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Bal Seniora
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Koncertowa 
Noc 

Muzeów

,,Mam jeden cel – zintegrować 
mieszkańców naszej lokalnej społeczności’’

Jestem samoukiem, ja mam głowę 
pełną pomysłów. Siedząc u fry-

zjera, w samochodzie, przed telewi-
zorem. Przede wszystkim z moich 
podróży kulinarnych, ja bardzo chcia-
łam zwiedzać świat, dlatego wyje-
chałam za granicę i to mi dało szansę 
podróżować w celu zdobywania no-
wych umiejętności kulinarnych. 

 → Rozmowa /  str. 16-17

Boże Narodzenie to szczególny czas, który niesie ze sobą dobre myśli, radość i miłość.
Z okazji zbliżających się Świąt, pragnę życzyć Państwu spokoju, zdrowia i pogody ducha.  

Samych chwil pełnych ciepła i nadziei, spędzonych w gronie najbliższych osób.
Szczęśliwego Nowego Roku i spełnienia marzeń. Niech rok 2022 będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i pomyślności.

Krzysztof Lelito
Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole

Rafał Plezia
Wójt Gminy Legnickie Pole

Życzą
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Aktualności

Pandemia nie odpusz-
cza, ale my nie zwal-

niamy tępa. Wójt Gminy 
Legnickie Pole, Rafał 
Plezia zadbał o to, aby 
w okresie świątecznym 
mieszkańcy poczuli ciepłą 
atmosferę, także poza mu-
rami swojego domu. 

To już kolejna edycja 
paczki dla seniorów 

i osób potrzebujących.  
Wójt Gminy Legnickie 
Pole, Rafał Plezia zadbał, 
aby Mieszkańcy z naszej 
gminy poczuli magię Świąt 
Bożego Narodzenia. Spra-
wą zajął się GOPS.

- W tym roku paczkę otrzy-
mali najbardziej potrzebu-
jący oraz seniorzy powyżej 
80 roku życia - mówi Ewelina 
Podsiadło, dyr. GOPS – na ten 
moment dostarczyliśmy 204 

Świąteczne paczki u seniorów

Liczymy na sukces na-
szego wniosku. W paź-

dzierniku Gmina Legnickie 
Pole przystąpiła do Pro-
gramu pn. Wsparcie dla 
rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym 
„Granty PPGR” i złożyła 
wniosek na zakup 119 ze-
stawów. 

W ramach uzyskanych środ-
ków, zakupimy zestawy kom-
puterowy dla dzieci z rodzin 
byłych pracowników Pań-
stwowych Przedsiębiorstw 

paczki, pozostało jeszcze 16. 
W tegorocznej akcji w rolę 

elfów Świętego Mikołaja wcie-
lili się: Ewelina Podsiadło, 
Sylwia Petryszyn, Agniesz-
ka Piłat, Adrianna Kopij-Ja-
kubów, Aleksandra Pawlik, 
Ilona Mężyńska,  wspierani 
przez pozostałych pracowni-
ków ośrodka i pracowników 
gminy.

- Bardzo się cieszę, że mamy 
na terenie gminy przedsię-
biorstwa społecznie odpowie-
dzialne takie jak LAFARGE 
– zwraca uwagę Rafał Plezia 

- dzięki ich darowiźnie mogli-
śmy wesprzeć więcej potrze-
bujących. Firmy aktywizują 
się również przy kolejnej na-

szej akcji „Wigilia 2021”. To 
w tych trudnych czasach po-
zwala nam być lepszymi ludź-
mi. Dziękuję za to. 

Dbamy o estetykę gminy
Na początku grudnia, w cen-

trum Legnickiego Pola zaświe-
ciły się iluminacje świąteczne. 
Żółto-czerwona bombka i białe 
skrzydła zrobiły ogromne wra-
żenie na mieszkańcach, szcze-
gólnie tych najmłodszych. Na 
facebook już pojawiają się zdję-
cia z naszymi iluminacjami.  

Czy będą komputery 
dla dzieci? 

Gospodarki Rolnej. Głów-
nym celem programu  jest 
wyeliminowanie ograniczeń 
związanych z dostępem do 
komputera i internetu, któ-
re pojawiły się w czasie pan-
demii COVID-19 i związaną 
z nią nauką zdalną.
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Dzięki pomysłom Agnieszki To-
biszewskiej (dyrektora ośrodka 
zdrowia) i aktywności Mieszkań-

ców Gmina Legnickie Pole zajęła 2 miejsce 
w powiecie legnickim, otrzymując nagrodę 
w wysokości 500 000,00 zł. Konkurs „Ro-
snąca Odporność” premiował gminy, które 
osiągnęły najwyższy wzrost poziomu za-
szczepienia swoich mieszkańców pomię-
dzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. 

Dzięki zabiegom 
Agnieszki Tabiszew-

skiej w naszym ośrodku 
zdrowia przeprowadzili-
śmy  akcję „Złoty Wąs”. 

Koordynatorem akcji jest 
Fundacja Forum Mężczyzn,  
która koncentruje się na mę-
skim zdrowiu, profilaktyce, 
przeciwdziałaniu wyklu-
czeniu społecznemu oraz 
budowaniu i promowaniu 
pozytywnego wizerunku oj-
costwa.  

- Przez pierwsze dwie edy-
cje skupiliśmy się na dzia-
łaniu we Wrocławiu, w tym 
roku postanowiliśmy wyjść 
na teren Dolnego Śląska 
i zrealizowaliśmy ten pro-
gram profilaktyczny również 
w powiecie legnickim. Oso-
biście jestem bardzo pozy-
tywnie zaskoczony tym, że 
w tak szybkim czasie udało 
się zrealizować tak dużą licz-
bę badań. Z doświadczenia 
wiem, że zachęcić panów do 
badań jest bardzo trudno. We 
Wrocławiu w tym roku zreali-
zowaliśmy 20 badań, a w po-
wiecie legnickim udało się 
namówić na badanie ponad 
130 mężczyzn – wypowiada 
się Sebastian Kwietoń, prezes 
Fundacji. 

Złoty Wąs

Aktywni Mieszkańcy + Aktywna 
przychodnia zdrowia = pół miliona

Celem akcji „Złoty Wąs” było 
zachęcenie mężczyzn po 40 
do cyklicznego badania krwi, 
które zwiększy wczesne wy-
krywanie nowotworów oraz 
rozpoczęcie otwartej, mery-
torycznej dyskusji o tym, jak 
można im zapobiegać. 

- Taką akcję chcieliśmy prze-
prowadzić na terenie powiatu 
legnickiego już w ubiegłym ro-
ku, niestety pandemia pokrzy-

żowała nam plany. W tym roku 
się udało, dzięki wsparciu sta-
rostwa powiatowego w Legni-
cy, wójta gminy Legnickie Pole 
i gminy Ruja oraz burmistrza 
Chojnowa. Akcja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, bo 
138 panów przyszło i się prze-
badało – mówi koordynator-
ka akcji w powiecie Agnieszka 
Tabiszewska.

Podsumowanie akcji odbyło 

się 10 grudnia. W przychod-
ni zdrowia w Legnickim Polu 
przebadało się 56 mężczyzn 
z 138 przebadanych w powie-
cie legnickim.  

- Czuję się dumny i szczęśliwy 
z tego powodu, że mężczyźni 
z naszej gminy są odpowie-
dzialni i świadomi i tak licz-
nie stawili się na badania i tak 
szybko wyczerpali limit badań. 
Liczę, że w przyszłym roku ak-
cja zostanie powtórzona, bo 
chcemy tę świadomość pielę-
gnować w naszej społeczności 
– mówi wójt gminy Legnickie 
Pole Rafał Plezia.

 Patronem był marszałek wo-
jewództwa Marcin Krzyżanow-
ski oraz starosta legnicki Adam 
Babuśka, który dopełnia wy-
powiedź:

- Dla mnie ta akcja była do-
skonałą okazją, aby przypo-
mnieć, że oprócz koronawirusa 
są też inne choroby i nawet 
w tym trudnym czasie nie po-
winniśmy o tym zapominać, 
a profilaktyka jest najlepszym 
rozwiązaniem. Ja osobiście 
skorzystałem z możliwości 
przebadania się, ale wiem, że 
mężczyźni z wizytą u urolo-
ga zbyt długo zwlekają. Mam 
nadzieję, że w przyszłym ro-
ku będziemy tę akcję konty-
nuować
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Inicjatywa ta została wspar-
ta przez Stowarzyszenie Hi-
storyczno -Eksploracyjne 
Księstwa Legnickiego przez 
czynny udział w tym przed-
sięwzięciu.  Zagospodarowa-
no fragment szlaku Bitwy 
Legnickiej w obrębie Sołec-
twa Gniewomierz, a konkret-
nie w Psarach. 

Mieszkańcy Gniewomierza 
postanowili nawiązać do ist-
niejących na tym terenie zwy-
czajów nasadzania drzew 
owocowych wzdłuż dróg 
polnych i szlaków. W ostat-
nią sobotę kwietnia 2019 
roku, na pierwszym miej-
scu postojowym tej ścież-
ki (od strony Bartoszowa)  
– przysiółek Psary, posadzono 
pierwsze drzewka owocowe. 

Cel był jeden - owoce spró-
buje turysta, zmęczony rolnik 
uprawiający pole lub miesz-
kaniec sołectwa. Zadowolone 
będą ptaki i owady. 

W październiku  2019 r. 
dosadzono kolejne drzewka 
owocowe. Na całym szlaku 
odnowiono tablice, zakonser-
wowano stoły i ławy. Mimo 
dbałości o drzewka poprzez 
sukcesywne podlewanie ro-
ślin, zabezpieczenie drzewek 
siatką ochronną, wbicie koł-
ków podtrzymujących drzew-
ka i koszenia trawy wokół 
nich - nie wszystkie się „ucho-
wały”. 

Całą zaistniałą sytuację naj-
lepiej oceniła kilkuosobowa 
grupa młodych ludzi z Gnie-
womierza. „Nie załamujmy 
rąk, róbmy coś pożyteczne-
go, dobrego i trwałego dla 
naszego otoczenia”- takie 

Ale spontan… 
Starsi zaczęli,  młodzież kontynuuje!

W 2018 roku Sołectwo Gniewomierz wyszło z ini-
cjatywą, że część środków własnych i przede 

wszystkim dotację, przeznaczy na tworzenie ścieżki hi-
storyczno–edukacyjnej nawiązującej do Bitwy w 1241 
roku. 

rozumowanie było mottem 
przewodnim ich inicjatywy 
jaką pojęli 12 lipca 2021 ro-
ku. Postanowili dosadzić kilka 
dębów na szlaku Bitwy Le-
gnickiej, w miejscu postoju 
– przysiółek Psary. Pomysł 
nasadzenia dębów zrodził 
się w głowach młodych lu-
dzi, myślących o przyszło-
ści, patrzących przed siebie. 
Oni nie oczekiwali poklasków, 
nagród. Po prostu zrobili, to 
co uważali za słuszne i po-
trzebne.  Może też dla innych, 
całkiem obcych ludzi wędru-
jących tym szlakiem i pozna-
jących z tablic bogatą historię 
Bitwy pod Legnicą.

Młodzi ludzie (Oliwia Kuła-
kowska, Anna Pielak, Grze-
gorz Zawistowski, Mateusz 
Migdał, Amelia Ścibor, Ka-
rolina Dziubina, Dorian Ku-
łakowski i  Michał Rybka) 
wybrali dęby - myślę, że to też 
nie jest przypadkowe. Dąb jest 
symbolem siły i długowiecz-
ności. Rośnie powoli, żyje dłu-
go i wiele pokoleń może go 
podziwiać. Młodzież uznała, 
że sadzonki dębów  powinny 
rosnąć nie tylko w przydomo-
wych ogródkach, przy domo-
stwach, w lasach ale także 
przy polach, czy jak w tym 
przypadku na kawałku nie-
użytku. 

Tym młodym ludziom 
nie brakowało siły i mo-
tywacji  do działania . 
Nie chodziło im tylko  
o wkopanie w glebę drzewka 
lecz o coś więcej. Oni wiedzie-
li, że zostawiają w tym miej-
scu nie tylko swój ślad lecz 
to, że pokażą także kolejnym 

Mieszkańcy Gniewomierza postanowili nawiązać do 
istniejących na tym terenie zwyczajów nasadzania 
drzew owocowych wzdłuż dróg polnych i szlaków. 
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Wójt Rafał Plezia spo-
tkał się z Piotrem 

Karwanem, radnym Sej-
miku Województwa Dol-
nośląskiego, aby omówić 
plany związane z zapla-
nowaną na 2022 r. re-
konstrukcją Bitwy pod 
Legnicą. Samorządowcy 
rozmawiali również o in-
nych inicjatywach zwią-
zanych z upamiętnieniem 
tego wydarzenia oraz hi-
storii rodziny Piastów.  

Gdy Jan Paweł II stanął na 
legnickiej ziemi, określił Bi-
twę pod Legnicą jako jedną z 
ważniejszych w dziejach Eu-
ropy. W homilii wygłoszonej 
w 1991 roku w Koszalinie ze-
stawił ją wręcz na równi z wik-
torią wiedeńską i zwycięską 
Bitwą Warszawską z 1920 ro-
ku. Ziemia legnicka to miejsce 
historyczne – miejsce, na któ-
rym książę piastowski Hen-
ryk II Pobożny, stawił czoło 
wojownikom Imperium Mon-
golskiemu wstrzymując ich 
groźny pochód ku Zachodowi. 

Dbającym o pamięć o tej bi-
twie, dzięki staraniom wójta 
Rafała Plezi i radnego Piotra 
Karwana mieszkańcy ziemi 
legnickiej: Marek Mojecki, 
Dariusz Dembiński, Jaro-
sław Janowski, Krzysztof Pi-
sarski uhonorowani zostali 
przez Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego Srebrnymi 
Odznakami Honorowymi 
“Zasłużony dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego”. 

Poza rekonstrukcją bitwy z 
1241 roku podejmowanych 
jest wiele inicjatyw związa-
nych upamiętnieniem na-
szych władców, żyjących 
przed laty na tych ziemiach. 

Wspólnie dbają 
o historię Ziemi Legnickiej

W Legnicy od kilku lat trwają 
zabiegi o to, aby w godnym 
miejscu stanął pomnik Hen-
ryka II Pobożnego, a jednym 
z pomysłodawców tej inicja-
tywy jest Andrzej Lorenc, le-
gnicki radny. Przez lata na 
Placu Słowiańskim stał po-
mnik tzw. wdzięczności dla 
Armii Radzieckiej. 

- Starania o beatyfikację 
Henryka II Pobożnego trwa-
ły przez wiele lat, skupiły one i 
połączyły we wspólnych dzia-
łaniach wiele osób: świeckich 
i duchownych. Nie sposób nie 
wspomnieć tu o Stanisławie 
Potyczu i ks. Adamie Drożdżu, 
którym w tym roku specjalną 
uchwałą Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego nadano 
Złote Odznaki Honorowe Za-
służony dla Województwa 
Dolnośląskiego - podkreśla 
radny Piotr Karwan, który o 
te odznaki wnioskował. 

- To pokazuje, że historia 
związana z naszą gminą jest 
znana i dostrzegana na całym 
Dolnym Śląsku, a co jeszcze 
ważniejsze, że skupia się wo-
kół niej wiele cennych inicja-
tyw, za którymi stoją ludzie 
dzięki którym one się urze-
czywistniają - zaznacza Rafał 
Plezia Wójt Gminy Legnic-
kie Pole. 

pokoleniom co jest dobre i po-
żyteczne.

W ten lipcowy dzień, my do-
rośli tylko wspieraliśmy mło-
dzież.  Byli z nami Bogusław 
Dziubina i Krzysztof Pielak. 
Natomiast Pani Antonina 
Pielak podarowała  sadzon-
ki dębów wyhodowane we 
własnym ogródku. 

Sadźmy drzewa na obrze-
żach pól, przy drogach, na 
miedzach. Polne ptaki  ucie-
szą się, a przechodzień  znaj-
dzie w gorący letni dzień,  
przyjemny chłód w cieniu 
drzew.

Młodzież uznała, że sadzonki dębów  powinny 
rosnąć nie tylko w przydomowych ogródkach, 

przy domostwach, w lasach ale także przy polach, 
czy jak w tym przypadku na kawałku nieużytku. 

Myślę, że dla: Anny, Oli-
wii, Amelii, Karoliny, Grze-
gorza, Mateusza, Doriana,  
i Michała jest to tak jak oni 
sami nazywają, po prostu  
spontan.  To był ich wła-
sny pomysł . Rodzący się 
w głowach, szybko i spon-
tanicznie. Pomysł na to, 
jak ma wyglądać okolica,  
w której mieszkają.

Doceńmy i uszanujmy to 
co zrobili !   Bądźmy z NICH 
dumni !

Sołtys wsi Gniewomierz
     Jadwiga Gawron



6 www.legnickiepole.pl

N R  7  ( G R U D Z I E Ń  2 0 2 1 )

Inwestycje

Dzięki nieodpłatnemu 
przejęciu od Krajo-

wego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, działki w ob-
rębie Gniewomierza, 
Gmina Legnickie Pole 
zrealizuje kolejną inwe-
stycję drogową. 

Przebudowana zostanie 
droga dojazdowa do bu-
dynków mieszkalnych. Wójt 
Rafał Plezia podpisał już 
umowę z wykonawcą: Fir-

Ruszyła przebudowa drogi w Gniewomierzu

Na początku grudnia, 
Wójt Gminy ogłosił 

przetarg na przebudowę 
drogi gminnej - ul. Kiliana 
Ignacego Dientzenhofera 
i ul. 9 Kwietnia w Legnic-
kim Polu. 

Zadanie obejmuje wykona-
nie nowej nawierzchni jezdni, 
budowę chodników, a także 
miejsc postojowych. Termin 
składania ofert upłynął 6 
grudnia. W wyniku przetar-

Wójt Gminy Legnic-
kie Pole, Rafał Plezia 

podpisał umowę z wy-
konawcą POL-DRÓG 
Drawsko Pomorskie, na 
budowę drogi do gruntów 
rolnych. 

Droga łącząca dwie miejsco-
wości: Raczkową i Mąkolice, 
to kolejna inwestycja, którą 
realizuje gmina w ramach po-
zyskanych środków z Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

mą  Drogowo – Inżynieryj-
ną STOP Sp. z o.o. z Legnicy. 

Koszt inwestycji wynie-

sie blisko 400 000,00 zł, 
z czego pozyskana kwota 
dofinansowania to prawie 

120 000,00 zł. Zakończenie 
prac planowane jest jeszcze 
w tym roku. 

Koszt inwestycji
400 000 zł

9 Kwietnia i Dientzenhofera do remontu!
gu wpłynęły 4 oferty, z cze-
go najkorzystniejszą złożyła 
firma Drogowo-Inżynieryjna 
„Stop” Jerzy Świszcz.  Inwe-
stycja zostanie zrealizowana 
w pierwszym kwartale przy-
szłego roku. Droga zostanie 
wyremontowana w 50% ze 
środków Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnej oraz 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Gmina na ten cel 
otrzymała dotację w kwocie 
557 000,00 zł.  

Droga Mąkolice – Raczkowa w asfalcie! 

Otrzymana dotacja
557 000 zł

Całkowity koszt inwestycji 
wynosi blisko 950 000,00 zł, 
z czego planowane dofinan-
sowanie 256 600,00 zł. 

Inwestycja z pewnością 
wpłynie na poprawę warun-
ków komunikacji oraz bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. 
Dotychczasowa droga była 
szczególnie uciążliwa dla 
Mieszkańców Raczkowej 
i Mąkolic. 

Po przebudowie, obie miej-
scowości zostaną bezpośred-
nio połączone, co przyczyni 
się do komfortu przejezd-
nych. 

Koszt inwestycji
950 000 zł
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Zakończyła się przebu-
dowa drogi w Racz-

kowej, na odcinku ponad 
200 m. 

Inwestycja realizowana 
jest w celu zapewnienia 
sprawnej komunikacji oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Całkowi-
ty koszt inwestycji wynie-
sie około 150 000 zł. Trwają 
jeszcze prace przy drodze 
rolnej relacji Mąkolice- Racz-

W piątek, 10 grudnia 
br., Wójt Gminy Ra-

fał Plezia odebrał kluczyki 
i kartę pojazdu do nowego 
samochodu przystosowa-
nego do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 

Pojazd posiada automatycz-
ne wyposażenie dla osób na 
wózkach inwalidzkich i bę-
dzie służył do transportu 

Mamy to! Nowy samochód przystosowany 
do transportu osób niepełnosprawnych 

w Gminie Legnickie Pole

Priorytetem naszej gmi-
ny są potrzeby Miesz-

kańców, zarówno tych 
starszych, jak i młodszych. 

Zakończyły się prace związa-
ne z placem zabaw w Mąko-
licach. Ekipa uporządkowała 
teren, wymieniła piasek, zde-
montowała stare ogrodzenie, 
jednocześnie montując nowe. 

- Bardzo fajnie zrobione.  – 

Mieszkańców naszej gminy. 
Koszt zakupu nowego auta 

wyniósł blisko 200 000,00 zł, 
z czego przyznane dofinanso-

wanie ze środków PFRON to 
97 000,00 zł. 

Wartość zakupu
200 000 zł

Plac zabaw 
gotowy na wiosnę

Dojazd do drogi 
maślanej w Raczkowej 
- zakończony

kowa. Po ich zakończeniu 
będzie można przejechać 
skrótem z Mąkolic przez 
Raczkową i Biskupice do 
Legnickiego Pola. 

- Mieszkańcy są bardzo za-
dowoleni z drogi maślanej 
– podsumowuje Jerzy Saje-
wicz, Radny gminy Legnic-
kie Pole- Połączenie z drogą 
powiatową i Mąkolicami za-
gwarantuje bezpieczeństwo 
i komfortowy dojazd do pól.  

twierdzi sołtys wsi Krystyna 
Cabała - Ludzie nareszcie są 
zadowoleni.  Zrobione jest 
to tak, jak powinno być zro-
bione.

Na placu przez lata był du-
ży problem z powodu nad-
miernie rosnących chwastów. 
Teraz teren został wyłożony 
specjalną matą, która zapo-
biega wyrastaniu chwastów 
na placu zabaw.  

Koszt inwestycji
150 000 zł

- Ludzie nareszcie są zadowoleni.  
Zrobione jest to tak, jak powinno 

być zrobione - twierdzi sołtys 
wsi Krystyna Cabała.
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14 listopada obchodzi-
liśmy Ogólnopolski 

Dzień Seniora. Po raz ko-
lejny, z tej okazji, zorgani-
zowaliśmy dla wszystkich 
seniorów z naszej gminy, 
Bal Seniora, który w tym 
roku przybrał andrzejkowy 
charakter. 

Uroczystość odbyła się w Sa-
li Bankietowej w Legnickim 
Polu. Wójt Gminy Legnickie 
Pole, Rafał Plezia przywitał 
zgromadzonych gości i po-
dziękował za liczną frekwen-
cję. Nie zabrakło radosnego 

Andrzejkowy Bal Seniora

Zawód pracownika so-
cjalnego wymaga nie 

tylko fachowej wiedzy, ale 
także ogromnej empa-
tii, tak ważnej w proce-
sie wspierania osób i ich 
rodzin. 

Dlatego jak co roku, 21 listo-
pada obchodziliśmy Dzień 
Pracownika Socjalnego. Wójt 
Gminy Legnickie Pole, Ra-

Dzień Pracownika Socjalnego

klimatu, dowcipów i szcze-
rych uśmiechów. Było topie-
nie wosku, gry z nagrodami, 
wspólne biesiadowanie i za-
bawa taneczna. W tym ro-
ku, seniorzy bawili się przy 
oprawie muzycznej Zespo-
łu Avers z Wrocławia. Dzię-
kujemy wszystkim gościom 
za przybycie i miło spędzo-
ny czas!

Kazimiera Zabłotna – pre-
zes Klubu Seniora Legnickie 
Pole podsumowuje imprezę 
tak: Dziękujemy za bal se-
niora, było SUPER!

fał Plezia odwiedził Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Legnickim Polu, aby 
podziękować całej kadrze 
pracowników za codzienną 
pracę na rzecz osób najbar-
dziej potrzebujących. Złożył 
wyrazy szacunku za moty-
wację i zrozumienie w kryzy-
sowych sytuacjach, którym 
darzą Mieszkańców naszej 
gminy.
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Jak co roku, 14 paździer-
nika obchodziliśmy 

w naszej gminie Dzień 
Edukacji Narodowej. 

Był to bardzo ważny dzień 
dla wszystkich nauczycieli 
i pracowników oświaty, po-

Dzień Edukacji Narodowej 

Radosnym klimatem,  
9 listopada rozpoczęła 

się ważna uroczystość dla 
pierwszoklasistów – Paso-
wanie na Ucznia. 

Recytowanie wierszyków, 
śpiewanie piosenek i du-
żo uśmiechu towarzyszyło 
zgromadzonym na sali gim-
nastycznej w Bartoszowie.

Najważniejszym akcentem 
uroczystości było złożenie 
przez dzieci ślubowania 
oraz samo Pasowanie na 
Ucznia, którego dokonała 

Pasowanie na ucznia
28 pierwszoklasi-

stów stało się peł-
noprawnymi uczniami 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego  
w Legnickim Polu. 

Na początku uroczystości 
dzieci zaśpiewały piosenki, 
a jedna z uczennic zagrała 
na skrzypcach. Podczas wy-
darzenia, dzieci ślubowały, 
że będą dobrymi uczniami,  
a swym zachowaniem będą 
sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. Następnie 
Pani Wicedyrektor Bożena 
Ulc, dokonała symbolicznego 

Pasowanie na ucznia 
w Mikołajowicach

nieważ każdego dnia wkłada-
ją dużo trudu w kształcenie 
i wychowanie dzieci i młodzie-
ży. To dzięki nim, wielu mło-
dych ludzi odkrywa talenty 
i pasje. Z tej okazji przedstawi-
ciele Urzędu Gminy odwiedzili 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

i Żłobek Gminny w Legnickim 
Polu, aby osobiście złożyć ży-
czenia zdrowia, pomyślności, 
satysfakcji z pracy i dalszych 
sukcesów w życiu zawodo-
wym. W ramach wdzięcz-
ności, wszyscy pracownicy 
szkoły otrzymali podarunek.

pasowania. Ukoronowaniem 
aktu było wręczenie przez wy-
chowawców pamiątkowych 
dyplomów dla wszystkich 
pierwszoklasistów. Przed-
stawiciele Urzędu Gminy 
Legnickie Pole pogratulowa-
li wszystkim uczniom i złożyli 
na ręce wychowawców drob-
ne upominki. Trzeba przy-
znać, że dla wszystkich dzieci 
ślubowanie i pasowanie na 
ucznia to wyjątkowo podnio-
sła chwila, jednak bohatero-
wie tego dnia podchodzili do 
wszystkiego z radością, entu-
zjazmem i pełnym zaangażo-
waniem. 

Dyrektor Szkoły Dorota An-
klewicz-Siczek. W ten spo-
sób pierwszoklasiści zostali 
oficjalnie włączeni do grona 
Uczniów Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Legnic-
kim Polu. 

Ciepłe słowa uznania, ży-
czenia pomyślności i gratu-
lacje, skierował do dzieci, 
obecny na uroczystości Wójt 
Gminy Rafał Plezia. Z oka-
zji święta uczniów, wręczył 
dzieciom słodkie upominki, 
a kadrze wychowawczej bu-
kiety kwiatów.  
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Powoli przygotowuje-
my się do Świąt Boże-

go Narodzenia. Uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Legnickim Polu 
wykonują szereg ozdób 
świątecznych z wykorzy-
staniem różnego rodzaju 
metod plastycznych. 

Pierwszą z nich jest deco-
upage, która polega na przy-
klejaniu na powierzchni 
ozdabianych przedmiotów 
papieru ryżowego. Kolejną 
jest metoda mix media, są 
to prace stworzone łączo-
nymi technikami (decoupa-
ge, scrapbooking, malarstwa 
oraz mas plastycznych). Wy-
konane bombki zachwycają 
różnorodnością, kolorystyką 

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Nie-
podległości, dlatego w całej gminie powiewały 

biało-czerwone flagi. Święto ma na celu upamiętnie-
nie wydarzeń sprzed lat, kiedy po 123 latach zaborów, 
Polska odzyskała niepodległość. Wójt Gminy Legnickie 
Pole, Rafał Plezia uczestniczył w wydarzeniu i rozpoczął 
obchody wspólnym złożeniem wieńca oraz odśpiewa-
niem hymnu. 

Tego dnia Sala Bankietowa w Legnickim Polu wypełniła 
się  brzmieniem najpiękniejszych pieśni patriotycznych, 
a to za sprawą Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej 
„Śpiewam Mojej Ojczyźnie”. Była to druga edycja konkursu, 
zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 
Było pięknie, dumnie i patriotycznie, wystąpiło blisko 130 
Uczestników, dając w ten sposób dowód swojego talentu, 
odwagi i miłości do Ojczyzny. Uczestnicy, zaprezentowali 
się, z podziałem wiekowym, w kategorii solistów i grup wo-
kalnych. Przepiękne aranżacje i interpretacje pieśni znanych 
i nieznanych sprawiły, że każdy z odbiorców poczuł pełną 
gamę patriotycznych uczuć. Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich Uczestników, a poniżej przedstawiamy wyniki 
Przeglądu. Gratulacje!

Jednym z celów  
Warsztatów Terapii 

Zajęciowej jest integracja 
społeczna. W Legnickim 
Polu prężnie działa gru-
pa seniorów zrzeszona 
w miejscowym Klubie  
Seniora. 

Tworzą wspaniałe prace 
na szydełku, drutach, szyją 
maskotki i wspaniale gotu-
ją. W związku ze zbliżają-
cymi się Świętami Bożego 
Narodzenia, Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej zapropono-
wały kurs dekoracji bombek. 
Pomysł seniorom bardzo się 
spodobał i zaowocował pięk-
nymi kulami wykonanymi 
pod kierownictwem terapeut-

Śpiewam mojej ojczyźnie
Wyniki – grupy kat. Przedszkole:
1. Grupa „MINIONKI” pod opieką Pań: 
Agnieszki Kruczkowskiej 
oraz Lidii Świeżej 
2. Grupa „GUMISIE” pod opieką Pań: 
Barbary Kulczyńskiej-Rozik 
oraz Katarzyny Bajor

Wyniki – grupy kat. klasy 0-3:
1. Klasa 0 „a” pod opieką 
Pani Joanny Sadkowskiej 
2. Klasa 3 „c” pod opieką 
Pani Karoliny Stopyry 
3. Klasa 2”b” pod opieką 
Pani Elżbiety Cymbalak

Wyniki – soliści kat. klasy 4-8:
1. Laurenco Diogo pod opieką 
Pani Bożeny Błasińskiej  
2. Hanna Bybel pod opieką 
Pani Bożeny Błasińskiej 
3. Miłosz Kuprianiuk pod opieką 
Pani Bożeny Błasińskiej

Wyniki – soliści kat. dorośli:
1. Maja Majchrzak 
2. Iwona Niedbała 
3. Piotr Żółkiewski

Coraz bliżej święta

i bogactwem zdobień. 
- Te piękne kule przekazu-

jemy do instytucji na terenie 
gminy Legnickie Pole, aby 
cieszyły oko mieszkańców 
naszej miejscowości, podsu-
mowuje prace Ewa Patrzek, 
dyrektor placówki.

Z wizytą w Klubie Seniora

ki  z Warsztatów Pani Olim-
pii Langier. Mamy nadzieję, 
że te cacuszka ozdobią wigi-
lijne drzewka i będą cieszyły 
oko przez czas świąt.



11www.legnickiepole.pl

N R  7  ( G R U D Z I E Ń  2 0 2 1 )

Rozmaitości

Tematyka broni mon-
golskiej, hełmów, 

elementów uzbrojenia wo-
jowników Imperium Mon-
golskiego, a  także strojów 
z okresu od XIII do począt-
ku XIV w. jest coraz lepiej 
znana uczestnikom Sekcji 
Mongolskiej. W jej ramach 
odbyło się już pięć wykła-
dów, prowadzonych przez 
Adama Kubika.

W trakcie spotkań zosta-
ły  omówione i zaprezen-
towane na fotografiach 
rekonstrukcje poszczegól-
nych elementów strojów 
z czasów Imperium Mon-
golskiego, zarówno wojsko-
wych, jak i noszonych na 
co dzień. Omówiono tak-
że m.in. mongolską broń 

Niezwykłą podróż 
w czasie odbyły 

przedszkolaki z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w  Legnickim Polu, a to za 
sprawą lekcji bibliotecznej, 
zrealizowanej pod koniec 
listopada przez rycerza 
Tomka z GOKiSowej bi-
blioteki. 

Imperium Mongolskie 
podboju bez tajemnic

drzewcową i pewne aspekty 
jej wykorzystania na podsta-
wie źródeł bliskowschodnich. 
Osobne spotkanie poświęco-
no hełmom mongolskim i ich 
ewolucji w okresie Wielkiego 
Podboju.

Celem wykładów, jak rów-
nież funkcjonowania sa-
mej Sekcji Mongolskiej, jest 
wskazanie i ukierunkowa-
nie, a także wspieranie za-
interesowanych słuchaczy 
w wykonywaniu popraw-
nych rekonstrukcji strojów 
i uzbrojenia niezbędnych do 
inscenizacji w trakcie  wyda-
rzenia Legnickie Pole 1241. 

Ostateczny termin przygo-
towań i pokazanie dorobku 
sekcji będzie miał miejsce  
18 czerwca.

Rycerz w bibliotece
Nie zabrakło na niej legend 

i ciekawostek oraz historii 
z naszego regionu. Spotkanie 
przybliżyło przedszkolakom 
rycerskie czasy, wzbudziło 
ciekawość i wywołało wiele 
emocji. Była to także idealna 
okazja, by przymierzyć część  
rycerskiego ubioru, a także 
sprawdzić, ile waży miecz 
i czy łatwo nim władać. 

Dzięki Marcinowi Kuli-
kowskiemu, niezwy-

kle interesujące warsztaty 
odbyły się w listopadzie 
w gokisowej Mediatece. 

W ich trakcie okazało się bo-
wiem, że aparat fotograficzny 
można wykonać nawet ze…. 
zużytej puszki. Soligrafia - bo 
taki był temat spotkania- to 
technika fotografii otworko-
wej, wykonywanej za pomocą 
camera obscura (prymitywne-
go aparatu w formie pudełka 
z dziurką), który można zbu-
dować samemu np. z puszki 

Solarigrafia dla każdego
lub pudełka, a także kilku in-
nych łatwo dostępnych przed-
miotów.

Na zdjęciu wykonanym 
w ten sposób widać obraz 
wraz z pozorną wędrówką 
słońca po niebie.

Po zapoznaniu się z zasada-
mi powstawania zdjęć, uczest-
nicy stworzyli swoje własne 
camera obscura, a teraz pozo-
staje tylko cierpliwie czekać, 
aż fotografie przejdą koniecz-
ny czas naświetlania i  będą 
gotowe. Efekty zaprezentuje-
my za kilka miesięcy. 
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Wszyscy dobrze wie-
my, że każde dziec-

ko powinno umieć pływać, 
nie tylko po to, aby cieszyć 
się wodą w czasie wakacji, 
ale  również po to, by dbać 
o zdrowie. 

Pływanie to sposób na pra-
widłowo rozwinięte ciało, po-
nieważ ćwiczenia w wodzie 
wzmacniają układ odporno-
ściowy, rozwijają układ od-
dechowy, kształtują piękną 
sylwetkę i prawidłową posta-
wę dziecka. Właśnie z tych 
względów, w ramach pro-
gramu powszechnej nauki 
pływania „Umiem pływać”, 
uczniowie klasy pierwszej 

W zdrowym ciele... szkoły w Mikołajowicach od 
października uczestniczą 
w zajęciach nauki pływania 
na basenie „Bąbelek” w Legni-
cy. Uczą się pływania różnymi 
stylami, jak również nurko-
wania czy skoków do wody. 
Dzieci oswajają się z wodą po-
przez zabawę w płytkiej wo-
dzie, a odważniejsi w głębszej. 
Pod okiem instruktora wy-
konują konkretne czynności: 
próbują skakać do wody, za-
nurzyć głowę, pływać z deską 
lub „makaronem”. 

Już dzisiaj możemy zoba-
czyć efekty ich wysiłku oraz 
zaangażowanie i chęci włożo-
ne w naukę pływania.

W dniu 9 października 
odbyły się pierwsze 

Manewry, w których udział 
wzięło 15 młodzieżowych 
drużyn pożarniczych z 14 
dolnośląskich jednostek 
ratowniczych. 

Celem imprezy było dosko-
nalenie młodzieży w ratow-
nictwie i z całą pewnością 
cel został osiągnięty. Były 

Młodzieżowe Manewry w Ratownictwie
świetne nagrody ufundowa-
ne przez KGHM METRACO 
S.A. wręczane przez wicepre-
zesa Marcina Terebelskiego 
oraz puchary i medale Wój-
ta Gminy Legnickie Pole Ra-
fała Plezi. Medale otrzymali 
wszyscy zawodnicy i opieku-
nowie MDP. 

Poziom był niezwykle wy-
równany, ale udało się wyło-
nić najlepszych.

Miejsce PIERWSZE 134/145 pkt. 
OSP Niedźwiedzice - MDP Niedźwiedzice 
w składzie: 
Lidia Janczak, 
Nikola Pajdo
Luiza Winiarska
Igor Zguda
Oliwier Didyk
Opiekun: Magdalena Zawadzka

Miejsce DRUGIE 130/145 pkt. 
OSP Legnickie Pole - MDP Legnickie Pole 
w składzie: 
Maja Majchrzak 
Ala Majchrzak
Paulina Bałtarowicz 
Bartosz Molski
Kalina Plezia
Gabryś Płóciennik
Filip Bogacz 
Patryk Pająk 
Opiekun: Robert Molski 

Miejsce TRZECIE 129/145 pkt. 
zajęły 3 drużyny: 
OSP Janowice Duże - MDP Janowice Duże 
w składzie: 
Weronika Kuś
Adam Łękawski
Andrzej Łękawski
Amelia Przyklink 
Alan Słowik
Kacper Radek
Zuzanna Zielonka-Stefan
Opiekun: Patrycja Anna Salamon 

OSP Rudna - MDP Rudna w składzie:
Wanessa Niewczas
Wiktoria Poźniak
Łukasz Miedziński
Nikola Gierak
Martin Grabowski
Opiekun: Katarzyna Więcek

OSP Mysłów - MDP Mysłów 1 w składzie:
Kinga Koszela
Nikola Koszela
Hubert Zakrzewski
Gracjan Gackiewicz
Patryk Andrzejewski
Opiekun: Wioleta Chylińska
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Pomimo pogarszającej 
się aury oraz niskiej 

temperatury na Warszta-
tach Terapii Zajęciowej nie 
zwalniamy tempa. 

Nasi podopieczni pod 

Słowa te nabiera-
ją szczególnej mocy 

w czasie jesiennnej zadu-
my. Listopadowe świę-
to skłania do przemyśleń 
o upływie czasu, o przemi-
janiu, zwłaszcza teraz, gdy 
wokół tyle smutnych hi-
storii ludzkich związanych 
z utratą zdrowia, odcho-
dzeniem...

Uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Le-
gnickim Polu uczestniczą 
w akcji sprzątania zapo-
mnianych grobów cyklicz-
nie, co roku. W ostatnich 
dniach października klasy: 
8a, 8b i 6a, a także dzieci 
z grup przedszkolnych, wraz 
z opiekunami uprzątnęły za-
niedbane mogiły na cmen-
tarzach w Legnickim Polu. 

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” 
(ks. Jan Twardowski)

Jest to forma kultywowania 
i poszanowania tradycji, pa-
triotyzmu oraz upamiętnie-
nia naszych przodków.

Na szczególną uwagę zasłu-
guje postawa ucznia Piotra 
Kukułki, który poświęca swój 
wolny czas dbając o zanie-
dbane i opuszczone groby.

Aby uczcić pamięć zmar-
łych, którzy tworzyli naszą 
społeczność, młodzież zapa-
liła symboliczne znicze. Zo-
stały one przyniesione przez 
uczniów uczestniczących 
w zajęciach świetlicowych. 
Zbiórkę zorganizowała  Iwo-
na Niedbała.

Cieszy fakt, że młodzież 
do tej inicjatywy podcho-
dzi z dużym zaangażowa-
niem i zrozumieniem.

Jak minęła jesień 
w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej?
czujnym okiem Pani Jowity 
Pukas-Fleischer aktywnie spę-
dzają przedpołudnia dbając 
o swoją kondycję fizyczną. 
Z takimi ćwiczeniami żad-
ne ochłodzenie nie jest im 
straszne.
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W październiku obcho-
dziliśmy Noc Biblio-

tek - ogólnopolską akcję 
propagującą czytelnictwo. 
Tradycyjnie już udział w 
wydarzeniu wzięła Gmin-
na Biblioteka Publiczna w 
Legnickim Polu, która w 
tym roku również zaprosiła 
najmłodszych do zwiedza-
nia swoich zakamarków 
po zmroku. 

Na uczestników czekała ta-
jemnicza i klimatyczna gra, 
w której wykazać się trzeba 
było odwagą, spostrzegawczo-
ścią, a  także… znajomością 
lektur szkolnych. Po rozwią-
zaniu wszystkich zagadek, 
odczytaniu wszelkich map 
i odnalezieniu potrzebnych 
wskazówek (a to wszystko 
w zupełnych ciemnościach) 
uczestnicy rozszyfrowali 
hasło tegorocznej Nocy Bi-
bliotek, z którym nie sposób 
się nie zgodzić-  CZYTANIE 
WZMACNIA. A nagrodą by-
ło wspólne kino i odrobina 
słodkości. 

Tajemnicza Noc Bibliotek

O tym, że programo-
wanie jest łatwe 

i przyjemne przekona-
li się najmłodsi mieszkań-
cy naszej gminy, podczas 
warsztatów z Robotyki. 

Doktor Diodak odwiedził 
Mąkolice, Nową Wieś Le-
gnicką, Legnickie Pole oraz 
Mikołajowice. Zajęcia były 
świetne - wymagały współ-
pracy, skupienia i logicznego 
myślenia. Uczestnicy poznali 
zasady i etapy programowa-

Spotkanie z Doktorem Diodakiem
nia i wykorzystali tę wiedzę 
w praktyce. 

Zbudowano m. in. żabę 
oraz traktor z  klocków Le-
go, a następnie powstał pro-
gram, dzięki któremu efekt 
pracy ożywał - poruszał się, 
trąbił i był prawdziwym dzie-
łem inżynierskim. 

Były to warsztaty w nowym 
wymiarze – klocki lego roz-
wijają nie tylko sprawność 
manualną, ale także kształ-
tują umiejętność kreatywne-
go myślenia.
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To, że kultura łączy 
i zbliża do siebie na-

rody i ludzi wiadomo od 
zawsze. A  doskonały te-
go przykład dał koncert 
zespołu Khukh Mongol, 
który odbył się w sobotni 
wieczór, 9 października,  
w  Muzeum Bitwy Legnic-
kiej, w trakcie ogólnopol-
skiej akcji Nocy Muzeów. 

Wydarzenie było wspólną 
inicjatywą Muzeum Miedzi 
w Legnicy, Gminy Legnickie 
Pole oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Legnickim 
Polu i stanowiło wyjątkową 
okazję do bliższego pozna-
nia kultury mongolskiej wy-
rażonej śpiewem i ludową 
mongolską melodią. Chyba 
nie ma bardziej wymownego 
i  symbolicznego miejsca do 
międzykulturowego spotka-
nia, łączącego te dwa światy, 
niż Muzeum Bitwy Legnic-
kiej, które upamiętnia bitwę 
z przed blisko ośmiuset lat, 
kiedy naprzeciw siebie sta-
nęły wojska mongolskie i ry-
cerstwo polskie pod wodzą 
Henryka II Pobożnego.

W wypełnionej do ostatnie-
go miejsca sali, obok miesz-
kańców Legnickiego Pola, 
sporą część widowni stano-
wili mieszkający na Dolnym 
Śląsku Mongołowie, których 
życiowe losy sprawiły, że Pol-
ska stała się ich drugim do-
mem, oddalonym o ponad 6 
tys. kilometrów od ojczyzny.

W tej wyjątkowej, między-
kulturowej atmosferze zespół 
Khukh Mongol, w  pełnym 
emocjonalnych wzruszeń 
i uniesień koncercie muzycz-
nie zaprezentował to, co jest 
dla nich najważniejsze w ży-

Koncertowa Noc Muzeów

w wykonaniu zespołu  Khukh 
Mongol zakończyły gromkie 
brawa ze strony żywiołowo re-
agującej publiczności, czemu 

nie pozostali obojętni muzycy 
powracający na bisowe wyko-
nanie jeszcze jednego utworu.

Koncert odbył się dzięki 
partnerskiej współpracy gmi-
ny Legnickie Pole z Ambasadą 
Mongolii. Wszystkim osobom 
zaangażowanym, które do-
łożyły starań w stworzenie 
tej wyjątkowej muzycznej 
uczty serdecznie dziękujemy, 
zaś  publiczności dziękujemy 
za liczne przybycie i  wspól-
nie spędzony czas.

ciu, czyli piękno i bogactwo 
przyrody, wielkość bezkre-
snych stepów i majestatycz-
nych gór, które tak mocno są 
związane z mongolskim, uni-
katowym stylem życia. Tym, 
co wyróżnia zespół jest śpiew 
alikwotowy (gardłowy) oraz 
gra na morin chuur, instru-
mencie w kształcie głowy 
konia, którego dwie struny 
wykonane są z włosów z  koń-
skiego ogona.

Blisko godzinny koncert 

Chyba nie ma 
bardziej wymownego 

i  symbolicznego miejsca 
do międzykulturowego 
spotkania, łączącego te 
dwa światy, niż Muzeum 
Bitwy Legnickiej, które 

upamiętnia bitwę z przed 
blisko ośmiuset lat.
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 → N – To dla nas ogromny 
zaszczyt, że mieszkanka 
naszej gminy wystąpiła 
w MasterChefie i doszła 
Pani do finału. Naprawdę 
gratuluję! Emocje opadły? 

R – Mi emocje opadły już 
przed finałem.

 → N - Już po wielkim finale 
MasterChefa, ale do tego 
jeszcze wrócimy. Mam ta-
kie nurtujące pytanie, zdą-
żyła Pani już coś dzisiaj 
ugotować? 

R – Nie, dzisiaj jeszcze nie, 
ponieważ wróciłam wczoraj 
późno z Warszawy. Odgrza-
łam sobie rosół na śniadanie, 
który dała mi moja siostra. To 
jest najlepsza zupa na świe-
cie, uwielbiam ją i mogę jeść 
7 dni w tygodniu. 

 → N – To tak jak ja! Proszę 
mi powiedzieć, skąd się 
wzięło zamiłowanie do 
gotowania u Pani? Czy to 
rodzinne?

R – Zamiłowanie do goto-
wania wzięło się od mojego 
taty, który był bardzo zna-
nym rzeźnikiem w Legnic-
kim Polu. Jako ekspert od 
mięsa pomagał mieszkań-
com naszej gminy w organi-
zacji wesel, komunii i innych 
imprez okolicznościowych. 
Ja jako mała dziewczynka 
chodziłam z nim po domach 
i przypatrywałam się temu 
wszystkiemu. Znam wszyst-
kie kucharki z naszej gmi-
ny, bo siedziałam w kąciku 
i patrzyłam jak przygotowu-
ją potrawy. 

 → N – To bardzo ciekawe. Jak 
urodził się pomysł u Pani, 
aby wziąć udział w Master-
Chefie?

,,Mam jeden cel – zintegrować 
mieszkańców naszej lokalnej społeczności’’

Pod ogromnym wrażeniem osiągnięć Pani Renaty 
Semeniuk, zaprosiliśmy mieszkankę Ogonowic do 

udzielenia wywiadu na potrzeby naszych Wieści. Nata-
lia Czernicka (N) przeprowadziła rozmowę w obecności 
Magdaleny Idziak (M), pracownicy Biblioteki w Koskowi-
cach. Pani Renia jest finalistką 10 edycji telewizyjnego 
show kulinarnego MasterChef TVN. 

R – Ja w MasterChefie chcia-
łam wystąpić już 10 lat te-
mu, kiedy ogłosili nabór do 
pierwszej edycji programu. 
Oglądałam wszystkie sezony, 
wszystkie odcinki, wiem pra-
wie wszystko o tym progra-
mie i bardzo chciałam wziąć 
w nim udział już wcześniej, 
ale ze względów zdrowotnych 
nie mogłam tego zrobić. I przy 
10 edycji stwierdziłam, że jeśli 
nie teraz, to już nigdy. 

 → N – Na co dzień lubi Pani 
gotować?

R – Uwielbiam gotować, ja 
gotuję śniadanie, obiad, kola-
cję. Często pomiędzy posiłka-
mi jeszcze coś upiekę…

 → N – To oznacza tylko jedno, 
Pani mąż ma z Panią bar-
dzo dobrze (śmiech)

R – Taak, mój mąż ma bar-
dzo dobrze (śmiech)

 → N – Ale jak to się zaczęło? 
Uczyła się Pani gotować 
z książki kulinarnej, z inter-
netu czy to samo przyszło?

R – Jestem samoukiem, ja 
mam głowę pełną pomysłów. 
Siedząc u fryzjera, w samo-
chodzie, przed telewizorem. 
Przede wszystkim z moich 
podróży kulinarnych, ja bar-
dzo chciałam zwiedzać świat, 
dlatego wyjechałam za gra-
nicę i to mi dało szansę po-
dróżować w celu zdobywania 
nowych umiejętności kulinar-
nych. 

 → N - Jest Pani niewiarygod-
nie energiczną osobą… wi-
dzowie to uwielbiają.

R – Mam coś co chciałabym 
Pani przytoczyć, tekst który 
napisała Pani Ewa – produ-
centka, nasza programowa 
mama: „Renia to człowiek pe-
tarda z nieograniczoną ilością 
energii, nigdy się nie męczy, 
nie narzeka, że za dużo robo-
ty. Potrafi robić sto rzeczy na 
raz i ze wszystkim zdąży. Lu-
bi gotowanie tradycyjne i zna 
wszystkie polskie przepisy. 
Nie unowocześnia ich na si-

łę, ma swój smak i go nie po-
rzuci, choćby nie wiem co. Nie 
boi się Magdy Gessler i nie 
boi się żadnego wyzwania.”

 → N – Piękne słowa…
R – To jest dokładny opis 

człowieka, który siedzi wła-
śnie obok Pani. Nie wiem skąd 
to się bierze, to jest po prostu 
we mnie. Chyba się z tym ro-
dzimy. 

 → N – Dojście do finału było 
dla Pani totalnym zasko-
czeniem, czy się Pani tego 
spodziewała?

R – Nie myślałam, że dojdę 
tak daleko. Chciałam dojść 
do finału, bo chciałam żeby 
moja siostra i mój mąż przy-
jechali do Hiszpanii. Jestem 
trochę uparta, lubię kuchnię 
tradycyjną i jeśli do jakiegoś 
sosu idzie białe wino, to musi 
być białe wino, jeśli idzie ziele 
angielskie, to ma być ziele an-
gielskie. Choć nie ukrywam, 
czasami zdarza mi się ekspe-
rymentować, ale lubię trzy-
mać się stereotypów. 

 → N - Które zadanie sprawiło 
Pani największą trudność? 

R – Było coś takiego jak by-
liśmy w Hiszpanii. Musia-
łam przygotować kokotxas, 
czyli podgardla z dorsza. Ja 
tego nigdy nie robiłam, na-
wet nigdy tego nie jadłam, 
więc pomyślałam, że po co 
mam kombinować. Mogłam 
to przewidzieć, bo to jest da-
nie tradycjonalne i gdybym 
się bardziej skupiła, to bym 
to ogarnęła. Wiem jak to się 
robi, ale miałam duży stres, 
a wystarczyło sobie przypo-
mnieć, że nie używają ma-
sła, tylko wszystko robią na 
oliwie. Wystarczyło zemul-
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gować, usmażyć i zrobić sos 
„pil – pil’’, ale to są emocje… 

 → N - Można było liczyć na 
pomoc kolegów lub jury? 

R - Była super atmosfera, po-
magaliśmy sobie i wspierali-
śmy się na wzajem. Jak ktoś 
czegoś nie miał, to sobie po-
dawał. My przede wszystkim 
po konkurencjach, w hotelu 
rozmawialiśmy tylko o goto-
waniu. Mówiliśmy o przepi-
sach, w jakich restauracjach 
byliśmy i jakie smaki lubimy.  

 → N – San Sebastian… Była 
Pani w tym miejscu pierw-
szy raz?

R – Tak, pierwszy raz. Czę-
ściej jeździłam do Barcelo-
ny, Madrytu, na Majorkę… 
Ale na pewno do San Seba-
stian wrócę, ponieważ jedze-
nie mają niesamowite i ludzie 
są wspaniali. To jest kraina 
Basków, ponieważ oni utoż-
samiają się ze swoimi korze-
niami. Bardzo chciałabym, 
żeby w naszej lokalnej spo-
łeczności tak właśnie było. 
Będę z tym walczyć, żeby ten 
lokalny przekaz się przewijał 
wśród mieszkańców naszej 
gminy. Mam doskonały przy-
kład na to, nasza Gosia Kubik 
zastanawia się już, otwiera-
jąc szafkę, czy użyć wegety. 
Jej córka - Hanka przylecia-
ła do domu, po mojej wizy-
cie w szkole w Bartoszowie 
i powiedziała „mamo natych-
miast wyrzuć nutellę”. Jeśli 
mam już 2 osoby, to za mie-
siąc będę miała 5, ponieważ 
ludzie słuchają co się do nich 
mówi. Lepiej kupić jaja od są-
siada, niż w markecie. Jak zo-
baczyłam dzisiaj w markecie, 
że jest koperek z Chin, a pie-
truszka z Egiptu, to mi się sła-
bo zrobiło, ale nikt o tym nie 
mówi, a ja będę mówić!

 → N – Dokładnie tak, ja bar-
dzo doceniam to, kiedy 

mam możliwość kupienia 
jaj wiejskich. A kto jest Pa-
ni największą inspiracją?

R – Ja uwielbiam polskich 
kucharzy, przede wszystkim 
ich wspieram, bo są fanta-
styczni.

 → N – Nie ma co ukrywać, 
polska kuchnia jest jedną 
z lepszych, zgodzi się Pa-
ni ze mną?

R – Wspaniała. Ja uwielbiam 
kuchnie regionalną, wystar-
czy trochę poszperać i okazu-
ję się, że na wyciągnięcie ręki 
mamy cudownych lokalnych 
twórców. I to jest coś niesa-
mowitego, mamy kopalnię 
takich produktów na Dolnym 
Śląsku.

 → N – Ja myślę, że jest to do-
piero początek Pani kariery 
kulinarnej… 

R – Jak tylko dostanę wspar-
cie, to powstanie w naszej 
gminie naprawdę fajne studio 
kulinarne. Warsztaty, z któ-
rych będą mogły korzystać 
kobiety i mężczyźni, indy-
widualnie lub grupowo. Jak 
Gmina będzie miała Dzień 
Pracownika, to zrobimy go 
u mnie – przyjemne z poży-
tecznym. Będzie można po-
gotować, czegoś się nauczyć 
i co najważniejsze, zintegro-
wać się. Od tego chciałabym 
zacząć.

 → N – A co uważa Pani za 
swoją specjalność kuli-
narną?

R – Przede wszystkim kuchnia 
polska, ale lubię przewijać tak-
że smaki japońskie. Byłam dwa 
razy po dwa tygodnie w Taj-
landii, gdzie też uczyłam się 
gotować. Głównie StreetFood, 
karaluchy i inne rzeczy, to trze-
ba spróbować, bo jest naprawdę 
dobre. Ma tyle protein w sobie, 
że gdybym tam żyła, to była-
bym szczupła, bo jadłabym tyl-
ko te larwy (śmiech)

 → N – Ja nie miałam okazji 
próbować, ale nie wiem 
czy byłabym na tyle od-
ważna co Pani (śmiech) 

 → M – 5 najważniejszych pro-
duktów w Twojej kuchni, 
to jakie?

R – Masło, oliwa z oliwek, białe 
wino, czerwone wino, pasta miso.

 → N – Czyli takie podstawy 
do wszystkich dań.

R – Tak, czosnek i cebula, to 
wiadomo. Ale powiem szcze-
rze, nie zrobi się dobrego so-
su bez wina.

 → M – A pamiętasz jakiś nie-
wypał? Chciałaś zabły-
snąć, a tu nagle nie wyszło, 
spaliło się? 

R – No taaaak, ja często 
wszystko przesalam! Ostat-
nio dałam tyle białego wina, 
że moja siostra się zapytała, 
czy chcę ją upić (śmiech) Wia-
domo, że alkohol odparowuje 
zawsze, ale tym razem chyba 
nie odparował cały (śmiech)

 → N – Planuje Pani otworzyć 
swoją restaurację? 

R – Tak, to będzie na pewno 
restauracja. Taka mała, kame-
ralna, a przede wszystkim ład-
na, ale ludzie nie będą się bali 
do niej wejść. Ja uwielbiam 
karmić ludzi i chcę, żeby czuli 
się swobodnie, żeby byli so-
bą. Będę dążyć do tego, żeby 
nad tymi ludźmi pracować, 
żeby się otworzyli. Zacznę od 
warsztatów o których wspo-
minałam już wcześniej. 

 → N – Czy coś oprócz go-
towania, jest jeszcze Pa-
ni pasją? 

R – Oczywiście, czytam 
książki, uwielbiam podró-
żować, rozmawiać z ludźmi 
i ich obserwować. 

 → N – A wcześniej wspomi-
nała Pani coś o projekcie 
z naszym Wójtem, proszę 
uchylić rąbek tajemnicy…

R – Książka kulinarna pn. 
„Skarby gminy Legnickie Po-
le” to będzie coś co zostawimy 
dla innych, włożymy w to całe 
serce. To będą przepisy miesz-
kańców naszej gminy, Pani Ka-
zi z Mikołajowic, Pani Alicji 
z Ogonowic i Pani Haliny ze 
Strachowic. Te imiona są oczy-
wiście podane spontanicznie, 
ale wie Pani o co mi chodzi… 
Chcemy, aby młode pokolenia 
kultywowały kulinarne trady-
cje babci czy dziadka i do tego 
będziemy dążyć, aby te prze-
pisy nie poszły w zapomnie-
nie. Kluski z makiem, kapusta 
z grochem, kutia i wiele innych, 
będą ulubionymi daniami na-
szych dzieci. 

 → N – To wspaniała inicjaty-
wa, czekam na tą książkę 
z niecierpliwością. A kiedy 
planuję Pani zacząć?

R – Zaczynamy po nowym roku.
 → N – Super, bardzo dziękuję 

Pani za rozmowę i trzymam 
kciuki za dalszą karierę. 

R – Bardzo mi miło. Dzię-
kuję również.

Fot. TVN news & services agency
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Oświata

Wszyscy wiedzą, 
że gminę Legnic-

kie Pole zamieszkują sa-
me grzeczne dzieci. Wie 
o  tym także Święty Miko-
łaj, który, w porozumieniu 
z Sołtysami poszcze-
gólnych miejscowości 
i wsparciu GOKiS w Le-
gnickim Polu, odwiedził 
najmłodszych i wręczył 
prezenty. 

Trzy wesołe elfy - Ewa, 
Edek i Ela - psociły  

8 grudnia na Sali  
Bankietowej. 

Mikołajkowe przedstawienie 
w wykonaniu Teatru Kulture-
ska z Krakowa, którego były 
bohaterami, pełne było żar-
tów i świątecznego klimatu. 
Elfy mocno broiły, i mimo 
że były bardzo zabawne, 

11 listopada to najważ-
niejsze Święto Na-

rodowe w Polsce. W tym 
dniu obchodzimy rocznicę 
odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości po 123 la-
tach niewoli pod zaborami 
okupantów. 

W tym roku, w 103. roczni-
cę odzyskania niepodległości, 
w ramach Międzynarodowe-
go Projektu Edukacyjnego 
„Piękna Nasza Polska Cała”, 
którego celem jest kształto-
wanie miłości do Ojczyzny, 
postaw patriotycznych oraz 
wychowanie do wartości 
poprzez poznanie historii 
państwa polskiego i symbo-
li narodowych, wzmacnianie 

Świętujemy Niepodległość
poczucia radości i dumy z by-
cia Polakiem, dzieci ze szkoły 
w Mikołajowicach 10 listopa-
da, w środę, o godzinie 11:11 
wzięły udział w Narodowym 
Śpiewaniu Hymnu - Mazur-
ka Dąbrowskiego. W tym 
dniu odbył się również krót-
ki apel, podczas którego wszy-
scy uczniowie prezentowali 
swoje umiejętności wokalne 
śpiewając pieśni i piosenki pa-
triotyczne. Uroczystość miała 
na celu rozwijanie wśród dzieci 
poczucia przynależności naro-
dowej, pielęgnowanie polskiej 
kultury i tradycji. Słowami pio-
senki patriotycznej uczniowie 
okazali szacunek i radość z te-
go, że są Polakami. 

Dodatkową atrakcją, ciesząca 
się dużym zainteresowaniem 
był «Pokaz Mody Patriotycz-
nej», w którym dzieci pre-
zentowały swoje stylizacje 

w barwach narodowych oraz 
piękne,  własnoręcznie wyko-
nane kotyliony. Ten dzień ob-
chodziliśmy z dumą i radością, 
jak każdy prawdziwy patriota.

Sołeckie mikołajki
Oprócz Mikołaja w sołectwach 

pojawili się także renifer Rudolf, 
bałwan Olaf, Śnieżynki i wesołe 
Elfy. Były animacje na sportowo, 
nie zabrakło wspólnej zabawy, 
ale także poważnych rozmów 
z Mikołajem o życiu, podczas 
których nasi najmłodsi jasno 
zadeklarowali, że będą grzeczni 
także przez cały nadchodzący 
rok. A przynajmniej bardzo się 
postarają…

Mikołajkowe psoty 
trzech elfów

święta stały się zagrożone. 
Na szczęście, przy pomocy 
zgromadzonych na widow-
ni dzieci, sytuacje udało się 
opanować i prezenty dotarły 
do wszystkich na czas. 

I po raz kolejny okazało się, 
że bycie grzecznym opłaca 
się jednak bardziej. Na spek-
takl zaprosił Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu.
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Uczniowie klas pierw-
szych, drugich 

i trzecich szkoły w Mikoła-
jowicach od października 
2021 r. przystąpili do pro-
gramu „CZYTAM Z KLA-
SĄ lekturki spod chmurki” 
ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego wspierają-
cego rozwój czytelnictwa 
wśród uczniów klas I-III 
autorstwa Honoraty Sza-
neckiej, którego zało-
żeniem jest zachęcenie 
dzieci do czytania książek 
poprzez aktywną działal-
ność edukacyjną. 

W dzisiejszych czasach, 
gdzie prym wiedzie techno-
logia IT, m. in. gry komputero-
we i smartfony, bardzo ciężko 
jest zachęcić dzieci do czytania 
książek, dlatego aby zminima-
lizować problem i zainspirować 
dzieci do czytania uczniowie 
uczestniczą w projekcie. Projekt 
opiera się na zmianie sposobu 
omawiania czytanych lektur 
szkolnych, na zaangażowaniu 

Innowacje i projekty edukacyjne 
w szkole w Mikołajowicach

uczniów w aktywne działania 
oraz na upowszechnianiu czy-
telnictwa wśród dzieci poprzez 
atrakcyjne formy pracy z tek-
stem.

Dzieci z oddziałów przygo-
towania przedszkolnego oraz 
uczniowie klas pierwszych 
szkoły w Mikołajowicach od 
października 2021 r. przystą-
pili również do programu ,,EU-
ROPA I JA” - ogólnopolskiego 
projektu autorstwa Ilony Broni-
szewskiej. Jego głównym celem 
jest przybliżenie wiedzy na te-
mat krajów znajdujących się na 
kontynencie europejskim. Po-
przez udział w innowacji dzieci 

zdobędą nowe doświadczenia, 
rozwiną zainteresowania doty-
czące Europy, wypromują swoją 
szkolną placówkę oraz nawiążą 
współpracę z innymi szkołami. 
Projekt jest zgodny z kierun-
kiem polityki oświatowej na rok 
szkolny 2021/2022 wpisując 
się w trzeci punkt: “Działanie 
na rzecz szerszego udostępnie-
nia kanonu edukacji klasycznej, 
wprowadzenia w dziedzictwo 
cywilizacyjne Europy, edukacji 
patriotycznej, nauczania histo-
rii oraz poznawania polskiej 
kultury, w tym osiągnięć ducho-
wych i materialnych. Szersze 
i przemyślane wykorzystanie 

w tym względzie m.in. wycie-
czek edukacyjnych”.

W roku szkolnym 2021/2022 
po raz trzeci uczniowie szkoły 
w Mikołajowicach przystąpi-
li do Międzynarodowego Pro-
jektu Edukacyjnego „PIĘKNA 
NASZA POLSKA CAŁA” autor-
stwa Ludmiły Fabiszewskiej. 
Działania projektowe są okazją, 
by budzić wśród najmłodszych 
poczucie tożsamości narodo-
wej i regionalnej, dumy z bycia 
Polakiem, a także wzmacniać 
więzi i integrować placówki 
oświatowe z terenu całej Pol-
ski i Kresów. 

Głównym celem projektu 
jest: kształtowanie postaw pa-
triotycznych i obywatelskich 
u najmłodszych, wychowanie 
do wartości, poznanie historii 
państwa polskiego i symboli 
narodowych, uwrażliwienie na 
piękno, folklor i tradycję Polski 
oraz poznanie tradycji, zwycza-
jów, obrzędów ludowych z re-
gionów Polski i Kresów.

We wrześniu 2021 r. 
uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Mikołajo-
wicach spotkali się z po-
licjantami. W prelekcji 
przygotowanej przez dziel-
nicowych: sierż. sztab. 
Pawła Klechę oraz mł. 
asp.  Marcina Witkowskie-
go uczniowie zapoznali się 
oraz przypomnieli sobie 
wiele zagadnień dotyczą-
cych naszego bezpieczeń-
stwa, zarówno w drodze 
do i ze szkoły, jak i na jej 
terenie. 

Spotkanie z policjantem Dzieci uświadomiły sobie, że 
bardzo ważnym elementem 
zwiększającym bezpieczeń-
stwo na drodze jest noszenie 
na sobie elementów odbla-
skowych. 

Policjanci przypomnieli 
zasady bezpiecznego prze-
chodzenia przez jezdnię, 
mówili, o konsekwencjach 
nieprzestrzegania przez dzie-
ci obowiązującego prawa 
i ustalonego porządku, oraz 
co należy robić, gdy zacze-
pia nas ktoś nieznajomy lub, 
gdy atakuje nas groźny pies. 
Wszystko po to, aby wyrobić 
wśród najmłodszych prawi-

dłowe nawyki komunikacyjne 
oraz uświadomić z jakimi za-
grożeniami mogą się spotkać 
podczas drogi do i ze szkoły. 

Uczniowie z zainteresowa-
niem słuchali, a potem za-
dawali pytania. Na koniec 
policjanci udostępnili radio-
wóz i pokazali wyposażenie 
policjanta oraz bezzałogowy 
statek powietrzny – dron, 
który jest bardzo przydatny 
w pracy policji. Uczniowie by-
li zachwyceni możliwością 
obejrzenia i „przymierzenia 
się” do radiowozu. Już dziś 
nie mogą się doczekać następ-
nego spotkania.
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Uczniowie ze szkoły 
w Bartoszowie oprócz 

tradycyjnych zajęć lekcyj-
nych często biorą udział 
w różnych atrakcyjnych 
zajęciach warsztatowych. 

Od początku roku szkolne-
go dzieci uczestniczyły m.in. 
w warsztatach pt.:  „Zielone 
Ogrody” zorganizowanych   
przez Stowarzyszenie Legnic-
kie Pole „Las w szkle” zorga-

My się w szkole nie nudzimy, poznajemy i tworzymy!

nizowanych przez Bajkową 
Zabawę  „Przyrodnicze spotka-
nie z FOPiT GOBI” poprowa-
dzone przez Pana Krzysztofa 
Strynkowskiego  „Jedz Zdrowo 

i kolorowo” spotkanie przygo-
towała  finalistka MasterChef 
TVN Pani Renata Semeniuk  
„Bezpieczny Przejazd”  przy-
gotowanych przez Panią Bo-

żenę Binek oraz „Kraina 
Wygasłych Wulkanów”  zor-
ganizowanych przez „Edukację 
Regionalną- Krainę Wygasłych 
Wulkanów”. 

Miękki, puchaty, praw-
dziwy przyjaciel każ-

dego dziecka- pluszowy 
miś, bo o nim mowa ob-
chodzi swoje święto 25 li-
stopada. 

Uczniowie ze szkoły w Bar-
toszowie również w tym roku 
uczcili Światowy Dzień  Plu-
szowego Misia.

Tego dnia do szkoły  przy-
jechali uczniowie wraz ze 
swoimi pluszowymi przy-

Światowy Dzień 
Pluszowego Misia

tulankami.  Przybyły misie 
małe, duże, bardzo duże, 
kolorowe, puchate, mięciut-
kie, każdy piękny i wyjąt-
kowy. Uczniowie poznali  
historię pluszowego misia, 
zorganizowano szkolny 
konkurs  na najładniejsze  
„Eko Misie” , nie brakowało 
wierszy, piosenek oraz zadań 
o tematyce misiowej. Mimo 
wielu różnorodnych zaba-
wek wiemy, że moda na misie 
z pewnością  nie przeminęła.

 
Chociaż do karnawału 

zostało jeszcze spo-
ro czasu, to przedszko-
laki  z Legnickiego Pola 
już jesienią miały okazję, 
aby przebrać się za swo-
ją ulubioną postać bajko-
wą. Wszystko za sprawą  
Międzynarodowego Dnia 
Postaci z Bajek, który ob-
chodzony jest na całym 
świecie 5 listopada. 

W tym dniu przedszkole za-
mieniło się w jedną wielką 
krainę bajek, w której królo-
wały: Elzy i Anny z Krainy Lo-
du, Minionki, księżniczki, Psi 
patrol, Spider-Man  i wiele in-

Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek

nych. Biorąc udział w quizach 
dzieci wykazały się dużą zna-
jomością i wiedzą dotyczącą 
bajek. Wielkim zaintereso-
waniem cieszyła się zabawa 
zręcznościowa polegająca na 
oddzieleniu za pomocą pipety 
grochu od fasoli. Nie zabrakło 
też tańców i zabaw muzycz-
no – ruchowych, podczas któ-
rych wszystkie przedszkolaki  
mogły zaprezentować swoje 
stroje. To był bardzo udany 
dzień, który na długo zosta-
nie w pamięci.

A. Pisulska
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„Kolorowe kredki w 
pudełeczku no-

szę…” chyba nie ma dziec-
ka, które by nie znało tej 
piosenki autorstwa Wiery 
Badalskiej. 

To właśnie kredki są naj-
częściej wykorzystywane do 
rysowania i kolorowania. 
Wprowadzają one dzieci w 
świat  wyobraźni, barw oraz 
marzeń. Mając na uwadze jak 
wiele radości sprawia przed-
szkolakom z Legnickiego Pola 
rysowanie, nauczycielki za-
proponowały świętowanie 

W przedszkolu w Le-
gnickim Polu, oprócz 

świąt  typowych, obcho-
dzimy też święta znane 
mniej, zapisane w kalen-
darzu jako nietypowe. 

Takim świętem jest Dzień 
Jeża, który przypada na 10 
listopada każdego roku. W 
tym dniu przedszkolaki zdo-
bywają wiele wiadomości o 
jeżach - ich zwyczajach, ro-
dzaju pokarmu, konieczności 
ochrony. Wykonują „jeżowe” 
prace plastyczne i ozdoby. Zo-
baczcie sami. 

Dzień Jeża

Dzień Kredki
Dnia Kredki. Dzieci obejrza-
ły film przedstawiający pro-
ces powstawania kredek oraz 
poznały różne ich  rodzaje. 
Rysowały, segregowały, prze-
liczały oraz ułożyły kolorową 
tęczę. Przedszkolaki utrwali-
ły sobie zasady korzystania 
z kredek oraz otrzymały od-
znaki „Przyjaciela kredek”. 
Powstały również piękne pra-
ce plastyczne, które są ozdo-
bą przedszkolnego korytarza. 
Ten dzień był bardzo koloro-
wy i radosny.

A. Pisulska

W ramach edukacji 
ekologicznej przed-

szkolaki z  Legnickiego Po-
la wyruszyły na wycieczkę 
do Rezerwatu przyrody 
„Wąwóz Myśliborski” koło 
Jawora. 

Dzieci przeszły fragment 
ścieżki edukacyjnej podzi-
wiając naturę, wsłuchując 
się w odgłosy rezerwatu oraz 
obserwując zmiany zacho-
dzące w przyrodzie wraz z na-
dejściem jesieni. Wszystkie 
przedszkolaki nazbierały też 
mnóstwo jesiennych darów 
w lesie np. szyszki, liście oraz 

Miłośnicy Przyrody

kasztany, które potem zago-
ściły w przedszkolnych  ką-
cikach przyrody.   Na polanie 
nauczycielki zorganizowały 
zawody sportowe, w których 
dzieci bardzo chętnie wzięły 
udział. Po sportowych zmaga-
niach wszyscy    z apetytem 
zjedli drugie śniadanie oraz  
słodkości. Kolejnym punktem 
na trasie wycieczki był  plac 
zabaw przy OW „ Jawornik” 
oraz zbieranie kasztanów.  
Przedszkolaki zmęczone, ale 
szczęśliwe wróciły do przed-
szkola. 

A. Pisulska

16 listopada przedszko-
le w Legnickim Polu 

odwiedził pracownik nad-
leśnictwa z Legnicy- Ja-
cek Szczukiewicz.

Spotkanie to pozwoliło dzie-
ciom utrwalić nazwy drzew 
oraz zwierząt mieszkających 

Spotkanie z leśnikiem

w lesie. Przedszkolaki mogły 
obejrzeć eksponaty - nietope-
rza oraz korniki. Leśniczy tłu-
maczył konieczność ochrony 
lasów, rolę, jaką pełnią w na-
szym życiu i w całym ekosys-
temie. 

To był naprawdę ciekawy 
dzień.
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Dym z komina zawiera 
pył i inne zanieczysz-

czenia, w tym substancje 
rakotwórcze, które mają 
negatywny wpływ na nasz 
organizm. 

Mogą powodować zabu-
rzenia pracy wątroby, nie-
dokrwienie serca, alergie, 
bóle głowy itp. Dlatego bar-
dzo ważne jest, aby ogrzewać 
mądrze, ponieważ to MY two-
rzymy atmosferę. Podłącz bu-
dynek do sieci ciepłowniczej 
lub gazowej, zainwestuj w ko-
cioł nowej generacji i opał 
wysokiej jakości lub inne, no-
woczesne źródło ciepła. Wy-
mień stary piec i przeprowadź 
termomodernizację swojego 
domu w ramach dofinanso-
wania z programu „Czyste Po-

Zadbaj o swój kawałek nieba 

Wojewódzki
Fundusz Ochr

wietrze”. Nie musisz czekać 
do wiosny, możesz zrobić to 
także zimą. Najpierw montu-
jesz nowy piec, później usu-
wasz stary. 

Gminny Punkt Konsultacyj-
no-informacyjny Programu 

„Czyste Powietrze” znajduje 
się w Urzędzie Gminy w Le-
gnickim Polu, w pokoju nr 26, 
II piętro. Punkt czynny jest 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 10:00. Zapra-
szamy. 

Ważne jest, aby 
ogrzewać mądrze, 

ponieważ to MY 
tworzymy atmosferę! 
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Dolnośląski Park Innowacji i Nauki uruchomił projekt 
„Dotacje dla Młodych”, którego celem jest wspar-

cie młodych przedsiębiorców z Dolnego Śląska, poprzez 
dofinansowanie nawet do 34 tys. zł na założenie działal-
ności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat.

Projekt wystartował w kwietniu 2021 roku i potrwa do 
marca 2023 r. Adresowany jest do osób mieszkających lub 
uczących się na terenie Dolnego Śląska. Do projektu mogą 
przystąpić osoby spełniające poniższe kryteria:
•	po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie i pozostają poza 

rynkiem pracy do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie;
•	nie posiadały wpisu do CEIDG/KRS przez okres 12 mie-

Wszystkie osoby, które 
ukończyły 18 lat, od 

23 listopada 2021 r. mogą 
skorzystać z darmowych 
szczepień przeciw gry-
pie. Wystarczy, że zgłoszą 
się do wybranego punktu 
szczepień.

Osoby, które chcą skorzy-
stać z bezpłatnego szczepie-
nia, nie muszą mieć recepty 
na szczepionkę. Wystarczy, 
że zgłoszą się do wybranego 
punktu szczepień i umówią 
termin. Przed szczepieniem 
należy wypełnić oświadcze-
nie (dostępne na stronie www.
pacjent.gov.pl), a następnie 
udać się na wizytę do lekarza 
kwalifikującego do zabiegu.

Na szczepienie powinny się 
zgłaszać osoby bez objawów 
ostrej infekcji i wysokiej go-
rączki. Nie trzeba robić prze-
rwy pomiędzy szczepieniami 
np. przeciw COVID-19 i prze-
ciw grypie.

Dotacje dla młodych przedsiębiorców 
z Dolnego Śląska

sięcy do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu;
•	nie uczestniczą w innych projektach aktywizacji zawodowej 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
•	nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, 

w tym instrumentów wsparcia COVID-19;
W ramach programu można uzyskać bezzwrotne dofinan-

sowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 
nawet do 34 tysięcy złotych.

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stro-
nie DPiN, pod numerem telefonu -+48 608 555 058, lub 
adresem dotacjedlamlodych@dpin.pl.

Ruszyła akcja bezpłatnych szczepień przeciw 
grypie dla wszystkich pełnoletnich 

Podstawowym zadaniem 
szczepionki przeciwko gry-
pie jest wzmocnienie odpor-
ności na zakażenie wirusem 
grypy. Szczepienia są skutecz-
ną metodą zapobiegania za-
chorowaniom na tę chorobę 
oraz powikłaniom i zgonom.

Dla mieszkańców gminy Le-
gnickie Pole, najbliższe punk-
ty szczepień znajdują się w 
Legnicy. Mapa ponad 3000 
punktów, w których można 
wykonać szczepienie prze-
ciw grypie, znajduje się na 
stronie: https://pacjent.gov.
pl/aktualnosc/szczepienia-
-na-grype
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W I edycji ZWIERZowej Akcji Kastracja! we współ-
pracę z Fundacją ZWIERZ zaangażowało się 31 

gmin, w tym gmina Legnickie Pole. Wyniki akcji przekro-
czyły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Przedsta-
wiciele Fundacji wyliczyli, że do września 2021 r. udało 
się wykastrować dokładnie 979 zwierząt (484 koty wła-
ścicielskie, 142 koty wolnożyjące, 353 psy). Środki, które 
przeznaczyliśmy na ten cel (zaangażowane gminy oraz 
wsparcie fundacji to 208 712 zł. To ogromny wspólny 
sukces!

Gminy, które wzięły udział w akcji, rozumieją, jak donio-
słym problemem jest bezdomność zwierząt. Są świadome, że 
ich kastracja należy do najskuteczniejszych sposobów walki 
z nią, a znakowanie zwierząt pozwala szybko je zlokalizować 
w sytuacji zagubienia. O tym, jak przebiegała współpraca 
w I edycji akcji rozmawiamy z Włodarzem Gminy.

 → W jaki sposób Pańska Gmina dowiedziała się o Akcji? 
Dowiedziałem się o Akcji poprzez kontakt telefoniczny 

z Moniką Kozińską pracownikiem Państwa Fundacji.
 → Jakim zainteresowaniem cieszyła się Akcja wśród miesz-

kańców Gminy?
Mieszkańcy bardzo pozytywnie zareagowali. Świadczy 

o tym fakt, że środki finansowe na ten cel zostały rozdyspo-
nowane w ciągu kilku dni od ogłoszenia rozpoczęcia akcji. 
Mieszkańcy podkreślali potrzebę takich działań na terenie 
naszej gminy, która jak większość boryka się z problemem 
bezdomności zwierząt.  

 → Jak przebiegała współpraca z Fundacją? Jaka jest Pań-
ska opinia nt. realizacji Akcji? 

Współpraca z Fundacją przebiegała sprawnie i fachowo. Jeste-
śmy zadowoleni i liczymy, że w przyszłym roku wspólnie bę-
dziemy mogli realizować podobne działanie na terenie Gminy 
Legnickie Pole. Samo zapoczątkowanie akcji oraz przeprowadzo-
na kampania informacyjna skłoniła wielu właścicieli do sfinan-
sowania takich zabiegów z własnych środków. Ze względu na 
duże zainteresowanie nie wszyscy mogli skorzystać z tej akcji.  

 → Czy udało się zmniejszyć skalę problemu bezdomnych 
zwierząt na terenie Gminy? 

Rok 2021 jest pierwszym w którym na taką skalę była prze-
prowadzana sterylizacja i kastracja zwierząt na terenie naszej 
Gminy. Jesteśmy na dobrej drodze, aby w przyszłości moc-
no ograniczyć bezdomność zwierząt jednak, aby to osiągnąć 
musimy taką akcję kontynuować w kolejnych latach. Skala 
problemu jest znacząca i dotyczy większości gmin w Polsce. 
Akcja przeprowadzona w tym roku w naszej ocenie jest do-
piero początkiem działań mających na celu eliminację bez-
domności zwierząt. 

Razem walczymy 
z bezdomnością zwierząt!

 → Proszę opowiedzieć, jakie jeszcze działania na rzecz zwie-
rząt wprowadza lub planuje Pańska Gmina? 

Planujemy przeznaczyć w kolejnych latach środki finansowe 
na sterylizację i kastrację zwierząt z terenu naszej Gminy. Liczy-
my także na współpracę w tym obszarze z Państwa Fundacją. 

Wspólnie możemy zlikwidować 
zjawisko bezdomności zwierząt

Tylko kompleksowe, wspólnie prowadzone działania mogą 
przynieść oczekiwany efekt w postaci zmniejszenia liczby 
zwierząt trafiających do schroniska oraz wysokości środków 
finansowych wydatkowanych na opiekę nad nimi. Organiza-
cje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwie-
rząt, to grupy działaczy, którzy nieodpłatnie podejmują się 
wykonywania pracy na rzecz zwierząt, ale przez to również 
na rzecz mieszkańców gmin.

Zalety kastracji zwierząt
Kastracja w rozumieniu pojęcia jako usunięcie narządów 

rozrodczych u samic (jajniki, macica) i samców (jądra), jest 
obecnie uznawana za najskuteczniejszą metodę antykoncep-
cji u zwierząt i jednocześnie najsilniejszym orężem w wal-
ce z bezdomnością. Zabieg ten daje 100% skuteczność jeśli 
chodzi o rozród zwierząt. Dla przykładu warto posłużyć się 
modelem Stanów Zjednoczonych gdzie wprowadzenie maso-
wych kastracji zwierząt ze schronisk i właścicielskich zredu-
kowało ilość wykonywanych eutanazji osobników zdrowych 
i potencjalnie wyleczalnych z ilości 12-14 mln do 1,2-2mln 
rocznie, eliminując dotychczasowe metody antykoncepcji 
hormonalnej do praktycznie 0 (brak zarejestrowanych leków 
hormonalnych dla psów i kotów). Zabieg ten jest w bardzo 
dużym stopniu bezpieczny dla zwierzęcia, jeśli przeprowa-
dzony w odpowiednich warunkach. 

Nie możemy zapominać o olbrzymim aspekcie zdrowot-
nym dla zwierząt, a mianowicie obniżenia ryzyka występo-
wania guzów listwy mlecznej z 8% populacji samic do nawet 
0,5% jeśli zabieg zostanie wykonany odpowiednio wcześnie. 
W grę wchodzi także redukcja występowania ropomacicza, 
najczęstszego problemu ginekologicznego małych zwierząt, 
a w wypadku samców profilaktyka rozrostu prostaty (sza-
cuje się, że problem występuje u 70-80% starszych psów). 
Na poparcie tezy mogą posłużyć badania na grupie 80 000 
psów, z których jasno wynika: 

Średni wiek w chwili śmierci psów niesterylizowanych – 7,9 
roku Średni wiek psów sterylizowanych- 9,4 roku Zwiększe-
nie średniej długości życia sterylizowanych samców - 13,8% 
Zwiększenie średniej długości życia sterylizowanych samic 
– 26,3 proc. 
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Forum rolnicze

Zima jest  okresem  kiedy rolnicy pracują również na 
powietrzu i narażeni są na działanie zmiennych i ni-

skich temperatur. To również okres konserwacji i na-
praw maszyn oraz urządzeń rolniczych po intensywnych 
pracach polowych. 

Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szro-
nu przy pierwszych przymrozkach może powodować istot-
ne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. 
Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwięk-
sza się zagrożenie wypadków.

Przyczynami upadków w sezonie 
zimowym najczęściej są:

•	zły stan nawierzchni podwórzy (grząskość, śliskość, brak 
odprowadzenia wód opadowych, brak dbałości o właści-
wy stan ciągów komunikacyjnych np. w czasie zimy za-
śnieżenie lub oblodzenie, zamarznięte grudy ziemi),

•	brak obuwia roboczego lub używanie nieodpowiedniego, 
zabrudzonego lub nadmiernie wyeksploatowanego obu-
wia roboczego.

Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym zakresie
 i kierować się następującymi zasadami, 

aby zmniejszyć ryzyko upadku:
•	zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny 

ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe roz-
mieszczenie, wyrównać i w miarę możliwości utwardzić 
nawierzchnię podwórza,

•	zadbać o właściwe odprowadzenie wody opadowej,
•	zimą na bieżąco likwidować śliskość nawierzchni przejść 

komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie 
piaskiem lub solą gospodarczą,

•	zadbać o właściwe oświetlenie podwórzy,
•	sprawdzać stan stopni w maszynach rolniczych, drabi-

nach i podestach przed ich użyciem,
•	pamiętać, że schody zewnętrzne po nocnych przymroz-

kach mogą być oblodzone – dbać o stan techniczny 
schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z an-
typoślizgowego materiału,

•	obserwować prognozę pogody, która wpływa na stan na-
szego obejścia,

•	 stosować obuwie z antypoślizgową, protektorową pode-
szwą, ocieplane, dobrze przylegające do kostki z usztyw-
nionymi i wzmocnionymi noskami,

•	zadbać o odpowiednią odzież, zapewniającą ochronę ter-
miczną i przed deszczem.

Bezpieczna zima 
w gospodarstwie rolnym          

Czynniki społeczne to:
•	redukcja populacji psów i kotów bezdomnych, co wiąże się za-

równo z redukcją zagrożeń dla ludzi, ale także dziko żyjących 
zwierząt,

•	ograniczenie włóczęgostwa zwierząt bezdomnych,
•	podniesienie walorów regionu (wałęsające się zwierzęta bez-

domne noszą skojarzenia z krajem słabo rozwiniętym, biednym)
•	zadowolenie społeczności, która z roku na rok przejmuje się co-

raz bardziej losem zwierząt towarzyszących.
•	uważa lekarz weterynarii Przemysław Łuczak (EgzooVet).

ZWIERZOWA Akcja Kastracja! to znakomita okazja do na-
wiązania współpracy z organizacją społeczną, która przekaże 
nie tylko środki finansowe na kastrację zwierząt w gminie, ale 
również swoją wiedzę na temat najskuteczniejszych sposobów 
zapobiegania bezdomności zwierząt. 

To z kolei pozwoli na efektywne realizowanie zadań z zakre-
su opieki nad zwierzętami, powierzonych podstawowym jed-
nostkom samorządu gminnego, oraz obniży ponoszone przez 
nie koszty – mówi Agnieszka Gruszczyńska, doktor prawa, 
ekspertka z Fundacji ZWIERZ, która w ramach fundacji pro-
wadzi m.in. Infolinię Bezpłatnej Informacji Prawnej z Zakre-
su Ochrony Zwierząt.

Na czym polega ZWIERZowa Akcja Kastracja!
•	Wspieramy finansowanie albo współfinansujemy zabiegi kastra-

cji i znakowania zwierząt w systemie pół na pół. Możliwa kwota 
dofinansowana to 5 000 zł. Zdajemy sobie sprawę, że to właśnie 
finansowanie określonych w programie zadań stanowi najczę-
ściej problem efektywności programów opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi przyjmowanymi przez rady gmin. Za małe środki 
finansowe przeznaczone na realizację podjętych przez gminę 
zadań uniemożliwiają ich rzeczywiste wykonanie.

•	Program przewiduje kastrację kastrację kotów wolno żyją-
cych, ale też zwierząt właścicielskich: psy i koty należące do 
mieszkańców gminy mogą zostać wysterylizowane w ra-
mach naszej akcji.

•	Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników gmin, a także 
chętnych osób indywidualnych oraz organizacji pomagają-
cych zwierzętom lokalnie.

•	Udzielamy wsparcia prawnego i merytorycznego w kwestii 
przygotowania potrzebnych dokumentów.

•	Zapewniamy materiały promocyjne i edukacyjne, propagujące 
akcję i ideę kastracji w gminie – są zredagowane indywidual-
nie dla każdej z gmin. Dostarczamy informatory, spersonali-
zowane ulotki i plakaty informujące mieszkańców o zaletach 
kastracji oraz zasadach skorzystania z dofinansowania za-
biegów. W ten sposób o uczestnictwie gminy w inicjatywie 
dowiedzą się pracownicy i interesanci urzędów, mieszkańcy 
i gminy sąsiednie.

Materiały źródłowe:broszury prewencyjne KRUS                          
Opracowała: Danuta Rydz, Samodzielny Inspektor 

KRUS PT w Legnicy

Możliwość zgłoszeń Gmin do współpracy przy ZWIERZowej Akcji Kastracja! trwa. 
Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie www.akcjakastracja.org.

Tekst: Weronika Książek i Małgorzata Matyja
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Błękitni Koskowice
Po czwartej kolejce Błękitni zajmowali 5 miejsce z dorob-

kiem 9 punktów. 
W poprzednim meczu punkty stracili na własnym boisku 

z Iskrą Kochlice a wynik tego meczu to 0:4.
Na następny mecz Koskowice musiały się udać aż do Jerz-

manowej gdzie pokazali charakter i wielką chęć zdobycia 
trzech punktów,  co się udało i zacięty mecz wygrali 3:2. 
Kolejne spotkanie to również zdobycz trzypunktowa w me-
czu przeciwko Prusicom, mecz zakończył się triumfem Błe-
kitnych 4:2.

25 września…. Na ten dzień w Koskowicach czekano bardzo 
długo, ponieważ czekał ich mecz (derby gminy) z KS Legnic-
kie Pole. Błękitni nie przestraszyli się rywala zza miedzy i po 
bardzo wyrównanym meczu zdołali pokonać KS 1:0 i z trud-
nego terenu w Legnickim Polu wywieżli 3 pkt. Tydzień później 
łatwo rozpracowali Gwardię Białołęka aż 5:1, zaś w kolejnym 
meczu w Wąsoszu z tamtejszą Orlą przegrali wysoko 0:5 co 
trochę podłamało skrzydła drużynie Władysława Morocha 
i w następnych trzech meczach nie potrafili wygrać, kolejno 
na własnym boisku z Zawiszą Serby 1:4, na wyjeździe z LZS 
Buczyna 0:1,  i wreszcie z sąsiadującym Zrywem Kłębano-
wice mecz derbowy zakończył się wynikiem 1:0 dla Zrywu. 
Po czterech porażkach z rzędu Błękitni podejmowali Orkan 
Szczedrzykowice i po mocnych wymianach ciosów mecz za-
kończył się wynikiem 1:1. Na dwie kolejki przed zakończe-
niem rundy Koskowice nie mogły sobie pozwolić na stratę 
punktów i udało się zainkasować komplet 6 punktów w me-
czach z Górnikiem Lubin wygranym 4:3 oraz ostatni mecz 
u siebie to wygrana z Płomieniem Radwanice 2:0.

Po 15 kolejkach Błekitni Koskowice zajmują 4 miejsce w ta-
beli gromadząc 31 pkt.

Zryw Kłębanowice
W Kłębanowicach nie gra się o jeden punkt ponieważ w 15stu 

meczach nie padł ani jeden remis.

Podsumowanie jesiennej rundy w piłce nożnej
Przechodzimy do podsumowania pierwszej rundy sezonu 2021/22 (runda jesienna).

5 kolejka to zacięty mecz w Rokitkach który był bardzo 
emocjonujący i kibice nie mogli narzekać na brak sytuacji 
i bramek po jednej jak i po drugiej stronie boiska, mecz za-
kończył się wygraną gospodarzy 5:4 i niestety Zryw musiał 
wracać do domu bez punktów. Tydzień później na własnym 
boisku grali z Orlą Wąsosz i przed własną publicznością 
przegrali spotkanie 2:5. W 7 kolejce udali się na mecz do 
Legnicy z Konfeksem gdzie udało się zgromadzić komplet 
punktów, mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Kłębanowic. 

W kolejkach 8 i 9 nie zdołali zdobyć żadnego punktu  po 
meczach z Zawiszą Serby u siebie 1:5 oraz na wyjeździe 
z Zametem w Przemkowie 3:4. Po dwóch porażkach z rzędu 
Zryw musiał zrobić zryw i pokonałprzed własną publiczno-
ścią LZS Buczynę 3:2. W 11 kolejce na wyjeździe z liderem 
i  niepokonaną w rundzie jesiennej Iskrą Kochlice przegrali 
0:2, ale za tydzień podnieśli się i na własym boisku pokonali 
piłkarzy Błękitnych Koskowice 1:0.

Drużyna z Kłębanowic podniesiona zwycięstwem w der-
bach gminy jechała do Jerzmanowej po 3 pkt. co udowodnili 
na murawie potwierdzając swoją dobrą grą wygrywając 3:1. 
Już pięć dni później bo 11.11 grali w Kłębanowicach z Orka-
nem Szczedrzykowice i na własnym obiekcie przegrali aż 0:3.

Ostatnia kolejka to mecz z Przyszłość Prusice który był 
meczem jednostronnym  i Zryw zdemolował rywala aż 8:1 
i to pokazało jak można mocno zakończyć rundę jesienną

Zryw Kłębanowice na półmetku sezonu zajmuje 12 miej-
sce w tabeli z dorobkiem 15 pkt.

KS Legnickie Pole
Wróćmy do tego, jak KS prezentował się na boisku. 

Legnickie Pole komplet punktów zdobywało w meczach ko-
lejno ze Zrywem Kłębanowice po końcowym gwizdku było  
4-1, w 2 kolejce, na kolejne zwycięstwo musieli czekać aż do 
10 kolejki, w której to zmierzyli się z Płomieniem w Radwa-
nicach a wynik tego meczu to 2-1, tydzień później, już na 
swoim boisku ograli Czarnych Rokitki 3-2. Ostatnim rywa-
lem, który musiał uznać wyższość KS-u był Zamet Przemków, 
który pomimo strzelenia 3 goli musiał obejść się smakiem. 
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Już  30 młodych piłka-
rzy trenuje pod na-

zwą „KS Legnickie Pole”. 
Podzieleni są na grupy ze 
względu na wiek. Rocznik 
2012-2014 tworzy jedna 
grupa, druga zaś to dzieci 
z rocznika 2015 i młodsi. 

Treningi odbywają się we 
wtorki i czwartki w hali spor-
towej w Legnickim Polu. We 
wtorki grupa młodsza trenu-
ję w godz. 16:00-17:00, nato-
miast grupa starsza w godz. 
17:00-18:15. W czwartki tre-
nują wszystkie grupy jedno-

Wynik 6-3 i tak nie odzwierciedla tego, w jakiej formie byli te-
go dnia zawodnicy Dariusza Skwarka.

Wygranych mogło, a nawet powinno być więcej.  
19 września w meczu LZS Buczyna – KS Legnickie Pole padł 
wynik 1-4, ale radość ze zwycięstwa nie trwała zbyt długo. Mecz 
zweryfikowano na 3-0 i przez walkower  cenne punkty  wróciły 
do Buczyny. Warto wspomnieć o meczach, gdzie zwycięstwa 
były tak blisko ale  niestety KS musiał podzielić się punktami,  
Przyszłość Prusice 3-3 KS Legnickie Pole, KS Legnickie Pole  
1-1 Gwardia Białołęka,  KS Legnickie Pole  1-1  Zawisza Serby

Podopieczni Dariusza Skwarka ukończyli rundę wiosenna na 
15 miejscu zdobywając 15 punktów. 4 zwycięstwa i 3 remisy to 
zdecydowanie nie jest osiągniecie, które odzwierciedla poten-
cjał zespołu z Legnickiego Pola, ale mają na uwadze problemy 
przed sezonem, można uznać to jednak za mały sukces, ze klub 
zdołał pozbierać się po spadku z 4 ligi w poprzednim sezonie.

Orzeł Mikołajowice
Po czterech kolejkach Orzeł zajmował 10 miejsce w tabeli 

z dorobkiem czterech punktów.
Po porażce w Piotrowicach z Bazaltem, Mikołajowice na wła-

snym boisku podejmowali Górnik II Lubin i niestety przegrali 
1:3. Po dwóch porażkach z rzędu podopieczni Adama Łazarza 
zmotywowani pojechali do Lipy i z tamtejszym LZS-em nie 

Młode Talenty
cześnie w godz. 15:00-16:30. 

Już w najbliższym czasie 
młodzi piłkarze zasilą nowo 
tworzoną z inicjatywy wój-
ta Plezi Akademię Piłkarską. 
Z czasem zostanie zagospoda-
rowana większa ilość godzin 
treningowych, co za tym idzie, 
organizowane będą regularne 
gry w turniejach. 

,,Przede wszystkim skupiam 
się na tym, aby każdy mło-
dy zawodnik wiedział po co 
przychodzi na trening. Waż-
ne jest zaangażowanie i chęć 
do pracy. Jeśli chodzi o samo 

szkolenie, to główny nacisk 
kładę na technikę fundamen-
talną. Jest to podstawa do gry 
w piłkę nożną. 

Dodatkowo pracuję nad 
sprawnością ogólną każde-
go dziecka. Koordynacja cia-
ła jest bardzo ważna, dlatego 
każdy trening poświęcam 
również elementom moto-
rycznym z dokładnością 
wykonywanych ćwiczeń za-
równo z piłką jak i bez piłki.’’ 
– podsumowuje trener Mate-
usz Rudewicz.

Tutaj zaczyna się 
prawdziwy futbol! 

udało się i tym razem i odnieśli kolejną porażkę 4:1.
Punkty dla Orła były na wagę złota i w meczu 7 kolejki walczy-

li do końca w Miłoradzicach z Unią ale niestety  wynik meczu 
to 1:1 podział punktów to nie jest to czego piłkarze z Mikoła-
jowic od siebie oczekiwali. Tydzień później znowu zero punk-
tów z drużyną Wilki Różana, a wynik meczu to przegrana na 
własnym boisku 0:1. Nadzieja pojawiła się po meczu z Alba-
trosem Jaśkowice i po bardzo wyrównanym meczu Orzeł jako 
gospodarz zremisował i ostatecznie wynik końcowy to 0:0. 11 
kolejka to mecz na wyjeździe z solidną drużyną GKS Męcin-
ka i tym razem nie udało się zdobyć choćby punkt i musieli 
uznać wyższość rywala przegrywając w Męcince 1:4. W kolej-
nym tygodniu Orzeł pauzował także można było podładować 
akumulatory ale Kuźnia II Jawor okazała się lepsza i wygrała 
na własnym boisku aż 4:0. 13 kolejka była jednak  szczęśliwa 
ponieważ Orzeł Mikołajowice rozgromił Grom Gromadzyń 
5:0, w przedostatniej  kolejce rundy jesiennej piłkarze z Miko-
łajowic przegrali z Parkiem Targoszyn 2:0 oraz w zamykającej 
rundę jesienną kolejce również ponieśli porażkę 0:3 z Iskrą II 
Księginice. Orzeł Mikołajowice po 14 kolejkach zajmuje przed-
ostatnie 14 miejsce w tabeli zdobywając 9 pkt.
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Krzyżówka bożonarodzeniowa
Rozrywka

 Pionowo:
1) zapalane na choince
2) wykonywane ze świerkowych gałązek
3) bożonarodzeniowe ..., czyli choinka
4) „Renifer Niko ratuje Święta” lub „Grinch: Świąt nie będzie”
5) „Bóg się rodzi, ... truchleje, Pan niebiosów obnażony”
6) „motylek” ze wstążeczki na prezencie pod choinką
7) dodatkowe ... na stole, dla niespodziewanego wigilijnego gościa
9) zdrobniale o pysznym świątecznym cieście
12) „Szlachetna Paczka” to przedświąteczna ... pomagania osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej
15) dzieci uwielbiają znajdować je pod choinką
16) pasterka

Opracował: Leszek Rydz

 Poziomo:
4) barwne kule zdobiące choinkę
8) odprawiana w noc Bożego Narodzenia
10) w kolorowych, szeleszczących papierkach, do ozdobienia choinki
11) „Oszaleli anieli” Katarzyny Skrzyneckiej lub „Świeć, gwiazdeczko, świeć” Arki Noego
13) Macaulay Culkin („Kevin sam w domu”) lub Arnold Schwarzenegger („Świąteczna 
gorączka”)
14) przygotowują szkolne jasełka
16) Święty ..., powozi saniami zaprzężonymi w renifery
19) 24.12.2021
21) „Jest taki ..., bardzo ciepły, choć grudniowy”, w piosence zespołu Czerwone Gitary
22) ... Narodzenia Pańskiego, świątynia zbudowana w Betlejem, miejsce pielgrzymek 
chrześcijan
24) jeden z trzech darów złożonych Dzieciątku
25) tradycyjna wigilijna ryba
28) Trzej ... ze Wschodu, oddali cześć Dzieciątku
29) „Dzisiaj w ... wesoła nowina”
31) dzielimy się nimi z bliskimi w wigilijny wieczór
32) nazywana najpiękniejszą kolędą świata (dwa wyrazy)
34) zabierane na roraty
35) ... z makiem, potrawa wigilijna
36) z barszczem lub z zupą grzybową, na wigilijnym stole

Litery w polach z kropką, czytane kolejno rzędami, utworzą rozwiązanie.

Kora dębu 
Pani Joanny 
z Bartoszowa

CIASTO
8 białek
3 żółtka
180 g cukru
200 g zmielonych orzechów włoskich
100 g wiórków kokosowych 
100 g rodzynek 
3 łyżki mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia

KREM BRZOSKWINIOWY
Sok z puszki brzoskwiń (820 g)
300 ml wody
300 g masła
5 żółtek
100 g cukru pudru
2 budynie śmietankowe bez cukru

DODATKOWO
2 galaretki brzoskwiniowe
2 paczki delicji pomarańczowych
Brzoskwinie z puszki

PRZYGOTOWANIE:
Białka ubić z cukrem, dodać żółtka, orzechy, wiórki koko-
sowe, namoczone i odsączone rodzynki. Mąkę wymieszać 
z proszkiem do pieczenia i dodać do ubitych jajek. Ciasto po-
dzielić na pół i piec dwa placki przez 30 min, w temperaturze 150oC. 

Sok z brzoskwiń i 150 ml wody zagotować. Budynie rozrobić w pozo-
stałej ilości wody z mąką pszenną. Ugotować budyń i ostudzić. Masło 
zmiksować z cukrem pudrem, dodać żółtka i ugotowany budyń. Masę 
podzielić na pół.

Galaretki rozpuścić w 750 ml wrzącej wody i poczekać aż ostygnie. 

17) kojarzy się z aniołem, herodem, śmiercią i pasterzem z gwiazdą
18) wigilijny solenizant
20) idealna do zapakowania niewielkiego prezentu
23) popularna pieśń religijna (zwłaszcza kolęda) lub książka ze zbiorem kolęd i pastorałek
26) elf – ... Świętego Mikołaja (ktoś musi przygotować i zapakować prezenty)
27) Karol, napisał „Opowieść wigilijną”
30) wigilijna solenizantka
31) np. śnieg
33) marchew bałwana


