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Rozmaitości

W tym roku w naszej gminie Św. Mikołaj (i to nie je-
den) odwiedził: Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina” 

w Legnickim Polu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Le-
gnickim Polu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim 
Polu, Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Akade-
mię Sportową „Rycerz” Legnickie Pole i naszych przyja-
ciół z Ukrainy.

Mikołajowy orszak stworzyli: Rafał Plezia, Krzysztof Lelito, 
Roman Mazur, Ireneusz Grzywa. Nieoceniony był również 
wkład wspaniałych śnieżynek: Małgorzaty Giengiel i Małgo-
rzaty Kubik. To był bardzo udany dzień. 

Kopalnia Bazaltu Lafarge tradycyjnie z okazji świę-
ta Św. Barbary organizowała Barbórkę. Uroczy-

stość miała miejsce w Zamku Kliczków, gdzie zjechali 
się gwarkowie i stare strzechy z kopalni Lubień, Sulików 
i Gryżyce. 

Naszą kopalnię godnie reprezentował dyrektor Przemysław 
Podsiedlik i kierownik kopalni Joanna Kaniuka-Łabatczuk, 
która zasiadała w Wysokim Prezydium w sprawach piwnych.  
Dla nas niezwykle istotne były awanse pracowników kopal-
ni Lubień. Mieszkaniec Raczkowej Józef Soter awansował 
na stopień górnika trzeciego stopnia, a Aleksandra Czepil 
otrzymała awans na inżyniera górniczego trzeciego stopnia. 

W imieniu mieszkańców  w uroczystości Barbórkowej 
wziął udział Rafał Plezia.

 – Lafarge to dla nas niezwykle ważny partner, który pro-
wadzi trudny i niezwykle ważny w rozwoju polskich dróg 
biznes. Wspiera również lokalną społeczność poczynając od 

Awanse św. Barbary 

Mikołajowy orszak w Legnickim Polu

sołectwa Lubień, Biskupice a skończywszy na Stowarzysze-
niu Dobroczyńcy, Klubie Sportowym Legnickie Pole i Stowa-
rzyszeniu Legnickie Pole – podkreśla wójt gminy.
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Rada gminy

30 listopada br. odbyła się XLVIII 
Sesja Rady Gminy Legnickie 

Pole, podczas której ustalone zosta-
ły, najniższe w powiecie legnickim, 
stawki podatku rolnego w 2023 ro-
ku. Dobrą wiadomością dla miesz-
kańców naszej gminy jest także 
zmniejszenie podatku od nierucho-
mości. 

Niewątpliwie jednym z najważniej-
szych zagadnień, które znalazło się w po-
rządku obrad, było podjęcie uchwały 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta stanowiącej podstawę do obliczenia 
podatku rolnego na obszarze gminy Le-
gnickie Pole w 2023 roku. Radny Adam 
Binek zgłosił obniżoną wartość podat-
ku rolnego. Wójt Rafał Plezia poprosił 
o przerwę, w której w zgodzie ustalono 
pomniejszenie wartości podatku. Wójt 
wniósł autopoprawkę do uchwały. Od 
nowego roku, stawka podatku rolnego 
zostanie obniżona o 10,55 zł i będzie 
wynosiła 63,50 zł za 1 dt. Jest to naj-

W gminie Legnickie Pole 
najniższe podatki w powiecie

PORÓWNANIE STAWEK PODATKU ROLNEGO W GMINACH 
OŚCIENNYCH 

Lp. Gminy ościenne Średnia cena 
skupu żyta w q 

Stawka dla 
rolnika w zł 

Stawka dla 
nieposiadających 

gospodarstwa rolnego w zł 

1 
Wądroże 
Wielkie 74,05 185,125 370,25 

2 Kunice 68,86 172,15 344,30 
3 Krotoszyce 70,00 175,00 350,00 
4 Prochowice 72,00 180,00 360,00 
5 Miłkowice 74,05 185,125 370,25 
6 Ruja 74,05 185,125 370,25 
7 Chojnów 69,00 172,50 345,00 
8 Legnickie Pole 63,50 158,75 317,50 

 

niższa stawka w powiecie legnickim, co 
przedstawia powyższa tabela porównaw-
cza. Uchwała podjęta została jednogłośnie, 
a wszyscy obecni na sesji radni wyrazili 

- To jest realna pomoc rolnikom 
udzielona w formie obniżonych 
podatków za hektar ziemi i od 

nieruchomości  – mówi wójt  
Rafał Plezia. 

poparcie dla przedstawionego rozwiązania.  
Od 1 stycznia 2023 roku w Gminie 
Legnickie Pole obowiązywać będzie także 
nowa, niższa stawka podatku od nieru-
chomości. 

Uchwały w sprawie stawek podatku 
rolnego i od nieruchomości dostępne 
są na Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Legnickie Pole, pod adresem: 
https://bip.legnickiepole.pl/. 
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Wydarzenia

Za nami obchody Dnia Edukacji 
Narodowej. Jak zwykle pełne 

były uroczystości, podziękowań, na-
gród i życzeń.  

- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
życzymy wszystkim nauczycielom, 
pedagogom i pracownikom oświaty 
wszystkiego najlepszego! 

W ten wyjątkowy dzień, pragniemy 
podziękować za trud i nieustającą 
motywację do zdobywania wiedzy 
przez przyszłe pokolenia. Życzymy 
Wam sukcesów, uśmiechu i radości, 
a także satysfakcji z wykonywanej 
pracy  – tymi słowami rozpoczęliśmy 

Pedagogiczne świętowanie

Dzień Nauczyciela to doskonała 
okazja do nagrodzenia Nauczycieli 

nagrodą Wójta Gminy Legnickie 
Pole za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Legnickim Polu. 

uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, która miała miejsce 13 
października br. w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Legnickim Polu. 
Wójt Rafał Plezia odwiedził gminne 
placówki oświaty, aby osobiście zło-
żyć najlepsze życzenia i podzięko-
wać za wykonywaną pracę na rzecz 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. 

Dzień Nauczyciela to doskonała oka-
zja do nagrodzenia Nauczycieli na-
grodą Wójta Gminy Legnickie Pole 
za osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Legnickim Polu. 

Gratulujemy Pani Dyrektor Dorocie 
Anklewicz-Siczek oraz Wicedyrek-
tor Bożenie Ulc, Elżbiecie Cymbalak, 
Małgorzacie Tumilewicz, Krystynie 
Serafińskiej, Monice Popławskiej, 
Agnieszce Kryczkowskiej i Barba-
rze Kulczyńskiej-Rozik. Jest za co.
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Szkolnictwo

Cztery klasy pierwsze z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 

w Legnickim Polu obchodziły swoje 
święto.

 Sala gimnastyczna w Mikołajowicach 
i świetlica wiejska w Bartoszowie wy-
pełniły się pierwszoklasistami, którzy 
z uśmiechem ślubowali wypełniać wzo-
rowo obowiązki ucznia, kochać swoją 
Ojczyznę, a swym zachowaniem dawać 
przykład innym. Podczas wydarzenia 
pani dyrektor Dorota Anklewicz-Si-
czek dokonała uroczystego pasowania 
uczniów z klasy 1 ,,a’’, 1 ,,b’’, 1 ,,c’’ i 1 ,,d’’. 

Ten wyjątkowy czas przeplatany był 
występami artystycznymi naszych naj-
młodszych, które wprowadziły gości 
w znakomity nastrój. Dzieci prezento-
wały swoje umiejętności recytatorskie, 
aktorskie, wokalne i taneczne. 

Na specjalne podziękowania za przy-
gotowanie uczniów zasługują wycho-
wawczynie klas: Joanna Sadkowska, 
Magdalena Dykas, Marta Bartczak-
-Babuśka i Renata Ołów. Uczniowie 
również bardzo się starali, zaanga-
żowali i zarazili obecnych pozytyw-
ną energią. 

Szczególne słowa uznania, życzenia 
pomyślności i gratulacje, skierował 
do dzieci, obecny podczas obu uro-
czystości Rafał Plezia, wójt gminy Le-
gnickie Pole.

Być uczniem, to brzmi dumnie!
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Inwestycje

Projekt „Pod biało-czerwoną” 
realizowany jest w całej Pol-

sce pod honorowym patronatem 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego. W ramach wspar-
cia Gmina Legnickie Pole otrzyma-
ła dotację w wysokości 5 000 zł na 
zakup i montaż masztu z biało-czer-
woną flagą w Nowej Wsi Legnickiej. 

Inicjatywa nie tylko upamiętnia po-
ległych za wolność i niepodległość na-

Pod biało-czerwoną 

Ciąg dalszy naprawy dróg gminnych

szej Ojczyzny, ale także zachęca do 
patriotycznych postaw i dumy z by-
cia Polakami. Dzięki temu budujemy 
wspólnotę i wzmacniamy ideę zaan-
gażowanego społeczeństwa obywa-
telskiego. 

- Jestem bardzo dumny, że maszt po-
wstał w Nowej Wsi Legnickiej. Od ra-
zu lepiej, kiedy biało-czerwona flaga 
dumnie powiewa w sercu naszej małej 
ojczyzny. Bardzo dziękuję wszystkim 
zaangażowanym, którzy przyczynili 
się do realizacji przedsięwzięcia – po-
wiedział sołtys wsi Stefan Wan.

W ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg, 

Gminie Legnickie Pole przyzna-
no dofinansowanie w kwocie 
200 000,00 zł tym razem na na-
prawę drogi gminnej w Stracho-
wicach. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 
blisko 750 000,00 zł, a jego realizacją 
zajęła się firma POL-DRÓG Drawsko 
Pomorskie. A oto efekt! 
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Inwestycje

Droga, na którą wszyscy długo 
czekaliśmy jest już przejezdna. 

W obecności Pani Elżbiety Witek 
- Marszałek Sejmu RP, Ewy Szy-
mańskiej - Posła na Sejm RP, Piotra 
Karwana - Radnego Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Rafała 
Plezi - Wójta Gminy Legnickie Pole, 
Jerzego Sajewicza – Przewodniczą-
cego Rady Gminy Legnickie Pole, 
Zarządu Powiatu Legnickiego i soł-
tysa wsi Koskowice, 21 listopada od-
było się oficjalne otwarcie głównej 
osi w sołectwie. 

Zakres przebudowy obejmował jezd-
nię, budowę chodników z kanalizacją 
deszczową, przebudowę istniejących 
zjazdów i wlotów dróg wewnętrznych 
i przebudowę sieci. Wyremontowany 
został odcinek drogi o długości ok. 1460 
metrów i chodnik o łącznej długości 
2576 metrów. Dodatkowo wybudowa-
ne zostały 4 przystanki z zatokami au-
tobusowymi i 4 oświetlone przejścia dla 
pieszych z wyspami dzielącymi jezdnię. 

- Wiem jak ważna jest to inwestycja dla 

Droga w Koskowicach już otwarta

mieszkańców Koskowic, ale nie tylko. 
To jedna z najbardziej niebezpiecznych 
dróg w tym rejonie – mówiła Elżbieta 
Witek, obecna podczas uroczystości. –
Bezpieczeństwo, szczególnie na drogach 
jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, 
bo to jest przykład tego, że kiedy jest 
dobra współpraca samorządu każde-
go szczebla z rządem, to bardzo wiele 
ważnych dla mieszkańców inwestycji 
może się powieść. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 
807 329 zł, z czego Gmina Legnickie 

Pole przeznaczyła na ten cel 2 201 832 
zł. Pozostała część to dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
i powiatu legnickiego. Inwestycję zreali-
zowało konsorcjum firm BUDRIM oraz 
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów. 

- Z wielką przyjemnością realizowali-
śmy tą inwestycję, bo przed remontem 
naprawdę było nieciekawie. Tutaj było 
źle i niebezpiecznie, a bezpieczeństwo 
mieszkańców jest najważniejsze – za-
kończył wójt Rafał Plezia.

Gmina Legnickie Pole rozpo-
częła kolejną, dużą inwestycję 

ze środków Rządowego Funduszu 
„Polski Ład”. W ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych powstanie 
nowoczesny budynek sportowo-re-
kreacyjny w Mikołajowicach (z prze-
znaczeniem na świetlicę wiejską) 
oraz boisko wielofunkcyjne w Ta-
czalinie. W Mikołajowicach, według 
koncepcji powstanie również teren 
przeznaczony na strzelnicę, bieżnię, 
place gier i zabaw. 

Boisko w Taczalinie wykonane zostanie 
z nawierzchni poliuretanowej, według 
najwyższych standardów i wymagań. 
Teren przeznaczony będzie do gry 
w piłkę ręczną, koszykówkę, siatków-
kę, badmintona i wyposażony w plac 
zabaw, wiatę, grill i ławki. Cała inwesty-

W Mikołajowicach i Taczalinie 
cja, zgodnie z umową, ma kosztować 
5 996 000,00 zł, z czego 4 950 000,00 
zł wynosi dofinansowanie pozyskane 
przez Gminę. Gmina Legnickie Pole 
podpisała umowę z konsorcjum tworzo-
nym przez Zakład Remontowo-Budow-

lany „DAR-BET” Dariusz Kokoszka oraz 
Firmę Handlowo Usługową MARKOP 
Marcin Szmyt, które wspólnie podjęły 
się realizacji tego zadania, a planowa-
ny termin zakończenia prac to koniec 
przyszłego roku. 
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Rozmaitości

W listopadzie oddaliśmy kolej-
ną wyremontowaną drogę do 

użytku mieszkańcom, tym razem 
w Taczalinie. 

W ramach zadania, firma „INSTALA-
TOR” wykonała nawierzchnię jezdni 
z kostki betonowej. Koszt zadania wy-
niósł 160 000,00 zł i całość poniesiona 
została z budżetu Gminy Legnickie Pole. 
To nie koniec inwestycji drogowych na 
terenie naszej gminy. Niebawem zostaną 
wykonane remonty kolejnych odcinków, 
a to wszystko po to, by mieszkańcom 
żyło się lepiej. 

Bezpieczniej w Taczalinie

Trwa remont drogi przy ulicy Jan-
czarskiej i Tureckiej w Legnickim 

Polu. 

W efekcie, obydwie ulice zostaną po-
łączone nowym asfaltem od strony 
zachodniej. Powstanie również nowa 
nawierzchnia łącząca ul. Janczarską, 
przez Lasek Bakalski, z ul. H. Brodatego. 

Remont Janczarskiej 
i Tureckiej 

Realizacją zadania zajmuje się firma 
BUDRIM, a termin zakończenia prac 
zaplanowany jest na koniec stycznia 
przyszłego roku. 

Całkowity koszt inwestycji wyniesie bli-
sko 1.300.000,00 zł, z czego przyznane 
dofinansowanie ze środków Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg dla gminy 
to około 600.000,00 zł.

To już druga linia autobusowa 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacji w Legnicy, która kur-
sować będzie po gminie Legnickie 
Pole. W lutym bieżącego roku uru-
chomiliśmy 9-tkę, od stycznia ruszy 
20-stka. 

Nowa linia autobusowa ruszy wraz 
z pierwszym dniem nowego roku. 
Jest dedykowana przede wszystkim 
mieszkańcom z południowej części 
naszej gminy, w szczególności z No-
wej Wsi Legnickiej, Raczkowej, Bisku-
pic, Czarnkowa, Lubienia, Ogonowic, 
Mikołajowic, Księginic i również Le-
gnickiego Pola. 

Rozkład jazdy autobusu linii nr 20 do-
stępny jest na naszej stronie interneto-
wej www.legnickiepole.pl, w zakładce: 
Dla Mieszkańca – Komunikacja. 

Kolejna linia 
autobusowa 

- Uruchomienie nowej linii 
autobusowej to odpowiedź na 

wzrost liczby uczniów, którzy mają 
trafić do szkół, a także odpowiedź 

na prośby mieszkańców – mówi 
inicjator zmian w komunikacji 

gminnej, wójt Rafał Plezia. 
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Na zdrowie

Kończący rok dla gminnej służby 
zdrowia był bardzo pracowity, 

bo oprócz codziennej walki z różny-
mi dolegliwościami sporo było akcji 
specjalnych.

I tak 8 marca, z okazji Dnia Kobiet, 
przygotowane było dla kobiet z naszej 
gminy bezpłatne badanie poziomu wi-
taminy D, która jest kluczowa dla nasze-
go organizmu. Pełni ona bardzo dużo 
ważnych funkcji, które umożliwiają pra-
widłowe funkcjonowanie organizmu. 

Niespełna miesiąc później, 6 kwietnia 
uruchomiona została Poradnia Psycho-
logiczno-Psychoterapeutyczna dla Dzie-
ci i Młodzieży w Gminnej Przychodni 
Zdrowia w Legnickim Polu. Jest to naj-
większe przedsięwzięcie tego roku. Po-
radnia świadczy usługi w ramach NFZ 
tj.:  porady psychologiczne, sesje psy-
choterapii indywidualnej, rodzinnej 
i grupowej, sesje wsparcia psychospo-
łecznego, wizyty, porady domowe lub 
środowiskowe.

Byleby zdrowie było

W kolejnym miesiącu, z okazji Dnia 
Matki wszystkie mamy z naszej gminy 
mogły przeprowadzić badanie określa-
jące poziom CRP oraz markera nowo-
tworowego CA 125. 

Było też coś dla ojców a okazją był oczy-
wiście Dzień Ojca przypadający na 21 
czerwca. Można było wówczas poddać 
się bezpłatnemu badaniu krwi (marker 
nowotworowy CA 19-9 oaz białko c reak-
tywne CRP - w kierunku wykrycia nowo-
tworu ze strony układu pokarmowego).

W wakacje nie było przerwy w specjal-
nych akcjach. Najpierw 15 lipca przepro-
wadzone zostało bezpłatne badanie krwi 
dla noworodków i niemowląt. Potem, 
2 sierpnia zainaugurowaliśmy w na-
szej przychodni zdrowia LASER ALMA 
HARMONY – jest to wyjątkowa platfor-
ma zabiegowa, w której dzięki połącze-
niu nowoczesnych technologii można 
dotrzeć do skóry dokładnie tam, gdzie 
znajduje się problem. Umożliwia prze-
prowadzenie zabiegów poprawy wy-
glądu zmian naczyniowych oraz ich 
skutecznej redukcji.

Na początku jesieni, 28 września odby-
ło się bezpłatne badanie słuchu, a mie-
siąc później również bezpłatne badanie 

USG piersi z praktyką samobadania pier-
si, prowadzoną przez doświadczoną po-
łożną.

Wreszcie 5 listopada odbyła się kampa-
nia pod nazwa ,,Złoty Wąs’’. Akcja ma za 
zadanie promocję męskiej profilaktyki, 
której głównym celem jest przybliżenie 
tematu męskich nowotworów, metod 
zapobiegania im oraz leczenia. 

Gminna Przychodnia Zdrowia w Le-
gnickim Polu skupia wokół siebie wie-
lu doświadczonych lekarzy. Z uwagi na 
ciągły rozwój naszej placówki, personel 
medyczny znacznie się powiększa. Li-
piec był dla nas miesiącem bardzo wy-
jątkowym, ponieważ dołączyło do nas 
aż trzech specjalistów. Od 1 lipca mamy 
przyjemność współpracować z dr Kac-
prem Mularczykiem, który specjalizuje 
się w Radiologii i Diagnostyce Obrazo-
wej. Doktor wykonuje badania USG dzie-
ci i dorosłych: jamy brzusznej, tarczycy, 
układu moczowego, ślinianek, szyi, wę-
złów chłonnych, jąder i USG doppler 
tętnic dogłowowych. 

Od 4 lipca zespół GPZ powiększył się 
o dr Alinę Zbróg, która jest pediatrą, 
neonatologiem i ultrasonografistą. Wy-
konuje USG dzieci w zakresie: stawów 
biodrowych, ciemiączka, jamy brzusz-
nej, tarczycy, węzłów chłonnych, moszny 
u chłopców i układu moczowego. 19 lip-
ca nawiązaliśmy współpracę z lek. Alek-
sandrą Zemłą, która jest urologiem oraz 
andrologiem. Zajmuje się profilaktyką 
oraz zachowawczym i zabiegowym le-
czeniem zaburzeń układu moczowego. 

- Po przeprowadzeniu wielu akcji i za-
poznaniu się z potrzebami i oczekiwa-
niami naszych pacjentów wiemy, że rok 
2023 będzie kolejnym, który stanowi 
dla nas wyzwanie. Mamy  jednocześnie 
nadzieję, iż będziemy mieli możliwość 
kontynuowania, rozwijania i polepszania 
naszej działalności, tak aby w następnych 
latach udoskonalać jakość i poszerzać 
wachlarz oferowanych przez nas usług. 
– podsumowała dyrektor przychodni, 
Pani Agnieszka Tabiszewska.
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Święto Niepodległości

W biało-czerwonych barwach 
w hali gimnastycznej zgroma-

dziła się cała społeczność Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. Okazją by-
ły oczywiście obchody Święta Nie-
podległości.

Dyrekcja, uczniowie, nauczyciele oraz 
pracownicy szkoły przywdziali tego dnia 
,,zbroję” w barwach narodowych. Zbroję, 
która chroni nas przed obojętnością na 
sprawy dotyczące naszego kraju. Czer-
wień - odzwierciedlająca krew przelaną 
w obronie ojczyzny. Biel oznaczająca 
czyste intencje, działania i myśli. 

Biel skrzydeł orła piastowskiego i czer-
wień serc dominowały zatem tego dnia.          

Punktualnie o 11.11, w obecności pocz-
tu sztandarowego, odśpiewano  uro-
czyście  hymn narodowy. Następnie 
uczniowie utworzyli ,,żywą flagę”. A to 
wszystko w 104 rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.

Być Polakiem, to nie tylko czcić sym-
bole narodowe, ale także sławić imię 
Ojczyzny słowem i śpiewem.

W Gminnym Przeglądzie Piosenki Pa-

,,Czerwień to miłość, Biel - serce czyste, 
Piękne są nasze barwy ojczyste” 

(CZESŁAW JANCZARSKI)

Dzięń 11 listopada 1918 zapamię-
tamy już na zawsze, bo właśnie 

wówczas, po 123 latach zaborów, 
Polska odzyskała niepodległość 
i pojawiła się ponownie na mapie 
świata.  

Ku pamięci poległych w obronie na-
szej ojczyzny, co roku w Szkole Pod-
stawowej w Mikołajowicach odbywa 
się uroczysty apel z okazji Święta Na-
rodowego. Cała społeczność szkolna 
o godzinie 11:11 wzięła udział w ak-
cji „Szkoła do Hymnu”. Podczas apelu 
swoje umiejętności wokalne zapre-
zentowali uczniowie wszystkich klas, 
śpiewając  pieśni patriotyczne. Został 
również rozstrzygnięty wewnątrzsz-

Stąd nasz ród…

Niepodległość w Mikołajowicach
kolny konkursu na najpiękniejszy ko-
tylion. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 
dyplomami oraz słodkimi upominka-
mi. Największym zainteresowaniem 
w tym ważnym dla każdego Polaka 
dniu, cieszył się „Pokaz Mody Patrio-
tycznej”, gdzie głównym przesłaniem 
była prezentacja stylizacji w barwach 
narodowych. 

W Gminnym Przeglądzie Piosenki 
Patriotycznej, zorganizowanym przez 
GOKiS pierwsze miejsce w kategorii 
klasy 0 – III zajęła grupa uczniów z kla-
sy I b w Mikołajowicach, pod opieką 
pani Magdaleny Dykas. 

Ten  piękny czas, przeżyliśmy dumie, 
z uśmiechem na twarzy, jak prawdzi-
wi patrioci. 

triotycznej ,,Śpiewam mojej Ojczyźnie”, 
który odbył się po raz kolejny w katego-
rii klas 4-8  pierwsze miejsce zdobył: Lo-
urenco Cezary Diogo z klasy 7a, drugie 
miejsce Hania Bybel, zaś trzecie miejsce 
Zuzanna Płaskoń z klasy 5a.

14 listopada Lourenco Cezary Diogo 

wyśpiewał drugie miejsce w Międzysz-
kolnym Przeglądzie Piosenki Patriotycz-
nej im. Alojzego Zielińskiego w Snowidzy 
pod patronatem p. marszałek Sejmu Elż-
biety Witek.

Młodych artystów przygotowała na-
uczycielka muzyki Bożena Błasińska.
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Czynią świat lepszym

Jak trudna i wymagająca jest praca w służbach so-
cjalnych wie tylko ten, kto ją na co dzień wykonuje. 

21 listopada obchodziliśmy bardzo wyjątkowy dzień – 
Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji, wójt Rafał Plezia 
odwiedził wszystkie jednostki z sektora pomocy społecznej 
znajdujące się na terenie naszej gminny, aby podziękować 
i złożyć wyrazy uznania za niezwykle ważną i odpowiedzial-
ną pracę na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Za-
jęciowej i Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – choć 
nie jesteście w stanie zmienić całego świata, codziennie zmie-
niacie życie wielu ludzi. Dziękujemy.

Dzień Pracownika Socjalnego
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Rozmaitości ze szkoły

Uczniowie ze szkoły w Barto-
szowie  po raz kolejny biorą 

udział w projektach  oraz ciekawych 
warsztatach edukacyjnych.

Uczymy przez zabawę

Ważną  metodą  przekazywania wie-
dzy, szczególnie w pierwszym etapie 
edukacyjnym, jest nauczanie przez za-
bawę, odkrywanie, przeżywanie, działa-
nie i poszukiwanie. Projekty edukacyjne 
pozwalają w ciekawy sposób realizować 
podstawę programową oraz wprowa-

Najmłodsi uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Le-

gnickim Polu z/s w Bartoszowie 
z dumą uczcili Narodowe Święto 
Niepodległości.

Uczeń ze szkoły w Bartoszowie 
na podium ogólnopolskich za-

wodów w karate.

Antoni Merena z klasy 2C pokonał 209 
zawodników z 25 klubów różnych or-
ganizacji karate z całej Polski  podczas 
zawodów, które odbyły się 5 listopada 
we Wrocławiu. 

Antkowi serdecznie gratulujemy pierw-
szego miejsca i życzymy kolejnych suk-
cesów.

KS

Karate 
mistrz

Mali patrioci Uczniowie przez kilka dni przygotowy-
wali się do wydarzenia przypominając so-
bie wiadomości o symbolach i barwach 
narodowych, historii kraju, tworzyli prace 
plastyczne, kokardy narodowe oraz uczyli 
się wierszy i pieśni patriotycznych, któ-
re zaprezentowali w dniu uroczystości. 

Każdy uczeń tego dnia zdał lekcję hi-
storii na 6.                                             KS

dzają innowacyjność wychodząc poza 
jej ramy. Biorąc to pod uwagę, nauczy-
ciele wraz z uczniami ze szkoły w Bar-
toszowie, postanowili również w tym 
roku szkolnym  uczestniczyć w różnych  
projektach edukacyjnych m.in.: Między-
narodowym Projekt Edukacyjny „Do-
tknij, poczuj, zobacz”, Ogólnopolskim 
Projekcie  Edukacyjnym „Gramy Zmy-
słami”, „Mysia w Europie” „Razem przez 
cztery pory roku”, „Wyzwania Teodora”, 
Zakamarek-eko triki, „EkoEksperymen-
tarium” oraz  „Terapia ręki dla każdego”.

Uczniowie dzięki projektom zdoby-
wają wiedzę, wykonują różnorodne 
zadania, które pobudzają wyobraźnię, 
kreatywność, rozwijają zainteresowania, 
uzdolnienia oraz integrują grupę. Poza 
projektami dzieci chętnie biorą udział 
w różnorodnych warsztatach. Pierwsze, 
które dostarczyły wiele ciekawostek na 
temat pracy pszczelarza, wyglądu ula 
czy życia pszczół już za nimi. 

Niebawem kolejne, na które wszyscy 
czekają z wielką niecierpliwością!

 KS
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Ze szkoły i przedszkola

Gotowane, smażone, pieczone, 
smakują pysznie w każdej po-

staci. Mowa tu oczywiście o ziem-
niaczkach. 

Jesień to czas wykopków. W związku 
z tym uczniowie klasy 0C i 1D postano-
wili uczcić ten czas poprzez poznanie 
historii ziemniaka, właściwości zdrowot-
nych i wielu  ciekawostek na jego  temat. 
Dzieci  wykonały  piękne ziemniacza-
ne stworki. Druga część zajęć odbyła 
się na boisku, gdzie czekały na wszyst-
kich  konkurencje sportowe oraz ogni-
sko z degustacją pysznych ziemniaków 
pieczonych w ognisku. 

Promowanie zdrowego stylu życia 
jest procesem długotrwałym, 

który należy kształtować już u dzieci 
w wieku przedszkolnym. Przedszko-
laki bardzo chętnie podejmują róż-
nego rodzaju aktywności sportowe 
oraz lubią przebywać na świeżym 
powietrzu. 

Aby zachęcić dzieci do spożywania 
większej ilości warzyw i owoców na-
uczycielki z przedszkola zorganizowa-
ły dzieciom miesiąc warzyw i owoców. 
Z tej okazji dzieci obchodziły Dzień jabł-
ka, Dzień marchewki, Dzień dyni oraz 
Dzień ziemniaka. Podczas zajęć przed-
szkolaki poznały właściwości zdrowot-
ne warzyw i owoców oraz ich walory 

Owoce i jarzyny to są same witaminy

Święto Pieczonego Ziemniaka 

Wspólne zabawy były świetną okazją 
do integracji społeczności uczniowskiej, 
rodziców i nauczycieli.

Akcje charytatywne prowadzone 
w szkołach uczą wrażliwości na 

potrzeby innych, życzliwości, tole-
rancji, empatii oraz kształtują pozy-
tywną postawę wobec cierpiących 
i potrzebujących. 

Uczniowe ze szkoły w Bartoszowie 
wraz z rodzicami zawsze chętnie włą-

Smak i zapach  pieczonego ziemnia-
ka pozostanie w  pamięci wszystkich  
jeszcze przez długi, długi  czas.            KS

Dobre serca mamy – chętnie pomagamy
czają się do różnych akcji charytatyw-
nych organizowanych w szkole. W tym 
roku  wzięli już udział w zbiórce karmy 
dla zwierząt ze schroniska w Legnicy, 
w zbiórce słodyczy dla Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, gier planszowych, 
puzzli i przyborów plastycznych dla 
dzieci chorych na białaczkę przeby-
wających w szpitalach.                    KS 

smakowe. Wykonywały surówki, soki 
oraz sałatki, które potem ze smakiem 
zajadały. Próbowały też różnych prze-
tworów oraz dań z ziemniaków, jabłek 

czy marchewki. Wysłuchały wierszy Jana 
Brzechwy pt. „Pomidor”, „Na straganie” 
oraz „ Urodziny marchewki”. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
marchewkowa fotobudka oraz zabawa 
w karmienie królika lub żarłocznej dyni. 
Powstały też piękne prace plastyczne, któ-
re cieszyły się dużym zainteresowaniem 
osób odwiedzających placówkę. Tradycyj-
nie podsumowaniem działań był konkurs 
pt. „Warzywne stworki - owocowe potwor-
ki”, którego laureatami zostali: I miejsce 
– Filip Martynek. II miejsce – Marika Tylak, 
III miejsce – Zosia Wyciszkiewicz. Wyróż-
nienia: Marcel Martynek, Lena Świdzińska, 
Bartosz Łopaciński

Agnieszka Pisulska
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Jarmark bożonarodzeniowy

W tym roku klimat Świąt Bożego Narodzenia poczu-
liśmy w naszej gminie już tydzień przed Świętami, 

a to za sprawą Jarmarku Bożonarodzeniowego, który 
zgromadził wielu mieszkańców i gości. 

Piękna, wspólnie ubrana gminna choinka, cudowny zapach 
piernika i cynamonu, smak świątecznych pierogów i barsz-
czu, dźwięk kolęd i pastorałek - wszystko to sprawiło, że duch 
Bożego Narodzenia udzielił się wszystkim obecnym. Mimo 
chłodu, czuć było ciepło, serdeczność i świąteczny nastrój, 

który towarzyszył odwiedzającym Jarmark podczas tych 
dwóch dni. Była to okazja, by zakupić oryginalne prezenty, 
spróbować rożnych świątecznych smaków, razem kolędować 
i cieszyć się z wspólnie spędzonego czasu. Zapraszamy na 
fotorelację z Jarmarku.

Jarmark
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Jarmark bożonarodzeniowy

bożenarodzeniowy
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Boże Narodzenie

Zbliża się Boże Narodzenie – szczególny, bardzo ro-
dzinny czas. Nie brak badań, które potwierdzają, 

że absolutna większość z nas te święta lubi lub wręcz 
uwielbia. Zdarzają się wprawdzie malkontenci narzeka-
jący na atakujące w grudniu z każdego kąta bożonaro-
dzeniowe piosenki, szał zakupów w sklepach, gonitwę, 
wymyślanie prezentów, wielkie porządki i oblężenie 
kuchni, ale chyba i oni tak naprawdę cenią szczególną 
atmosferę tych grudniowych dni, którą nie przez przy-
padek zwiemy „magią świąt”. 

Dzisiaj Boże Narodzenie wydaje się być bardziej wyda-
rzeniem społecznym, elementem pop-kultury, niż świętem 
religijnym. Ważna jest choinka, prezenty, ucztowanie. Ko-
jarzymy, że to święta związane z nadzieją. Rzadziej, że to 
nadzieja na odkupienie i wyzwolenie z grzechu.

Nikogo jednak nie trzeba przekonywać i do tego, że gdy-
by nie Jezus Chrystus, Bóg wcielony dla chrześcijan, jeden 
z proroków dla Żydów i Muzułmanów, postać zauważana 
także przez inne religie, choć nie zawsze uznawana za Bo-
ga, to by Bożego Narodzenia po prostu nie było. Jezus był 
postacią historyczną. Nie ma co do tego cienia wątpliwo-
ści. Czy jednak rzeczywiście urodził się o północy z 24 na 
25 grudnia? I który wtedy był tak na prawdę rok?

Przed naszą erą
Doskonale znamy to dookreślenie dla wielu historycznych 

dat, często zapisywane skrótem „p.n.e.”. Na język angielski 
ów skrót tłumaczy się jednak jako „BC”, czyli „before Christ” 
(„przed Chrystusem”). Także w Polsce datowanie dawnych 
wydarzeń ułatwiano sobie stwierdzeniem „przed Chrystu-
sem, ale wszystko zmieniło się po wojnie. W czasach PRL 
religia była w zasadzie zakazana i o Chrystusie oficjalnie 

Dzieje Bożego Narodzenia

się nie mówiło. Zatem zwyczajowe „przed Chrystusem” za-
stąpił skrót „p.n.e.” i tak już zostało. 

Wróćmy jednak do tego, kiedy tak naprawdę narodził się 
Jezus Chrystus? Mamy bardzo niewiele danych, by zrobić to 
precyzyjnie. Te, które są wydają się wskazywać, że Jezus naro-
dził się jeszcze… w erze „przed Chrystusem”. Jak to możliwe?

Przede wszystkim nigdzie nie zapisano dokładnej daty na-
rodzin ale znajdziemy pewne wskazówki w Ewangeliach No-
wego Testamentu Mateusza i Łukasza. Niestety, podane przez 
Ewangelistów daty nie są na pierwszy rzut oka zgodne. Mate-
usz twierdzi, że Jezus urodził się za życia Heroda Wielkiego, 
a Łukasz pisze o czasach spisu dokonanego w okresie, gdy 
Syrią władał Kwiryniusz. Herod zmarł w 4 roku p.n.e. a wspo-
mniany spis odbył się na przełomie 6 i 7 roku n.e. W przekazie 
Łukasza jest jednak charakterystyczny zapis: relacjonuje on 
bowiem, że Jezus urodził się w czasach spisu, ale też za życia 
Heroda. Jak to możliwe, skoro spis odbył się 11 lat po śmierci 
Heroda? Czyżby Ewangeliści mijali się z prawdą?

Niekoniecznie. Pomóc rozwiązać ten rebus może tzw. kamień 
tyburtyński, czyli fragment kamiennej płyty nagrobnej jednego 
z rzymskich senatorów odnaleziony w 18. wieku. Wprawdzie 
do dziś nie udało się jednoznacznie zinterpretować zapisu, 
który znajduje się na kamieniu, ale wiele wskazuje na to, że 
zawiera on m.in. informację, iż Kwiryniusz rządził w Syrii tak-
że wcześniej, gdy żył jeszcze Herod. Nie jest również wyklu-
czone, że źle tłumaczony był tekst samej Ewangelii Łukasza, 
któremu chodziło o to, że Jezus urodził się zanim odbył się 
spis a nie w czasie spisu. 

Poszlak jest więcej. Na przykład Gwiazda Betlejemska. Czym 
była tak naprawdę? Według Kennetha Franca Doiga, który stwo-
rzył chronologię  Nowego Testamentu Gwiazdy Betlejemskie 
były tak naprawdę dwie. Jedna była widzialną na wschodzie 
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Boże Narodzenie

w 5 roku p.n.e. novą, czyli eksplozją tzw. gwiazdy wybucho-
wej. Druga jest dokładnie datowana na 24 kwietnia 4 roku 
p.n.e. Wówczas nad Palestyną widoczna była supernova. 
Wnioski? Wygląda na to, że Chrystus urodził się między 6 
a 4 rokiem przed naszą erą. 

Jezus jak Mitra
Oczywiście koncepcji dotyczących daty narodzin a także oko-

liczności tego wydarzenia jest znacznie więcej. Bardzo cieka-
wa jest na przykład ta, która zakłada, że pierwsi chrześcijanie 
„zapożyczyli” wiele symboli z kultu Mitry, persko-indyjskiego 
Boga, który w pierwszym wieku naszej ery miał wielu wy-
znawców w Cesarstwie Rzymskim. Jedna z wersji mitu o na-
rodzinach Mitry mówi, że doszło do tego w jaskini, cześć jako 
pierwsi oddali mu pasterze, matką była 
dziewica, stało się to 25 grudnia a wspo-
mnienie narodzin było wielkim świętem. 
Podobnych historii i analiz jest znacznie 
więcej. Ich lektura to pasjonująca przy-
goda. Wróćmy jednak do naszych wcze-
śniejszych rozważań.

Skoro Jezus urodził się „przed naszą erą” 
to jak wyznaczono punkt w historii, na 
który się powołujemy mówiąc o naszej 
erze, czyli latach określanych jako „anno 
Domini” (rok Pański)? Ów zwrotny punkt 
zawdzięczamy zakonnikowi Dionizjuszo-
wi Mniejszemu, który pracował na zlecenie 
papieża Jana I. Ponad 500 lat po przyjściu 
na świat Jezusa wskazał on, że stało się to 
25 grudnia roku 753 aUc (ab Urbe condi-
ta co znaczy „od założenia miasta” i cho-
dzi rzecz jasna o Rzym). Zatem rok 754 
aUc był też rokiem pierwszym nowej ery.

Wśród nocnej (zimowej) ciszy?
Pozostaje do ustalenia jeszcze pora ro-

ku, gdy urodził się Jezus. Czy faktycznie mógł to być gru-
dzień? Mało prawdopodobne, bo w grudniu nie wypasa się 
zwierząt na pastwiskach a przecież to pasterze jako pierwsi 
pospieszyli do stajenki. Pasterze pilnujący zwierząt i nocu-
jący w polu. Nie brakuje też innych wyliczeń bazujących na 
przekazach historycznych i relacjach Ewangelistów a zwią-
zanych z narodzinami Jana Chrzciciela, który był starszy od 
Jezusa o kilka miesięcy. Analiza tych informacji wskazuje 
na przełom marca i kwietnia lub września i października. 

Skąd zatem wziął się 25 grudnia? Pewnie nigdy nie uda się 
ustalić z pełną precyzją daty narodzin Jezusa Chrystusa. Co 
ciekawe, dzień urodzin Mesjasza nie interesował zbytnio 
nawet wczesnych chrześcijan. Niewykluczone, że to dlatego 
mamy dziś tak mało informacji o tym, kiedy przyszedł on na 
świat. Przez ponad 300 lat nie świętowano tego wydarzenia.

Nie tylko jednak brak precyzyjnej odpowiedzi na pytanie 

kiedy Chrystus się urodził jest powodem, dla którego No-
że Narodzenie mamy w okolicach zimowego przesilenia. 
W czwartym wieku chrześcijanie postanowili wykorzystać 
datę 25 grudnia, kiedy obchodzono w Rzymie pogańskie 
święto narodzin Boga – Słońca i zastąpić je świętem naro-
dzin Boga – Człowieka. 

Adoptowane święta
Pierwsza wzmianka o celebrowaniu narodzin Jezusa Chrystusa 

pochodzi z 354 roku. I z całą pewnością wzrost zainteresowania 
kultywowaniem tego wydarzenia związany jest z faktem, że 
chrześcijaństwo stało się w Rzymie w tym okresie religią pań-
stwową i musiało się zmierzyć z innymi wyznaniami a tych 
nie brakowało. Bardzo uroczyste były obchody święta Ajona 

czyli przesunięcia Słońca. Celebrowano 
je w nocy z 24 na 25 grudnia. Obrzę-
dy konsekracyjne odbywały się około 
północy (dzisiaj mamy o tej porze Pa-
sterkę). Rano Rzymianie wyruszali na 
procesję obnosząc po mieście figurkę 
dziecka narodzonego przez dziewicę 
nazywaną Dea Caelestis (Niebiańska 
Bogini). Figurka dziecka była symbo-
lem odradzającego się Słońca.

Chrześcijanie niejako przejęli tę sym-
bolikę. Zapewne nie po raz pierwszy 
wpisując swe wierzenia i zwyczaje w za-
stane realia. To oczywiście dla Kościoła 
temat tabu, jak i fakt, że ta sama prak-
tyka miała miejsce także w trakcie chry-
stianizacji Słowian. Około 25 grudnia 
obchodzili oni Szczodre Gody, których 
pozostałością jest zwyczaj kolędowa-
nia. Pogańskie korzenie mają zwycza-
je do dziś celebrowane na Wszystkich 
Świętych (Dziady), Śmigus Dyngus na 
Wielkanoc czy puszczanie wianków 

w noc świętojańską (pozostałość po święcie Kupały, czyli sło-
wiańskich „Walentynkach”).

Zawartość świąt w świętach
W połowie czwartego wieku Boże Narodzenie stało się więc 

świętem chrześcijańskim, które zaczęło obrastać przeróżny-
mi zwyczajami, choć miało ich bez liku, zanim tym świę-
tem zostało. Efekt był zaskakujący. Otóż, jeśli myślicie, że 
dzisiejsze Święta są pełne komercji, to musicie wiedzieć, że 
na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia było o wiele 
bardziej… komercyjnie. 

Niewiele wprawdzie wiemy o zwyczajach ludu z tamtych 
czasów (choć można przypuszczać, że były to wciąż zwy-
czaje pogańskie), ale możni tamtych czasów wykorzystywali 
Boże Narodzenie do świętowania, które naprawdę niewie-
le miało wspólnego z religią. Władcy hojnie obdarowywali  

Skoro Jezus urodził się „przed 
naszą erą” to jak wyznaczono 
punkt w historii, na który się 
powołujemy mówiąc o naszej 

erze, czyli latach określanych jako 
„anno Domini” (rok Pański)? Ów 

zwrotny punkt zawdzięczamy 
zakonnikowi Dionizjuszowi 

Mniejszemu, który pracował na 
zlecenie papieża Jana I. 
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Boże Narodzenie

najbardziej oddanych poddanych za ich służbę; często ogrom-
nymi majątkami. Nadawali tytuły, biesiadowali przez kilkana-
ście dni a stoły uginały się od jadła. 25 grudnia koronowali się 
królowie i cesarze a ich poddani także nie szczędzili panom 
prezentów.

O tym, że świętowano wówczas bardziej, niż hucznie świad-
czą choćby postulaty Marcina Lutra, który potępiał przepych 
obchodów i odpustową atmosferę poprzedzającą 25 grudnia. 
Angielscy Purytanie uznali wręcz, że Boże Narodzenie to nic 
więcej, jak „Katolickie święto rozpusty” a Prezbiteriański Ko-
ściół Szkocji w 1538 roku odrzucił Boże Narodzenie (zastąpił 
je szkockim świętem Hogmanay obchodzonym 31 grudnia). 

Współcześnie
Święta, jakie znamy dzisiaj, zaczęły się kształtować w 17. 

wieku. Zaledwie około 200 lat wcześniej zwyczaj świętowania 
Bożego Narodzenia trafił na ziemie polskie (prawdopodobnie 
z Czech). Oczywiście możnowładcy za pewne brali udział już 
wcześniej w pełnych przepychu celebracjach, ale lud zaczął 
kultywować to święto w 15. wieku. 

Jednym z najstarszych zwyczajów bożonarodzeniowych, 
zresztą nie tylko w Polsce, jest kolędowanie. Nazwa „kolęda” dla 
pieśni poświęconych narodzinom Jezusa pochodzi najpewniej 
od nazwy pierwszego miesiąca w starożytnym Rzymie, czyli 
calendare. Kiedyś rok zaczynał się 25 grudnia, stąd pieśni te 
miały również charakter noworoczny.

Współczesnych Świąt nie wyobrażamy sobie także bez Mi-
kołaja, prezentów i choinki. Św. Mikołaj był biskupem Miry. 
Obchody jego święta 6 grudnia były niezwykle popularne 
i lubiane. Zwyczaj podkładania prezentów dzieciom z okazji 
mikołajek narodził się w 12-wiecznej Francji, zresztą podob-
nie jak nazwa „mikołajki”. Największy problem z  mikołajkami 
mieli… protestanci, bo radosne obchody nie licowały z powagą 
adwentu. Nie ośmielili się jednak wykreślić tego uwielbianego 
święta z kalendarza. 

Jak wspomnieliśmy wcześniej część reformowanych kościołów 
odrzuciła Boże Narodzenie. Ludzie o radykalnych poglądach 
zazwyczaj mają „pod górkę”. I tak było w tym przypadku. Wielu 
niechcianych w Anglii purytan trafiło za ocean do kolonii bry-
tyjskich w Ameryce a wraz z nimi zakaz świętowania Bożego 
Narodzenia. Dopiero w 1838 roku pierwszy z amerykańskich 
Stanów, a była to Alabama, zniósł wprowadzony wcześniej po-
wszechny zakaz świętowania narodzin Chrystusa. Proces uzna-
wania Christmas w innych stanach trwał w USA do 1870 roku.

Nieco wcześniej, bo w 1823 roku niejaki Clement Clarke Mo-
ore, napisał poemat pod tytułem „Wizyta św. Mikołaja”, który 
dał życie postaci Santa Clausa, czyli skomercjalizowanej wersji 
postaci św. Mikołaja, którą autor skojarzył z Wigilią i Bożym 
Narodzeniem.

A skąd wzięła się choinka? 
Drzewa iglaste są w wielu kulturach uznawane za symbol życia 

i odradzania się. Przyozdobione drzewka były zaś nawiązaniem 
do rajskiego drzewa poznania dobra i zła. Powszechnie uważa 
się, że współczesna choinka ma swój początek w Alzacji w 16. 
wieku. Z całą pewnością ogromny wpływ na popularyzację zwy-
czaju ubierania iglastych drzew w ozdoby z papieru i zawiesza-
nia na nich owoców miał… Marcin Luter. Postulował on umiar 
w świętowaniu i spędzanie Bożego Narodzenia w domowym 
zaciszu. Choinka była doskonałym sposobem na zatrzymanie 
ludzi w domach, bo współtworzyła przytulną, ciepłą atmosferę 
i przyciągała do siebie domowników. Dlatego Luter był jej wiel-
kim orędownikiem i musiało to wpłynąć na rozprzestrzenienie 
się świątecznych drzewek w luterańskich Niemczech.

Taka oto jest historia Bożego Narodzenia, oczywiście w wiel-
kim skrócie. Bez względu na to czy lubimy to święto, uwielbia-
my je czy coś nam w nim przeszkadza pamiętajmy, że tradycja 
i zwyczaje mogą pomóc, ale to od nas zależy jak ten czas spę-
dzimy i czy tych kilka dni sprawi, ze będziemy lepszymi ludź-
mi. Wesołych Świąt.
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Rozmaitości

Początek grudnia to – jak wszędzie – także w naszej 
gminie czas odwiedzin szczególnie wyczekiwanego 

gościa, który nie dość, że jest bardzo sympatyczny, to 
jeszcze zawsze ma ze sobą worek pełen prezentów. 

Nie inaczej było i w tym roku. Święty Mikołaj, bo o Nim 
oczywiście mowa, odwiedził poszczególne sołectwa i sprawił 
swoimi wizytami mnóstwo radości. Były kolorowe anima-
cje, wierszyki, piosenki i tańce, oraz, oczywiście, podarunki! 
Szczególnie zadowoleni są, rzecz jasna, najmłodsi - mimo 
całorocznych uwag i sugestii ze strony dorosłych, jakoby 
najmłodsi byli na bakier iż dobrym zachowaniem, Mikołaj 
stwierdził, że w gminie Legnickie Pole wszystkie dzieci były 
grzeczne - i prezenty powędrowały do wszystkich.

Mieszkańcy naszej gminy niejed-
nokrotnie już udowodnili, jak 

wielkie mają serca, i jak chętni są 
do pomocy innym. Tym bardziej nas 
to cieszy, ponieważ już 29 stycznia 
w Legnickim Polu, po raz pierwszy 
w historii, działał będzie sztab Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Zapraszamy wszystkich do wspólnego 
grania - już od godziny 9.00 na Sali Ban-
kietowej. Sztab organizowany jest przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. 

Mikołaj w mikołajki

Zagramy dla WOŚP
„Będzie to doskonała okazja, aby wspól-
nie, w gorącej atmosferze, wziąć udział 
w  licytacji, kreatywnych warsztatach, 
skosztować lokalnych specjałów czy po-
słuchać muzycznych brzmień. Po prostu 
spędzić miło niedziele, a przede wszyst-
kim zasilić orkiestrowe puszki i pomóc 
innym. Zapraszamy każdego, kto chciał-
by się włączyć czynnie we wspólne gra-
nie, do kontaktu.” – mówi Małgorzata 
Kubik, szefowa sztabu #6936. W tym 
roku dochód z WOŚP przeznaczony zo-

stanie  na walkę z sepsą, chorobą, któ-
ra jest zabójcą wielu pacjentów. Hasło 
31. Finału to „Żyj zdrowo w zdrowym 
świecie”. Wszystkie szczegóły będą 
na bieżąco publikowane na facebo-
ok’u GOKiS, a także na stronie inter-
netowej ośrodka. 
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Program „Czyste Powietrze”



21www.legnickiepole.pl

N R  1 2  ( G R U D Z I E Ń  2 0 2 2 )

Program „Czyste Powietrze”
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Rozmaitości

Za nami kolejny Szkolny Kon-
kurs Recytatorski, skierowany 

do uczniów klas 4-8, przygotowany 
przez polonistki Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Legnickim Polu: 
Irenę Wołkowską, Annę Sarnowską, 
Antoninę Pielak. 

Miał  on na celu zachęcić młodzież do 
wyrażenia siebie poprzez słowa, a także  
stał się szansą na osiągnięcie sukcesu 
artystycznego.  

Najmłodsi uczestnicy - recytatorzy 
z klas 4-6 prezentowali  utwory  o te-
matyce jesiennej, a także wiersze pol-
skich poetów dedykowane tej grupie 
wiekowej. Laureatami tej części kon-
kursu zostali:

I miejsce - Hanna Grześkiewicz z kl.4c
I miejsce - Karol Bączkowski z kl.6
II miejsce - Aaron Małgorzewicz – Kwie-

cień z kl.4c
III miejsce - Amelia Satyła z kl. 4c
Wyróżnienie - Nela Milejska z kl.4c
Starsi uczniowie klas 7-8 sięgnęli po 

poważny repertuar – poezję patriotycz-
ną. Poradzili sobie z zadaniem znako-
micie. Najlepsi byli:

I miejsce - Lourenco Diogo z kl.7a
I miejsce - Michał Piekielniak z kl. 7a
II miejsce - maja Lisek z kl. 8a
III miejsce - Zuzanna Bukowska z kl. 8b
Wyróżnienie - Natalia Bączkowska z kl.8
Zwycięzcy tego etapu reprezentowali szkołę 

na Rejonowym Konkursie Poezji Patriotycz-
nej, który odbył się 4 listopada w Młodzie-
żowym Centrum Kultury w Legnicy.

W kategorii klas 7 - 8 reprezentowali na-
szą szkołę: Lourenco Diogo i Michał Pie-
kielniak, obaj uczniowie z klasy 7a.

Laureatem konkursu został Laurenco Dio-
go (pierwsze miejsce), który zaprezento-
wał  fragment ,, Kwiatów polskich” Juliana 
Tuwima.

Drugie miejsce zajął Michał Piekielniak 
w mistrzowskim wykonaniu ,, Gawędy o mi-
łości do ziemi ojczystej” Wisławy Szym-
borskiej.

Gratulujemy młodym artystycznym 
duszom. Budujący jest fakt, iż w tak 
rozpędzonym świecie, jest wciąż jesz-
cze chwila, w której czas jakby się za-
trzymuje, by wybrzmiało piękno słowa.

APiS

    
  

Poetycka jesień

Dwa miesiące trwała moderni-
zacja drogi gminnej w Gniewo-

mierzu. Za nami odbiór końcowy 
wyremontowanej jezdni. 

W ramach inwestycji wykonana została 
nowa nawierzchnia, wyremontowano 
chodniki oraz wybudowano doświetlo-
ne i wyniesione przejście dla pieszych. 

Gniewomierz 
z nową drogą

Gmina pozyskała na ten cel dofinan-
sowanie w wysokości 160 000,00 zł, 
a całkowity koszt inwestycji to blisko 
360 000,00 zł. Wykonawcą zadania 
była firma POL-DRÓG Drawsko Po-
morskie. 

Teraz jest przyjemnie i nowocześnie, 
a co najważniejsze dla Mieszkańców 
– bezpiecznie. 
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Przedszkolaki

Bajki oraz baśnie towarzyszą nam 
już od najmłodszych lat. Bawią 

i uczą podstawowych wartości w ży-
ciu oraz pomagają w poznawaniu 
i rozróżnianiu dobra od zła. Chyba 
każde dziecko ma swojego ulubio-
nego bohatera, którego kocha i po-
dziwia. 

Przedszkolaki z Legnickiego Pola  
z ogromną radością wzięły udział w Mię-
dzynarodowym Dniu Postaci z Bajek 
i chętnie przebrały się za swoich idoli. 
W tym dniu przedszkole zamieniło się 

Dzień postaci z bajek w jedną wielką krainę bajek, w której 
królowały: Elzy z Krainy Lodu, księżnicz-
ki, Spider-Man, Superman, Czerwony 
Kapturek, Myszka Miki i wiele innych. 

Biorąc udział w quizach dzieci wy-
kazały się dużą znajomością i wiedzą 
dotyczącą bajek. 

Wielkim zainteresowaniem cieszyła 
się zabawa konstrukcyjna polegająca 
na układaniu z klocków nosa Pinokia. 
Dużo śmiechu i radości przyniosły dzie-
ciom również zabawy i tańce przy mu-
zyce, a przede wszystkim prezentacja 
strojów. To był bardzo szalony i baśnio-
wy dzień.

A. Pisulska
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Bal Seniora

Jesteśmy przeszczęśliwi, że 
kolejny raz, seniorzy z naszej 

gminy udowodnili jak wspaniale po-
trafią się bawić. To już tradycja, że 
w ostatni weekend listopada, miesz-
kańcy 60+ celebrują Andrzejkowy 
Bal Seniora, organizowany z okazji 
ich święta. 

W tym roku, udział w balu wzięło bli-
sko 120 osób, ale Król i Królowa Balu 

Niech żyją Seniorzy
byli tylko jedni. Gratulujemy Pani Gra-
żynie Seredyszyn z Koskowic i Stefano-
wi Hociowi ze Strachowic za zasłużone 
miano zwycięzców. Szczęśliwe i rozpro-
mienione twarze Seniorów dały wyraz 
tego, jak ważne są dla nich takie spotka-
nia i wspólnie spędzone chwile.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, 
a pomoc przy organizacji wydarzenia 
zawdzięczamy: 

- pracownikom Urzędu Gminy, Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Legnickim Polu, 

- Pani Renacie Semeniuk, która cały 
wieczór dbała o stoły pełne pyszności, 

- Zespołowi muzycznemu AVERS 
BAND, dzięki któremu seniorzy nie 
chcieli schodzić z parkietu,

- Pani Danucie Tołłoczko, Józefie Szy-
muli, Zdzisławie Szwed, Ireneuszowi 
i Janinie Morawskim, Annie Stanaszek 
i Klubowi Seniora w Legnickim Polu za 
słodki poczęstunek.

Do zobaczenia za rok.
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Patriotycznie

Już po raz trzeci zdolni miesz-
kańcy naszej gminy dostarczy-

li widzom całej gamy artystycznych 
wzruszeń, a to za sprawą Gminne-
go Przeglądu Piosenki Patriotycznej 
„Śpiewam Mojej Ojczyźnie.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym 
odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego 
na placu pod Bazyliką Mniejszą i złoże-
niem kwiatów przez delegacje władz 
gminy z Wójtem – Rafałem Plezią na 
czele, dzieci oraz mieszkańców gminy 
na znak upamiętnienia wszystkich wal-
czących za wolność Ojczyzny. 

W sali bankietowej z kolei odbyła się 
muzyczna część wydarzenia, a rozpo-
częło się ono od mini-koncertu zespo-
łu ludowego NOWOWIANKI. Podczas 
przesłuchań konkursowych natomiast 
mieliśmy okazję wysłuchać blisko trzy-
dziestu występów, w wykonaniu po-
nad stu trzydziestu artystów - solistów 
i grup wokalnych - a każdy z nich pe-
łen był mądrych słów, pięknej muzyki, 
a niekiedy także autorskiej choreografii 
i stylizacji. Usłyszeliśmy piosenki do-
skonale znane, takie jak: «Szara piecho-
ta», «Rozkwitały pąki białych róż”, czy 
„My Pierwsza Brygada” w przepięknych 
interpretacjach uczestników, ale także 
mniej znane pieśni w ich wydaniu, jak 
np.: «Miejcie nadzieje», czy zwycięska 
«Nim wstanie dzień». 

To już tradycja, że każdego roku pod-
czas przesłuchań odkrywamy nowy ta-
lent wokalny naszej gminy. W tym roku 
największą niespodzianką był występ 
Henryka Grzywy z Nowej Wsi Legnic-
kiej. - Muszę przyznać, że występ pana 
Henryka niesamowicie mnie zaskoczył. 
Oczywiście pozytywnie. Byłam pod wra-
żeniem jego mocnego i męskiego głosu. 
Wprawił on w osłupienie większość osób 
słuchających jego występu. Repertuar, 
który wybrał z pewnością nie był łatwy, 
ale wywołał wiele wzruszeń i emocji – 
dzieli się z nami swymi emocjami prze-
wodnicząca jury przeglądu, sekretarz 
gminy Mariola Kądziela. 

Zaśpiewali ojczyźnie
W trakcie przerwy na obrady Jury, pu-

bliczność przeniosła się w zaczarowany 
świat magii, a to za sprawą obecnego na 
wydarzeniu iluzjonisty AMONA.

Wyniki muzycznych zmagań prezen-
tujemy poniżej. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim laureatom i uczestnikom.

Kategoria: grupy 0-3
1. Klasa 1b z Mikołajowic
2. Klasa 3b z Bartoszowa
3. „Chłopcy” z klasy 2c z Bartoszowa

Kategoria soliści 0-3
 1. Bianka Wasilewska
2. Mila Mościwski
3. Milena Nurzyńska

Kategoria soliści 4-8
1. Lourenco Diogo
2. Hania Bybel
3. Zuzia Płaskoń

Kategoria dorośli
1. Henryk Grzywa
2. Maja Majchrzak
3. Piotr Żółkiewski
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 Cyfrowe GOKi

Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu bierze czynny udział w pro-

jekcie pn.: „Cyfrowe Goki - NUTS 
legnicko-głogowski”. Dzięki temu, 
w ciągu ostatnich tygodni, mógł 
zaprosić uczniów Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego na cykl interak-
tywnych warsztatów.

Pierwsze z zajęć poświęcone były kolo-
rowej i kreatywnej zabawie z Hey Clay - 
masą piankową, z której w  łatwy sposób 
można formułować kształty, zaprojek-
towane na tablecie, a także grze plan-
szowej Ubongo. 

Na kolejnym spotkaniu młodzi 
amatorzy technologii poznali podstawy 
programowania z wykorzystaniem 
tabletów wraz z wesołą grą „Scottie Go!”, 
w której zadanie polega na pomocy Mar-
sjaninowi w powrocie do domu. 

Druga tura warsztatów poświęcona by-
ła długopisom 3D i była to niesamowita 
przygoda związana z projektowaniem 
ko n s t r u k c j i  p r z e s t r z e n n y c h , 
pobudzaniem wyobraźni i logicznego 
myślenia. Na ostatnich zajęciach 
uczestnicy przenieśli się w trójwymia-
rowy świat, dzięki okularom 3D. Zaba-
wa była świetna - twórcza i kreatywna. 
I kto wie, może to właśnie wśród naszej 
gminnej młodzieży drzemią przyszłe 
technologiczne talenty? Każda pasja 
gdzieś się przecież zaczyna...

Wesoło i interaktywnie
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Spotkanie autorskie

„Zamknij oczy i gnaj”- to 
życiowe motto Izabeli, głów-

nej bohaterki najnowszej powieści 
obyczajowej Kamili Mitek pt.: «Ży-
cie last minute». I to właśnie od roz-
winięcia tej myśli rozpoczęło się 
spotkanie autorskie z naszą lokalna 
pisarką, które odbyło się w sali ban-
kietowej. 

Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu. I był to, jak należało się spodziewać,  
wieczór pełen niespodzianek, zarówno 
dla gości, jak i dla samej autorki.

Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak 
przebiegała praca nad powieścią „Życie 
last minute”, o czym ona opowiada, skąd 
pisarka czerpała inspiracje i jak wyglą-
dał proces wydawania książki. Zdradzi-

Życie last minute w rytmie tanga
ła również, jakie są jej pisarskie plany 
na przyszłość. 

Spotkanie urozmaiciły mini-pokaz 
taneczny, w wykonaniu Ali i Kuby ze 
Szkoły Tańca Sportowego Towarzyskiego 
Impuls z Prochowic, a także przepiękny 
występ Iwony Niedbały w utworze 
„Niech żyje bal”, które nawiązywały do 
przygód bohaterów powieści. 

Ponieważ książka porusza temat st-
wardnienia rozsianego, któremu przyp-
isany jest kolor pomarańczowy, goście 
zostali uraczeni przepyszną zupą 
dyniową, przygotowaną przez  Mas-
terChef Renatę Semeniuk. Był również 
czas na zdobycie książki z indywidualną 
dedykacją od autorki.

«Życie last minute» polecamy, i cze-
kamy na kolejne powieści pani Kamili.
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Sport

Jak w każdym numerze Wieści 
z Legnickiego Pola i tym razem 

zaglądamy do gminnej Akademii 
Sportowej Rycerz Legnickie Pole. 
Od naszej ostatniej wizyty upłynęły 
ponad dwa miesiące i śmiało może-
my stwierdzić, że… sportowcem się 
jest, a nie się bywa. 

Nasi Rycerze są tego doskonałym 
przykładem - mimo zakończonych 
z końcem października sezonu roz-
grywek DZPN, intensywnie trenują 
oraz próbują swoich sił w lokalnych 
turniejach, czy towarzyskich sparin-
gach. Od listopada do Akademii do-
łączyli nowi, licencjonowani trenerzy: 
Tomasz Kociszewski i Bartłomiej Ha-
manowicz, którzy wraz z Martinsem 
Ekwueme oraz Arturem Młynarczy-
kiem, dbają o rozwój naszych najmłod-
szych sportowców. 

W nowym składzie po raz pierwszy 
mieli okazję pokazać się 4 grudnia, pod-
czas Turnieju „Decathlon Futsal Cup”, 
gdzie barwy Rycerza dumnie reprezen-
towały Żaki. Orliki wybrały się nato-
miast do Udanina na towarzyski mecz 
z drużyną z Konar. Obie grupy wzięły 
również udział w Turnieju organizowa-
nym przez Total FTBL w hali RCS w Lu-
binie, gdzie ćwiczyli swoje umiejętności 
gry zespołowej, taktyki oraz celności. 

Wiemy także, że na początku grud-
nia odwiedził Rycerzy nikt inny, jak 
Święty Mikołaj. Nasi sportowcy są bo-
wiem zawsze zdyscyplinowani i bar-
dzo grzeczni (a przynajmniej bardzo 
się starają). Upominki, które otrzymali, 
zostały przygotowane przez Mikoła-
ja i jego, jak zawsze niezawodne, elfy 
(rodziców). 

Treningi odbywają się regularnie we 
wtorki i czwartki. Rycerze cały czas są 
otwarci na nowych członków druży-
ny, zarówno chłopców, jak i dziewczę-
ta. Wszystkich szczegółów szukajcie 
w biurze GOKiS (76 85 82 827), bądź 
u koordynatora Akademii (728 861 293). 
Do zobaczenia na boisku.

Rycerze w grze
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Zawody strzeleckie

Pod koniec października odbył się 
pierwszy w historii Gminy Le-

gnickie Pole, Piknik Strzelecki z oka-
zji uczczenia rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Polski w dniu 11 li-
stopada 1918 r. Tego dnia strzelnica 
w Krotoszycach zgromadziła blisko 
100 osób. 

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym 
apelem z udziałem proporców Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych i sztanda-
rów. Następnie, po krótkim instruktarzu, 
rozpoczęły się zawody strzeleckie, pro-
wadzone pod czujnym okiem członków 
Stowarzyszenia KRYZA. 

,- Miło było spotkać tylu aktywnych lu-
dzi, którzy z zainteresowaniem słuchali 
jak posługiwać się bronią, a następnie 
wzorowo wykorzystali wszystkie wska-
zówki w praktyce. Choć strzelanie jest 
wymagającą dyscypliną sportową, tego 
dnia towarzyszyła nam pozytywna ener-
gia i radość. Z takimi ludźmi pracuje się 
najlepiej. Mam nadzieję, że jeszcze się 
spotkamy w tym miejscu - podkreślił 
Stanisław Dwojak, prezes Kryzy.

Walczyli o puchar wójta
Do dyspozycji uczestników były 4 sta-

nowiska, przy których można było spró-
bować swoich sił w strzelaniu z karabinu 
pneumatycznego i karabinu sportowe-
go oraz pistoletu centralnego zapłonu 
i pistoletu sportowego. Dodatkowymi 
atrakcjami było strzelanie z łuku, cen-
na lekcja pierwszej pomocy oraz po-
kaz ratowników Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Mieszkańcy naszej gminy, 
zarówno starsi, jak i młodsi do końca 
dzielnie walczyli o miejsca na podium. 
Takie dni cieszą, integrują i zostają w pa-
mięci na długo. 

Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli 
swoją cegiełkę do organizacji wydarze-
nia a były to: Stowarzyszenie KRYZA, 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Le-
gnickim Polu, Energetyka Grupa KGHM, 
Pracownia RUKA Projekt, OSP Legnic-
kie Pole, OSP Taczalin, OSP Krotoszyce, 
MDP Legnickie Pole, MDP Taczalin, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim 
Polu, Szkolna Sekcja Strzelecka. Dzię-
kujemy również zaproszonym gościom 
i uczestnikom zawodów. Wszystkim na-
leżą się szczere gratulacje.

PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU:
KOBIETY:
1. Jadwiga Gawron,
2. Anna Lubczyk,
3. Monika Czernicka.
MĘŻCZYŹNI:
1. Paweł Skąpski,
2. Dominik Marć,
3. Tomasz Kuciewicz.

PISTOLET SPORTOWY:
DZIEWCZYNKI:
1. Kalina Plezia,
2. Katarzyna Wan,
3. Nikola Paruch.
CHŁOPCY:
1. Kamil Ślązak,
2. Emil Hajduk,
3. Mikołaj Skupień.
KOBIETY:
1. Anna Lubczyk,
2. Monika Gałęza,
3. Małgorzata Kubik.
MĘŻCZYŹNI:
1. Krzysztof Stroński,
2. Krystian Żygadło,
3. Dariusz Wojtkowiak.

KARABIN SPORTOWY:
DZIEWCZYNKI:
1. Dominika Piórek,
2. Katarzyna Wan,
3. Julia Marcinkiewicz.
CHŁOPCY:
1. Bartosz Molski,
2. Emil Hajduk,
3. Michał Jakubów.
KOBIETY:
1. Ewa Hoszowska,
2. Małgorzata Kubik,
3. Monika Czernicka.
MĘŻCZYŹNI:
1. Przemysław Łupkowski,
2. Jacek Karwan,
3. Rafał Tymków.

W kategoriach grupowych wyniki 
prezentowały się następująco:
KARABIN SPORTOWY:
MDP Legnickie Pole,
Szkolna Sekcja Strzelecka,
MDP Taczalin.

KARABIN PNEUMATYCZNY:
MDP Legnickie Pole,
Szkolna Sekcja Strzelecka,
MDP Taczalin.

Medale i puchary wręczyli: Piotr Karwan, Radny 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Arkadiusz 
Janusz, Prezes Energetyki Sp. z o.o., Rafał Plezia, 
Wójt Gminy Legnickie Pole i Stanisław Dwojak, 
Prezes Stowarzyszenia Kryza. Jeszcze raz 
wszystkim gratulujemy i zapraszamy za rok!

Wyniki:
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 Uwaga talenty

To, że nasza gmina gromadzi wie-
le talentów, to już wiemy. Są to 

osoby w różnym przedziale wieko-
wym i różnych talentach. W gru-
dniowym wydaniu mamy zaszczyt 
przedstawić Państwu dwóch braci 
z Legnickiego Pola – Konrada i Bar-
tosza Bielewiczów. To oni, wraz ze 
swą drużyną zdobyli Puchar Pol-
ski na Mistrzostwach Polski Mło-
dzików w piłce ręcznej, w sezonie 
2021/2022. 

Od czterech lat należą do Młodzie-
żowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej 
„Siódemka” w Legnicy, a za sobą mają 
niejeden sukces. Udało nam się namó-
wić na rozmowę chłopców i ich mamę, 
panią Joannę Bielewicz. Rozmowę prze-
prowadziła Natalia Czernicka.

 → Jak zaczęła się przygoda chłopców 
z piłką ręczną? 

J: - Zaczęła się 4 lata temu. Nigdy wcze-
śniej nie pomyślałabym, że będą grali 
akurat w piłkę ręczną. Zaczynali rozwi-
jać się w piłce nożnej, ale los potoczył 
się inaczej. Jak się teraz okazuje, na ko-
rzyść moich synów. 

 → Chłopcy grają w Siódemce, na ja-
kiej pozycji? 

J: - Bartek gra na lewym skrzydle i kole. 
Konrad lewe skrzydło i lewe rozegranie. 

 → Czyli współpraca musi być. Dobrze 
dogadujecie się na boisku? Tak do-
brze jak brat z bratem w domu? 

B: - Raczej nie ma problemu, a na bo-
isku dogadujemy się bez słów. Na pew-
no dużo lepiej niż w domu. 

 → Jak często odbywają się treningi? 
Czy przed mistrzostwami było ich 
znacznie więcej? 

K: - Treningi odbywają się cztery razy 
w tygodniu, przed mistrzostwami nic 
się nie zmieniło, trener przez półtorej 
godziny wyciskał z nas ostatnie poty.

 → Dlaczego piłka ręczna a nie wyżej 
wspomniana przez waszą mamę, 
nożna?

B: - Kiedyś graliśmy w piłkę nożną, ale 
to już zamknięty etap. Po tym czasie 
szukaliśmy nowych wyzwać i tak wpadł 

Z Legnickiego Pola na Igrzyska? 

pomysł do głowy, aby spróbować swoich 
sił w piłce ręcznej. Jest dużo ciekawsza 
niż piłka nożna, przynajmniej dla nas.

 → Dlaczego piłka nożna to zamknię-
ty etap?

B: - Drużyna, w której graliśmy roz-
padła się.

 → A próbowaliście swoich sił w innej 
dyscyplinie sportu, która z czasem 
okazała się niewłaściwa?

K: - W podstawówce chodziliśmy cztery 
lata na basen, lecz obaj stwierdziliśmy 
że to nie to. Potem zaczęła się przygo-
da z piłką nożną, ale tak jak wspomi-
nał Bartek - drużyna nam się rozpadła.

 → I wtedy trafiliście na piłkę ręczną? 
To był strzał w dziesiątkę? 

K: - Tak, dokładnie. Takie powołanie 
czuje się od początku. I tak było w przy-
padku piłki ręcznej. Wiem, że ona zo-
stanie z nami na długie lata. Do tego też 
będziemy dążyć. 

 → Czyli piłka ręczna jest waszą jedyną 
i prawdziwą pasją?  

K: - Tak.
 → Bartek, jak dużo musieliście poświę-
cić, aby dojść do miejsca, w którym 
się aktualnie znajdujecie?

B: - Dużo czasu, energii, poświeceń 
i wyrzeczeń. 

 → Gdzie odbyły się tegoroczne mi-
strzostwa Polski? Z jakim klubem 
walczyliście w finale?

B: - Mistrzostwa odbyły się w Ostro-
łęce, a w finale graliśmy z Poznaniem.

 → Jak wyglądał ten mecz? Mieliście 
przewagę, czy było to wyrównane 
spotkanie? 

B: - Przyznam szczerze, że był to bardzo 
dobry mecz z naszej strony. Rywalizacja 
była bardzo zacięta, tak naprawdę gra-
liśmy bramka za bramkę. Ostatnie mi-
nuty były bardzo emocjonujące, ale to 
my mieliśmy przewagę. Myśl o wygra-
nej dodawała nam jeszcze więcej energii 
i udało się, po chwili byliśmy najszczę-
śliwszymi zwycięzcami. 

 → - Powiem szczerze, że słuchając wa-
szej opowieści, mam gęsią skórkę. 
Był duży stres? Czy rodzice Was 
tego dnia dopingowali osobiście?

K: - Tak naprawdę, emocje nie opusz-
czają nas do dzisiaj. Lubimy o tym opo-
wiadać i przeżywać to na nowo. A stres 
był ogromny. Nasi rodzice przyjechali 
do na finał do Ostrołęki i trzymali za 
nas mocno kciuki.

 → - Super, dumni rodzice to kolejny 
klucz do sukcesu, prawda?

J: - Oj tak, jestem taka szczęśliwa i dum-
na.

 → - A widzi Pani synów za parę lat w re-
prezentacji, na Igrzyskach, mistrzo-
stwach świata czy Europy?

J: - Mam taka nadzieję. Bardzo bym 
tego chciała. 

 → - Trzeba walczyć o marzenia… A wy 
chcielibyście kiedyś zagrać w bar-
wach reprezentacji Polski?

B: - Tak, oczywiście.
 → - Dziękuję za rozmowę i życzę jesz-
cze więcej sukcesów.

 
Suplement
- To są bardzo zdolni piłkarze, z ogromnym 

talentem i bardzo dobrymi cechami moto-
rycznymi. Szybkość, siłę i koordynację potra-
fią prezentować podczas meczów i treningów. 
Dzięki temu robią ustawiczne postępy. Mają 
silne charaktery i to w nich lubię – ocenił bra-
ci trener Zygmunt Woźniczak, dyrektor klubu 
i jeden z najbardziej zasłużonych szkoleniow-
ców w naszym regionie, wychowawca wielu 
reprezentantów Polski.  



31www.legnickiepole.pl

N R  1 2  ( G R U D Z I E Ń  2 0 2 2 )

Litery w kolorowych polach, czyta-
ne kolejno rzędami, utworzą roz-

wiązanie.

Poziomo:
4) obchodzi imieniny 24 grudnia
6) msza odprawiana w noc wigilijną
8) … świąteczne, zimowa przerwa od nauki w szkole
10) … Skrzynecka, wykonawczyni piosenki „Oszaleli anieli”
11) narodził się w Betlejem
12) roślinka, pod którą można komuś skraść całusa
13) składnik potrawy z określenia 24 pionowo
14) ryby na wigilijnym stole
18) „Mizerna, cicha … licha, pełna niebieskiej chwały”
20) … śniegu, w mig topnieje na dłoni
22) zimowa przejażdżka saniami zaprzężonymi w konie
23) Konstanty Ildefons, autor wiersza „Przed 
zapaleniem choinki”
26) … Czterech Skoczni, organizowany na przełomie 
grudnia i stycznia
27) niejedno na jarmarku bożonarodzeniowym
28) do opatulenia szyi, gdy mróz i wieje

Pionowo:
1) Kopciuszek – kareta, Święty Mikołaj – ?
2) przedszkolaki ulepią go ze śniegu
3) podstawki pod choinki
5) autor jednej z Ewangelii, opisujący narodziny Chrystusa
7) inny pod choinką, inny pod Grunwaldem
8) rozświetlają niebo w noc sylwestrową

Rozrywka

Krzyżówka

9) od Mikołaja dla niegrzecznych dzieci
12) widowisko sceniczne o narodzeniu Chrystusa; szopka
15) obchodzi imieniny 24 grudnia
16) „Utulże zemdlone łkaniem …”, w kolędzie „Lulajże, 
Jezuniu”
17) tryskają z kominka, ogniska

19) przebrany za rogate zwierzę – to turoń
21) zimne …, zapalane w sylwestra
23) ludzki …; czy w wigilijną noc mówią nim zwierzęta?
24) tradycyjna potrawa wigilijna z gotowanej pszenicy
25) węgielki – oczy, marchew – ? (w przepisie na 
bałwana)

Składniki:
9 jaj,
1 i ½ szklanki cukru kryształu,
1 i ½ szklanki mąki,
2-3 łyżki kakao,
1 i ½ łyżeczki proszku do pieczenia.
Wykonanie: 
Białka ubić z cukrem, stopniowo dodawać 

żółtka, a na końcu dodać mąkę wymieszaną z proszkiem 
do pieczenia i kakao. Wyłożyć na blachę 25x35 cm i upiec 
w temp. 180 C, ok. 35-40 min. Po upieczeniu przekroić 
na dwa placki. 

Masa: 
- ½ l śmietany 36%,
- 50 dkg serka mascarpone,

Słodki świat 
Małgosi z Taczalina

- 25 dkg czekolady półgorzkiej, 
- 2-3 łyżki cukru pudru, 
- 2 łyżeczki lub więcej mleka.
Wykonanie:
Czekoladę rozpuścić z mlekiem i wystudzić. Śmietanę, 

mascarpone i cukier ubić. Masę podzielić na 2 części: do 
jednej dodać czekoladę i delikatnie wymieszać.

Przełożenie ciasta: 
Ciasto ciemne – ½ masy białej – masa czekoladowa 

- ½ masy białej – ciasto ciemne. Na wierzch ułożyć wi-
śnie i polać polewą czekoladową lub według własnego 

uznania. 
Smacznego!
Ciasta i torty Pani Małgosi od lat trafiają na stoły miesz-

kańców naszej gminy i okolic. Pani Małgosia specjalizu-
je się w produkcji wyrobów cukierniczych opartych na 
sprawdzonych i naturalnych składnikach. Serdecznie za-
chęcamy do skorzystania z usług naszej wyjątkowo zdol-
nej mieszkanki Taczalina oraz do zapoznania z ofertą na 
stronie Facebook: Słodki Świat Małgosi, tel. 603 426 292.
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Zapraszamy!


