenie 
„Nasza Nowa Wieś”, przybyło blisko 
50 osób. Zaproszono także specjalnych 
gości. Wśród nich byli państwo Tekliń-
scy i Jakubów z Koskowic. Zabawa, jak 
zgodnie mówią seniorzy, był przednia 
i trwała do późnych godzin nocnych. 

Oprócz sąsiedzkich rozmów, był 
czas na konkursy, tańce i wspólne śpie-
wanie. Oprawę muzyczną sobotniego 
spotkania zapewnił zespół „Pogórzanie” 
z Paszowic. Oprócz znanych i lubianych 
biesiadnych piosenek członkowie ze-
społu starali się przypomnieć zebranym 
zwyczaje, które towarzyszyły, a czasem 
jeszcze towarzyszą mieszkańcom wsi 
w czasie tłustego czwartku i dni kar-
nawałowych, poprzedzających wielki 
post. Dodajmy, że wszystkie zapustowe 
potrawy przygotowały panie z  Koła 
Gospodyń Wiejskich. A  były pyszne, 
że palce lizać!

Monika Łukaszów

Karnawałowo w przedszkolu
Ach, co to był za bal! W środę, 11 lutego w 

Przedszkolu w Legnickim Polu zorganizowano 
długo wyczekiwany bal karnawałowy. Tym razem 
zabawę poprowadziła sympatyczna animatorka, 
która zaprosiła wszystkie przedszkolaki do tańca 
i wspólnej zabawy. Dzieci przebrane w wyma-
rzone stroje uczestniczyły w karnawałowych 
szaleństwach. Wspólnie z wodzirejką tańczyły 
proste układy taneczne oraz brały udział w licz-
nych zabawach i konkursach. Podczas balu miało 
również miejsce wręczenie nagród i dyplomów 
laureatom konkursu plastycznego pt. „Maska 
karnawałowa” zorganizowanego przez Joannę 
Krzeczkowską. Na zakończenie wszystkie ba-
lujące dzieci pozowały do pamiątkowych zdjęć.

agnieszka kruczkowska
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Nasze gołębie w Kielcach 
Prawdziwe ptasie piękności uczestni-

czyły 24 i 25 stycznia w Targach Kielce 
na Ogólnopolskiej Wystawie Gołębi 
Rasowych i Drobnego Inwentarza 
oraz Targach Akcesoriów dla Gołębi. 
To największa wystawa gołębi, drobiu 
i królików w Polsce, ponieważ w Kiel-
cach podziwiać można było w sumie 
aż 6500 tysiąca sztuk, w tym aż 5500 
tysiąca gołębi, niemal 600 kur a także 
140 królików. Targowe hale wypełnili 
goście z całej Polski i z zagranicy – 
Czech, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, 
Litwy i Łotwy. 

W zawodach uczestniczyli również 
mieszkańcy gminy Legnickie Pole: Ro-
bert Michałowski, Tadeusz Szwed i Piotr 

Sztochel, którzy zajęli wysokie miejsca. 
W rasie Brodawczak Polski zwyciężył, 
zdobywając tytuł mistrza Polski – Ro-
bert Michałowski, uzyskując 377 pkt. 
Jego champion uzyskał 96 pkt. na 100 
możliwych. W tej samej konkurencji 
drugim wicemistrzem Polski z 375 
pkt. został Tadeusz Szwed. Jego gołąb 
otrzymał 95 pkt. na 100 możliwych. W 
rasie Garłacz Norwicki (rasa angielska) 
mistrzem Polski został Piotr Sztochel 
otrzymując 380 pkt. Jego champion 
zdobył 96 pkt. na 100 możliwych. Warto 
dodać, że w wystawie wzięło udział 
blisko 500 hodowców. 

Gratulujemy naszym mistrzom.
DG 

Feryjny... żar tropików
W piątek, 23 stycznia, grupa z 

GOKiS Legnickie Pole wybrała się na 
feryjny wyjazd do Berlina – Tropical 
Islands. Młodzież spędziła dzień zaba-
wy, radości i relaksu w temperaturze... 
26 stopni! Turyści z Legnickiego Pola 
zobaczyli największą w Europie egzo-
tyczną strefę saun i Morze Południowe 
z piaszczystą plażą. 

Dla młodszych dzieci przygoto-
wane były liczne atrakcje w klubie 
Tropino, m.in.: gokarty, trampoliny, 
napowietrzne labirynty, rowery wod-

ne. Naszych entuzjastów aktywnego 
wypoczynku zainteresowały cztery 
zjeżdżalnie wodne o różnym stopniu 
trudności. Uczniowie zwiedzali wioskę 
tropikalną, której największą atrakcją 
jest oryginalna architektura – budowle 
pochodzące z krajów zwrotnikowych. 

Pod dachem kampusa obejrzeliśmy 
około 600 rodzajów tropikalnych roślin. 
Swój czas spędzili również nad Laguną 
Bali, którą otaczają skały, palmy, balij-
skie chaty i typowa dla Bali „małpia 
skała“. Dzięki grocie z wodospadem 

najmłodsi mogli poczuć atmosferę 
prawdziwej dżungli. Niezapomniane 
wodne szaleństwa zagwarantował 
kanał ze sztucznymi falami, dwie 
podziemne ślizgawki, a także jaccuzzi. 
Podczas pobytu na wyspie tropikalnej 
uczniowie poznali na własnej skórze, 
jakimi cechami odznacza się klimat 
równikowy. Uczniowie wizytę w Tro-
pical Islands na pewno zapamiętają 
na długo.

KAMS 

W piątek, 6 lutego, zakończył się tegoroczny cykl zebrań wiejskich w gminie 
Legnickie Pole, które wyłoniły nowych sołtysów i rady sołeckie w 17 sołectwach 
naszej gminy, których kadencja potrwa do 2019 r. 

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do podejmowania działań, które 
poprawią estetykę naszych miejscowości i również wpłyną na komfort za-
mieszkania w nich. Wszystkim sołtysom i radom sołeckim składamy serdeczne 
gratulacje oraz życzymy powodzenia w realizacji wspólnych zamierzeń na rzecz 
społeczności lokalnej naszej gminy. 

BARTOSZÓW
Sołtys: Zygmunt Rymarczuk 
Rada sołecka:
Piotr Dekiert
Mieczysław Gustaw
Sylwia Dekiert
Zbigniew Kaszczyszyn
Ryszard Ziółkowski

BISKUPICE
Sołtys: Sebastian Mazur
Rada sołecka:
Adam Brzuśnian
Janusz Łucki
Dawid Baniewski

CZARNKÓW
Sołtys: Szymon Szymula
Rada sołecka:
Anna Szymula
Mirosław Dodzian
Paweł Marć

GNIEWOMIERZ
Sołtys: Sebastian Gawron
Rada sołecka:
Zbigniew Jarząbek
Agnieszka Szumlakowska
Ewelina Zielińska
Piotr Migdał
Katarzyna Chuda

KOISZKÓW 
Sołtys: Janina Domaradzka
Rada sołecka:
Jadwiga Podkalicka
Mariusz Walczak
Jan Domaradzki
Anna Domaradzka
Bożena Binek

KOSKOWICE
Sołtys: Magdalena Ryglicka 
Rada sołecka:
Krzysztof Dębicki
Zdzisław Żółkiewski
Jacek Skobelski
Wiesława Dziadyk
Tadeusz Kuzdrowski

KŁĘBANOWICE
Sołtys: Damian Cyza
Rada sołecka:
Karol Pacholak
Łukasz Świerczewski
Marcin Gontowski
Aleksander Baszak
Wiesław Cyza

KSIĘGINICE
Sołtys: Paweł Latos
Rada sołecka:
Andrzej Jakóbczyk 

Zygmunt Zajka
Marek Kuryło

LEGNICKIE POLE
Sołtys: Aleksandra Jończyk
Rada Sołecka:
Jan Górski
Mariusz Wan
Iwona Mierzwińska

LUBIEŃ
Sołtys: Anna Smolarczyk
Rada sołecka:
Małgorzata Wasylewicz
Andrzej Paczkowski
Adam Krynicki
Edyta Serafin
Anna Kuźma

MĄKOLICE
Sołtys: Krystyna Cabała
Rada sołecka:
Wacława Jagła
Halina Podkalicka
Dariusz Przybyła

MIKOŁAJOWICE 
Sołtys: Olga Grzejdak
Rada sołecka:
Robert Rudek
Paweł Cymbalak
Paweł Gawęda
Robert Serafiński
Jarosław Płaskoń

NOWA WIEŚ LEGNICKA
Sołtys: Stefan Wan
Rada sołecka:
Grażyna Kozak
Danuta Misiak
Władysława Sabat
Kazimierz Stopyra
Stanisław Rak 

OGONOWICE
Sołtys: Jadwiga Grzejdziak 
Rada sołecka:
Józefa Kasprzyk
Robert Zienkiewicz
Barbara Sandowska-Ślimak

RACZKOWA
Sołtys: Jerzy Sajewicz 
Rada sołecka:
Wojciech Fassa
Ewa Łabińska
Jerzy Barański

TACZALIN
Sołtys: Halina Burtna 
Rada sołecka:
Renata Juzak
Zdzisław Szwajka
Jan Brzezina
Waldemar Skowron
Iwona Prudzienica 

STRACHOWICE
Sołtys: Katarzyna Fesz
Rada Sołecka:
Iwona Dziadyk
Małgorzata Pasternak
Ewa Hoć

Nowi sołtysi i rady sołeckie
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Kolędowo, serdecznie, rodzinnie
Gminny Ośrodek Kultury i Spor-

tu w  Legnickim Polu tradycyjnie 
w styczniu od wielu lat organizuje 
spotkania z kolędą w gminie. W tym 
roku kolędowano 14 stycznia w Ta-
czalinie. Tego dnia odbyła się tu 
również zabawa choinkowa z pre-
zentami i paczkami świątecznymi 
dla dzieci. 

Nad przebiegiem imprezy czuwał 
zespól folklorystyczny, sołtys Halina 
Burtna z radą sołecką i radny gminny 
Zdzisław Stawarski. Kolejne spotkanie 
odbyło się w Raczkowej, gdzie wspólne 
kolędowanie poprowadził zespół folk-
lorystyczny „Perła”. Mieszkańcy wsi 
mogli obejrzeć jasełka, które przygoto-
wał i przedstawił zespół z Przybyłowic. 
Podczas biesiady wspólnie śpiewano 
kolędy, pastorałki i świąteczne piosenki. 

– Śpiewanie w Raczkowej połączyło 
wszystkich, którzy odpowiadając na za-
proszenie przybyli, aby przeżyć wieczór 

na wspólnym kolędowaniu – podkreślił 
Władysław Kostuń, radny gminny, który 
oprócz sołtysa Jerzego Sajewicza był 
głównym organizatorem uroczystości.

Cykl spotkań z kolędą zakończono 
w Nowej Wsi Legnickiej w sobotę, 24 
stycznia. Jak co roku publiczność nie 

zawiodła. Świetlica wypełniła się po 
brzegi. Przybyły całe rodziny. Można 
powiedzieć, że była to impreza wielo-
pokoleniowa. Wśród przybyłych byli 
obecni przedstawiciele Gminy Legnickie 
Pole z  wójtem Henrykiem Babuśką 
i proboszcz parafii pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej ks. Jan Dziewulski. 
W  świąteczny nastrój wprowadziły 
zebranych kolędy w wykonaniu wszyst-
kich uczestników spotkania. Następnie 
młodzież z Nowej Wsi Legnickiej zagrała 
„Herodów”. Gościnnie wystąpił zespół 
„Perła” z  Przybyłowic, który zapre-
zentował jasełka. Po części oficjalnej 
i artystycznej dla wszystkich zebranych 
gospodynie z  Nowej Wsi Legnickiej 
przygotowały ciepły poczęstunek. Przy 
stole pełnym smakołyków było wiele 
wspomnień i wzruszeń.

kams

Turniej o puchar wójTa

Triumf kaesiaków
KS Legnickie Pole stanęło na najwyższym stopniu podium po turnieju o Pu-

char Wójta Gminy Legnickie Pole. W zawodach rozgrywanych na hali sportowej 
Zespołu Szkół w Legnickim Polu wzięło udział pięć drużyn: KS Legnickie Pole, 
Błękitni Koskowice, Orzeł Mikołajowice, Orzeł Mikołajowice Juniorzy i Grom 
Gromadzyń-Wielowieś. Czas gry wynosił 2X10 min. systemem każdy z każdym.

Drugie miejsce wywalczyli Błękitni Koskowice a trzecie Grom Gromadzyń-Wie-
lowieś. Kolejne miejsca zajął Orzeł Mikołajowice i Orzeł Mikołajowice Juniorzy.

Najlepszym strzelcem turnieju został Arkadiusz Cymbalista (Błękitni Kosko-
wice), który zdobył 16 goli. Najlepszym bramkarzem okazał się Jarosław Kostuń 
(KS Legnickie Pole) z 4 straconymi bramkami. 

WYNIKI TURNIEJU:
1. KS Legnickie Pole 10 pkt 26:4
2. Błękitni Koskowice 7 pkt 27:14
3. Grom Gromadzyń-Wielowieś 6 pkt 12:18
4. Orzeł Mikołajowice 6 pkt 7:6
5. Orzeł Mikołajowice Juniorzy 0 pkt 6:36 

Jasełkowo, kolędowo


