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Żłobek „Tęczowa Kraina” otwarty!
O

d kwietnia 2020 r., do dnia dzisiejszego dawny budynek SKR-u w Legnickim Polu, zmieniał swoje oblicze.

→→ Na oficjalne otwarcie
żłobka przybyli liczni,
dostojni goście, w tym
Marszałek Sejmu RP
Elżbieta Witek

Ruina zmieniła się w nowoczesny żłobek. W czasie gruntownej przebudowy wykorzystano nowoczesne i sprawdzone rozwiązania budowlane. Zaprojektowano siedem sal dla
naszych milusińskich w różnym wieku, dostosowując się
tym samym do ich potrzeb. Zaprojektowano nowoczesną
kuchnię, w której posiłki będą przygotowywane na miejscu.
Będzie smacznie i zdrowo. Nie zapomniano o zapleczu sanitarnym, szatniach oraz pomieszczeniach administracyjnych.
→→ Więcej o otwarciu na str. 5
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Nowe lampy
na terenie Gminy
Legnickie Pole

Czym kieruje się
„Szycie, to całe
w swoich decyzjach moje życie”
Rozmowa z Panią Dorotą Marć mieszkanką
opozycja
Legnickiego Pola, lokalnym artystą

W

N

styczniu tego roku, Gmina Legnickie Pole
nawiązała współpracę z firmą Kesil
Lisowski Marcin z Kołaczyc.

o ciężko wyjaśnić czym się kieruje w swoich
decyzjach OPOZYCYJNA część naszej rady, bo
na pewno nie dobrem naszych mieszkańców.

 WYWIAD / 8-9

W

swoim życiu szyłam takie cudaczne rzeczy,
że na taśmie w życiu nie dotknęłoby
mnie takie doświadczenie.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Legnickie Pole
Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek …
mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych, bogatego zająca i kurczaczków puszystych.
świątecznego nastroju, biesiady obfitej, lukrowego baranka, a w dyngusa – głowy wodą zmytej !
życzy Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia
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Trwają prace związane z modernizacją drogi
gminnej na osiedlu „Złotniki”
w Nowej Wsi Legnickiej

G

Wartość inwestycji
1 050 000 zł

rudzień ubiegłego roku przyniósł mieszkańcom osiedla Złotniki
w Nowej Wsi Legnickiej
nadzieję na nową drogę
użytkową.
Na początku tego roku,
Firma Drogowo-Inżynieryjna Stop Sp.z o.o. ruszyła
z pracami budowlanymi. Już
dziś widać efekt prac i wizję
wygody użytkowania. Na tą
chwilę dokonano częściowej
rozbiórki starej nawierzchni jezdni i miejsc postojowych. Wyrównano teren
i przygotowano go pod kostkę brukową. Część została
już ułożona. Prezentuje się
znakomicie.
Niebawem mieszkańcy
będą mogli cieszyć się nową drogą gminną. Pozostało jeszcze ułożyć kostkę do

końca i wyregulować istniejące wpusty, włazy i zasuwy.
Inwestycja obejmuje re-

mont około 500 m drogi,
na którą przeznaczono ponad 1 000 000,00 zł z czego

ponad 600 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

Dobiega końca budowa Nowy pług
chodnika w Księginicach odśnieżny Vario

D

obiegają końca prace związane z budową chodnika
w Księginicach. Wykonano około 221 metrów chodnika.

Całość inwestycji kosztuje około 130 tysięcy. Wykonanie
chodnika z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz jakości życia Mieszkańców sołectwa Księginice.

Z

ima w lutym 2021 r. jest wyjątkowa, mróz dawał się
we znaki i nie chciał odpuścić. Opady śniegu były intensywne i zalegał topniejący śnieg.
Dla dzieciaków, które miały w tym czasie ferie to czysta przyjemność. Dla gminy,
która dba o stan techniczny
i komunikacyjny to nie mały
problem. Dlatego Gminny ZaWartość inwestycji
kład Gospodarki Komunalnej
13 000 zł
w Legnickim Polu, zakupił nowy wielofunkcyjny pług. Pług będzie służył mieszkańcom
gminy i usprawnił pracę odśnieżania dróg gminnych oraz
powiatowych. Zakup, GZGK sfinansowało z własnych środków, koszt nowego urządzenia to 13 000 zł.
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Czym kieruje się w swoich
decyzjach opozycja?
O

statnie dwie sesje dają wiele
do myślenia. Zacznę od sesji
lutowej, kiedy to mieliśmy przegłosować kandydatów do komisji ds. referendum. Sam radny
Szczerba na komisji rady zaproponował, aby każdy z radnych zaproponował jednego kandydata.
W związku z tym, że trzeba było
zgłosić 14 osób, a radnych jest 15,
radny Szczerba powiedział, że sam
nie będzie nikogo wskazywał, wobec tego 14 radnych miało zgłosić po
1 kandydacie, tak aby było sprawiedliwie. Wszystkim radnym ten
pomysł się spodobał. Zgłoszenia
trzeba było dokonać do wtorku, na
dwa dni przed planowaną sesją Rady Gminy. Nagle w ostatnim dniu
dowiadujemy się, że sama OPOZYCJA zgłosiła już 14 kandydatów! Poczułem się oszukany. Nie dość, że
złamali nasze wspólne ustalenia,
to jeszcze na sesji przegłosowali
tylko swoich kandydatów, nie dając
szans innym mieszkańcom naszej
gminy. Tu należy dodać, że do komisji OPOZYCJA powołała również
osoby nie mieszkające na terenie
naszej gminy. Pytanie, dlaczego? Po
co? Przecież mogli wybrać mieszkańców naszej Gminy, których my
zgłaszaliśmy. Przynajmniej wszy-

Okiem
Radnego
NR 4 (MARZEC 2021)

Na sesji lutowej
OPOZYCJA była
przeciw zmianom
w budżecie gminy
dotyczącym m.in.
bezpłatnym badaniom
na obecność przeciwciał
SARS-COV-2 dla
mieszkańców gminy
Legnickie Pole, a także
inwestycjom w Nowej
Wsi Legnickiej oraz
Księginicach.
Radny Gminy Legnickie Pole
Krzysztof Lelito

scy zgłoszeni przez nas kandydaci są
mieszkańcami naszej gminy.
Kolejna kwestia to zachowanie przewodniczącego Szczerby w czasie posiedzeń sesji Rady Gminy. Bardzo
niegrzecznie przerywa wypowiedzi,
krzyczy, wręcz odnoszę wrażenie, że
jest agresywny i nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami. Uważam,
że jako radny pełniący funkcję przewodniczącego powinien odnosić się
z szacunkiem zarówno do wójta, jak
również radnych, którzy mają odmienne zdanie niż on. Bo szacunek
dla radnego, to szacunek dla mieszkańców, którzy go wybrali. O kulturze i etyce już nie wspomnę.
Na sesji lutowej OPOZYCJA była
przeciw zmianom w budżecie gminy dotyczącym m.in. bezpłatnym
badaniom na obecność przeciwciał
SARS-COV-2 dla mieszkańców gminy
Legnickie Pole, a także inwestycjom
w Nowej Wsi Legnickiej oraz Księginicach. Do tego nie chcieli podejmować nawet żadnej dyskusji, po prostu
NIE. Aż tu nagle na sesji marcowej po
zaproponowaniu, kolejny raz, przez
Wójta tych zmian, nagle byli na tak.
No ciężko wyjaśnić czym się kieruje
w swoich decyzjach OPOZYCYJNA
część naszej rady, bo na pewno nie
dobrem naszych mieszkańców.

Przedstawiamy nowy dział „Okiem Radnego”
w naszym biuletynie. Będziemy tu prezentować
Radnych Gminy Legnickie Pole, aby umożliwić
lokalnej społeczność poznanie radnych
ich zadania i nurtujące tematy.
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Ciąg dalszy naprawy
dróg gminnych

N

ie zwalniamy obrotów.
Naprawiamy i remontujemy drogi gminne.
Na tą okazję zakupiliśmy
300 ton kruszywa, które posłużyło na pracę modernizacji dróg gminnych. Prace

na drogach gminnych w Legnickim Polu odbyło się na
ul. Krasińskiego, Słowackiego, Norwida, Fredry, boczna
Książąt Śląskich (Racimierz).
Dodatkowo został udrożniony przepust i rów melioracyjny w Nowej Wsi Legnickiej.

Nowe lampy na terenie Gminy Legnickie Pole

W

styczniu tego roku,
Gmina Legnickie Pole nawiązała współpracę
z firmą Kesil Lisowski Marcin z Kołaczyc.

Wartość inwestycji
96 000 zł

Zakupiono 28 lamp solarnych MP SOL-10 Wat Quatro
wraz z wykonaniem fundamentów, montażem i dostawą. W Koskowicach na tzw.
trójkącie lampy powstały przy
ulicy Malinowej, Winogronowej, Poziomkowej, Jagodowej
i Daktylowej- łącznie 25 sztuk.
Kolejne 2 sztuki zamontowano przy świetlicy wiejskiej
w Ogonowicach, oraz jedną
lampę w Lubieniu. Całościowy koszt postawienia nowych
punktów oświetlenia wyniósł
96 000,00 złotych brutto.
To nie koniec. Zamówiono
13 kolejnych lamp, które będą montowane w najbliższym
czasie na terenie gminy.
NR 4 (MARZEC 2021)
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Żłobek „Tęczowa Kraina” otwarty!
O

d kwietnia 2020 r.,
do dnia dzisiejszego dawny budynek SKR-u w Legnickim Polu,
zmieniał swoje oblicze.

Ruina zmieniła się w nowoczesny żłobek. W czasie gruntownej przebudowy
wykorzystano nowoczesne
i sprawdzone rozwiązania
budowlane. Zaprojektowano
siedem sal dla naszych milusińskich w różnym wieku, dostosowując się tym samym do
ich potrzeb. Zaprojektowano
nowoczesną kuchnię, w której
posiłki będą przygotowywane
na miejscu. Będzie smacznie
i zdrowo. Nie zapomniano o
zapleczu sanitarnym, szatniach
oraz pomieszczeniach administracyjnych. Mamy dostępnych
110 miejsc, a dzięki przeliczeniom powierzchni po remoncie, liczba ta wzrosła o kolejne
19 miejsc. Inicjatywę projektu
i budowy przejęła firma RUKA
Projekt z Legnicy. Warto wspomnieć, że jest to najnowocześniejszy, największy i pierwszy
żłobek w Gminie Legnickie Pole. Cały projekt został wsparty
przez rządowy program „Maluch Plus”, który jest dedykowany opiece nad dziećmi do lat 3.

Nasza inwestycja gminna
uzyskała najwyższą kwotę
wsparcia finansowego w Polsce
i jest to dotacja w wysokości
2 mln 750 tysięcy złotych.

Nasza inwestycja gminna uzyskała najwyższą kwotę wsparcia
finansowego w Polsce i jest to
dotacja w wysokości 2 mln 750
tysięcy złotych. Nasz samorząd
nie byłby w stanie sam poradzić
sobie z taką inwestycją, podsumowuje Wójt Rafał Plezia.

Symboliczny upominek
z okazji Dnia Sołtysa
W tym roku z okazji Dnia
Sołtysa przedstawiciele
Urzędu Gminy Legnickie
Pole wraz z przedstawicielem Warsztatów Terapii
Zajęciowych, odwiedzili
każdego Sołtysa z naszej
NR 4 (MARZEC 2021)

gminy i wręczyli życzenia
od Wójta Rafała Plezi, drobny upominek i jak co roku,
przepyszny tort wykonany
przez pracowników i uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej.

Na oficjalne otwarcie 12 lutego 2021 r. na godz. 15:00, do
żłobka przybyli liczni, dostojni
goście, w tym Marszałek Sejmu
RP Elżbieta Witek, której wizyta na pewno podniosła prestiż
uroczystości.
Wszyscy mieli możliwość

obejrzenia całego budynku żłobka, a także przetestowania zakupionego sprzętu,
w tym magicznego dywanu,
który cieszył się dużym zainteresowaniem. Żłobek zrobił na
zaproszonych gościach ogromne wrażenie.
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Żołnierze Wyklęci - wystawa plenerowa

Z

okazji przypadającego w dniu 1 marca Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, przy
Bazylice Mniejszej w Legnickim Polu, Wójt Gminy,
Rafał Plezia wraz z pracownikami Gminy złożył
symboliczną wiązankę
kwiatów upamiętniającą
pamięć o cichych bohaterach walki o niepodległość naszego kraju.
Dla wszystkich mieszkańców została również
udostępniona wystawa
plenerowa pt.: ,,Żołnierze
Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944 -1963”.
Została ona opracowana
przez Biuro Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej, zaś jej autorami są:
dr Wojciech Frazik, Aleksandra Kaiper – Miszułowicz
oraz dr hab. Filip Musiał.

Jej celem jest upamiętnienie
działań antykomunistycznego ruchu partyzanckiego,
walczącego z podporządkowywaniem Polski wpływom
Związku Radzieckiego. Żołnierze Wyklęci, określani
również Żołnierzami Niezłomnymi, to bohaterowie,

którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do
samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń społeczeństwa polskiego, z bronią
w ręku, wierni ideałom, przeciwstawiali się narzuconym
siłą władzom komunistycz-

nym. Prezentowana wystawa IPN niezwykle obrazowo
przedstawiła genezę tego patriotycznego ruchu powstańczego, jego działania, metody
oraz okoliczności, w jakich
przyszło im działać. Wystawa dostępna była dla oglądających przez dwa tygodnie.

Karnawałowa ramka i maska

K

arnawałowe wyzwanie, zamiast corocznego balu, przygotował w tym roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu.
Przed siedzibą Gokisu ustawiono kolorową ramkę, w której przez cały tydzień można było robić
wesołe zdjęcia. Na miejscu były dostępne także
imprezowe gadżety. Aby dodatkowo zachęcić do
wspólnej zabawy, na jedną osobę, spośród tych,
które opublikowały zrobione w ramce zdjęcie na
gokisowym profilu na FB, czekał voucher o wartości 100 złotych do pizzerii.
Nie zabrakło także inspiracji plastycznej- na
stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, a także na profilu facebookowym,
zamieszczono filmik, pokazujący, jak w prosty
i szybki sposób wykonać własnoręcznie maskę
karnawałową, by móc świetnie wyglądać także
na domowych imprezach.
NR 4 (MARZEC 2021)
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Program „Wspieraj Seniora” w gminie

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Legnickim Polu przystąpił
do kolejnej edycji programu „Wspieraj Seniora” w
ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.
Program zakłada pomoc w
dostarczeniu niezbędnych

produktów do domu seniora,
by ograniczyć konieczność
wychodzenia osób starszych
na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.
Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych
przypadkach pomoc może

być udzielona osobie przed
70-tym rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają
brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia
oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.
Pomoc ta w szczególności
polega na dostarczaniu za-

kupów do miejsca zamieszkania, realizacji recept,
rejestrowaniu na wizyty lekarskie itp.
Osoby zainteresowane
takim wsparciem potrzeby we mogą zgłosić poprzez kontakt na infolinię
22 505 11 11 lub kontakt
telefoniczny z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
76 85 82 823.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy

W

pierwszej połowie
stycznia Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim
Polu rozpoczął dystrybucję żywności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem programu jest udzielenie
wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa

poprzez udostępnienie pomocy
żywnościowej w formie paczek
lub posiłków. Pomoc mogą otrzy-

mywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
którzy spełniają kryterium do-

chodowe. Z terenu naszej gminy, z programu skorzysta około
170 mieszkańców.

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022

W

nioski na świadczenie wychowawcze „500+”
są przyjmowane od dnia 1 lutego 2021r. w wersji elektronicznej, wysłane za pośrednictwem portalu
Ministerstwa Rodziny, przez bankowość elektroniczną
lub też przez portal PUE ZUS.
Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. wnioski będzie można składać w wersji papierowej, tj. osobiście w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu lub za pośrednictwem poczty. Świadczenia wychowawcze na nowy
okres zasiłkowy 2021/2022 są przyznawane na okres od
1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022 r. Aby zachować ciągłość
wypłaty świadczeń wychowawczych i otrzymać świadczenie w czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie
do 30 kwietnia 2021 r.
Przedstawiamy terminy składania i rozpatrywania wniosków na okres zasiłkowy 2021/2022:
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1. Wniosek złożony w okresie luty - kwiecień 2021r.ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc
czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021r.
2. Wniosek złożony w maju 2021r. - ustalenie i wypłata
przyznanego świadczenia, z wyrównaniem za czerwiec
nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021r.
3. Wniosek złożony w czerwcu 2021r. - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca,
nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021r.
4. Wniosek złożony w lipcu 2021r. - ustalenie i wypłata
świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi
najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
5. Wniosek złożony w sierpniu 2021 r. - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od
sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r
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„Szycie, to całe moje życie”
→→ M – Dziękuję, że zgodziła się Pani poświęcić swój
czas, na rozmowę ze mną.
Jakie cele stawia Pani sobie w swojej pracy artystycznej, pasji?
D – Pasji, jak najbardziej, bo
robię to tylko i wyłącznie dla
przyjemności. Wielką przyjemność sprawia mi szycie,
ogólnie rzecz biorąc...odpoczywam przy tym, nie denerwuję się, robię to bardzo
spokojnie...a jeśli to się komuś
spodoba, to tym bardziej daje mi to ogromną satysfakcję. To jest w tym najlepsze,
a jak jeszcze się dziecku
spodoba, to jest już to dla
mnie największa radość.
→→ M - Najlepszą nagrodą za
czyjąś pracę jest pochwała, prawda?
D - Tak, to jest takie fajne,
takie miłe. Niektórzy myślą,
że jak już człowiek coś robi,
to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Nie zawsze tak jest.
Ważna jest też satysfakcja i
radość, którą można dać innym. Ja szyjąc, wiadomo, że
brałam za to pieniądze, ale
nie szyłam dlatego, że dostanę pieniądze, tylko dlatego
,że lubię to robić, po prostu .
Całe życie szyłam z pasji, a
teraz się tym bawię .
→→ M - Rozumiem, że krawiectwo towarzyszyło Pani od
zawsze, a co wpłynęło na
to, że Pani pasja rozwinęła
się w tym kierunku- laleczek, zajączków, miśków?
D - Nic konkretnego. Kiedyś
przeglądając Internet, trafiłam na takie prace. Bardzo

Rozmowa z Panią Dorotą Marć mieszkanką
Legnickiego Pola, lokalnym artystą
mi się spodobały i pomyślałam sobie, że spróbuję. Zaczynałam od Lalek Tilda...ale
kiedyś, kiedyś, jak dzieci były
mniejsze i dostęp do zabawek był bardzo ograniczony,
to też im szyłam jakieś tam
zwierzątka... szmaciane się
szyło. Teraz pole do popisu
jest ogromne. Internet i sklepy
bogate są w materiały, dodatki do nich...jest tyle pięknych
rzeczy, że nic – tylko tworzyć,
bo jest z czego.
→→ M – To co... można powiedzieć, że tak naprawdę
wszystko zaczęło się od
czasów, kiedy szyła Pani
swoim dzieciom?
D – Tak można powiedzieć.
Pamiętam, jak najstarszy syn
był mały, uszyłam mu taką
wielką gęś...i zabawy było bardzo dużo. Dostać w sklepie
taką zabawkę, to graniczyło
z cudem. Miał, bo mu mama
zrobiła.
→→ M – Szyje Pani całe życia...a
ta ukierunkowana pasja, z
taką dużą intensywnością
w produkcji, kiedy się zaczęła?

D - Laleczki szyję tak od
dwóch lat. Całe życie robiłam
różne rzeczy. Nie szukałam
pracy w zakładach przemysłowych, bo nie lubię monotonii. Lubię zmiany, wyzwania.
W swoim życiu szyłam takie
cudaczne rzeczy, że na taśmie
w życiu nie dotknęłoby mnie
takie doświadczenie.
→→ M – Czyli śmiało można powiedzieć, że taka dusza artystyczna z Pani?
D - No może trochę tak. Krawiectwo jest w mojej rodzinie
bardzo zakorzenione. Mama

była krawcową, siostra, brat...
Odkąd skończyłam szkołę
podstawową, to w głowie miałam tylko szkołę krawiecką,
bo jakżeby inaczej...inaczej
nawet sobie nie wyobrażałam. Moja siostra pięknie malowała… a ja, tak naprawdę,
to chciałam iść do Wrocławia, do szkoły plastycznej...
ale czasy były jakie były, dodatkowo wpływ rodziców i
nie zdecydowałam się. Poszłam do szkoły odzieżowej
i nie żałuję tego absolutnie.
Wiele mnie to nauczyło. Nie
tak szkoła, jak praca u innych.
Podpatrywałam wiele i tak sobie wyciągałam od każdego
po trochę...wiele rzeczy przydatnych, ułatwiających pracę.
→→ M – Miała Pani swój zakład krawiecki. Zamknęła go Pani ?
D - Przyszedł taki czas, że
miałam już dość tego szycia,
tych przymiarek, klientów.
Miałam przesyt. Teraz tak sobie myślę, że może dobrze, że
złamałam tą nogę i musiałam zamknąć zakład, później
przyszedł ten wirus...Myślę,
że to trochę pchnęło mnie w
ten relaks przy laleczkach. Teraz w czasach pandemii jest
mniej klientów, trudno byłoby mi utrzymać zakład...ale
cieszę się, bo to co robię teraz
sprawia mi ogromną radość.
→→ M – Fascynacja swoją pasją jest ciągle na tym samym poziomie?
D – Cały czas rośnie...myślę
tylko, co bym mogła jeszcze
zrobić, żeby się komuś znów
podobało, żeby to było takie
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cej. Dużo satysfakcji. Mimo
tego, że czasem moje prace
wymagają wysiłku, ja przy
tym odpoczywam i relaksuję się. Wyciszam się, z czym
jest mi dobrze.
Tak sobie myślę, że gdybym
miała zacząć życie jeszcze
raz i dokonać wyboru, to nie
zmieniłabym podjętej decyzji.
Krawiectwo, to moja bajka.

troszeczkę inne, niż wszędzie
można dostać, oryginalne...i
żeby było to przyjemne wizualnie, a nie jakiś bohomaz,
kicz. Jeśli coś robię, to robię
to dokładnie, staram się by
było estetyczne.
→→ M- To widać w Pani pracach.
D – Moje prace muszą być
estetyczne, ten cel dał mi mój
zawód. Wnętrze też musiało
być wykończone poprawnie, a
nie w strzępach. Stąd ta moja
dokładność. Nie tylko wierzch
ma być idealny, wszystko jest
tak samo ważne.
→→ M - Z którego dzieła jest
Pani najbardziej dumna?
Ma Pani jakieś ulubione?
D – Jak zaczynam, to każde
mnie cieszy...ale później kombinuję, co bym tam jeszcze
zmieniła, poprawiła...kolejna
praca znów mnie fascynuje,
a w poprzedniej szukam pomysłu na zmianę, z myślą,
że można byłoby zrobić to
inaczej.
→→ M – Każda kolejna praca
robiona jest z doświadczeniem pracy przy poprzedniej, to takie coraz lepsze
wersje?
D - Tak...człowiek kombinuje i wdraża w życie nowe
pomysły, przy doświadczeniu
jakie posiadł. Teraz myślę o
zajączkach, które można by
posadzić na półce, by były nie
tylko do zabawy, żale również
jako ozdoba.
→→ M – Pani Doroto, a co Panią inspiruje, czy to ten Internet?
D – Tak. Bo to nie jest tak,
że ten pomysł pojawia się
znikąd. Człowiek przegląda
strony, napatrzy się...nawet na
NR 4 (MARZEC 2021)
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modę, wtedy wiem jak ubrać
moje laleczki, czy pajacyki.
Swoje pomysły czerpię z Internetu, z przeglądania gazet i z tego co mnie otacza.
Świetne jest też to, że kiedy
coś wymyślę, nie mam problemu ze znalezienie produktów do wykonania tego
co mam w głowie. Klikam tylko w Internet i już mam. Teraz jest wszystko, nie to, co
było 30lat temu. Teraz, to nic
- tylko tworzyć.
→→ M – Pani Doroto, a dlaczego robi Pani to, co robi?
D – Bo to kocham...po prostu – ja to kocham.
→→ M – Doskonale to widać.
Pani pasja jest w Pani pracach. Jak lubi Pani pracować, w jakich warunkach?
D - Najbardziej lubię pracować jak jestem sama. Wtedy
mogę się skupić, mam czas
na myślenie, nikt mi nie przeszkadza i nie potrzebuje nic
ode mnie. Cisza mi wcale nie
przeszkadza, wręcz przeciwnie.
→→ M – Można się wtedy oddać całkowicie temu, co
Pani robi?
D – Tak. Lubię ciszę, lubię

trochę samotności, choć mam
liczną rodzinę.
→→ M – Jaka jest Pani historia,
tak pokrótce?
D – Szyję, szyję i szyję. Takie
jest moje całe życie. Od 15 roku życia jak zaczęłam szkołę
odzieżową do dziś.
→→ M – Szkoła w Legnicy?
D – Tak, w Legnicy. Technikum również skończyłam
w tym mieście...i w Legnicy
zostałam, długo tam pracowałam. Najpierw w „Praktycznej Pani” w Społem. Szyłyśmy
klientom indywidualnym.
Później urlopy wychowawcze, trochę pracy na taśmie,
czego nie lubiłam i o czym
już wspomniałam.
→→ M – Całe życie przy maszynie do szycia...
D – Trzeba to lubić, bo wielu rzeczy można się nauczyć
w praktyce, ale trzeba to naprawdę kochać, żeby to robić.
Czy człowiek się tym bawi,
czy szyje zarobkowo, to jest
to mozolna praca i żeby przy
tym trwać ,trzeba to kochać.
→→ M – A co Pani sztuka oznacza dla Pani konkretnie?
D – Satysfakcję, nic wię-

→→ M – Tak? To jest właśnie
to?
D - Powiem prawdę, że ja właściwie w życiu nie żałuję niczego.
Chyba mam udane życie.
→→ M – To tylko pozazdrościć :)
D – Nie zmarnowałam tego
życia, spotkałam ciekawych
ludzi, ja jestem zadowolona. Bardzo fascynują mnie
ludzie, którzy pięknie malują. Kiedyś też malowałam…
→→ M – Może Pani kiedyś do
tego wróci? Proszę głośno
o tym mówić, to może na
najbliższą okazję, bliscy
kupią Pani płótno i będzie
miała Pani nowy start…
D – Gdzie ja znajdę na to
wszystko czas /śmiech/. Tego czasu, to zawsze mało...Nie
raz myślę, że jak miałam małe dzieci, to więcej tego czasu wtedy było...ale chyba to
wszystko przez to, że człowiek się starzeje i wszystko
mu wolniej wychodzi.
→→ M – Pewnie coś w tym
jest...Dobrze jednak, że
znajduje Pani czas na tworzenie takich dzieł. Bardzo
dziękuję, że zechciała Pani
się ze mną spotkać.
D – Mnie również było bardzo miło.
Rozmowę prowadził
Mirosław Barlik
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„Sukcesywnie się rozwijało, na tyle,
że nie potrzebowaliśmy reklamy by
zachęcać do zakupu naszych produktów”
→→ M - Dziękuję Panie Sebastianie, że zechciał Pan
udzielić mi wywiadu do
naszej gazetki Wieści z Legnickiego Pola.
S – Nie ma problemu, proszę bardzo.

zrealizować pomysł na własną firmę. Co jest istotne, firma działa od 1991 roku do
dzisiaj, dlatego uważam, że
pomysł na firmę o takim profilu produkcyjnym był bardzo
trafiony. Rodzice mieli nosa.

→→ M – Skąd narodził się pomysł na założenie własnej
działalności gospodarczej?
S – To w zasadzie moi rodzice wpadli na ten pomysł.
W 1991 r. głównie mój tato
naciskał by stworzyć własny biznes. Przepracował 20
lat w Zakładach Dziewiarski
„HANKA” w Legnicy. Mama
przepracowała 7 lat w firmie „PROGAL” w Lipcach .
Zaczęli na początku od małego zakładu. Firma dobrze
prosperowała i wciąż się rozwijała, aż w 2005 roku, rodzice mogli pozwolić sobie na
powiększenie zakładu produkcyjnego do powierzchni
użytkowej 1200 m2. Sporym
ułatwieniem, było to, że firma
jest prowadzona na własnej
posesji, co eliminuje koszty
związane z dzierżawą.

sprawniej, by móc się rozbudować. Generalnie sprzedajemy nasze produkty na terenie
naszego kraju. Mamy mniejszych i większych odbiorców,
jak to w handlu bywa zazwyczaj. Ja osobiście dołączyłem
do spółki , można powiedzieć
w 2000 roku.

→→ M- A jeżeli chodzi o środki finansowe na całe to
przedsięwzięcie , to z własnych zasobów czy może jakaś pożyczka, kredyt
bankowy ?
S- W zasadzie to nie było
żadnego kredytu. Rodzice, to
co zaoszczędzili odkładali,
by mogli zrealizować swój
plan. Czyli tak z własnych
środków. Nawet w momencie przystąpienia do Unii
Europejskiej nie korzystali
z dotacji. To były początki
unii, mnóstwo papierów, mało kto wiedział jak do tego
się zabrać. Był moment, że
rodzice próbowali coś uzyskać, ale szybko się zniechęcili i dali sobie spokój. Radzą
sobie dobrze po dzisiejszy
dzień.

→→ M – Dlaczego akurat w tej
branży?
S – To w zasadzie jest oczywiste. Rodzice mieli fach w ręku, firmy w których pracowali
podupadały w tamtym czasie.
Tato przejął inicjatywę pomysłu stworzenia własnego biznesu. Rodzice w sumie mieli
trochę więcej odwagi, by cały
pomysł pchnąć do przodu,

→→ M – Czym zajmuje się Pan
w firmie, jakie jest Pana
stanowisko?
S – Ja przygotowuję produkcję i zajmuję się rozprowadzaniem wyrobów gotowych.
Tak w skrócie, to zaczynam
od wycinania form, czyli krojenie. Następnie idą one do
zszycia, pakujemy i sprzedajemy. Rozwożenie do hur-

→→ M – 1200 m2 to całkiem
sporo. Mam nadzieję, że
oprowadzi mnie Pan po
Waszej hali ?
S – Tak. Oczywiście że tak.
→→ M – Panie Sebastianie jakie produkty produkujecie,
oferujecie ?
S – Produkujemy bieli-

Rozmowa z Panem Sebastianem Łuczków,
mieszkańcem Bartoszowa, lokalnym przedsiębiorcą prowadzącym rodzinny biznes P.P.H.U.
„MARTEX” w Bartoszowie specjalizujący się
w produkcji bielizny osobistej
znę osobistą, ze 100 % bawełny. Bluzki damskie,
topy, halki, podkoszulki.
→→ M – Czyli podobnie jak
w „HANKA” Legnica ?
S – Tak. Dokładnie tak. Podobny profil produkcyjny.
→→ M- Jakie były początki
podjęcia i prowadzenia firmy przez rodziców i kiedy
Pan dołączył do rodzinnego interesu?
S – Początki były trudne,
jeżeli chodzi o sprzedaż...
sukcesywnie się rozwijało,
na tyle, że nie potrzebowaliśmy reklamy by zachęcać do
zakupu naszych produktów.
Pomału firma działała coraz
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towi, też należało do moich
obowiązków. Należało, bo korzystamy teraz z firm kurierskich.
→→ M – Czy korzystali Państwo
z Tarczy Antykryzysowej ?
S – Tak ,skorzystaliśmy z dofinansowanie wynagrodzenia
pracowników przez 3 miesiące, wiosną tamtego roku. Pozwoliło nam to przetrwać ten
czas rozprzestrzeniającej się
pandemii koronowirusa.
→→ M – Czy dobrze jest mieć
własną firmę ?
S – Odpowiedź brzmi tak.
Plusy są takie, że nie trzeba
pracować na kogoś, jak to
zawsze mówią. Wiadomo,
że jest z tym związane trochę stresu. W sumie mamy
piętnastu pracowników na
utrzymaniu... i taka ilość
się utrzymuje. Czasami się
zwiększa, innym razem

zmniejsza, wszystko zależy od produkcji.
Prowadzenie własnej firmy
ma więcej plusów niż minusów. Fajne jest to poczucie niezależności i wolności
– sam decydujesz o swoich
działaniach. No i jest trochę
bardziej opłacalne. Dodatkowo prowadzimy sklep firmowy w Legnicy na ul. Libana
. Ale obowiązujące przepisy,
które często się zmieniają,
dla właściciela i pracodawcy potrafią być nie lada wyzwaniem.
→→ M – Jaki jest cel działalności waszej firmy ?
S – Myślę, że zawsze dążyliśmy do jak najlepszej jakość
naszych produktów. Za czym
idzie staranność wykańczania, praca na dobrej klasie
maszynach, stosowanie wysokiej jakość przędz bawełnianych. Jestem przekonany,

że ten cel będzie nas kierował do końca. Konkurencja
z Chin jest mocno odczuwalna, szczególnie widać to po
sprzedaży spadkowej...ale
co do jakości wyrobów, porównując nasze produkty
z chińskimi, to różnica jest
kolosalna. Od nowego roku
nawiązaliśmy współpracę
z firmą, dla której oferujemy usługę przeszycia wyrobów, które są sprzedawane
wyłącznie przez Internet. Ta
usługa podratowała naszą
kondycję firmową. Sprzedaż internetowa to kolejny cel w naszej firmie, bo
właśnie jesteśmy na etapie
rozważania tego pomysłu.
→→ M – Co jeszcze zostało do
osiągnięcia, zrobienia ?
S – Myślimy o zredukowania
kosztów za prąd, ponieważ rachunki za energię elektryczną
mamy dość wysokie. Dlatego
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chcemy zainwestować w fotowoltaikę. Robimy różne
zabiegi, wymieniamy w maszynach silniki na energooszczędne, oświetlenia też
na energooszczędne, a mimo
to dalej rachunki są duże.
Taka specyfika pracy, zużywamy bardzo dużo energii.
→→ M- Wielokrotnie przejeżdżałem obok Państwa
i widziałem Wasz budynek z zewnątrz, ale dziś
mam przyjemność zobaczyć go od środka i muszę
przyznać ,że to bardzo interesująca dziedzina rzemiosła. Dziękuję za rozmowę
i życzę powodzenia w prowadzeniu firmy w tych
ciężkich czasach.
S – Ja również dziękuję, było mi bardzo miło.
Rozmowę przeprowadził
Mirosław Barlik

Prowadzenie własnej firmy ma więcej plusów niż minusów. Fajne jest to poczucie niezależności
i wolności – sam decydujesz o swoich działaniach. No i jest trochę bardziej opłacalne. Dodatkowo prowadzimy sklep firmowy w Legnicy na ul. Libana . Ale obowiązujące przepisy, które często
się zmieniają, dla właściciela i pracodawcy potrafią być nie lada wyzwaniem.
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Rusza I nabór wniosków o przyznawanie pomocy
na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

O

d 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować
wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca”
na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 r.
O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na
rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania
określone w przepisach o prowadzeniu działalności:
- w ramach dostaw bezpośrednich, lub
- przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
- w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
- w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
- w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku
gdy jej nie ma, działa na podstawie zawartej w formie pisemnej
umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji,
ubieganie się o przyznanie pomocy i mogą być reprezentowane w tym zakresie przez jednego przedstawiciela. Grupa
taka musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych. Podmioty te działając na danym terenie
będą tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. To prowadzi do skrócenia łańcucha dostaw, co z kolei przekłada się na poprawę jakości
produktów - towar szybciej trafia do konsumenta więc jest
świeższy, a także na niższą cenę, którą musi zapłacić kon-

sument - pomiędzy producentem a nabywcą może być tylko jeden pośrednik.
Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego
łańcucha dostaw, np. poprzez metody organizacji produkcji,
transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych.
Może być ono przyznane m.in. na:
- budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury,
- zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń –
w tym środków transportu,
- zakup lub instalację wyposażenia,
- odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją
operacji,
- zakup środków produkcji,
- koszty ogólne i bieżące.
Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana
grupa może otrzymać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi:
- 325 tys. zł, w przypadku gdy w ramach planowanej do
realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu,
- 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.
Zaś budżet w ramach działania wynosi ponad 23 mln zł.
Obecny nabór różni od poprzednich w ramach działania „Współpraca” tym, że można w nim uzyskać pomoc jedynie na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw. We wcześniejszych trzech
w ramach ww. działania zakres przyznawania wsparcia obejmował szeroko rozumiane projekty innowacyjne w rolnictwie.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR. Można je złożyć
osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce
Poczty Polskiej.
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Świętowali Tłusty
Czwartek

P

rzeddzień Wielkiego
Postu świętujemy tradycyjnie smażeniem pączków i faworków, którymi
raczymy siebie i swoich
bliskich.
Tłusty Czwartek, bo o nim
mówimy, rozpoczyna ostatni tydzień karnawału i jest
okazją do bezkarnego objadania się słodyczami. Krótko
opowiemy, kiedy dokładnie
przypada tłusty czwartek
i skąd wzięła się ta tradycja.
W tym roku przypadł on 11
lutego. Jest to święto zwyczajowe, a jego data jest ruchoma i uzależniona od układu
świąt w kalendarzu katolickim. Dlatego wiele osób co roku sprawdza w terminarzu na
nowy rok, kiedy wypada tłusty czwartek. To ważna data
dla łasuchów, ale tradycji zajadania się pączkami w tym
dniu oddają się również
osoby, które z reguły stronią
od słodyczy, bądź spożywają
je okazjonalnie.
Data ta jest ściśle uzależniona od terminu świąt wielkanocnych – tłusty czwartek

wypada dokładnie 52 dni
przed Wielkanocą. W związku z tym jego termin może
przypaść w przedziale czasowym pomiędzy 29 stycznia,
a 4 marca. Zawsze rozpoczyna ostatni tydzień karnawału,
który z kolei wieńczą ostatki,
zwane też ‹›śledzikiem››, czyli
wtorek przed Środą Popielcową (będącą początkiem chrześcijańskiego Wielkiego Postu).
Tradycja Tłustego Czwartku
w formie zbliżonej do obecnej świętowana jest w Polsce
mniej więcej od XVII wieku,
kiedy to zwyczaj jedzenia
pączków zadomowił się w naszym kraju w miastach i na
dworach. Jednak początków
tej tradycji doszukiwać się
można już w czasach starożytnych, kiedy to świętowano
odejście zimy i witano wiosnę
ucztując. Podczas takiej uczty
spożywano głównie tłuste potrawy, w starożytnym Rzymie
również pączki. Były one wyrabiane z ciasta chlebowego, smażone na głębokim
tłuszczu i nadziewane boczkiem lub słoniną. Pierwsze

Życzenia dla Pań

M

iędzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony 8 marca to dzień, w którym Panie na całym świecie przyjmują
życzenia od swoich ukochanych, bliskich i przyjaciół.
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu również pamietają
o naszych paniach.
Z tej okazji przygotowali, jak co roku własnoręcznie zrobione kwiaty i obdarowali
nimi kobiety w naszej gminie.
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polskie pączki, nadziewane
słoniną, smażone były na
smalcu, podawane z tłustym
mięsem i zapijane wódką.
Z czasem słoninę zastąpiły
migdały i orzeszki, którymi
nadziewano niektóre z pączków – ten, kto trafił na migdał
lub orzeszek, mógł spodziewać się szczęścia i dostatku.
Pomimo pandemii uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu,

aby tradycji stało się zadość,
przygotowali dla mieszkańców naszej miejscowości ponad 200 pączków. Obdarowali
nimi pracowników instytucji
i mieszkańców naszej gminy.
W Warsztatach specjalistkami w smażeniu pączków są
nasze uczestniczki Panie Basia, Halinka i Ania. Jak donieśli nam życzliwi, pączki
były doskonałe! Smacznego
i polecamy się za rok.
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Dzień otwarty Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina”

20

lutego 2021 r.
w Legnickim Polu odbył się dzień otwarty
Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina”. W godzinach
od 10:00 do 16:00 – rodzice ze swoimi pociechami
mogli przyjść i zobaczyć
na własne oczy żłobek.

To była jedyna okazja, by
każdy zainteresowany świeżo
otwartym żłobkiem, mógł dotknąć, zobaczyć jak naprawdę wygląda ten nowoczesny
żłobek i utwierdzić się w tym,
że zostawiając w nim swoją
pociechę, będzie bezpieczna, ma miłą i wykwalifikowaną kadrę, zdrowe jedzenie.
Żłobek został wyposażony,
co warto wspomnieć, w nowoczesną kuchnię. Sale dla
dzieci posiadają meble, zabawki spełniające najwyższe
normy i standardy. Co chyba
najbardziej przykuwa uwagę
naszych milusińskich i ich ro-

dziców to Magiczny Dywan.
Sprzęt ten spełnia gwarancję bezpieczeństwa, gdyż nie
posiada żadnych elementów,
które mogłyby być zagrożeniem dla naszych pociech. Dla

rodziców była to też okazja –
by porozmawiać z Wójtem
Gminy Legnickie Pole Rafałem Plezią, jak i z Panią Dyrektor żłobka Edytą Serafin-Wan
oraz z pozostałą kadrą załogi.

Można było zapytać o każdy
szczegół dokumentów rekrutacyjnych, które należy złożyć.
Dzień otwarty cieszył się wysoką frekwencją wśród rodziców i dzieci.

„Od Twojego Walentego”!

14

lutego to dzień Walentego, świętego, który
wskutek splotu zwyczajów ludowych, folkloru
i legend był uważany za obrońcę przed ciężkimi chorobami (zwłaszcza umysłowymi, nerwowymi i epilepsją),
a współcześnie na świecie został uznany za patrona zakochanych. Przy okazji chcielibyśmy przybliżyć historię
tego sympatycznego świętego.
Walenty z wykształcenia był lekarzem, a z powołania
duchownym. Był biskupem Terni miejscowości położonej w pobliżu Rzymu. Żył w III wieku na terenie Cesarstwa
Rzymskiego za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego.
Legenda mówi, że jego narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się cesarz,
kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: „Od
Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego 269
r. Na mocy decyzji papieża Gelazjusza I wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim obchodzone jest od 496

roku w dniu 14 lutego, jako Dzień św. Walentego.
Tyle historii, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu jak co roku pamiętali o mieszkańcach naszej
gminy. Pomimo pandemii obdarowali własnoręcznie wykonanymi serduszkami wszystkich napotkanych przechodniów,
pracowników instytucji, sklepów oraz banku w Legnickim
Polu. Oprócz serduszek dzieliliśmy się dobrym słowem,
uśmiechem oraz wyrazami sympatii. Życzliwości ludzkiej,
dobrych relacji oraz miłości życzymy Wam nie tylko w Dniu
Walentego ale każdego dnia w roku.
NR 4 (MARZEC 2021)
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Niezwykły bal karnawałowy

K

ażdego roku w przedszkolu w Legnickim
Polu podczas karnawału
organizowany jest bal, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.
W tym roku odbył się on
10 lutego i ze względu na
pandemię każda grupa bawiła się w swojej sali. Mimo
wszystko nie zabrakło pięknych dekoracji, kolorowych
balonów i serpentyn. Wśród
przebierańców największym
powodzeniem cieszył się
strój Elzy z Krainy Lodu,
Batmana, Supermena oraz
Małej Syrenki. W każdej grupie od rana rozbrzmiewała
skoczna muzyka, która zachęcała do tańca wszystkie
dzieci. Przedszkolaki bardzo
chętnie brały również udział
w konkursach i zabawach

przygotowanych przez wychowawczynie. Dzieci miały
możliwość zrobienia sobie

pamiątkowych zdjęć w specjalnie przygotowanych na tę
okazję fotobudkach. Uczest-

nicy mieli też zapewniony
słodki poczęstunek. Ach, co
to był za bal!

upominek w postaci balona
z dinozaurem, które zakupiły

panie z rady rodziców. To był
dzień pełen przygód.

Wesoły Dzień Dinozaura

K

ońcówka zimy wcale nie musi być nudna, ponieważ to właśnie
26 lutego obchodzony jest
Dzień Dinozaura. Tym razem przedszkolaki przeniosły się do prehistorycznego
świata i poznały jego potężnych mieszkańców.
W tym dniu sale przedszkolne zamieniły się w małe paleontologiczne wykopaliska, w
których ukryte zostały zdjęcia dinozaurów. Przedszkolaki odciskały w masie solnej
figurki dinozaurów, a potem
malowały je farbami. Dzieci
oglądnęły również film edukacyjny przedstawiający ciekawostki z życia dinozaurów
oraz wykonały piękne prace z
dinozaurami w roli głównej.
NR 4 (MARZEC 2021)

Na zakończenie dnia wszystkie dzieci otrzymały drobny
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Obchodziliśmy Światowy Dzień Kota!

P

rzedszkolaki z Legnickiego Pola bardzo lubią obchodzić różne
uroczystości z kalendarza
świąt nietypowych. Dlatego też 17 lutego świętowały Światowy Dzień Kota,
który ma na celu podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka.
W tym dniu dzieci zapoznały się z kocimi zwyczajami
i sposobami ich pielęgnacji.
Przedszkolaki poznały też
różne rasy kotów, oglądały
zdjęcia i wysłuchały ciekawostek na ich temat. Nie zabrakło zabaw matematycznych,
ruchowych oraz prac plastycznych z kotem w roli głównej.
Dzieci też chętnie opowiadały
innym o swoich czworonożnych przyjaciołach.

Krzysztof Kamil Baczyński - Patron Roku 2021

22

.01.2021r. obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego- jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli Pokolenia Kolumbów, ustanowionego Patronem Roku
2021. Z tej okazji Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu
przybliżył postać Artysty,
publikując na swojej stronie i Facebooku cykl artykułów poświęconych jego
życiu i twórczości.
Poeta uczęszczał do elitarnego warszawskiego liceum
im. Stefana Batorego. Zagrożony astmą, często chorujący na anginy i przeziębiający
się, otoczony był nieustająca
obecnością nadopiekuńczej
matki.

W 1939 r. Krzysztof Kamil
Baczyński zdaje maturę . Zaraz potem wybucha wojna.
W warunkach okupacyjnych decyduje się sabotować
rozporządzenie niemieckie
i pozostać po aryjskiej stronie. Nie zamieszkał zatem
w getcie mimo swoich żydowskich korzeni.
W 1940 r. pojawiają się
pierwsze wydane tomy poezji,
a po nich kolejne: “Zamkniętym echem” , „Dwie Miłości”
(Warszawa 1940), “Modlitwa”, „Wiersze wybrane”
(Warszawa 1942), “Arkusz
poetycki Nr.1”, „Śpiew z pożogi” (Warszawa 1944).
1 grudnia 1941 r., podczas
konspiracyjnego odczytu z logiki, Baczyński poznaje dziewiętnastoletnią

m a t u rzys t kę - B a rb a rę
Drapczyńską. Ślub odbywa się 3 czerwca 1942 roku w kościele Świętej Trójcy
na Solcu, na Powiślu.
W 1943 r. Baczyński podejmuje decyzję o aktywnym
włączeniu się do działań
zbrojnych, wstępuje do
Grup Szturmowych Szarych
Szeregów. Tuż przed wybuchem powstania trafia do
batalionu „Parasol”. W chwili wybicia godziny „W” poeta znajduje się w rejonie

Pl. Teatralnego, przyłącza
się do oddziału złożonego
z ochotników.
Krzysztof Kamil Baczyński
poległ na posterunku w Pałacu Blanka 4 sierpnia 1944
w godzinach popołudniowych, śmiertelnie raniony
przez strzelca wyborowego,
ulokowanego prawdopodobnie w gmachu Teatru Wielkiego.
Basia , spodziewająca
się dziecka, podobno nie
wiedziała o śmierci męża, zginęła 24 września na
Starówce, ściskając w ręce
tomik z poezją męża. Zachęcamy do odwiedzenia gokisowej strony i profilu na
facebook i zapoznanie się
ze szczegółami tragicznych
losów młodego poety.
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My się zimy nie boimy… Papierowe czary...

T

egoroczna zima okazała się bardzo łaskawa
i przyniosła nam w darze
śnieżną niespodziankę.
Przykryła pola białym puchem, oszroniła gałązki drzew
i namalowała piękne krajobrazy na szybach. Taka aura sprzyjała zabawom na

świeżym powietrzu. Dzieci ze szkoły w Bartoszowie
z radością wzięły udział w bitwie na śnieżne kule i ulepiły
wielkiego bałwana. Śnieżne
harce wszystkim przypadły
do gustu, szczególnie po tak
uciążliwej izolacji oraz długo
wyczekiwanym śniegu.

W

pierwszych dniach
lutego w przedszkolu w Legnickim Polu odbyły się warsztaty
pt. „Wykonywanie papieru
czerpanego- zapoznanie
z historią, praktyczne wykonanie”.
Zajęcia prowadziły panie
z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa

„Salamandra” w Myśliborzu. W warsztatach wzięły
udział dzieci z wszystkich
grup. Z ciekawością i zaangażowaniem „produkowały”
kartki papieru, ozdabiając je
ziołami, płatkami kwiatów. Po
wyschnięciu kartek dzieci zabrały je do domu.
Zapewne zajęcia te pozostaną dzieciom w pamięci.

Skrzynka walentynkowa „Słodkie” pożegnanie
z karnawałem
luty to święto zako-

14

chanych, znane pod
nazwą walentynki. W Bartoszowie obchodzono je
12 lutego.

Samorząd Uczniowski zorganizował skrzynkę walentynkową, do której uczniowie
wrzucali piękne własnoręcznie wykonane kartki
walentynkowe. Tego dnia zorganizowano dla dzieci turniej
gier planszowych. Podczas
wspólnych zabaw panowała miła i życzliwa atmosfera.

Spośród uczestników wytypowano najmilszego ucznia
i najmilszą uczennicę. Najwięcej głosów zebrali: z klasy 0C:
Milena Nurzyńska i Michał
Flejterski, z klasy 1B: Anna
Daniel, Leon Sochacki oraz
Mateusz Lepczak, z klasy 2C:
Zuzanna Fesz, Fabian Mucha
oraz z klasy 3 B: Antoni Wiśniewski i Emma Grabarczyk.
Gratulujemy zwycięzcom,
a pozostałym uczniom radzimy brać dobry przykład
z kolegów i koleżanek.

Z

końcem karnawału,
zgodnie z tradycją obchodzimy tłusty czwartek. Tego dnia, w szkole
w Bartoszowie pojawiły
się pyszne pączki.
Uczniowie poznali tradycje
i zwyczaje związane z karnawałem, ostatkami oraz środą
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popielcową. Wszyscy zajadali się pysznymi tłuściutkimi
pączusiami, nie licząc kalorii.
Oprócz smakołyków, nie zabrakło także wspaniałej zabawy karnawałowej w małym
klasowym gronie. Czekamy
z utęsknieniem na przyszły
rok i huczny bal karnawałowy dla całej szkoły.
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Dotacje dla Klubów Sportowych
O

twarty konkurs został
rozstrzygnięty, na realizację zadań publicznych
w 2021 r. obowiązujący na
terenie Gminy Legnickie
Pole. Konkurs w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu oraz w zakresie
turystyki i krajoznawstwa.

Zadania publiczne obejmują m. in. wspieranie organizacji imprez rekreacyjnych,
turystycznych i sportowych;
wspieranie działań w zakresie bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i młodzieży; inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz
rozwoju kultury fizycznej;
wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów
sportowych, turystycznych,

krajoznawczych i rekreacyjnych Gminy Legnickie Pole.
Z publicznych środków na
realizację tych zadań przeznaczono kwotę 210 000.00
zł. W piątek 19 lutego 2021
r. zostały podpisane umowy z klubami sportowymi,
które startowały w konkursie i spełniły wszystkie kryteria przyznawania dotacji.
Dotacje otrzymały:
1. Ludowy Klub Sportow y „Błękitni” Koskowice – przyznana dotacja to

42 000.00 zł. Na zadania;
wsparcie klubu sportowego
LKS „Błękitni” Koskowice
wraz z programem integracji mieszkańców sołectwa.
2. Ludowy Klub Sportowy
„Orzeł” Mikołajowice – przyznana dotacja to 42 000.00
zł. Na zadania; prowadzenie
sekcji piłki nożnej klasa „A”.
3. Klub Sportowy Zryw
Kłębanowice – przyznana
dotacja to 53 000.00 zł. Na
zadania;
upowszechnianie kulruty fizycznej wśród dzieci

i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanego
szkolenia sportowego oraz
organizacji imprez sportowo
– rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży w szczególności w zakresie piłki nożnej
na terenie gminy Legnickie
Pole.
4. Klub Sportowy Legnickie Pole – przyznana dotacja to 73 000.00 zł. Na
zadania; upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu
oraz w zakresie turystyki
i krajoznawstwa.

Bieg na legnickich polach

W

ójt Gminy Legnickie
Pole Rafał Plezia zaprasza do udziału w biegu
przełajowym pn.: „Bieg na
legnickich polach”, którego
genezą jest upamiętnienie
wydarzeń historycznych
związanych z Bitwą pod
Legnicą z 1241 roku.

Impreza odbędzie się
24.04.2021 r. i przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na
dotychczasowe osiągniecia: profesjonalistów, amatorów, maratończyków, krótkodystansowców,
sprinterów, ale także tych, którzy
swoją przygodę z tą dyscypliną
dopiero rozpoczynają.
Na uczestników czeka ciekawa
trasa biegowa, o długości 5600 m,

która przebiegać będzie ulicami
Legnickiego Pola. Rozpocznie się
na campingu  w Legnickim Polu,
dalej w kierunku remizy strażackiej, następnie ulicą Piastowską
oraz Wyspiańskiego przez boisko szkolne w kierunku szkoły.
Ze szkoły trasa biegnie ulicą K.
D. Asama w kierunku wsi Strachowice. Następnie rozpocznie
się część przełajowa, aż do ulicy Książąt Śląskich, z metą na
campingu.
To wspaniała okazja, by raz jeszcze odkryć historię regionalną
i  zachwycić się walorami krajobrazowymi okolicy. Organizatorzy przewidzieli dodatkową
kategorię: Najszybsza Mieszkanka i Najszybszy Mieszkaniec Gminy Legnickie Pole...
NR 4 (MARZEC 2021)
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Zdobądź Kwiatową Odznakę Krajoznawczą
- promuj z nami naszą gminę!

Z

achęcamy do zdobywania odznaki, którą
w 2019 roku ustanowił legnicki oddział PTTK.
Nasza gmina nadała jej aktualny kształt, który przypomina kwiat. Każdy z jego
płatków, to osobny stopień
odznaki. Odznakę może
zdobyć już pięciolatek, wystarczy zaledwie 5 punktów
i „Popularne Legnickie Pole”
będzie zdobyte. Należy tylko w jeden dzień odwiedzić
Muzeum Bitwy Legnickiej,
Bazylikę Mniejszą pw. Św.

Jadwigi (również jej wnętrze)
oraz pomnik przyrody Lipa
Henryka.
Jeśli jesteś miłośnikiem turystyki, lubisz odwiedzać
ciekawe miejsca, to warto
pokusić o zdobycie ciekawego trofeum, a przy okazji promować naszą piękną
gminę.
Na pierwsze grupy podróżników, czekają dodatkowo
upominki.
- za zdobycie Popularne Legnickie Pole, otrzymasz kubek
i długopis,
- za zdobycie Srebrne Le-

gnickie Pole, otrzymasz parasolkę, kubek i długopis,
- za zdobycie Złote Legnickie Pole, otrzymasz pendrive,
parasolkę, kubek i długopis,
- za zdobycie Miłośnik Legnickiego Pola, otrzymasz

kubek termiczny, pendrive,
parasolkę, kubek i długopis,
- za zdobycie Bitwa pod Legnicą 1241, otrzymasz książkę-Bitwa Pod Legnicą 1241r.,
kubek termiczny, pendrive,
parasolka, kubek i długopis.

Placek „Zuzia” – Pani Heleny Karmnik dla ptaków
Ciasto miodowe:
30 dkg mąki pszennej;
15 dkg margaryny;
8 dkg cukru pudru;
1 łyżka sody oczyszczonej;
1 jajko;
2 łyżki miodu;
Sypkie składniki przesiać przez sito, dodać margarynę i posiekać. Na koniec
drobne grudki lekko rozetrzeć palcami.
Dodać miód i jajko i zagnieść ciasto. Ciasto podzielić na dwie równe części i upiec
dwa oddzielne cienkie placki. Ciasto pieczemy w temp. 180 st.C około 12 minut.

Masa:
0,5 l mleka;
1 łyżka mąki ziemniaczanej;
15 dkg cukru kryształu;
1 cukier waniliowy;
1 margaryna Kasia;
Margarynę roztopić. Mleko z cukrem
kryształem, cukrem waniliowym i mąką
ziemniaczaną zagotować. Podczas gotowania mleko należy cały czas mieszać, bo
łatwo się przypala. Do gotującego mleka
wlewać cienkim strumieniem roztopioną
margarynę i cały czas energicznie mieszać.
Ciasto przełożyć gorącą masą.

Biszkopt:
4 jajka;
0,5 szklanki cukru kryształu;
0,5 szklanki mąki pszennej;
0,5 szklanki mąki ziemniaczanej;
1 płaska łyżka proszku do pieczenia;
Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. Dodać cukier kryształ i ubijać, aż cukier
się rozpuści. Dodać przesiane przez sito obie
mąki i proszek do pieczenia, lekko wymieszać. Piec w tej samej blaszce co placki
miodowe w temp. 180 st.C około 25 minut.

Przełożenie:
placek miodowy;
powidło
śliwkowe;
1/2 masy;
biszkopt;
1/2 masy;
powidło śliwkowe;
placek miodowy;
polewa czekoladowa;
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Zima, nawet łagodna, często sprawia, że ptaki mają
problem ze zdobywaniem
pożywienia.
W styczniu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, na swojej
stronie internetowej i profilu
facebookowym, zamieścił filmik z instrukcją, jak w łatwy

sposób i z rzeczy posiadanych
w domu, wykonać samodzielnie karmnik dla ptaków, który będzie nie tylko doskonałą
ozdobą balkonu lub ogrodu,
ale także świetną stołówką dla
naszych małych przyjaciół.
A obserwowanie skrzydlatych
gości to świetna, wciągająca
i pouczająca zabawa.
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Rozrywka

OGŁOSZENIA
• CZYSZCZENIE, PRANIE TAPICEREK
I WYKŁADZIN: oferuje pranie tapicerek
meblowych (kanapy, krzesła), pranie
tapicerek samochodowych, pranie
dywanów, kompleksowe przygotowanie
samochodu do sprzedaży (polerowanie
lakieru), dojeżdżam do klienta, usługa na
wysokim poziomie. I wszystko to co da się
wyprać, wyczyścić.
• Zapraszam, tel: 739-061-330 – Łukasz.
• DARK TRANS SP. Z O.O. Oferujemy Państwu
najwyższej jakości usługi transportowe
i transport międzynarodowy. Wychodząc
naprzeciw Państwa oczekiwaniom jesteśmy
w stanie zrealizować najbardziej nietypowe
zamówienia, zarówno jeśli chodzi o rodzaj
przesyłki jak i termin dostarczenia.
Kontakt: 537 317 109.

Krzyżówka z odznaką krajoznawczą

M

iłośnicy zwiedzania i aktywnej turystyki mogą ubiegać się o Odznakę
Krajoznawczą Legnickie Pole, ustanowioną przez Oddział PTTK w Legnicy
przy współpracy z Urzędem Gminy Legnickie Pole.
W tym celu należy odwiedzić różnorodne
miejsca i obiekty na terenie gminy, a także
wziąć udział w niektórych wydarzeniach
kulturalno-edukacyjnych, dokumentując
swoje wyprawy w prowadzonej kronice wy-

cieczek. Wszelkie szczegóły dotyczące wymogów uzyskania odznaki można znaleźć
na stronie internetowej gminy (zakładka
„Dla Turysty”).
Poziomo należy wpisać wyrazy, które
pominięto w nazwach atrakcji turystycznych lub wydarzeń gminnych związanych
z uzyskaniem odznaki. Litery w kolorowych
polach, czytane kolejno rzędami, utworzą
rozwiązanie.
Leszek Rydz

• Usługi koparko-ładowarko MECALAC.
Świadczenie usług: Rozładunek
i załadunek materiałów widłami oraz
materiałów sypkich, wykopy wodnokanalizacyjne, przygotowanie ternu pod
budowę, i inne. Usługi budowlane, remont
mieszkań, elewacje, telefon:
668 096 605.
Firma Wielobranżowa KRETKOP.
• Zapraszamy Mieszkańców
do bezpłatnego umieszczania
ogłoszeń w naszej rubryce.
Treść ogłoszeń prosimy
przesyłać na adres:
promocja@legnickiepole.pl
lub zgłaszać telefonicznie
pod numerem telefonu:
76 85 82 822.

Poziomo:
2) ... Narodów, w Nowej Wsi Legnickiej
7) ... Przyrodniczo-Krajobrazowy
„Złoty Las”
9) ... Mongolskie w Raczkowej
10) ... Bitwy Legnickiej
11) ... Rzymskokatolicki pw. św. Jadwigi w Kłębanowicach
13) ... Mniejsza pw. św. Jadwigi w Legnickim Polu
14) ... upamiętniający 760-lecie bitwy pod Legnicą (w Legnicy)
16) ... w Lubieniu
19) ... św. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej (coroczna
impreza)
20) ... gminne, coroczne święto plonów
21) ... Tatarów, ma długość 22 km i wiedzie od Prochowic
do Legnickiego Pola
22) inscenizacja historyczna ... pod Legnicą
Pionowo:
1) tajemnica (zdrobniale)
3) ... i Kokosz, komiksowi bohaterowie

4) zagadki obrazkowe na łamach pism z krzyżówkami
5) plastikowa rurka przy kartoniku z sokiem
6) gotowy towar, produkt z fabryki
8) nagroda pieniężna od szefa w podziękowaniu za dobrą pracę
11) obwodowa ... wyborcza, nadzoruje przebieg głosowania
w lokalu wyborczym
12) naszywana na dziurę w spodniach
15) wynik dzielenia
16) sztuczne włosy
17) imię Piechniczka, byłego piłkarza i trenera
18) okrągła faza Księżyca
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