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Szanowni Mieszkańcy Gminy
Legnickie Pole i Drodzy Przyjaciele!

O

ddaję w Państwa ręce 11. wydanie naszych Wieści. Mam
nadzieję, że znajdziecie w nim
wiele interesujących artykułów
i materiałów. Jarmark św. Bartłomieja, Spotkanie z Pasją, Narodowe
Czytanie, Wycieczka do Zakopanego, Otwarcie Klubu Seniora w Bartoszowie, to tylko kilka z wielu
wydarzeń, które odbyły się w ostatnim czasie.
W wydaniu znajdziecie wiele wakacyjnych wiadomości oraz słonecznych
i roztańczonych emocji. Ponieważ ostatnie miesiące były bardzo owocne w wydarzenia gminne, podsumujemy lato
w gminie Legnickie Pole. Oprócz tego,
mam też świetną wiadomość dla Seniorów z naszej gminy. Już 26 listopada zapraszam na Andrzejkowy Bal Seniora do
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Legnickiego Pola. Impreza odbędzie się
w sali bankietowej, przy ul. Benedyktynów 7. Będzie jak zawsze kolorowo i wesoło. Szczegóły niebawem. Do bardzo
dobrych informacji dla mieszkańców
należy wiadomość o zaplanowaniu nowej linii autobusowej nr 20 obsługującej
Nową Wieś Legnicką, Raczkową, Czarnków, Ogonowice, Lubień, Mikołajowice
i Legnickie Pole.
Bardzo istotne dla mnie są inwestycje realizowane w naszej gminie, a jest
ich bardzo dużo. Jedne kończymy tak
jak remont ulicy Matejki w Legnickim
Polu, czy zadanie realizowane wspólnie z powiatem legnickim na głównej
trasie w Koskowicach. Wiele działań
jest w trakcie. Do najważniejszych należy przebudowa ulicy Dientzenhofera
i 9 kwietnia, ulica Janczarska i Turecka w Legnickim Polu. Dobrze dzieje się
również w Gniewomierzu, gdzie budujemy drogi z chodnikami i przejściami
dla pieszych. Mocno zaangażowani jesteśmy w budowę nowych sieci wodno-kanalizacyjnych realizowanych przez
nasz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Strachowicach, Taczalinie
i Legnickim Polu, gdzie pracownicy spółki radzą sobie bardzo dobrze. Przygotowujemy dla Was też nowe inwestycje.

Rozmawiając z mieszkańcami
czuję dużą radość kiedy słyszę słowa:
„W naszej gminie nigdy tak dużo
się nie działo jak teraz”. Mogę tylko
dodać, że pomimo kryzysu i niezwykle
ciężkiej sytuacji finansowej na świecie
postaramy się nie zbaczać z obranego
kursu rozwoju naszej gminy.

Do najważniejszych należy z pewnością budowa nowej przychodni zdrowia w centrum Legnickiego Pola oraz
całkowita przebudowa campingu. Mam
nadzieję, że pomimo wzrostu cen na
rynku będziemy w stanie zakończyć te
inwestycje w przyszłym roku.
Rozmawiając z mieszkańcami czuję
dużą radość kiedy słyszę słowa: „W naszej gminie nigdy tak dużo się nie działo
jak teraz”. Mogę tylko dodać, że pomimo
kryzysu i niezwykle ciężkiej sytuacji finansowej na świecie postaramy się nie
zbaczać z obranego kursu rozwoju naszej gminy. Liczne zapytania o remonty kolejnych dróg świadczą o tym, że
uwierzyli Państwo we mnie i mój zespół współpracowników. Żałuję tylko,
że budżet gminy który mamy, nie pozwoli nam na remont wszystkich dróg
w tej kadencji.
→→Rafał Plezia

Kalendarium
→→11.11 Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej
„Śpiewam Mojej Ojczyźnie”. To już druga edycja
konkursu. Zapraszamy grupy wokalne w kategoriach:
przedszkole, klasy 0-3 oraz solistów w kategoriach:
klasy 0-3, klasy 4-8, dorośli. Do przeglądu można
zgłosić utwór trwający maksymalnie 4 minuty.

Zgłoszenia proszę składać do 2 listopada, w GOKiSie
w Legnickim Polu, tel. 76 85 82 827
→→17.11 Spotkanie autorskie z Kamilą Mitek.
→→26.11. Andrzejkowy Bal Seniora (organizatorem
jest Gmina - wójt zaprasza)
→→1-12.12. Mikołajki w poszczególnych sołectwach
(szczegółów należy szukać na tablicach sołeckich
bądź bezpośrednio u sołtysów)
→→16-17.12. Jarmark Bożonarodzeniowy
Po raz pierwszy w Legnickim Polu stanie Jarmark
Bożonarodzeniowy. Zapraszamy mieszkańców,
bo będzie doskonała okazja poczuć atmosferę tak
lubianych przez nas świąt tydzień przed Wigilią.
Więcej przeczytać można na str. 22 i w kolejnym
wydaniu Wieści z Legnickiego Pola.
N R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )
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Kolejny rok poszukiwań

B

itwa pod Legnicą z 1241 roku to
istotny element historii naszego
regionu, a jednocześnie wydarzenie coraz częściej kojarzone właśnie
z naszą gminą. Wszystko za sprawą wydarzenia Legnickie Pole 1241,
pleneru artystycznego pod tą samą
nazwą, prężnie działających grup
rekonstrukcyjnych na terenie gminy oraz w okolicy, ale również dzięki
działalności Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Księstwa
Legnickiego (SHEKL), które to, od 5
lat, intensywnie pracuje nad ustaleniem miejsca bitwy.
Tegoroczne poszukiwania pola bitwy
to kolejna – czwrta już edycja badań
prowadzonych przez Stowarzyszenie
wspólnie z Muzeum Miedzi w Legnicy
oraz Fundacją Archeologiczną Archeo,
wspierane przez Stowarzyszenie Dobroczyńcy, Gminę Legnickie Pole oraz
GOKiS w Legnickim Polu. Wydarzenie
to miało miejsce w dniach 5-7 sierpnia
2022 r. na polach wokół Legnickiego Pola.
N R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )

Gdzie dokładnie doszło do Bitwy pod
Legnicą z 1241 r.? Choć słyszała o tym
wydarzeniu cała Europa, wciąż trudno
odpowiedzieć na to pytanie. Corocznie
uczestnicy poszukiwać wychodzą w teren z nadzieją na odnalezienie odpowiedzi na to nurtujące pytanie. Może to
właśnie z tego powodu, kolejne edycje
poszukiwań cieszą się coraz to większym
zainteresowaniem w środowisku detektorystów, poszukiwaczy i miłośników historii chętnych do udziału w badaniach.
Wśród uczestników czwartej edycji
znalazły się m.in. Stowarzyszenie Bastion, Ślaska Grupa Eksploracyjna, Sekcja Detektorystów Lubań, Dolnośląska
Grupa Eksploracyjna Legion. Tegoroczne badania pod względem merytorycznym dostarczyły wielu nowych wątków
dotyczących historii naszego regionu.
I choć wśród znalezisk zabrakło militariów związanych z samą bitwą, warto było sprawdzić kolejne lokalizacje.
Od zakończenia prac upłynęły już 2
miesiące, jednak współpracujący ze

Stowarzyszeniem Historyczno – Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego archeolodzy - Przemysław Paruzel i Tomasz
Stolarczyk - wciąż pracują nad dokumentacją i katalogiem znalezisk. - Kilka dni
prac z wykorzystaniem detektorów metali przyniosło sporą gamę różnorodnego
typu obiektów zabytkowych – opowiada
nam Pan Przemek. – Od obiektów datowanych na okres neolitu i wczesnej epoki brązu po zabytki z wieku XIX i XX.
Ogółem zebrano ok. 100 znalezisk. Do
najciekawszych z nich zaliczyć można:
siekierkę miedzianą z neolitu, monety
rzymskie, denar węgierski Marii I Andegaweńskiej z lat 1385-1394, monety
z XVI i XVII w., w tym denary cesarzy
Ferdynanda I i II czy talar niderlandzki
z 1620 r. Wśród znalezisk znalazły się
również mniej spektakularne obiekty
jak guziki wojskowe czy dewocjonalia.
- Każde nasze spotkanie, na którym
czuć pasję i zamiłowanie do historii, to
oprócz emocji związanych z odkrywaniem i pracami badawczymi, to również
dobrze spędzony czas w gronie przyjaciół i autorytetów w tematyce archeologii i historii, jak na przykład dr Adama
Kubika i Grzegorza Podrucznego – podsumowuje Mariusz Majchrzak, Prezes
SHEKL.
Warto wspomnieć, że dotychczasowe
zbiory pozyskane podczas poprzednich
edycji badań można zobaczyć na ekspozycji „Spotkanie dwóch światów. Pamięć
o Bitwie pod Legnicą 1241” w Muzeum
Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu, jak
również na wystawie „Bonus campus,
czyli poszukiwanie Bitwy pod Legnicą”. Jako podsumowanie dotychczasowych badań, powstał również katalog
znalezisk z lat 2018-2021. Opracowań
zawartych w tej publikacji dokonali,
współpracujący ze Stowarzyszeniem
archeolodzy z Muzeum Miedzi w Legnicy, Przemysław Paruzel i dr Tomasz
Stolarczyk, zaangażowani w prace terenowe, konserwacyjne oraz opracowanie zbiorów.
→→MK
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Śmierć za kromkę chleba
M

ając okazję do spotkania z Panią Zofią Piwek
Żołnierz kolbą go uderzył: →→ Rafał Plezia: - Jak zaczyz Nowej Wsi Legnickiej porozmawialiśmy o jej
Cicho być!
na się historia pani rodzidziecięcych latach spędzonych na syberyjskim wy(Długa przerwa w dyskusji,
ny ?
gnaniu. Jej pouczająca opowieść z lat dobrobytu i dosłychać głębokie oddechy paZofia Piwek: - Mój tato jak brostanu rodzinnego przenosi nas w mroźne głodowe
ni Zofii)
ożenił się w Krakowie to wy- piekło. Uczy nas również, że silna rodzina , która dba
Tato powiedział, że to kojechali z mamą do Francji. o wszystkich jej członków jest w stanie wyrwać się
niec. Wszyscy poubieraliTam byli 20 lat. Mieli 2 synów. z wielkiej niedoli. Niestety ocierając się o śmierć trudśmy się. Ukrainiec wszedł do
Tato gospodarzył majątkiem no było wszystkim wrócić do Polski.
stajni zaprzągł konia do sani
wiejskim francuza, który nie
na podwórku. Mama jeszcze
miał potomków. Zawierzył
wróciła się po dwie pierzytacie i traktował go jak syna.
ny, bo to zima była mroźna
Mama była jedynaczką i zoi śnieżna. Mama wrzuciła je
stawiła babcię w Krakowie.
na sanie. Zawieźli nas na staWszystko było dobrze dopócję do Buczacza. A tam już koki babcia była zdrowa. Jak zalejka stała ludzi. Stały wagony
chorowała to napisała do nich
bydlęce i ładowali tych ludzi,
żeby zjechali, bo nie było kobili kolbami od broni. Krzyk
mu objąć gospodarstwa. Tato
był, Boże, płacz, jakiś chłopak
nie chciał wracać, zarządzał
- miał 15-16 lat - nie chciał do
dużym polem, a w Krakowie
tego wagonu wejść i uciekał.
pole miało tylko 6 ha. Ale maRuski wziął go i zastrzelił .
ma powiedziała, że koniecznie
Matka chciała zabrać ciało,
wracamy. Po powrocie tacie
uderzył ją i kazał iść do wagobyło za mało gospodarstwa,
nu. Matka krzyczała… Matko
a w gazetach wszędzie pisakochana… To taki strach był,
li, że koło Buczacza sprzedają
tak wszyscy się bali.
pola … duże areały … ile kto
(Długa cisza)
chce. Tato tam kupił pola, laZP: Doszliśmy do wagonu,
sy, wybudował dom, stodołę,
dawali nas rodzinami. Nas
stajnię i razem z mamą pożyli
było siedem rodzin i w jedtam 15 lat.
nym przedziale. Wagony były
→→ Początek jest piękny, ale
bydlęce, słoma była naścielojak wasza rodzina znalana i jak bydło nas ponapychazła się na Syberii?
li. Jak wszyscy powchodzili to
Ja miałam 6 lat, brat Franpadła komenda: - Odjechać!
ciszek miał 8, siostra Hania
No i odjechaliśmy. Jechalimiała 11 lat, siostra Hela 16
śmy cały miesiąc. Co 3-4 dni
lat , a najstarsza z sióstr miała
stawał cały transport i przy18 lat. Mieszkał z nami równosili 2 wiadra „zupy”. To bynież nasz jeden ze starszych
ła woda i buraki… pastewne.
braci - Józek, który miał 20
Choć tej ciepłej wody człolat. Starsi bracia (Janek i Wławiek się napił i kawałeczek
dek) byli już dorośli i mieszburaka było, to się zjadło. Tykali ze swoimi rodzinami. To
le było. I znowu 3 dni nic się
było rano. Tato wstał czuł się
- Gdzie? Co? O co chodzi? Tatę i brata
źle, pies wył i szczekał. Patrzymy przez dali do ściany, ręce na głowę, powie- nie jadło. Jeść się chciało, pić się chciało,
okno, a to idzie jeden Ukrainiec i 2 ru- dzieli: - Nic nie gadaj, tylko zbieraj się! zimno w wagonie było. Ludzie umieraskich żołnierzy. Przyszli… - Raz, dwa,
Mamie kazali zbierać dzieci: - Szybko, li… strasznie umierali. U nas była młoda
zbierać się – wrzeszczał. Tato pyta się: szybko i jedziemy. Tato pyta: - Dokąd? rodzina, mieli małe dzieciątko. Mama
N R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )
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dawała pierś - dopóki
mleko było dziecko jeszcze żyło. Mama nie jadła
i nie miała też mleka dziecko umarło. Oni jak
transport się zatrzymał
to wchodzili do wagonu
i pytali kto jest chory,
czy ktoś umarł i szukali. Matka trzymała zawinięte martwe dziecko
i powiedziała, że jak
gdzieś staną to ona
pójdzie wykopie dołek
i pochowa je do ziemi.
A Ruski do niej: - Co, ty
głupia jesteś? Zaczął ją
wyzywać. Uderzył ją i ona upadła, złapał dziecko, wyrwał jej, otworzył drzwi
i w śnieg to dziecko rzucił. Krzyki, płacz,
strach, ja się tak bałam strasznie, ja myślałam, że ja... ja nie wiem … chowałam
się za mamę. Tak bardzo się bałam, byłam jeszcze bardzo mała. Mówię: -Mamo,
oni mnie chyba też wyrzucą do śniegu.
Mama mówi: - Nie, dziecko, ty żyjesz
jeszcze.
A ja chowałam się za
mamę żeby on mnie nie
widział jak patrzy po ludziach. Jak ktoś był chory to też, brali za nogi
i wyrzucali z wagonu.
Za pociągiem biegły
wilki bo miały pewne
pożywienie. Tak my jechaliśmy, aż na Syberię.
→→ Jak zakończyła się
ta mordercza droga?
- Jak zajechaliśmy, to
stały samochody ciężarowe. Dali nas na te
auta i wieźli. Wieźli, aż
były takie baraki pobudowane, było to
w Republice Komi koło miasta Syktywkar (przysiołek Pietrowka). U nas było 12
takich baraków. Były z drzewa zrobione
i gliną oblepione. Jak był pokój większy,
to dawali 2 rodziny, jak jeszcze większy to 3 rodziny. Jeść nikt nic nie miał,
wszystko głodne... dali nam wtenczas
zupę z buraków, ale ta była choć gorąca.
N R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )

I tak czekaliśmy co to z tego będzie. Na
drugi dzień przyszedł Ruski z Ukraińcem i powiedzieli: - Będziecie pracować
w lesie i w tartaku. Dostaniecie przepustki i będziecie chodzić do roboty.
Jak będziecie pracować to dostaniecie
chleb, kto nie będzie pracował to chleba nie dostanie.
U nas to tylko ja i brat nie pracowaliśmy. Tato, mama, siostry i brat pracowali.

Na kartkę to się dostawało pół kilo chleba. Tego nie było tak dużo, ale mama
zawsze pilnowała. W grudniu przywieźli
chleb do sprzedania, kto miał pieniądze
to kupił, ale tylko pół kilo. W grudniu
było bardzo zimno, mama mówi: - To
idziemy do kolejki, ty pójdziesz i brat
to dostaniemy tego chleba troszkę więcej. To trzeba było stać całą noc. Star-

si chodzili, a dzieci lepiły
bałwany, żeby tylko nie zamarznąć. Rano jak pani
przyjechała zobaczyła ile
jest ludzi to złapała się za
głowę i powiedziała: - To
wy połowy nie dostaniecie tego, co byście chcieli.
Taka kolejka stała. Ale ja,
mama i brat jak staliśmy
to dostaliśmy tego chleba więcej.
Chleb był najcenniejszym dobrem. Jak zdobywaliście chleb nie
prowadząc własnego
gospodarstwa?
- Siostra Stasia zginęła za kromkę chleba, nie zjadła sama bo niosła go dla mnie.
Ja nie miałam kartek na chleb, bo kartki
na żywność dostawały tylko osoby które pracowały. Za mała byłam, rodzina
dzieliła się ze mną. Ona niosła ten chleb
i włożyła sobie za kufajkę. Żołnierz rosyjski chciał od niej ten chleb i ona nie dała mu. Wyciągał nóż i 12 razy ją dźgnął.
Później ludzie jechali obok
jak zwozili drewno z lasu
i opowiadali jak jadł ten
chleb jeszcze z krwią. Za
kawałek chleba zginęła,
miała 23 lata.
Siostra Hela pracowała
jak mężczyzna. Jako flisak, to dostawała 2 porcje
chleba. Nie zjadała chleba, przynosiła go do domu.
Mama suszyła lebiodę i ten
chleb w tą lebiodę z tą wodą i cała rodzina przeżyła.
Jak ktoś był taki że „ja se
zjem sam”, „ja się nie będę
dzielił chlebem” i nie przyniósł chleba to całe rodziny
wymierały. Te małe dzieci nie przeżyły
i on sam się nie wyżywił bo to była bardzo mała porcja, a oni ciężko pracowali.
→→ Na czym polegał fenomen przetrwania rodziny na Syberii?
- Wszyscy staraliśmy się o różne jedzenie. Suszona lebioda, pokrzywa,
a w październiku były liście z buraka. Nie
wolno było zbierać tych liści, kradliśmy →→
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prostu. Szliśmy w nocy
i zrywaliśmy. Z tego gotowało się zupę. Mama
dzieliła na kawałeczki te
liście, wrzątkiem sparzała potem wyciągała z wody i dawała do drugiego
garnka z wodą i to się gotowało. Zbieraliśmy grzyby, które później mama
suszyła i kisiła. Mama jak
miała jednego ziemianka
to tato znalazł kawałek
blachy, powybijał gwoździem dziurki, żeby zetrzeć go i dodać do zupy.
Chleba pokroiła w kostkę
i dodała do zupy. Aby tym wszystkim
zagęścić zupę. Mama dzieliła wszystkim,
gorące było to się zjadło. Ci co pracowali
to jeszcze kawałeczek chleba dostali do
zupy, ja i brat nie dostaliśmy, bo ciężko
nie pracowaliśmy.
Tylko dziękować panu Bogu i rodzicom. Rodzice pilnowali żebyśmy trzymali się razem. Mała mówiła: - Jak się
porozłączamy to my poumieramy i wy
poumieracie.
I tak było. Była taka rodzina, miała
12 osób. Jeden poszedł na bok, bo miał
chleb, a młodsze dzieci nie miały chleba to poumierały. A później i on umarł.

www.legnickiepole.pl

Siostra Hela pracowała jak
mężczyzna. Jako flisak, to
dostawała 2 porcje chleba.
Nie zjadała chleba, przynosiła go
do domu. Mama suszyła lebiodę
i ten chleb w tą lebiodę z tą wodą
i cała rodzina przeżyła.

→→ Ile lat byliście na Syberii? I jak wróciliście do Polski?
- Sześć lat. W lutym 1940 wywieźli nas
na Syberię z kolonii Jarowa (powiat Buczacz, województwo Tarnopol), a w 46
w sierpniu przyjechaliśmy tutaj do Biskupic. Od nas wszyscy chłopcy poszli
na wojnę. Jak się wojna skończyła to

oni wszyscy powracali do
Syktywkaru. Mieli zezwolenie, aby nas z stamtąd
zabrać. Nie jechaliśmy
już wagonami tylko płynęliśmy miesiąc statkiem
do Polski. Płynęliśmy rzeką Sysoła.
→→A jak wasza rodzina
znalazła się w gminie
Legnickie Pole?
- Przywieźli nas do Legnicy. Czerwony Krzyż
powiedział żeby sobie
iść na swoją własną rękę i poszukać sobie domu, czy w mieście, czy
na wsi. Brat Józek był na wojnie, dowiedział się że my tu przyjechaliśmy, przyjechał na urlop. I mówi do taty: - To ja
idę z siostrą, będziemy szukać domu.
Czekaliśmy cały tydzień na ul. Wrocławskiej w domkach. Brat doszedł do
Legnickiego Pola do gminy i tam powiedzieli, że w Biskupicach jest ten dom
i że możemy sobie zająć. Teraz żyjemy
tutaj dobrze, ale ja do dzisiaj budzę się,
zerwę się nie wiadomo dlaczego... to
pozostaje w człowieku… ten lęk, taki
krzyk przeraźliwy.
→→ Pani Zofio, bardzo dziękuję za pouczające spotkanie.

R

ozmowa była dla mnie wielką lekcją
pokory. Spotkanie przeprowadziliśmy
31 marca, a do tej pory mam je w swojej
głowie. Otrzymałem wielką dawkę historii,
która nauczyła mnie wiele. Nic nie jest dane na zawsze, a życie jest wielką wartością.
Dziś żyjemy w wielkim dobrobycie którego
nie potrafimy docenić. Jednak w każdej chwili
nasz los może się odmienić. Zwłaszcza kiedy
wielka wojna toczy się tuż za naszą granicą.
Rodziny Baniewskich, w której wychowała się
pani Zofia, przetrwała dzięki wartościom, które
miała wpojone oraz jedności. Pani Zofia miała
3 siostry i 4 braci, jedna siostra Stasia nie wróciła. Dwóch najstarszych braci przed wojną
zostali na Wołyniu, jeden był naczelnikiem na
poczcie, a drugi mu pomagał. Zostali na Wołyniu zamordowani z rodzinami przez ukraińskie UPA. Siostry mieszkały w Nowej Wsi
Legnickiej, a pozostali bracia w Biskupicach.
→→Rafał Plezia
N R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )
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Światowy Dzień Sybiraka
w Gminie Legnickie Pole
T

egoroczne obchody Światowego Dnia Sybiraka rozpoczęły się
Mszą Świętą w kościele w Nowej
Wsi Legnickiej, po której wójt Rafał Plezia wraz z Sybirakami złożył
kwiaty i znicze przy Skwerze Narodów, gdzie znajduje się Pomnik Sybiraków.
W tym roku Hymn Sybiraków zagrała na skrzypcach uzdolniona Kasia
Czapla. Drewniane statuetki, wręcza-
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,,Pamięci tych, co nie przetrwali,
Tych, co cierpiąc, przetrwali,
Tych, co na zesłaniu pozostali,
A przyszłym pokoleniom
- aby pamiętały”

ne przez wójta naszej gminy, szczególnie ucieszyły ostatnich świadków
wydarzeń trudnych dla wielu polskich
rodzin. - Jest to wspaniała chwila dla
wszystkich Sybiraków, kiedy tak wie-

le osób pamięta o wydarzeniach, które miały miejsce ponad 80 lat temu.
Corocznie, wójt naszej gminy organizuje spotkanie, w którym uczestniczę w imieniu mojego zmarłego męża,
który w dzieciństwie został zesłany
na Syberię. To wspaniały gest naszego włodarza, który pielęgnuje pamięć
o tamtych wydarzeniac. – mówiła Krystyna Kozłowska, mieszkanka Legnickiego Pola.
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Stypendium od wójta

27

stypendiów za wysokie wyniki w nauce, 4 za osiągnięcia
w twórczości artystycznej, 4 w sporcie i 1 za osiągnięcia naukowe – tak
prezentują się tegoroczne Stypendia
Wójta Gminy Legnickie Pole.

W tym roku, uroczyste wręczenie
nagród odbyło się w sali bankietowej
w Legnickim Polu i miało wyjątkowy
klimat. Całe wydarzenie urozmaicił
iluzjonista Arkadiusz Amon Wiatrowski, który przeniósł uczestników do
krainy magii, prezentując pokaz iluzji.
Następnie wójt Rafał Plezia przystąpił do wręczenia stypendiów i gratulacji dla rodziców uczniów. Na
zakończenie na gości czekał słodki
poczęstunek.

„Paczerowanie” dróg

Bezpieczniej w Koiszkowie

N

W

Za pomocą tej technologii, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej naprawia ubytki i spękania w jezdni. Wykonanie
tych prac poprawiło komfort jazdy oraz wydłużyło trwałość
odcinków remontowanych dróg.

Modernizacją drogi gminnej zajęła się firma POL-DRÓG
Kościan. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko
124 000,00 zł.

a drodze gminnej w Nowej Wsi Legnickiej odbyły
się prace związane z naprawą nawierzchni drogi,
tzw. paczerem.

Koiszkowie zakończył się remont drogi. Prace polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni zakończyły się na początku sierpnia.
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J

Technologiczna niespodzianka

eden z najważniejszych dni w roku szkolnym przypada na sam
jego początek. To wtedy pióra są
już naładowane, książki i zeszyty kupione, plecaki przygotowane.
W galowych strojach i słonecznych
nastrojach młodzi ludzie rozpoczynają czas nauki.
Zdarza się, że ten początek jest okraszony niespodzianką dla uczniów. Tak
właśnie było podczas inauguracji roku
szkolnego w Legnickim Polu.
- Szkoła to Wasz drugi dom, odnajdźcie tutaj siebie, swoje pasje i rozwijajcie
je. Życzę Wam dobrego roku, zdobycia
nowych umiejętności i samych dobrych
ocen – mówił wójt Rafał Plezia.
A po zakończeniu oficjalnych wystąpień uczniowie uczestniczyli w uroczystym otwarcie sali robotyki, która
wyposażona została w nowoczesne
urządzenia. W ramach programu #La-

Komputery już
wspierają

Z

rąk wójta gminy Rafała Plezi,
uczniowie szkół podstawowych
i średnich otrzymali długo wyczekiwane sprzęty komputerowe.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,,Wsparcie
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR”, 89 laptopów,
20 komputerów stacjonarnych i 5 tabletów trafiło do najmłodszych mieszkańców naszej gminy, których przodkowie
byli pracownikami PPGR. Gmina Legnickie Pole otrzymała na ten cel dotację w
kwocie 284 340,00 zł.
- Niech zakupiony sprzęt służy najmłodszym mieszkańcom naszej gminy jak najdłużej, zarówno do nauki jak
i rozwijania swoich pasji – mówi wójt
Rafał Plezia.
Rozdanie sprzętu odbyło się w sali bankietowej w Legnickim Polu.
N R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )

boratoriaPrzyszłości, Gmina Legnickie
Pole zakupiła sprzęt na kwotę blisko
105 000,00 zł. Szkoła podstawowa w Legnickim Polu dysponuje teraz szerokim
wachlarzem akcesoriów do nauki programowania, mechaniki i robotyki. W skład
pracowni wchodzi m. in. drukarka 3D,

laptop, aparaty fotograficzne z niezbędnym wyposażeniem, mikrofony, zestaw
oświetleniowy i edukacyjny, narzędzia
LEGO do nauki języków obcych i roboty. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Stypendium dla ambitnych
,,N

auka – to potęgi klucz’’ – powiedział kiedyś Ignacy Baliński i trudno o lepszą zachętę do
tego, by się uczyć.

Można jednak próbować znaleźć kolejne sposoby. Dlatego miłośników uczenia się ucieszy za pewne wiadomość,
że wójt Rafał Plezia podpisał umowę
z Bankiem Spółdzielczym w Legnicy na
stypendium za wyniki w nauce dla pięciu najzdolniejszych uczniów z gminy,
w roku szkolnym 2022/2023. Dofinansowanie wynosi 500 zł dla jednego ucznia.

Według Regulaminu Banku, stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy: uzyskali średnią
ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30 w roku szkolnym
2022/2023, otrzymali co najmniej ocenę
bardzo dobrą z zachowania i wreszcie
odnotowali inne wybitne osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe.
Dziękujemy za miłą współpracę,
a wszystkim uczniom życzymy powodzenia w nauce, bo – jak widać – warto się starać.
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Dzień kropki

Cieszymy się, że
jesteście z nami

J

T

uż od kilku lat na całym świecie
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki, który jest nawiązaniem do historii przedstawionej
w książce pt. „The Dot” autorstwa
Petera H. Reynoldsa.
Główna bohaterka, Vashti nie chce
uczestniczyć w lekcji plastyki, ponieważ
nie wierzy, że potrafi malować. Nauczycielka zachęca dziewczynkę do postawienia kropki, a na drugi dzień wiesza
jej pracę oprawioną w ramkę w szkolnej
galerii. Od tego momentu dziewczynka
zaczyna wierzyć w swoje możliwości
i chętnie tworzy różne prace.

Dlatego też święto to ma na celu odkrywanie talentów u dzieci, wzbudzanie
w nich kreatywności, rozwijanie wyobraźni oraz budowanie poczucia własnej wartości.
Przedszkolaki już kolejny raz wzięły
udział w tym cudownym święcie. W każdej grupie były kropkowe zadania oraz
łamigłówki, z którymi dzieci poradziły
sobie bez problemu. Ponadto powstała
galeria kropkowych prac, która zachwyciła rodziców i dziadków małych artystów. Dzieci nie mogą się już doczekać
kolejnego kropkowego szaleństwa, które już za rok.
→→Agnieszka Pisulska

o już tradycja, że wójt Rafał Plezia spotyka się z najmłodszymi
mieszkańcami gminy Legnickie Pole
i ich rodzicami.
Każdy maluch, na takim spotkaniu
otrzymuje pierwszą czytankę i poduszeczkę, wykonaną przez rękodzielniczkę
z naszej gminy – Sylwię Lelito. Do rodziców wędruje natomiast list gratulacyjny.
Ostatnie spotkanie zostało zorganizowane w Żłobku Gminnym „Tęczowa
Kraina” w Legnickim Polu, gdzie wójt
Rafał Plezia wraz z dyrektorem placówki, Beatą Hawryluk przywitali ciepło
zgromadzonych gości: Zuzię, Michalinkę, Anię, Szymonka, Aleksego, Olusia,
Milanka, Franciszka, Mikołaja, Stasia,
Kubusia, Stefanka i Błażejka z rodzicami. Po wspólnych rozmowach, włodarz
gminy przystąpił do wręczenia prezentów i zaprosił rodziców z dziećmi na
poczęstunek i wspólną zabawę. Dla zainteresowanych osób, była to wspaniała
okazja do zwiedzenia i zapoznania się
z bogatą ofertą naszego żłobka.
- Wszystkim mamom i tatom życzę,
aby czerpali radość z bycia rodzicem,
a dzieciom, by były powodem do radości i dumy ze swoich najbliższych –
mówił wójt Rafał Plezia.

Wójt i przedszkolaki

W

iecie jaki dzisiaj jest dzień? – zapytał wójt Rafał
Plezia, odwiedzając lokalną placówkę dla najmłodszych mieszkańców gminy.

- Dzień Przedszkolaka – gromko odpowiedziały Smerfy, Krasnoludki, Gumisie, Minionki i Tygryski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu.
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka sprawił wiele radości wszystkim dzieciom i ich wychowawcom, podkreślił jak ważna i rozwojowa jest edukacja przedszkolna. Wójt Rafał Plezia odwiedził
wszystkie grupy dziecięce, aby złożyć najlepsze życzenia najmłodszym i przekazać słodki poczęstunek. Cytując słowa Janusza Korczaka ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat’’ życzyliśmy
wszystkim Zacnym Przedszkolakom dużo uśmiechu.
N R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )
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Kolorowa jesień seniorów z Bartoszowa
T

en dzień zostanie na długo
w pamięci mieszkańców Bartoszowa. A to za sprawą oficjalnego
otwarcia Klubu Senior +, które odbyło się 23 września br. To już trzecia
placówka dedykowana seniorom
z naszej gminy.
Tegoroczna jesień dla nich będzie
szczególnie interesująca i kolorowa.
Świetlica wiejska w Bartoszowie została odremontowana i wyposażona
w nowoczesny sprzęt. Uczestnicy, w wolnych chwilach, będą mogli korzystać ze
sprzętu do ćwiczeń, komputerów, maszyny do szycia i bogato wyposażonej
kuchni. Miejsce, w którym będą mogli się po prostu spotykać i integrować.
- Jestem niezmiernie szczęśliwa, że dziś
doczekałam otwarcia Klubu Seniora
w naszej miejscowości. Z tego miejsca
chciałabym szczególnie podziękować
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osobie, która od początku wspiera wszelkie działania społeczne w naszej gminie. Osobie, która dokłada wszelkich
starań, aby nam, mieszkańcom żyło
się po prostu dobrze. Tą osobą jest wójt
naszej gminy Rafał Plezia – podkreśliła
Danuta Tołłoczko, sołtys wsi Bartoszów
i radna gminy.
Klub powstał w ramach Programu Senior+ realizowanego z myślą o osobach,
które ukończyły 60 lat i chcą aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje pasje i talenty. Jego działanie ma na celu
promocję zdrowego i aktywnego stylu
życia wśród seniorów. Koszt inwestycji
wyniósł blisko 230 000 zł, z czego pozyskane dofinansowanie to 180 000 zł.
Podczas otwarcia, swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Grażyna Majchrzyk
i Joanna Kowalczyk z biura poselskiego Ewy Szymańskiej, posła na Sejm RP

oraz biura senatorskiego Doroty Czudowskiej, senatora RP, Ewa Hoszowska,
zastępca wójta gminy Kunice, Ewa Bużdygan, sekretarz gminy Kunice, ks. Jan
Mateusz Gacek, proboszcz Parafii p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, Iwona Pawlus, dyrektor MOPS
w Złotoryi, Robert Jorgas, komendant
gminny PSP, radni gminy Legnickie Pole, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi i przedstawiciele,
istniejących już klubów w Legnickim
Polu i Nowej Wsi Legnickiej.
Podczas uroczystości, miało miejsce
jeszcze jedno ważne wydarzenie. 60 lat
małżeństwa celebrowało małżeństwo
z Koskowic: Emilia i Bronisław Goccy.
W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wójt Rafał Plezia uhonorował parę
odznaczeniami i pogratulował wspaniałego przeżycia.
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Piknik pasjonatów

ierwsza sobota września. Dzień
pełen był słońca, uśmiechu
i pasji, a to za sprawą II Pikniku
Spotkanie z Pasją, organizowanego
przez Stowarzyszenie Dobroczyńcy,
z udziałem Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu, który odbył się na
Campingu w Legnickim Polu.

Była to doskonała okazja, by przekonać się, ilu mamy wokoło pasjonatów
- osób, które własnoręcznie tworzą swoje arcydzieła - szyją, haftują, malują,
robią na drutach, gotują, pieką, prowadzą pasiekę, ale także posiadają inne talenty - piszą, śpiewają i grają na
instrumentach. A było ich naprawdę

sporo. Na kolorowych stanowiskach
pojawiły się prawdziwe, oryginalne
dzieła sztuki, a każde z nich było jedyne w swoim rodzaju i stworzone
z miłością i pasją.
Dodatkowo, oprócz zakupów przeróżnych wyrobów i rozmów z ich twórcami, można było również przebadać
wzrok, dołączyć do grona potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS,
poznać tajniki średniowiecznych rekonstrukcji, pooglądać oryginalne motocykle, pobawić się w detektorystę,
jednym słowem spędzić wspaniały,
inspirujący dzień. Najmłodsi natomiast oddali się swojej ulubionej pasji - dmuchańcom.
- Takie spotkania są bardzo potrzebne
– opowiada nam Pani Asia, twórczyni
przepięknych dzieł z włóczek. – Każdy z nas rękodzielników, może wyjść
z zacisza domowego i zaprezentować
swoje prace. Jest to doskonała okazja
do integracji i przyjemnego spędzenia
czasu, a przy okazji można zachęcić
oglądających, do kupna wytworów naszych rąk. Jestem bardzo zadowolona
z udziału w tym wydarzeniu.
Spotkanie było również świetną okazją, by pasję w sobie odkryć, a to za
sprawą „Pleneru Rzemiosł Dawnych
Legnickie Pole 1241”, który był częścią
Pikniku. Na warsztatach: tkackim, ceramicznym, malarskim, kaletniczym,
rzeźby w drewnie oraz w kamieniu
można było poznać tajniki tych rzemiosł, a także spróbować swoich sił
w tworzeniu oryginalnych pamiątek.
Był to już drugi Piknik z Pasją, organizowany z niezwykłą starannością
i zaangażowaniem przez Stowarzyszenie Dobroczyńcy.
Jesteśmy przekonani, że wpisał się on
już na stałe w kalendarz imprez naszej gminy. To wspaniale, że mamy tu
tyle talentów, pasjonatów i osób, które potrafią to docenić. Do zobaczenia
w przyszłym roku.
→→MK
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W romantycznej
aurze….

P

iękny słoneczny dzień, niewiasty
w długich sukniach i wytwornych kapeluszach, panowie, jak na
prawdziwych dżentelmenów przystało, w cylindrach… Nie, to nie opowieść z połowy 19. wieku.
Na początku września po raz już jedenasty pasjonaci literatury ojczystej
zgromadzili się na „Pikniku z Pasją”,
który rozgościł się na terenie campingu w Legnickim Polu.
Wśród kwiatów i koronkowych parasolek, w romantycznej altanie rozbrzmiewały „ Ballady i romanse” Adama
Mickiewicza, bo te właśnie utwory były
prezentowane w tegorocznej edycji Narodowego Czytania.
W postacie z „Powrotu taty”, „Świtezianki, ballady” „To lubię”, czy utworu
„Romantyczność” wcielili się mieszkańcy naszej gminy. Z ogromnym zaangażowaniem wybrane fragmenty czytali:
Rafał Plezia, wójt gminy, przedstawiciele grona pedagogicznego na czele z paWśród kwiatów i koronkowych
parasolek, w romantycznej
altanie rozbrzmiewały „ Ballady
i romanse” Adama Mickiewicza,
bo te właśnie utwory były
prezentowane w tegorocznej edycji
Narodowego Czytania.

niami dyrektorkami Dorotą Anklewicz
–Siczek i Bożeną Ulc , a także pracownicy GOKiS-u, GOPS-u oraz wielu zaproszonych gości.
I tak pośród pasjonatów z ich „małym światem” wypieków, szydełkowych
cudów, szmacianych krasnali z tajemniczym uśmiechem, powieści naszej
mieszkanki Kamili Mitek, koszami pełnymi smakołyków i przetworów z domowych spiżarni, przenieśliśmy się na
skraj wileńskiej puszczy, gdzie pohukuje
nocą sowa, gdzie mgły unoszą się nad
jeziorem Świteź, a tęsknota za ukochaną kreśli strofy poezji.
Kolejna wyprawa literacka już za rok.
→→APiS
N R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )
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Co to były
D

ożynki to czas radości, podziękowań za tegoroczne plony i prośby o dostatek na kolejny
rok. W tym roku gminne święto plonów odbyło się
w Księginicach. Starannie przygotowane stoiska sołeckie, jednostek organizacyjnych oraz zaproszonych
firm, a także występy artystyczne i przygotowane
atrakcje sprawiły, że jest co wspominać. Z całą pewnością, każdy kto nas odwiedził tego dnia znalazł coś
dla siebie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
za ten naprawdę piękny dzień. A obok fotograficzne
wspomnienie tegorocznego święta plonów.
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za dożynki!
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Na świętego Bartłomieja
M

ieszkańcy Nowej Wsi Legnickiej oraz ich goście spotkali się
na tradycyjnym Jarmarku Świętego
Bartłomieja. Jak zawsze, rozpoczęto
od dziękczynnej mszy świętej za tegoroczne plony w miejscowym kościele. I choć pogoda tego dnia była
dość kapryśna, to nie przeszkodziło
to przybyłym na imprezę w dobrej
zabawie i wspólnym biesiadowaniu.
Była to już 23 edycja imprezy. Honory
starostów w tym roku pełnili Pani Katarzyna Korotkiewicz oraz Pan Henryk
Grzywa, którzy po nabożeństwie przekazali chleb z tegorocznych ziaren na
ręce sołtysa Stefana Wana.
Najmłodsi bawili się z Olą Zumbolą,
na pozostałych natomiast czekały występy: zespołu NOWOWIANKI, który
przeprowadził obrzęd dożynkowy i dał
koncert swoich największych szlagierów,
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Legnicka,
pokazującego tańce tradycyjne i gorące
rytmy bollywood, grupy Kulinianie, która zaprezentowała koncert regionalnych
utworów folklorystycznych, a na finał
duetu Castel Dreams, będącego połączeniem brzmień folku i rocka.

- Muszę przyznać, że cieszy mnie kulty- i emocjonująco. Odbył się również trawowanie takich lokalnych tradycji. Jest to dycyjny konkurs w rzucie broną o Napiękne święto mieszkańców Nowej Wsi grodę Sołtysa. Rywalizacja była zacięta,
Legnickiej, podczas którego okazję do a ostateczne wyniki ukształtowały się
integracji mają wszyscy, zarówno mali następująco: najlepszą uczestniczką
jak i duzi. Mam nadzieję, że ta impre- okazała się, kolejny rok z rzędu, Magza z roku na rok będzie coraz ciekaw- dalena Wójcik, tuż za nią – Magdalena
sza – mówił Rafał Plezia, Wójt Gminy Kasperkiewicz i Anna Selwa. Panowie
na podium prezentowali się w nastęLegnickie Pole.
Nie mogło oczywiście zabraknąć wrę- pującej kolejności: Andrzej Selwa, Miczenia odznaczenia Zasłużony dla No- chał Gąsiorek, Ireneusz Seredyński.
– Brałem pierwszy
wej Wsi Legnickiej.
raz udział w rzuW tym roku tytuł
Muszę przyznać, że cieszy mnie
cie broną i przytrafił do małżeńkultywowanie takich lokalnych
tradycji. Jest to piękne święto
znam, że bardzo
stwa Marii i Eugemieszkańców
Nowej
Wsi
Legnickiej,
mi się podobało.
niusza Zawackich.
podczas którego okazję do
Nie spodziewałem
- Dla mnie i mojeintegracji mają wszyscy, zarówno
się, że stanę na pogo męża to bardzo
mali jak i duzi. – mówił Rafał
Plezia, Wójt Gminy Legnickie Pole.
dium a udało się
wiele. Dziękuję
wygrać. To była
Wam wszystkim
żeście mnie i mojego męża docenili, choć świetna zabawa!” – komentuje Pan
to jest naprawdę bardzo skromna pra- Andrzej Selwa, zdobywca pierwszego
ca. Cieszy, że to zauważacie. Cieszę się miejsca w kategorii mężczyzn.
Jak co roku zadbano również o podteż, że mogę być tu z Wami wszystkimi
i wszystkich Was bardzo kocham – nie niebienia gości. KGW Nowowianki serkryła wzruszenia Pani Maria Zawadzka wowało pyszną zupę, która zyskała
dziękując za wręczone odznaczenie. nawet swoją nazwę własną – „nowoByło zatem muzycznie, artystycznie wianka”. – Nasze panie z koła gospodyń
wiejskich zawsze dbają o podniebienia gości, a w taki kapryśny pogodowo
dzień, gorącą zupa, nie dość że pyszna,
to i rozgrzewa przyjemnie od środka”
– mówił pan Henryk Grzywa, starosta
tegorocznego Jarmarku.
Po części artystycznej przyszedł czas
na zabawę taneczną, a uczestnicy imprezy udowodnili, że dobra pogoda to
przede wszystkim stan ducha i serca,
bo deszcz nie przeszkadza w tym, by
cieszyć się z plonów i swojego towarzystwa, tańczyć i bawić do późnej nocy.
- Jako organizator, jestem bardzo zadowolony z przebiegu całego wydarzenia. Może pogoda nie dopisała, ale
jak się okazało, dla naszych mieszkańców nie było to żadną przeszkodą. Frekwencja była wysoka i każdy bawił się
naprawdę super. I to cieszy najbardziej
– podsumował sołtys wsi, Stefan Wan.
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www.legnickiepole.pl

N R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )

Wydarzenia / galeria
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Edukacja
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Wakacje z naturą

K

orzystając z pięknych i ciepłych
dni jeszcze w trakcie wakacji,
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zabrał dzieci na wycieczkę do świata
ekologicznego gospodarstwa – Osady Danieli w Zamienicach.
Grupa nie tylko wypoczęła na łonie
natury, ale przede wszystkim mogła
być jej częścią. Podczas pobytu w Osadzie, uczestnicy mogli karmić cielaczki,
owce, ukochane przez wszystkich alpaki czy króliczki. Dodatkową atrakcją było korzystanie z dostępnych dla dzieci
dmuchańców oraz drewnianego placu
zabaw wśród drzew. Najwięcej radości
sprawiła jednak przejażdżka specjalnie
przygotowanym tuk-tukiem na łąkę, by
obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Zwieńczeniem dnia
pełnego atrakcji było wspólne ognisko.

www.legnickiepole.pl

Spotkanie z polarnikiem
J

edno z letnich popołudni w GOKiSie rozpoczęło się od warsztatów żelowych świec. Dzieci,
wspominając swoje wakacyjne
podróże, tworzyły niezwykłe kompozycje w szkle, korzystając z kolorowych piasków, kamyków,
muszelek oraz suszonych kwiatów.
Warsztaty stanowiły wstęp do spotkania z gościem specjalnym tego dnia,
którym był polarnik: pan Krzysztof Nowakowski wraz z czteronożnymi przyja-

ciółmi Henią i Fiką. Dzieci dowiedziały
się w jaki sposób polarnik przygotowuje
się do swoich dalekich podróży, a także wysłuchały niezwykłych opowieści
o śnieżnych wyprawach przez Laponię.
Swobodna atmosfera i bezpośredni kontakt z pieskami sprawiły, że uczestnicy
byli zachwyceni i z całą pewnością na
długo zapamiętają to spotkanie. - Super
były te psy i takie miłe, nawet się ich nie
bałem – powiedział nam Bartek, jeden
z uczestników.

Moc atrakcji na
koniec wakacji

N

a pożegnanie wakacji Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu zorganizował wycieczkę do Parku Rozrywki Zatorland.
Uczestnicy mieli okazję poznać 71 okazów dinozaurów, zobaczyć jakich rozmiarów sięgały oraz w jaki sposób się poruszały.
Miejsce to bowiem słynie z największych
ruchomych makiet dinozaurów w Europie. Odbył się również rejs po wodnym
Parku Mitologii, podczas którego uczestnicy mieli przyjemność podziwiać dryfujące rzeźby ukazujące postacie z mitologii
greckiej. W Parku Owadów dzieci zobaczyły
z bliska ogromne okazy bardziej lub mniej
lubianych przez nas stworzeń. Na zakończenie, czas wolny, czyli istne szaleństwo
w Lunaparku. Zabawy było co niemiara,
dzieci korzystały z karuzeli, diabelskiego
młyna czy Dinocoastera. W międzyczasie
odwiedziły kino 5D z efektami specjalnymi.
Dzieci w drodze powrotnej były zgodne: Świetnie się bawiliśmy, chcemy pojechać
tam jeszcze raz – zapewniały.
N R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )
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Noc Bibliotek za nami!
P

o raz kolejny Biblioteka Publiczna w Legnickim Polu przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Noc
Bibliotek”. Akcji, która ma na celu
w niekonwencjonalny sposób zachęcić do korzystania z zasobów
bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury,
z ofertą dla osób w każdym wieku.

Najmłodsi czytelnicy naszej gminy przeżyli kilka wspaniałych godzin w bibliotece.
„To się musi powieść” – takie hasło przyświecało tegorocznej edycji. Cytując dzieci: „powiodło nam się”. Wspólna zabawa
była przednia. Gdyby ktoś miał wątpliwości - w bibliotece można nie tylko obcować
z książkami, ale też świetnie się bawić, poznając na przykład bohaterów różnorakich
powieści literackich.
I tak nasi uczestnicy mieli za zadanie wyczarować postać literacką, którą pozostali
musieli odgadnąć w teatrze cieni. Śmiechu
było przy tym co nie miara, ponieważ nie
→→ GOKiS zaprasza
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wszystkich bohaterów można było rozszyfrować od razu.
Następnie uczestnicy zostali zaproszeni
do „średniowiecznego skryptorium”, gdzie
dowiedzieli się o tajnikach warsztatu skryby, a chętni mogli nauczyć się pisać piórem
kaligrafią gotycką. Kontynuując nocną przygodę, dzieci grały w biblioteczną wariację
gry państwa – miasta oraz literowe kości.
Na zakończenie, tradycyjnie już, odbył się
seans filmowy. W tym roku wyświetlony
był film pt. „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”. To ekranizacja popularnej serii książek dla dzieci
Martina Widmarka, ilustrowanych przez
Helenę Willis. Jak to w kinie, nie mogło zabraknąć przekąsek, tym razem była to pizza
i popcorn. Sami uczestnicy byli zachwyceni czasem spędzonym w bibliotece, czego
wyrazem był pamiątkowy wpis na tablicy,
który brzmiał: „Dziękujemy za wspaniałą
zabawę. Przyjdziemy za rok!!!”, opieczętowany podpisami wszystkich uczestników.

Witraże
u Tiffany’ego

D

ługie, chłodne, jesienne popołudnia kojarzą się z kocem
i kubkiem gorącej herbaty przed telewizorem. Kreatywną propozycję
na złamanie tego stereotypu zaproponował GOKiS w Legnickim Polu.
W jedno z październikowych popołudni zaprosił chętne osoby na warsztaty
tworzenia witraży techniką Tiffany’ego.
Kilkugodzinna praca artystyczna sprawiła, że uczestnicy mogli poznać tajniki witrażownictwa oraz odkryć w sobie
kolejny talent. Wykonane dzieła - Anioły, dały zaś ich autorom ogromną satysfakcję.
Jak się okazało, niepozorny kawałek
szkła, kiedy użyje się odpowiednich
narzędzi, może stać się przepiękną dekoracją naszej prywatnej przestrzeni,
a jesienne popołudnie ciekawą, artystyczną przygodą oraz czasem na integrację.
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Zapraszamy!
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Jeszcze
o wakacjach

Wycieczka do natury
P

o dwuletniej przerwie dzięki uprzejmości Pana Leszka
Drabczyka Prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Jaworze podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej
z opiekunami wyjechali do „Chaty
Pod Lipą” w Chełmcu-Raczycach.
Tradycyjnie współorganizatorem
oraz kuchmistrzem był pan Krzysztof Patrzek, dzięki któremu w tym roku
uczestnicy wycieczki poznali dania nie
tylko kuchni chińskiej, ale i też hiszpańskiej. Byli tacy, którzy dwa lata czekali
na „super chińszczyznę”. Serdecznie
dziękujemy obu panom. Podziękowania kierujemy również do pierwszego
pomocnika kuchmistrza Piotrusia Pro-

C

hoć mamy środek jesieni to
z przyjemnością wracamy do
wakacyjnych wspomnień. I tak na
przykład uczestnicy WTZ bardzo aktywnie spędzili sierpień.
Na początku miesiąca odwiedziny złożył dzielnicowy pan Mariusz Bojarczuk
aby przypomnieć o zasadach bezpiecznego przebywania na słońcu oraz dbania
o siebie w upalne dni oraz konsekwencjach ich nieprzestrzegania.
O kondycję podopiecznych warsztatów
dba pani Jowita Pukas-Fleischer. Można było również zadbać o warsztatową
spiżarnię, w związku z czym pracownia gospodarstwa domowego wykonała
mnóstwo przetworów (ogórki, cukinia,
powidła, dżemy, sałatki warzywne). Jak
co roku wiele pracy kosztowało zadbanie o tereny zielone, które upiększane
były kwiatowymi kompozycjami.
Sierpień był również czasem sprzyjającym wycieczkom. Nasza ekipa uczestniczyła w «Dniu sportu bez barier»,
zorganizowanym przez Fundację «TU
I TERAZ». Imprezie towarzyszył szereg
atrakcji. Uczestnikom najbardziej spodobał się rejs łódką po jeziorze.
N R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )

dana, który przygotował super kiełbaski z grilla.
W trakcie całodniowego pobytu można było pospacerować po pięknym,
sosnowym lesie, pograć w różnego rodzaju gry, nacieszyć się pięknem otaczającej przyrody. Warto wspomnieć
o zaangażowaniu Kasi Prodan, która
była pomysłodawczynią ciekawych
gier i zabaw. Dziękujemy.
Z Panią Ireną – terapeutką wycieczkowicze zbierali zioła oraz owoce lipy,
która przeprowadziła pogadankę na temat zastosowania ziół w profilaktyce
oraz domowym leczeniu. Naładowani
pozytywną energią późnym wieczorem
wszyscy wrócili do Legnickiego Pola.
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Matejki jak nowa W Strachowicach praca wre

G
T

am gdzie możemy i mamy dofinansowanie, rozprawiamy się
z dziurami w drogach na długie lata
– stanowczo mówi wójt Rafał Plezia.
Efekt? Całkiem nowa, bezpieczna infrastruktura cieszy już mieszkańców
naszej gminy. Pod koniec września
zakończyła się przebudowa drogi gminnej przy ulicy Matejki w Legnickim Polu. Zadanie zrealizowała
firma „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A. Koszt inwestycji to
blisko 430 000,00 zł, z czego pozyskane przez Gminę Legnickie Pole dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg wynosi 200 000,00 zł
(dla jednego przejścia dla pieszych).

Będzie Jarmark

K

ończący się powoli 2022 rok pełen był wydarzeń organizowanych
z myślą o mieszkańca gminy. I taki będzie niemal do końca. W grudniu także nie będziemy się nudzić.
Wójt Rafał Plezia podjął decyzję a pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu zakasali rękawy i dzięki ich
pracy na tydzień przed Wigilią zaprosimy na dwudniowy Jarmark Bożonarodzeniowy.
Tradycja jarmarków sięga końca 13
wieku a zwyczaj pochodzi z Austrii,
choć został szybko podchwycony także w innych krajach niemieckojęzycznych. W Polsce zaczęto je organizować
tak naprawdę dopiero po upadku komunizmu, ale dzisiaj zyskały już ogromną popularność. Jeden z największych
polskich jarmarków organizowany jest
we Wrocławiu. Bardzo słynne są też jarmarki w niedalekim Dreźnie. Można je
odwiedzić, ale na ten w Legnickim Polu
po prostu trzeba przyjść.

mina Legnickie Pole realizuje
kolejną inwestycje w ramach
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.
Aktualnie trwa przebudowa drogi
gminnej w Strachowicach. Całkowity
koszt zadania wynosi prawie 750 000,00
zł, z czego pozyskane, przez Gminę, dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg, to 200 000,00 zł. Realizacją inwestycji zajmuje się firma „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A.
Zgodnie z umową, termin zakończenia
prac to 30 listopad 2022 rok.

Park (linowy) w Lasku

D

ziewięćdziesięciometrowy tor
przeszkód, umieszczony na
drzewach w Lasku Bakalskim, to
kolejna, fantastyczna atrakcja dla
najmłodszych mieszkańców naszej
gminy. Park linowy został stworzony
z myślą o dzieciach, które lubią zdrową adrenalinę, a czas wolny spędzać
na świeżym powietrzu.
Inwestycja została zrealizowana
w całości z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie
„Kajtek” na rozwój infrastruktury re-

kreacyjnej i turystycznej. W ramach
dobrej współpracy, wójt Rafał Plezia,
w porozumieniu z prezesem Marcinem Matyją podjęli decyzję o zbudowaniu parku linowego w Legnickim
Polu. Koszt przedsięwzięcia wyniósł
250 000,00 zł, a budową zajęła się firma Project Outdoor Polska Sp. z o.o.
Sp. k. z Bielsko-Białej.
Park linowy przeznaczony jest dla
dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Korzystanie z obiektu będzie w pełni bezpłatne i bezobsługowe, a zatem bez
instruktorów. Życzymy dobrej zabawy.
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Zakopane zdobyte
P

iękne widoki, świetne towarzystwo, cudowna atmosfera - tak
można byłoby najtrafniej podsumować jesienny weekend naszych
mieszkańców na Podhalu, a wszystko to za sprawą wycieczki, zorganizowanej przez Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu.
Mimo, że pogoda była mocno kapryśna,
nie przeszkodziło to turystom w realizacji programu. Jak wiadomo, Zakopane w początkach XX w., było bardzo
modnym miejscem, przyciągającym nie
tylko turystów i kuracjuszy, ale również
rzesze działaczy politycznych i społecznych, artystów, naukowców i lekarzy.
Wśród nich był Jan Kasprowicz, którego Willa Harenda była pierwszym ze
zwiedzonych obiektów. Dziś stanowi
Muzeum, które odwzorowuje dom poety. Tuż obok niego zlokalizowane jest
granitowe mauzoleum, gdzie spoczywa
małżeństwo Kasprowiczów. Kolejnymi
punktami były Sanktuarium Matki Bożej
Objawiającej Cudowny Medalik, Wielka
Krokiew oraz „Stary Kościół”, czyli Kościoł Matki Bożej Częstochowskiej przy
Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym
Brzyzku. Uczestnicy wycieczki odwiedzili
również najpiękniejszy i zarazem najpopularniejszy zabytek tamtych okolic, czyli drewnianą Kaplicę pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa na Jaszczurówce wybudowaną bez użycia ani jednego gwoździa. Kaplica zachwyca swoją prostotą
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wnętrza z przepięknymi witrażami po
obu stronach ołtarza, z jednej Matki
Boskiej Częstochowskiej, z drugiej zaś
Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Oczywiście wizyta w Zakopanem, nie
mogłaby się udać bez odwiedzenia najpopularniejszej ulicy, wyznaczającej oś
miasta, czyli Krupówek. Tam nasi podróżnicy mogli się oddać zakupowemu
szaleństwu pamiątek i góralskich smakołyków oraz spędzić trochę czasu według
własnego planu.
Spływ tratwami Przełomem Dunajca,
w drugim dniu wycieczki, zrobił zdecydowanie największe wrażenie na uczestnikach. Podczas dwugodzinnej wyprawy
z flisakami, dopisały zarówno pogoda,
jak i humory. I tu warto zacytować flisaka Franka: - Wy to chyba dobrzy ludzie
jesteście, że pogoda dziś nam się spisała.
Trzeba przyznać, że krajobraz Pieniń-

skiego Parku Krajobrazowego zachwyca! Będąc tak blisko, nie sposób było nie
zwiedzić przepięknego Kościoła św. Michała Archanioła w Dębnie, obrazującego
gotycką architekturę, wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Wielu
osobom znany jest on z całą pewnością
z serialu „Janosik”, bowiem to w nim odbył się ślub Janosika i Maryny.
Po całodniowym podziwianiu krajobrazów i zabytków, wieczorem przyszedł
czas na integrację. Każdy z chęcią oddał
się góralskim rytmom, a z karczmy słychać było wesoły gwar aż do białego rana.
- Super wycieczka, a jeszcze lepsze towarzystwo... już nie wspomnę o biesiadzie...
Hej! – komentowała pani Ania Jakubów.
Ostatniego dnia nadszedł czas na relaks w Termach Chochołowskich. Zdecydowanie każdy znalazł coś dla siebie.
Jedni oddali się zdrowotnym kąpielom
w basenach siarkowych czy solankowo-jodowych inni korzystali z rozmaitych
jacuzzi. Była też szansa na drinka z widokiem na Giewont. Jak podsumowuje
pani Ania Morawska: - Byliśmy z mężem
pierwszy raz w Zakopanem. Największą
atrakcją był spływ Przełomem Dunajca, pogoda dopisała, a widoki zapierały dech w piersiach. Relaks w Termach
Chochołowskich, mimo tłoku, należał
do naprawdę udanych. To był cudownie
spędzony czas.
Z pewnych źródeł wiemy, że załoga GOKiSu planuje kolejny podbój Tatr. Już za rok.

23

Sport

24

www.legnickiepole.pl

Wracamy do gry
N

a półmetku rundy jesiennej rozgrywek piłkarskich, w których
biorą udział cztery zespoły z naszej
gminy, najlepiej prezentują się piłkarze KS Legnickie Pole występujący
w klasie okręgowej. Poniżej garść
wieści z naszych klubów.

barwy Błękitnych, Jakub Akacki oraz
Karol Piżuch. Z zespołu odszedł Paweł
Pęczkowski. Zespołem wciąż kieruje doświadczony Władysław Moroch.
Na inaugurację rozgrywek ekipa z Koskowic przegrała po zaciętym spotkaniu z bardzo mocną Iskrą Księginice
2:3. Niestety dwie kolejne kolejki zostały odwołane z powodu złego stanu boiska, były to mecze z Gwardią
Białołęka u siebie oraz na wyjeździe
z Kaczawą Bieniowice. Rozegrano je
w innych terminach (zwycięstwo i remis Błękitnych). W kolejce nr cztery
głodni gry piłarze z Koskowic wygrali
wysoko 4:0 na własnym terenie z Konfeksem Legnica a potem 5:1 w Serbach
z tamtejszym Zawiszą. Wreszcie oglądaliśmy pokaz siły zespołu Morocha,
który aż 7:0 rozbił Płomień Radwanice. Był jeszcze remis 3:3 z Czarnymi

KS Legnickie Pole
Zawodnicy KS-u przygotowania do
nowego sezonu rozpoczęli pod okiem
nowego szkoleniowca, Adama Zenki.
Szkoleniowiec sprowadził ze sobą kilku zawodników. Najważniejszym transferem był powrót Kacpra Kaśczyszyn
który został wypożyczony z Górnika
Złotoryja.
Sezon zaczął się od walkoweru
z Czarnymi Dziwin (beniaminek został ukarany za grę nieuprawnionego
zawodnika, choć na boisku odniósł
zwycięstwo). Potem by- →→ GOKiS zaprasza
ło zwycięstwo 6:1 z Dragonem Jaczów, porażka
1:2 z Górnikiem w Lubinie i pogrom 6:0 Zrywu
Kłębanowice oraz wysoka
porażka z liderem, zespołem Iskry Księginice 2:5.
Kilka dni przed meczem
z Gwardią Białołęka Zarząd klubu zdecydował
się podziękować trenerowi Zence za dotychczasową pracę, a na ławkę
trenerską wrócił doskonale znany w Klubie i regionie – Dariusz Skwarek.
Pod jego wodzą Legnickie
Pole już nie przegrało.
Po 8 kolejkach KS Legnickie Pole zajmował 3
miejsce i do Iskry traci 5
punktów.
Błękitni Koskowice
W Koskowicach podczas
letniej przerwy do drużyny
dołączyli: Bartosz Tymków
który już reprezentował

Rokitki w Koskowicach i porażka 1:2
w Chocianowie ze Stalą.
Po 8 kolejkach Błękitni Koskowice
zajmowali 6 miejsce w tabeli z 14 pkt.
Orzeł Mikołajowice
Mimo, że przed sezonem na ławce
trenerskiej Adama Łazarza zastąpił Daniel Balicki wyniki zespołu w lidze nie
spełniają nadziei kibiców . Po remisie
3:3 z Albatrosem Jaśkowice przyszła
porażka w Rokietnicy 2:5, z KS Męcinka
1:2, z Odrą Malczyce 0:6 oraz na własnym obiekcie z Chełmami Chełmiec
Piotrowice 1:5. Przełamanie nastąpiło w meczu z Rodłem Granowice (1:1)
a pierwsze zwycięstwo Orła zanotowaliśmy w rywalizacji z Górnikiem II
Złotoryja, który przegrał w Mikołajowicach 2:4. Niestety w kolejnym meczu
Orzeł przegrał w Wilkowie z Wilkowianką aż 0:7.
Orzeł Mikołajowice w połowie rundy po 8 kolejkach zajmują 14 miejsce
w tabeli gromadząc na swoim koncie
tylko 5 pkt.
Zryw Kłębanowice
Także dla Zrywu obecny
sezon nie jest szczególnie
udany. Jedno zwycięstwo
z Czarnymi Dziewin 2-1
i remis z Czarnymi Rokitki, w pierwszej kolejce, 2-2
to zdecydowanie za mało.
Dlatego klub podjął decyzję o zmianie szkoleniowca. Pełniący do tej pory
tę funkcję Kacper Cyza
ustąpił miejsca Witoldowi Woźniakowi. Niestety,
niewiele ta roszada zmieniła jeśli idzie o wyniki.
Zryw przegrywał i to zazwyczaj wysoko ze Stalą
Chocianów (1:7), Orłem
Zagrodno (2:6), KS Legnickie Pole (0:6), Dąbem
Stowarzyszenie Siedliska
i Dragonem Jaczów.
Zryw Kłębanowice po
8 kolejkach zajmuje 15
miejsce w tabeli gromadząc 4 pkt.
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Emocje jak w Barcelonie
N

a początku października wybraliśmy się na turniej piłkarski do
Legnickiego Pola. Po raz pierwszy,
gospodarzem była Gminna Akademia Sportowa Rycerze Legnickie Pole, która od lutego działa przy
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Legnickim Polu.

ciej!” „Dawaj! Na prawo, do przodu,
dasz radę!” „Gooool!” - można było
słyszeć z trybun. Okazało się, że nasi Rycerze mają nawet cheerleaderki,
w postaci niezastąpionych mam naszych zawodników.
- Pomyślałam, że miło byłoby wesprzeć
naszych chłopców z trybun pomponami, jakimś okrzykiem. Wtedy rzuciłam
hasło na grupę rodziców. Długo na odzew czekać nie musiałam. Kilka mam
od razu powzięło temat i tak oto jesteśmy przygotowane na doping podczas
gry naszych Rycerzy – opowiada Małgorzata Kubik, dyrektor GOKiS w Legnickim Polu, a jedocześnie mama jednego
z zawodników Rycerza Legnickie Pole.
Podczas całych rozgrywek, można było
zaobserwować również emocje, jakie towarzyszyły wszystkim obecnym trene-

Na początek mogliśmy emocjonować
się rozgrywkami Orlików. Na murawie
można było zobaczyć osiem klubów regionu, a najwierniejsi kibice – rodzice z wielkim zaangażowaniem dopingowali
swoje pociechy. Następnie, mogliśmy
obejrzeć sparing najmłodszych.
Skrzaty z klubu Jworzanka 1946 z Jawora, stanęły do walki z naszymi Rycerzami z Legnickie Pole. Rywalizacja była
zacięta i wbrew pozorom nie chodziło tu
o wynik, tylko o dobrą zabawę i doskonalenie swoich umiejętno- →→ GOKiS zaprasza
ści. - Wojtek od niedawna
jest w szeregach Rycerzy
i pierwszy raz uczestniczyliśmy w turnieju, jak się
okazuje pierwszym w Legnickim Polu. Bardzo cenię
jak gmina, GOKiS starają się integrować mieszkańców. Pomimo tego, że
jesteśmy nowi w gminie
i akademii udało się zamienić kilka zdań z innymi
rodzicami. Wojtuś zachwycony. Traktował mecz jak
Mistrzostwa Świata. Oczywiście sam mianował się
królem strzelców. Ale właśnie o to chodzi – relacjonuje nam Pani Karolina,
mama Wojtka, jednego ze
Skrzatów.
Punktualnie w południe
na boiskach pojawiły się
Żaki. Byliśmy pod wrażeniem z jakim zaangażowaniem i przejęciem rodzice
dopingowali i kibicowali
swoim dzieciom. „SzybN R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )

rom. Każdy wspierał i instruował swoją
drużynę w poszczególnych meczach. Te dzieci są niesamowite. W dniu meczu widać, jak dają z siebie wszystko,
pełna mobilizacja. Wyniki nie są najważniejsze, choć wiadomo, że wygrane
cieszą. Najważniejsze jednak, że widać
progres i ich zapał do gry – mówi Mateusz, jeden z trenerów Akademii Sportowej Rycerz Legnickie Pole.
Po zakończeniu wszystkich rozgrywek
każdy zawodnik otrzymał medal oraz
przekąski wręczone przez wójta - Rafała
Plezię oraz dyrektor GOKiS - Małgorzatę
Kubik. - Od wielu lat powtarzam, że
dzieci i młodzież to nasza przyszłość,
w które warto inwestować. Niesamowite
są emocje, które mogłem dziś poczuć.
Emocje utwierdzające w przekonaniu,
że uruchomienie Gminnej Akademii
RYCERZ to jedna z najlepszych decyzji
oraz doskonale zainwestowane gminne pieniądze – mówi nam Rafał Plezia,
wójt gminy Lednickie Pole.
Finałem niedzielnego turnieju był festyn rodzinny
dla Rycerzy i ich najbliższych. Dzieci korzystały
z zabaw z animatorami
oraz, mimo dużego wysiłku na boisku, miały jeszcze
sporo siły na szaleństwa
na „dmuchańcach”. Oczywiście ogromne podziękowania należą się samym
rodzicom naszych dzielnie
walczących Rycerzy, bo to
dzięki ich zaangażowaniu
i pomocy obecni na turnieju mogli m. in. posmakować pyszności w punkcie
gastronomicznym. My ze
swej strony możemy zapewnić, że wszystko było
przepyszne.
Chętnych do wejścia
w szeregi Rycerzy, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Akademii tel.
728 861 293 bądź biurem
GOKiS tel. 76 85 82 827.
Do zobaczenia na boisku.
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Rogaliki Pani Asi z Ogonowic
ROZCZYN:
• 2 łyżki mąki,
• 25 g świeżych drożdży,
• łyżka cukru,
• 50ml ciepłego mleka
• CIASTO:
• 3 jaja,
• 600 g mąki,
• szczypta soli,
• 150 g masła,
• 200 ml mleka,
• 4 łyżki cukru,
• 1 łyżka cukru
waniliowego
DODATKOWO:
• 300 g ulubionego nadzienia,
• 1 żółtko + 1 łyżka mleka (do
posmarowania rogali)

WYKONANIE:
Z podanych składników przygotuj rozczyn. Przykryj
ściereczką i pozostaw w ciepłym miejscu na 15 min. Do
rondelka wlej mleko i dodaj masło - rozpuść,
odstaw do wystudzenia. Do większej
miski przesiej mąkę, dodaj cukier,
wbij jajka, wlej wystudzone masło z mlekiem i na koniec dodaj
rozczyn drożdżowy. Wyrób ciasto.
Ciasto musi być gładkie i sprężyste. Wyrobione ciasto przykryj
ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce
na 60 minut w tym czasie powinno
podwoić swoją objętość. Wyrośnięte ciasto wyłóż na stolnicę podsypaną mąka i przez
chwilę wyrabiaj je ręcznie. Następnie podziel na trzy
części. Pierwszą część rozwałkuj na okrąg i podziel na 8
równych trójkątów. Na szerszej zewnętrznej części każ-

dego trójkąta nakładaj łyżeczkę nadzienia i zwijaj
w rulon, szpiczastą końcówkę zlepiaj pod spód nadając kształt rogala. Czynność powtórz z pozostałymi częściami ciasta. Gotowe rogale ułóż na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia. Zachowaj odstęp
między rogalikami, bo jeszcze urosną. W miseczce
połącz żółtko z mlekiem i za pomocą pędzelka wysmaruj rogale. Piecz w temperaturze 180°C z opcją
góra dół bez termoobiegu przez ok 20 minut, aż się
zarumienią. Gotowe rogale posyp cukrem pudrem
lub posmaruj lukrem.

11) pierwiastek chemiczny o symbolu Lu
13) rzymski bóg miłości
17) może być zakończony mankietem

18) widliszek
19) … nędzy i rozpaczy, czyli ktoś lub coś
w opłakanym stanie.

Krzyżówka
L

itery z pól ponumerowanych
w prawym dolnym rogu,
napisane od 1 do 13, utworzą
rozwiązanie.

Poziomo:
1) aparat medyczny, w skrócie USG
6) żartobliwie o osobie wątłej i chorowitej; chuchro
7) angielskie miasto, z którego pochodzi grupa The
Beatles
12) „Przybyli … pod okienko”
14) George, skomponował operę „Carmen”
15) imię żeńskie z liter wyrazu „wiano”
16) zdrobniale o ursusie
20) widełki do strojenia instrumentów
21) dokonała niemożliwego!
Pionowo:
1) cierpi na alergię
2) krecia robota
3) butik, zieleniak lub hipermarket
4) … nad Notecią, miasto w województwie kujawskopomorskim
5) żeński zakon katolicki
8) … Bambino, pseudonim artystyczny Mateusza
Dopieralskiego, piosenkarza i aktora
9) udzielany stałym klientom
10) lecą w pończosze, pływają w rosole
N R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )

27

28

Zapraszamy!

www.legnickiepole.pl

N R 1 1 ( L I S T O PA D 2 0 2 2 )

