
NR 3 / LUTY 2021

Bezpłatny 
biuletyn 
informacyjny 
Gminy 
Legnickie Pole

www.legnickiepole.pl

Rok 2021 bogaty 
w inwestycje

 → O planowanych inwestycjach czytaj na str. 4

Światłowód 
w Gminie 
Legnickie Pole

 INWESTYCJE / 2  INWESTYCJE / 5  WYWIAD / 8-10

Budowa żłobka 
dla najmłodszych
ukończona

Bardzo poważnie myślę o założeniu studia do 
tatuażu i mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Nie 

robię już tego dla siebie... robię to dla moich dzieci.
Jeszcze w lutym br. Żłobek Gminny „Tęczowa 

Kraina”  zostanie otwarty. Suma uzyskanej 
dotacji wyniosła 2 750 000 złotych.

Trwają prace wykonawcze mające na celu budo-
wę światłowodowych przyłączy telekomunika-

cyjnych na terenie Gminy Legnickie Pole. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór 
na dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią → str. 11

Rozmowa z Panią Katarzyną Bajorską- Sikorą 
mieszkańcem Mikołajowic, lokalnym artystą

„Inspiracje czerpię 
z twarzy z ludzi”

Mamy bardzo dobry budżet na przyszły rok, skon-
struowany w oparciu o rozmowy oraz składane 

wnioski przez radnych, sołtysów i Mieszkańców. 

Pomimo tych trudnych czasów, w których żyjemy jest to 
dobry, ambitny i przede wszystkim zrównoważony budżet. 
Pozwala on na realizację zamierzeń i daje gwarancję dalsze-
go rozwoju naszej Gminy. 

Zabezpieczyliśmy w nim kwotę 1 682 500,00 zł na najwięk-
szą, strategiczną inwestycję, którą niewątpliwie jest przebu-
dowa drogi w Koskowicach- mówi Rafał Plezia Wójt Gminy 
Legnickie Pole. 
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Aktualności

Umowa została pod-
pisana, prace re-

montowe rozpoczęte, już 
niedługo Mieszkańcy No-
wej Wsi Legnickiej będą 
mogli cieszyć się nową 
drogą gminną. Wykonaw-
ca „Firma Drogowo-Inży-
nieryjna STOP Sp.z o.o. 
z Legnicy, zmieni jakość 
drogi, którą praktycznie 
codzienne użytkuje ponad 
100 Mieszkańców osiedla.

Oferta opiewała na kwotę 
797.378,18 zł. 

Inwestycja obejmuje re-
mont około 500 m drogi 
publicznej w Nowej Wsi Le-

Prace remontowe drogi gminnej  na osiedlu 
Złotniki w Nowej Wsi Legnickiej rozpoczęte

gnickiej, na osiedlu Złotniki.
Na inwestycję składają się 

następujące elementy:
•	 wykonanie rozbiórki sta-

rej nawierzchni jezdni 
i miejsc postojowych;

•	 wykonanie nowej na-
wierzchni jezdni i miejsc 
postojowych z kostki 
brukowej;

•	 regulacja istniejących 
wpustów, włazów i za-
suw.

Plac budowy został prze-
kazany firmie remontowej, 
planowo roboty winny za-
kończyć się do końca I kwar-
tału br.

Trwają prace wykonaw-
cze mające na celu bu-

dowę światłowodowych 
przyłączy telekomunika-
cyjnych na terenie Gminy 
Legnickie Pole. 

W każdej z miejscowo-
ści Mieszkańcy będą mieli 
możliwość przyłączenia się 
do nowo wybudowanej sieci 
światłowodowej zapewniają-

Światłowód w Gminie 
Legnickie Pole

cej nową jakość połączenia 
z internetem. Prace wyko-
nawcze rozpoczęto od wsi 
Raczkowa i Legnickie Pole. 
W informacji pozyskanej 
od inwestora roboty w tych 
miejscowościach zmierza-
ją ku końcowi, a projektanci 
przygotowują ostatnie uzgod-
nienia. Do końca 2021r. pla-
nowane jest zakończenie całej 
inwestycji. 

Żłobek Gminny „Tęczowa 
Kraina „ w Legnickim Polu 
zaprasza na dzień otwarty 

20 lutego 2021 r. 
od godz. 10:00 do 16:00

Dzień otwarty pozwo-
li przedstawić naszą 

placówkę jako środowisko 
przyjazne dziecku, otwar-
te na jego potrzeby oraz 
wychodzące naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców. 

Celem dnia otwartego jest 
przede wszystkim poznanie 
organizacji dnia w żłobku 
oraz integracja dzieci pod-
czas wspólnych zabaw. Dzieci 
będą miały okazję poznać at-

mosferę zabaw i zajęć w żłob-
ku. Wszystkich przybyłych 
gości serdecznie powita Panie 
Dyrektor. Dzieci będą miały 
okazję poznać swoich rówie-
śników, mogły również oswo-
ić się z nowym miejscem, aby 
chętnie i bez obaw do niego 
wrócić. Rodzice będą mieli 
możliwość rozmowy między 
sobą oraz z opiekunami pra-
cującymi w różnych grupach.

Zapraszamy!
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Okiem radnego

Sesja tzw. Budżetowa jest naj-
ważniejszą sesją w ciągu roku. 

To właśnie na niej, my Radni Gmi-
ny Legnickie Pole głosujemy nad 
najważniejszym dla Mieszkańców 
dokumentem jakim jest budżet na 
kolejny rok, w którym zapisane są 
m.in. inwestycje. 

Czyli faktyczne działania, dzięki 
którym rozwijamy naszą gminę i po-
prawiamy warunki życia Mieszkań-
com. Niestety, nie wszyscy Radni 
z opozycji to rozumieją. Zamiast 
skupić się na budżecie i planowanych 
inwestycjach, to dla nich ważniejsze 
było „wybrać za wszelką cenę” radne-
go Adama Binka, którego zrobili Prze-
wodniczącym Komisji Rolnictwa, 
Ekologii i Gospodarki Przestrzennej. 
Moim zdaniem opozycja zachowa-
ła się nieetycznie. Radny Binek wy-
szedł z sesji przed głosowaniem we 
własnej sprawie i nawet nie zdążył 
się wypowiedzieć na ten temat. 

Jako Radny nie wyobrażam sobie, że 
mógłbym w taki sposób się zachować. 
Jak dla mnie jest to brak szacunku 
nie tylko dla pozostałych radnych, 
ale w szczególności dla Mieszkańców.

Radny Binek jest dla Mieszkańców i powinien być obec-
ny przy podejmowaniu uchwały. Tak się jednak nie stało. 
Opozycja wykorzystując swoją większość nawet nie pod-
jęła z nami dialogu w tej sprawie. Po prostu dla opozycji 
liczy się tylko władza.  Swoim zachowaniem pokazali 
na czym im przede wszystkim zależy.

Wrócę jeszcze do budżetu, bo to należy również mocno 
podkreślić, że Radny Adam Binek był przeciw budżetowi 
mimo, że w Mąkolicach zaplanowana jest modernizacja 

„O czym powinna być 
sesja budżetowa ?”

drogi. Dla mnie to jest absurd, że-
by głosować przeciwko temu, co jest 
dla Mieszkańców ważne. A każdy 
kto był w Mąkolicach bardzo dobrze 
wie, że droga wymaga natychmia-
stowego remontu, gdyż jej stan mo-
że doprowadzić do ludzkiej tragedii.  
Muszę również odnieść się do za-
chowania Przewodniczącego Rady. 
Jak dla mnie w trakcie sesji był on 
najbardziej niezrozumiały. Radny 
Dariusz Szczerba najpierw chciał 
żeby wójt przeznaczył 50 000,00 zł 
na drogę koło przystanku w Kłęba-
nowicach. Wójt przychylił się do je-
go wniosku i wpisał do budżetu tą 
inwestycję. I co na to Radny Szczer-
ba? Wstrzymuje się od głosu! Jak dla 
mnie to delikatnie mówiąc, niepo-
ważne, tym bardziej, że sam radny 
wnioskował o zmianę, a przy gło-
sowaniu nie potrafił się dookreślić.  
Dużo by mówić o poczynaniach tej 
tzw. opozycji. Krótko reasumując na-
leżałoby zadać sobie pytanie, jaka 
jest rola radnego? Czyje wnioski i po-
stulaty ma realizować poprzez swoją 
działalność? Odpowiedź jest krótka 
– rolą radnego jest służyć Mieszkań-
com i realizować ich wolę. Niestety, 

niektórzy zapomnieli o tym dzień po wyborach w 2018 
roku i swoją działalność w radzie gminy skupili na sła-
bych wojenkach personalnych, które służą im, a nie Miesz-
kańcom. Na szczęście już za 2 lata wybory i na pewno 
Mieszkańcy docenią działania swoich przedstawicieli. 
O innych radnych nie będę się na razie wypowiadał, ale 
ciśnie mi się na usta jedno krótkie zdanie – grupa intere-
sów, której zabrano możliwość beztroskiego korzystania 
z pieniędzy publicznych.

Opozycja wykorzystując 
swoją większość nawet 

nie podjęła z nami 
dialogu w tej sprawie. 
Po prostu dla opozycji 
liczy się tylko władza.  
Swoim zachowaniem 

pokazali, na czym 
im przede wszystkim 

zależy.

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

Okiem 
Radnego

Radny Gminy Legnickie Pole  
Jacek Swacha
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Inwestycje

Mamy bardzo do-
bry budżet na przy-

szły rok, skonstruowany 
w oparciu o rozmowy oraz 
składane wnioski przez 
radnych, sołtysów i Miesz-
kańców. 

Pomimo tych trudnych cza-
sów, w których żyjemy jest 
to dobry, ambitny i przede 
wszystkim zrównoważony 
budżet. Pozwala on 
na realizację zamie-
rzeń i daje gwaran-
cję dalszego rozwoju 
naszej Gminy. Zabez-
pieczyliśmy w nim 
kwotę 1 682 500,00 zł  
na największą, strate-
giczną inwestycję, któ-
rą niewątpliwie jest 
przebudowa drogi 
w Koskowicach- mó-
wi Rafał Plezia Wójt 
Gminy Legnickie Po-
le. Są również wpisane 
inne inwestycje rów-
nie ważne dla Miesz-
kańców jak: budowa 
chodnika w Mikołajo-
wicach i Gniewomie-
rzu, modernizacja 
drogi w Kłębanowi-
cach, Taczalinie, Racz-
kowej, Legnickim Polu, 
Mąkolicach, a tak-
że rozpoczęcie pro-
cesu inwestycyjnego 
związanego z budo-
wą świetlicy w Miko-
łajowicach. Oczywiście 
to są inwestycje pla-
nowane. Już w 2019 
r. udowodniliśmy, że 
to co założyliśmy sobie 
w budżecie kończy-
my z wynikiem o kil-
ka milionów złotych 

Rok 2021 bogaty w inwestycje
lepszym. Nie mam wątpli-
wości, że taki będzie też na-
stępny rok. Już teraz mamy 
założonych kilka wniosków, 
które czekają na pozytywne 
rozstrzygnięcie. Jestem prze-
konany, że wynik tegoroczny 
nie tylko osiągniemy, ale też go 
poprawimy. Zdaję sobie spra-
wę, że Mieszkańcy mają wiele 
oczekiwań, ale niestety budżet 
nie jest z gumy i nie można 

zrealizować wszyst-
kich zamierzeń, bez 
zapewnienia na 
nie odpowiednich 
środków finan-
sowych. Cieszy-
my się, że mimo 
wszystko mogliśmy 
przygotować  bu-
dżet prorozwojo-
wy- dodaje Wójt.  
Dzięki oszczęd-
nościom oraz pro-
wadzeniu polityki 
zrównoważonego 
budżetu, a także 
pozyskanym środ-
kom zewnętrznym, 
w okresie od koń-
ca 2018 r. poziom 
zadłużenia Gmi-
ny Legnickie Pole 
zmniejszył się o po-
nad 1 250 000,00 zł 
- mówi Aleksander 
Ciempka, Skarbnik 
Gminy Legnickie 
Pole. 

Jest to doskonały 
przykład na to, że 
można oszczędzać 
i prowadzić wielo-
milionowe inwesty-
cje, a tym samym 
rozwijać gminę 
i dbać o Mieszkań-
ców.

Zabezpieczyliśmy 
kwotę 1 682 500,00 zł  

na największą, 
strategiczną 

inwestycję, którą 
niewątpliwie jest 

przebudowa drogi 
w Koskowicach- mówi 

Rafał Plezia Wójt 
Gminy Legnickie Pole.
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Inwestycje

Wycinka drzew 
W Bartoszowie oraz 

w Legnickim Polu 
zostały wykonane prace 
związane z wycinką drzew 
zagrażających bezpieczeń-
stwu zarówno pieszych 
jak i w ruchu komunikacyj-
nym. 

Jeszcze w lutym br. Żło-
bek Gminny „Tęczowa 

Kraina”  zostanie otwarty.

Na to przedsięwzięcie gmi-
na przeznaczyła nierucho-
mość budzącą od kilku lat 
kontrowersje wśród Miesz-
kańców gminy. Zakupiony 
jeszcze przez poprzedniego 
wójta stary motel, na który 
nikt nie miał pomysłu, sta-
nie się teraz siedzibą nowej 
placówki dla najmłodszych 
Mieszkańców naszej gminy.

Warto zaznaczyć, że jest to 
najnowocześniejszy żłobek 
w regionie. Na jego budowę 

Prace były prowadzone pod 
nadzorem osoby posiadającej 
uprawniania dendrologa i zo-
stały wykonane w sposób szyb-
ki oraz mało uciążliwy. Mając 
na względzie potrzeby użyt-
kowników dróg miejsca wycin-
ki nie były wyłączone z użytku.

Budowa żłobka 
ukończona

Gmina Legnickie Pole, z Wój-
tem Gminy, Rafałem Plezia 
na czele, uzyskała dotację 
w wysokości 2 750 000 zło-
tych. Odbyło się to w ramach 
programu, zorganizowanego 
przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, 
w konkursie „ MALUCH + 
Edycja 2020”. 

Liczymy na to, że zainte-
resowanie rodziców będzie 
bardzo duże i nowa pla-
cówka ułatwi aktywność 
zawodową dorosłym, a naj-
młodszym mieszkańcom za-
pewni pełną i profesjonalną 
opiekę.

Wartość dotacji 
2 750 000 zł

W czasie panującej 
pandemii pamięta-

my o naszych seniorach, 
którzy z przyczyn zdrowot-
nych, finansowych czy po 
prostu życiowych znalazły 
się w bardzo ciężkiej sytu-
acji. 

Dzięki wsparciu darczyń-
ców, w tym Radnego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskie-
go Piotra Karwana udało się 
przygotować 100 paczek dla 

Dla najbardziej potrzebujących osób 
najbardziej potrzebujących. 
Akcja jest przeprowadzana 
już od trzech lat i stała się  
tradycją w naszej Gminie. 
W spotkaniach z seniorami 
bierze udział osobiście Wójt 
Gminy Legnickie Pole Rafał 
Plezia. Paczki to jeden sposób 
pomocy. Drugim jest zapewne 
zakupiony, za środki przeka-
zane przez darczyńców, sprzęt 
AGD w tym m.in. piekarniki, 
zmywarki oraz podgrzewacz 
wody. Cały czas myślimy o na-

szych seniorach, tam gdzie 
jest to możliwe staramy się 
pomagać, jednocześnie przy-

pominając im, że są potrzeb-
ni i o nich pamiętamy- mówi 
Wójt Rafał Plezia.
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Biznes

Rozmowa z Panem 
Piotrem Podrazą, 

mieszkańcem Koskowic, 
lokalnym przedsiębiorcą 
prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą 
Wulkanizacja AUTO PRO 
Piotr Podraza w KOSKO-
WICACH.

 → M-Skąd narodził się po-
mysł na stworzenie wła-
snej firmy?

P- Moją pierwszą pracą by-
ła praca w wulkanizacji. Po 
jakimś czasie poczułem, że 
to jest coś, co mógłbym ro-
bić na własną rękę, że można 
pracować u siebie, być dla sie-
bie szefem. Widziałem w tym 
większą swobodę życia, nikt 
nade mną nie stoi i sam decy-
duję o tym, co chcę robić i jak 
chcę robić. To było głównym 
argumentem. Drugi aspekt, to 
kwestie urlopowe. Pracując dla 
kogoś jesteś jednak zdany na 
jego decyzję i czasem były 
z tym problemy. Natomiast 
prowadząc własną działalność 
nie mam już takiego dylematu. 
Prowadzę też nieduże gospo-
darstwo rolne i zrobienie sobie 
kilku dni wolnego, na potrze-
by pracy w gospodarstwie nie 
stanowi już problemu.

 → M-Czyli same dobre ar-
gumenty przemawiały za 
złożeniem własnej działal-
ności?

P-Tak, widziałem same plu-
sy. Chciałem podjąć próbę 
i zobaczyć, czy się uda. Do-
świadczenie miałem, więc 
była to tylko kwestia - czy to 
wypali.

„Bo często, żeby pójść dalej trzeba 
zainwestować i podjąć ryzyko”

 → M-To jakie były początki te-
go przedsięwzięcia?

P-Jak już się zrodził pomysł, 
to przyszło pytanie  „gdzie”? 
Więc zacząłem remontować 
i przekształcać pomieszczenia 
przy gospodarstwie. Tak, by 
można było wjechać samo-
chodem, żeby nie padało na 
głowę i było ciepło, jak przyj-
dzie zima. To był początek. 
Następnie zamówienie całego 
osprzętu, żeby był przyzwoity, 
dobry jakościowo. Bazuję za 
włoskich maszynach i mam 
pewność co do niezawodności 
i  jakości wykonania. Wiem, 
że to dobry poziom...i tyle. 
Dalej wszystko potoczyło się 
swoim biegiem.

 → M-Jak wspomina Pan po-
czątki? Ciężko było?

P-Pierwszy sezon, pierw-
sza zima była ze śniegiem, 
było trochę oblodzenia, więc 
pierwsi klienci się pojawia-

li, ale jeśli mam porównać to 
z dzisiejszym dniem, to moż-
na powiedzieć, że wtedy nie 
miałem za dużo pracy. Takie 
były początki .

 → M-Czy tu w regionie jest 
jeszcze jakaś firma zajmu-
jąca się wulkanizacją?

P-Tak, jest konkurencja...ale 
mam stałych klientów, któ-
rzy polecają nowych...chociaż 
wiadomo, jak to jest w każ-
dej branży, jedni odchodzą, 
drudzy przychodzą i tak to 
się kręci. Uważam, że kluczo-
we dla firmy są pierwsze dwa 
lata. Ja to porównuję do te-
go czasu, kiedy korzystałem 
z ulgi, z małego ZUS-u...i fak-
tycznie, dwa lata potrzeba, że-
by obrać ścieżkę firmy i wtedy 
widać, czy to w ogóle ma sens. 
Uważam, że te dwa lata są 
najważniejsze, wtedy wszyst-
ko się wyjaśnia. Człowiek po 
tym czasie, ma już wiedzę, 

czy biznes się uda, czy trze-
ba zamknąć, a może się prze-
branżowić...Ja zimą ruszyłem 
z wulkanizacją, a już wiosną 
postawiłem dodatkowo na kli-
matyzację, serwis i naprawy. 
Klimatyzacja uzupełnia mar-
twy sezon opon. Gdyby nie 
ta decyzja, to myślę, że dziś 
byśmy nie rozmawiali.

 → M-Patrząc na siebie, jest 
Pan zdania, że podjął Pan 
słuszną decyzję o założe-
niu własnej firmy, to był 
strzał w dziesiątkę?

P-Różne mam myśli...jestem 
zdania, że mógłbym mieć le-
piej, ale mógłbym też mieć 
gorzej...są momenty, że chciał-
bym pójść do pracy i mieć 
urlop i żeby ktoś mi za niego 
zapłacił, a są momenty, że się 
cieszę, że pracuję u siebie. Sa-
ma pandemia zweryfikowała  
moje decyzje. Wiele osób czy 
to w gastronomii, czy hote-
larstwie utraciło w tym cza-
sie pracę, a ja swoje dochody 
utrzymałem. Chociaż marzec 
był ciężki, ale udało mi się 
utrzymać firmę i nie czułem 
się zbyt zagrożony. Przecież 
nie pracujemy dla idei, tylko 
po to żeby mieć z tego jakieś 
pieniądze, bo taki właściwie 
jest cel działalności gospo-
darczej.

 → M-Prowadzenie własnej 
firmy daje poczucie nieza-
leżności. Jest się i szefem 
i pracownikiem zarazem...
daje to komfort psychicz-
ny?

P- Raz jest komfort, a raz 
człowiek rozmyśla i zacho-
dzi w głowę, jak wywiązać 

Uważam, że kluczowe dla firmy są pierwsze 
dwa lata. Ja to porównuję do tego czasu, kiedy 

korzystałem z ulgi, z małego ZUS-u...i faktycznie, 
dwa lata potrzeba, żeby obrać ścieżkę firmy 

i wtedy widać, czy to w ogóle ma sens.    
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się z wszelkiej dokumentacji 
i obowiązków, bo pod nad-
zorem środowiska i innych 
instytucji trzeba spełniać wy-
mogi.

 → M-Czyli to też jest taki cię-
żar prowadzenia firmy...

P-Tak, tu trzeba wszystko 
właściwie opisać, określić co, 
gdzie i ile idzie.

 → M-Kiedy dokładnie założył 
Pan firmę?

P-1 września 2016 roku. 
Otworzyłem się w pełni 
gdzieś koło 10/11 września, 
bo czekałem jeszcze na kil-
ka sprzętów, tak żeby ruszyć 
z kompletem narzędzi. No... 
to zaraz będzie pięć lat.

 → M-Czy mogę zapytać 
o pozyskanie funduszy do  
uruchomienia własnego 
biznesu?

P-Mając gospodarstwo nie 
mogłem zarejestrować się 
w Urzędzie Pracy jako oso-
ba bezrobotna i to mnie wy-
kluczyło z dofinansowania 
na rozpoczęcie działalno-
ści...więc ruszyłem korzysta-
jąc z własnych oszczędności 
. Później skorzystałem z kre-
dytu. Wspomogłem się ban-
kiem, bo często, żeby pójść 
dalej trzeba zainwestować 
i podjąć ryzyko.

 → M-Czy dobrze jest mieć 
własną firmę, czy to się 
opłaca?

P-Własna firma się opłaca, 
mimo, że z jej prowadzeniem 
wiąże się dużo stresu. Jeśli 
chodzi o finanse, to opłaca 
się, a jeśli chodzi o spokój, 
to różnie z tym bywa. Spro-
stanie wymogom instytucji 
kontrolujących jest bardzo 
stresujące. Samo prowadze-
nie działalności nie stwarza 
tak stresu, jak wywiązanie się 
z biurokracji, jeśli oczywiście 
chcemy, by nasza firma dzia-
łała zgodnie z przepisami.

 → M-Czy podjąłby Pan jesz-
cze raz decyzję o założeniu 
takiej firmy?

P-Nie wiem. Trudno powie-
dzieć. Może jeśli miałbym do-
brą prace w dużej firmie, albo 
państwowej, która trzymałaby 
się zasad chociażby płac, to 
wtedy mocno zastanawiałbym 
się nad założeniem własnego 
biznesu... może robiłbym to, co 
robię teraz, ale tak dodatko-
wo, jako uzupełnienie pensji...

Kwestia jest też miejsca..są 
miejsca, gdzie klientów jest 
mnóstwo, a na wiosce wia-
domo-mniej. Łatwiej Legni-
czaninowi korzystać z usług 
w Legnicy, niż jechać dalej do 
Koskowic. Nie mniej jednak 
mam klientów też z Legnicy, 
co mnie bardzo cieszy, bo to 
znaczy, że jakość usług jest za-
dowalająca. Ja podpisuję się 
pod każdym autem, które wy-
chodzi ode mnie z warsztatu. 
Bo robię to sam...podpisuję 
się swoją pracą i swoim za-
angażowaniem. Jestem odpo-
wiedzialny osobiście za jakość 
usług w mojej firmie, za każ-
de auto.  

 → M-Jaką ma Pan wizję roz-
woju firmy? Jest na hory-
zoncie jakiś cel?

P-...o tak, najbliższa wizja, 
to jest zakup maszyny do du-
żych kół rolniczych. Mamy 
region gospodarstw rolnych 
i taki sprzęt byłby bardzo 
pożądany. Mam dużo za-
pytań o te koła i chciałbym 
w pierwszej kolejności zre-
alizować tą potrzebę mojej 
firmy. To jest kolejna inwe-
stycja. Takim następnym 
marzeniem jest drugie sta-
nowisko...z profesjonalnym  
biurem, pomieszczeniami 
socjalnymi dla pracowni-
ków, ale to wizja na odległą 
przyszłość. 

Na początku tego roku 
chciałem zrealizować kup-
no tej maszyny do dużych 
kół, ale niestety pandemia 
pokrzyżowała moje plany. 
Wolałem się wstrzymać na 
jakiś czas i zobaczyć jak to 
dalej się wszystko rozwinie, 
bo nie wiemy tak napraw-
dę co nas czeka za dwa,trzy 
miesiące.

Ubolewam trochę nad tym, 

że jest problem z dofinan-
sowaniem małych firm, 
takich jak moja-jednooso-
bowych. Większe warsztaty 
mają więcej możliwości po-
zyskania dofinansowania. 
Nie ma takich programów 
skierowanych do małych fi-
remek...a nieduża suma mo-
głaby pomóc pchnąć biznes 
do przodu. 

Dobrze jest zacząć, ale wła-
sna firma to ciągła inwesty-
cja. Auta są coraz nowsze 
i co parę lat sprzęt, kompu-
ter na którym pracujemy 
jest już za stary, by obsłu-
giwać nowe modele aut...to 
też jest koszt...a jeśli się chce 
iść do przodu, to trzeba in-
westować, bo zostaniemy 
w tyle.

 → M-Bardzo dziękuję, że opo-
wiedział mi Pan swoją hi-
storię. Myślę, że zaciekawi 
ona również naszych czy-
telników. Życzę by zrealizo-
wał Pan swoje plany...

Rozmowę przeprowadził  
Mirosław Barlik
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 → Jakie cele stawia sobie Pa-
ni w pracy artystycznej ?

K-Od samego początku po-
stawiłam sobie wysoką po-
przeczkę...powiedziałam 
sobie, że nie chcę rysować 
na niskim poziomie...i za-
częłam podpatrywać filmi-
ki na youtube...tam jest tego 
mnóstwo, masa informacji...
podpatrywałam, oglądałam... 
Chciałam czegoś więcej...nie 
tylko siedzieć w ołówku. Ogól-
nie,to ja maluję od zawsze, od 
dziecka...już w przedszkolu 
wzbudzałam zainteresowanie 
pań, ciągle malowałam...i tak 
zostało i trwało. Zawsze 
chętnie brałam udział we 
wszelkich konkursach pla-
stycznych... a weszłam w to 
z taką torpedą 9 lat temu.

Już w gimnazjum wyzna-
czyłam sobie cel, że chcę iść 
do szkoły plastycznej...ale co 
taki młody człowiek w wieku 
16-stu lat może wiedzieć...by-
łam młoda, niedojrzała, by-
łam jeszcze dzieciakiem. Moje 
prace zachwyciły dyrektora 
V Liceum Ogólnokształcącego 
w Legnicy i zostałam przyjęta 
do klasy plastycznej...i byłam 
w tej szkole...5 dni.

 → M-...i co się stało? 
K-Byłam 5 dni, dlatego, że 

nie spodobała mi się klasa... 
mentalność tych ludzi była 
dziwna...sami artyści, dziwnie 
poubierani...strasznie mnie 

„Inspiracje czerpię 
z twarzy z ludzi”

Rozmowa z Panią Katarzyną Bajorską- Sikorą 
mieszkańcem Mikołajowic, lokalnym artystą

to odepchnęło i zniechęciło. 
Nie myślałam już o tej sztu-
ce...o zawodzie...taki człowiek 
durny,taki młody...

Pewnego razu spotkałam ko-
leżankę z gimnazjum i poża-
liłam się jej, że trafiłam do 
dziwnej kasy, która mi nie 
odpowiada...zapytałam co 
u niej...i ona mi odpowiedzia-
ła, że jest w Ekonomie i jest 
fajnie...więc przeniosłam się  
do ekonoma.

 → M-Myślę, że to nie chodzi 

o to, że młody człowiek 
durny...tylko ta atmosfera, 
nowe, nieznane środowi-
sko...człowiekowi ciężko 
się odnaleźć...

K-...tak,tak pewnie jest...póź-
niej nawet sam dyrektor za-
dzwonił i namawiał mnie do 
powrotu, mówiąc: „zastanów 
się, w tobie coś jest, ty masz 
potencjał...pod szlifujemy 
Cię...ty naprawdę pójdziesz 
w to...ty cały czas będziesz 
w to szła...”...no ale co?...nie 

i koniec. Niedojrzałość przy-
czyniła się do tego, że zrezy-
gnowałam.

 → M-Może brakowało ko-
goś, kto by Panią pchnął 
i wsparł w decyzji?

K-Moja mama, już nie żyje 
niestety, ale zawsze we mnie 
wierzyła...była jednak taką 
osobą, która nie naciskała...
nie chcesz, to nie, nie będę 
Cię zmuszać...może właśnie 
szkoda, że nie zmusiła...

 → M-Człowiek czasem po-
trzebuje od swoich bliskich 
takiego mocnego wspar-
cia...potrzeba takich słów 
„słuchaj nie poddawaj się”...
takie hasła dużo pomagają 
w trudnych decyzjach ży-
ciowych...

K-Tak, zgadza się.
 → M-..a kto wpłynął na Panią 

najbardziej?
K- W zasadzie, to w czę-

ści wujek, którego inspiro-
wała natura, a tak poza nim 
to nikt...Jest to zamiłowanie, 
chęć wykonywania tego, przy-
jemność. Mam bardzo niską 
samoocenę, nigdy nie wierzy-
łam w siebie...dopiero poma-
łu, jak zaczęłam obserwować, 
że to mi się udało, a kolejne 
pięknie wyszło, to ta sytuacja 
zaczęła podnosić moje poczu-
cie wartości...dało mi takie po-
czucie, że ja jednak do czegoś 
się nadaję, że może jednak 
w życiu coś mi się uda...
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Chciałam zrobić wystawę, 
ale totalnie nie wiedziałam 
jak się do tego zabrać...i nie 
zrobiłam tej wystawy...cie-
szyłam się, że coś może tutaj 
w gminie wyjdzie, ale nieste-
ty Covid19 pokrzyżował moje 
plany...ale dalej maluję...mie-
siąc temu zaczęłam tatuować 
i fajnie mi to wychodzi z cze-
go bardzo się cieszę.

 → M-Wspominała Pani wcze-
śniej o wujku, jaką miał rolę 
w Pani twórczości?

K-Mój wujek nie robił por-
tretów, bardziej zajmowała 
go natura...malował dużo ko-
ni,pracował w stadninie i to 
go inspirowało. Kiedyś były 
takie czasy, mniej pojazdów, 
więcej koni...i te konie gdzieś 
w tej jego twórczości zawsze 
mu towarzyszyły. Na swoich 
obrazach ma ujętą martwą 
naturę, las żniwa...taka tema-
tyka go zajmowała.

 → M-Natura go otaczała i in-
spirowała...

K-Tak, tylko widzi Pan, kie-
dyś nie było fotografii, on tak 
stał ze sztalugą i malował- to 
był artysta,tak...

Ja na przykład nigdy nie ma-
lowałam tak z natury...no mo-
że dzieci moje...ale to latawce 
takie, że zaraz uciekło, nie da-
ło się

 → M-Ciężko ujarzmić...
K-Chyba, że gdzieś tam na 

śpiąco, jak młoda spała, to 
próbowałam ją narysować...
ale to i tak na szybko.

 → M-Czy Pani zamiłowanie 
można nazwać karierą?

K-Nie wiem, czy kariera to 
dobre słowo...ja nie uważam 
się za jakąś artystkę, ja po pro-
stu maluję, bo to kocham, bo 
to lubię i robię to, bo mi to 
sprawia przyjemność...a naj-
większą przyjemność sprawia 
mi to, jak ktoś weźmie portret 
i powie...łał, super to zrobiłaś. 

To jest dla mnie takie satys-
fakcjonujące, że komuś się 
to podoba.

 → M-Naprawdę są piękne 
te Pani prace! ...a jeszcze 
większe zadowolenie by-
łoby, gdyby ktoś się tym 
zaraził, co? Byłby to chy-
ba taki sukces osobisty, by 
ktoś wpatrzony w to pięk-
no, które Pani tworzy, też 
tak chciał...

K-Antoś już chciałby, żebym 
wytatuowała mu Spiderma-
na...on będzie już tatuatorem, 
czasem wraca z przedszkola 
i mówi, mamo ja bym chciał 
pomalować igłą...młody ma 
potencjał, to daję mu stara 
maszynkę i działa...kto wie, 
jak się to rozwinie...wrocław-
ska tatuatorka ma 9 lat..tak-
że...wszystko przed nami.

Ja bardzo poważnie myślę 
o założeniu studia do tatu-
ażu i mam nadzieję, że mi to 
wyjdzie. Nie robię już tego 
sama dla siebie...robię to też 
dla moich dzieci.

 → M-To teraz bardziej tatu-
owanie, czy nadal ryso-
wanie?

K-Zdecydowanie tatuowa-
nie, tak.

 → M- Czyli, to taka ewolucja?
K-Z malarstwa nie ma ta-

kich funduszy, trzeba było-
by mieć pomysł na siebie...
są tacy artyści, którzy tworzą 
z głowy ... ja też nie mam ta-

kiego wykształcenia...Ekonom 
mnie niestety nie przygotował 
w tym temacie.

 → M-...ale mając talent,a nie 
mając specjalistycznej 
szkoły, można zrobić ja-
kiś kurs...

K-...ale po co mi ten kurs...ja 
wiem jak mam tworzyć, po 
prostu ja na to patrze i robię 
po swojemu, nie mam jakichś 
zasad, czy reguł...ja patrzę i ry-
suję...z ołówkiem...kolega mó-
wi, że jestem jak drukarka. 
Mąż zachwyca się moim pra-
cami. Nie mówię, że wszystko 
mi wychodzi, bo nie jestem 
ideałem...czasem człowiek ma 
słabsze dni, brak natchnienia 
i nie idzie...

Ostatnio miałam taką sy-
tuację, gdzie kompletnie nie 
czułam tego...miałam zrobić 
na zamówienie portret pan-
ny młodej i jej przyszłego mę-
ża...i nie mogłam się do tego 
zabrać, no nie wychodziło...
efektem końcowym była od-
mowa realizacji zamówienia-
...i tyle...tak czasem jest.

Nie zawsze jest tak, że moje 
prace się wszystkim podobają, 
nie zawsze wszyscy wyrażają 
pozytywne opinie.

 → M-Tak jest w życiu...
K-Tak,zawsze się znajdzie 

ktoś, komu się coś nie podoba.
 → M-Oczywiście, że tak...są 

różne gusta. Przeglądałem 
galerię Pani prac i jestem 

zahipnotyzowany...a Pani, 
z którego dzieła jest naj-
bardziej dumna?

K-Myślę, że z tego, gdzie są 
koniki i wykopki...fajne to jest 
bardzo...bardzo się mi to po-
doba...to też jest z fotografii 
zrobione...i fajnie wyszło...my-
ślę, że tak,jak ma być.

 → M-To jest taki Pani numer 
jeden?

K-Tak, jest to takie staro-
polskie...takie fajne. Dużo też 
mam portretów, które mi się 
podobają. Na przykład portret 
mojej mamy fajnie wyszedł, 
jest taki realistyczny.

 → M-Co Panią inspiruje?
K- Skąd czerpię inspiracje? 

Nie wiem...w zasadzie chyba 
sama z siebie...fotografia,ja-
kieś fajne zdjęcie...

 → M-...i  myśli sobie Pani, 
chciałabym to naryso-
wać, tak?

K-Tak właśnie. Bardzo lu-
bię anioły, mroczne tematy 
też...lubię malować emocje...tu 
jest na przykład namalowana 
kobieta w smutku...miałam 
ochotę namalować smutek. 
Potem chciałam namalować 
radość, rozczarowanie. Lubię 
malować twarze, bo w nich 
jest wszystko...popatrzysz 
w oczy i wiesz co jej jest, smut-
na, cz radosna...właśnie in-
spiracje czerpię z twarzy 
z ludzi...bardzo lubię malo-
wać ludzi...krajobrazy też są 
fajne...takie gdzie widać jakąś 
magię, na przykład zachody 
słońca, ale jednak ta twarz, 
to jest to, co mnie najbardziej 
interesuje. Jeśli chodzi o ta-
tuowanie, to też pójdę bar-
dziej w portret. Ja wiem już 
gdzie dać światło, gdzie jest 
cień...malując 9 lat, to się już 
wie...tylko zmieniam tu narzę-
dzie pracy, muszę wiedzieć 
jak manewrować tą igłą, żeby 
wyszedł ten cień...i to nie jest 
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wcale łatwe...ucząc się tego, to 
naprawdę trzeba wiedzieć, 
jak to zrobić.

 → M-Zadam Pani takie oczy-
wiste pytanie: dlaczego Pa-
ni robi to,co robi?

k-Bo to kocham!
 → M-O takiej odpowiedzi my-

ślałem...a w jaki sposób Pa-
ni pracuje, jakby Pani to 
określiła?

K-Zawsze staram się, żeby 
moja praca była bardzo do-
pracowana, doszlifowana, 
żeby każdy szczegół był za-
chowany, żeby to było takie 
łał...bardzo się staram, staram 
się być bardzo dokładna.

Chciałam kiedyś zrobić pre-
zent księdzu Sebastianowi, 
którego darzyłam sympatią 
i którego pożegnanie zbiegło 
się w czasie z chrztem mo-
jej córeczki...namalowałam 
piękny obraz Jezusa z owiecz-
kami...ale spałam tylko trzy 
godziny, bo praca musiała być 
dopracowana.

 → M-Jaka była reakcja księ-
dza na Pani dzieło? Ade-
kwatna do poświęconego 
czasu i wysiłku?

K-Szczerze, to nie wiem...
wszystko działo się tak szybko 
i w ogromny zamieszaniu, że 
nie widziałam reakcji...ale mo-
że kiedyś sprzeda moją pracę 
za duże pieniądze. Mój sąsiad 
mówi, że artyści ponoć, krót-
ko żyją...a ich prace doceniane 

są dopiero pośmiertnie...tak-
że mówię, że muszę jeszcze 
coś namalować, żeby moje 
dzieci miały z czego żyć, że-
by się wzbogaciły, gdy sprze-
dadzą moje prace...chociaż 
niekoniecznie, bo artystów 
na rynku jest taka masa, że 
ja to się przy nich chowam...
przy tym co ludzie potrafią 
zrobić z kredkami...to jest po 
prostu magia, niektórzy mają 
bardzo wysoki poziom.

Próbowałam też farb,ale jed-
nak kredka zdecydowanie, to 
jest to co mi leży. Z farbą trze-
ba ostrożnie, trzeba wiedzieć 
gdzie ją dać, bo jednak już 
tego nie usuniesz...podobnie 
z tatuażem, trzeba się bardzo 
mocno starać ,żeby to było 
od razu jak należy, doszlifo-
wane...ale myślę, że mi wyj-
dzie. Ważne , że mam chęci 
i potencjał.

 → M-Ostatnio słyszałem ta-
kie stwierdzenie, że z pasji 
rodzi się profesjonalizm...

K-Ja bardzo to lubię...i to już 
nie chodzi mi o kwestię do-
chodów, bo fajne jest też to, 
że praca, którą będę wyko-
nywać da mi satysfakcję, że 
jest tym co lubię, bo ważne 
jest to, żeby robić co się ko-
cha...bo ja to bardzo lubię. 
Mój mąż nawet powiedział, 
że zrobi mi w mojej pracow-
ni takie małe okienko i będzie 
mi przynosił jedzenie , bo ja 
tam już będę mieszkać i spać. 
Jak bym mogła, to bym tylko 
tam siedziała.

 → M-Kiedy robiła Pani ten 
pierwszy obraz, to myśla-
ła Pani o tatuowaniu?

K-Nie, temat tatuażu pojawił 
się rok temu...kuzyn podsunął 
mi taki pomysł. Dyskutowa-
łam z nim, że gdzie ja do tego, 
przecież ja się boje igły...nie 
chciałam...pomyślałam, nie 
ma mowy nawet. Okazało się, 
że moja koleżanka ma znajo-
mą tatuatorkę, która mogła-
by mnie nauczyć fachu, co 
niestety nie wyszło. ...ale za 
to kupiłam sobie taki starter 
tatuatorski w internecie...na-
wet nie wiedziałam jak mam 
to złożyć. Kupiłam sztuczną 
skórę i zaczęłam samodziel-
ną naukę, po swojemu, ale 
zdecydowałam się poszukać 
jednak kursów. Znalazłam, za-
inwestowałam w siebie i nie 
żałuję...bo nauczyciel napra-
wił mi wiele błędów, które po-
pełniałam. Teraz wiem, jak to 

ma wyglądać naprawdę i jak 
to trzeba robić.

 → M-Łatwiej przelać artyzm 
na papierze, czy igłą?

K-Oczywiście, że na papie-
rze. Na papierze jest o tyle ła-
twiej, że wiesz, że nie robisz 
tego na całe życie...jest to bez-
stresowa praca. 

 → M-A co Pani sztuka dla Pa-
ni znaczy?

K- Bardzo mnie dowarto-
ściowuje. Ja tak naprawdę 
nie umiem nic lepiej robić...
bo ja ogólnie w każdej pra-
cy się męczę. Jestem takim 
typem artysty, mówiłam, że 
nie jestem artystą, ale mam 
duszę artysty. Uwielbiam to...
bardzo dobrze się w tym od-
najduję, mogłabym to robić 
godzinami, nie ważne jest to, 
że chce mi się pić, czy inne 
potrzeby...przysiądę, to mu-
szę to zrobić idealnie, osoba 
ma wyjść i być zadowolona...
nie ważne, że się uczę. Od po-
czątku, jak człowiek się stara, 
to później przekłada się na 
te lata, na tą jakość. Tak sa-
mo było z tym rysunkiem. Ja 
nie myślałam o tym, że ja się 
uczę...ja myślałam o tym, że to 
ma wyjść tak jak trzeba. I ko-
niec. Nie daję za wygraną...
przynajmniej w tym temacie.

 → M-To życzę powodzenia 
w  realizowaniu marzeń 
związanych z otworzeniem 
własnego studia tatuażu. 
Może i  ja kiedyś skorzy-
stam.

K-Pewnie, zapraszam. Mam 
nadzieję, ża Pan się zjawi, kie-
dy moja ręka będzie już pew-
na.

 → M- Jak dojrzeję do my-
śli o tatuażu, to już wiem 
gdzie mam się zgłosić. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmowę prowadził 
Mirosław Barlik
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 Forum Rolnicze

Wnioski można składać do 28 lutego 2021 r. dla rol-
ników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodar-

stwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). 

Agencja oferuje również pomoc związkom spółek wod-
nych lub spółkom wodnym, które zamierzają zainwestować 
w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń 
melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospo-
darstw rolnych przed powodzią.

Pierwsza grupa to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub 
hodowlą nie mniejszą niż 50 sztuk świń lub zrealizowali zobo-
wiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 
7.4 „Zachowanie lokalnych ras świn”, na inwestycje chroniące 
ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. 
Maksymalna wysokość dofinansowania to 100 tys. zł. w ca-
łym okresie realizacji PROW 2014-2020, wysokość dofinanso-
wania nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych 
poniesionych na realizację takiej inwestycji. Wsparcie można  
otrzymać na: 1) utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezyn-
fekcyjnej, 2) wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie 
do dezynfekcji, 3) na inwestycję, dzięki której trzoda chlewna 
będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszcze-

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
rozpoczyna nabór na dofinansowanie inwestycji 

chroniących przed ASF lub powodzią
niach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczenia-
mi w których znajdują się inne zwierzęta. Wsparcie może być 
również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Takie 
wsparcie jest przyznane w formie standardowych stawek jed-
nostkowych w  wysokości  80 % kwoty stanowiącej sumę: ilo-
czynów standardowych stawek jednostkowych i odpowiednio, 
długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek. 
Kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10 % kosztów ponie-
sionych na realizację tej operacji.

Druga grupa, której udzielane jest wsparcie na inwestycje 
w sprzęt zmechanizowany służący do utrzymania w dobrym 
stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywany do ce-
lów ochrony gospodarstw przed skutkami powodzi, podtopień 
lub deszczu nawalnego. Maksymalna wysokość wsparcia to  
1 mln. zł. w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Limit 
dofinansowania to 80 % kosztów kwalifikowanych zrealizo-
wanej inwestycji. Wsparcie finansowe można wykorzystać na 
zakup np. koparek, ciągników, rębaków do drewna, kos spali-
nowych czy kosiarek samojezdnych.

Więcej informacji na stronie www.arimir.gov.pl
bezpłatna infolinia tel. 800 38 00 84
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Aktualności

Od 01 lutego do 12 lute-
go 2021 r. można skła-

dać wnioski rekrutacyjne 
na rok szkolny 2020/2021 
do Przedszkola oraz klas 
I Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Legnickim 
Polu. 

Przedszkole w Legnickim 
Polu stwarza warunki pełne-
go rozwoju dziecka poprzez 
pracę wykwalifikowanej i sta-
le doskonalącej się kadry pe-
dagogicznej. Codzienna praca 
oparta jest na podstawie pro-
gramowej, a także realizacji 
własnych programów eduka-
cyjnych. W ramach podstawy 
programowej, we wszystkich 
grupach organizowane są za-
jęcia z języka angielskiego. Po-
nadto oferowane są bezpłatne 
zajęcia dodatkowe: umuzy-
kalniające, plastyczne oraz  
kształtujące wiedzę i wy-
obraźnię dzieci. Dzieci ma-
ją możliwość uczestniczenia 
w wielu wydarzeniach kul-

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 
do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Legnickim Polu rozpoczęta

turalnych np. wyjazdach do 
teatru i muzeum, organizo-
wane są wycieczki o tematyce 
ekologicznej, zdrowotnej oraz 
przyrodniczej. Bezpośrednio 
przy Przedszkolu znajduje się 
duży plac zabaw, który za-
pewnia maluchom bezpie-
czeństwo i ruch na świeżym 
powietrzu. Budynek posia-
da pięć przestronnych sal 
zajęciowych wyposażonych 
w nowoczesny sprzęt m. in. 
tablice interaktywne i pro-
jektory. Każda sala posiada 
łazienki przystosowane do 
potrzeb dzieci. Przedszkola-

ki mają zapewnioną pomoc 
psychologiczno - pedagogicz-
ną oraz indywidualne zajęcia 
z EEG BIOFEEDBACK. Każde 
dziecko lub jego rodzic, po-
trzebujący wsparcia, może 
bezpłatnie skorzystać z po-
rad naszych specjalistów. W 
przedszkolu zatrudniony jest 
psycholog, pedagog i logope-
da. W ramach pomocy dzie-
ciom, organizujemy zajęcia 
terapii pedagogicznej. 

Nauka w klasach I reali-
zowana  jest w placówkach 
w Szkole Podstawowej z/s w 
Bartoszowie oraz w Mikołajo-

wicach wchodzących w skład 
Zespołu Szkolno - Przedszkol-
nego w Legnickim Polu. Bu-
dynku szkól są po kapitalnym 
remoncie i termomoderni-
zacji, wyposażone w nowo-
czesny sprzęt m.in. tablice 
interaktywne i projektory. 
Szkoły są bezpieczne i przyja-
zne dziecku. Placówki posia-
dają nowe, ogrodzone place 
zabaw, gdzie w bezpieczny 
sposób dzieci mogą przeby-
wać na świeżym powietrzu. 
Każdy uczeń wymagający 
opieki po zajęciach, może sko-
rzystać z bezpłatnych zajęć 
świetlicowych. Zapewniona 
jest  pomoc psychologiczno – 
pedagogiczną, logopedyczną 
oraz indywidualne zajęcia z 
EEG BIOFEEDBACK.

Pełny rozwój dziecka zapew-
nia zatrudniona wykwalifiko-
wana i doskonaląca się kadra 
pedagogiczna, która codzien-
ną pracę opiera na podstawie 
programowej, a także na re-
alizacji własnych programów 
edukacyjnych. 

Szczegóły rekrutacji dostęp-
ne są na stronie internetowej 
szkoły:
www.zslegnickiepole.szkolnastrona.pl

Korzystając z dobrych 
warunków atmosfe-

rycznych, Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej 
w Legnickim Polu, napra-
wił drogę gminną w Ogo-
nowicach. 

Naprawa odbyła się w ra-
mach umowy na 2021 r. - 
utrzymanie dróg gminnych. 
Jak tylko pogoda będzie sprzy-
jająca, prace będą odbywać 
się sukcesywnie na teranie 
całej Gminy Legnickie Pole.

Naprawa drogi w Ogonowicach
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Dzieci

 W styczniu świętowali-
śmy Dzień Babci i Dzień 

Dziadka. W znalezieniu po-
mysłów na prezenty na tę 
okoliczność pomógł Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Legnickim Polu. 

Na facebookowym profilu 
instytucji, a także na jej stro-
nie internetowej, zamieszczo-
ne zostały filmiki warsztatowe 
dla najmłodszych, pokazują-
ce, jak w prosty sposób i z po-
siadanych w domu rzeczy  
samodzielnie przygotować 
upominki dla Babci i Dziad-
ka- różane drzewko lub za-
kładkę do książki.

     W styczniu przypada rocz-
nica urodzin A.A. Milne, 
autora bajek, który stwo-
rzył postać najbardziej 
znanego mieszkańca Stu-
milowego Lasu - Kubusia 
Puchatka. 

W tym dniu przedszkola-
ki z Legnickiego Pola z wiel-
ką radością przystąpiły do 

Prezenty 
dla Babci 
i Dziadka

Puchatkowe zabawy
świętowania i wzięły udział 
w zajęciach poświęconych 
przesympatycznemu misio-
wi uwielbianemu na całym 
świecie. Dzieci odszukiwa-
ły ukrytych w sali słoiczków 
z miodem, do których przy-
czepione były kartki z zada-
niami, które bez problemu 
wykonały. Wzięły udział 

w „misiowej gimnastyce”, roz-
wiązywały zagadki słowno 
– obrazkowe oraz z wielkim 
zainteresowaniem wysłucha-
ły nowych przygód Kubusia 
oraz jego przyjaciół. Chętnie 
spróbowały „małego słodkie-
go co nieco”  oraz wykonały  
plakat  z wizerunkiem swo-
jego pluszowego przyjacie-
la. Na zakończenie wszystkie 
dzieci  otrzymały pamiątko-
we medale.

Gminny Żłobek „Tę-
czowa Kraina” w Le-

gnickim Polu rozpoczyna 
swoją działalność od 01 
marca 2021 roku. Posia-
damy 110 miejsc opieki dla 
dzieci w wieku od 20 tygo-
dnia do 3 roku życia.

Od 05 lutego br. można 
składać wnioski o przyjęcie 
do Żłobka Gminnego „Tęczo-
wa Kraina” w Legnickim Polu. 
Pierwszy etap rekrutacji po-
trwa do 15 lutego 2021 r. Jeże-

Rekrutacja do Żłobka Gminnego „Tęczowa 
Kraina” w Legnickim Polu rozpoczęta!

li liczba zgłoszonych dzieci 
będzie mniejsza niż liczba 
miejsc w Żłobku, zostanie 
przeprowadzona rekrutacja 
uzupełniająca. Wychodząc 
na przeciw Mieszkańcom na-
szej gminy, zmniejszyliśmy 
o 50% opłatę stałą za pobyt 
dziecka w żłobku. Opłata ta 
wynosi w tym roku 280 zł. Po-
nadto jeżeli do żłobka zosta-
nie przyjęte drugie i każde 
kolejne dziecko tego samego 
rodzica/opiekuna prawnego, a 

ich miejscem zamieszkania 
jest teren Gminy Legnickie 
Pole, opłata zostanie dodat-
kowo obniżona o 25%! 

Dla osób, którzy nie za-
mieszkują naszej gminy, 
opłata stała wynosi 560 zł.

Wnioski o przyjęcie do Żłob-
ka Gminnego „Tęczowa Kra-
ina” w Legnickim Polu można 
składać osobiście, w godzi-
nach od 8.00 do 16.00 w Klub 
„Senior+” w Legnickim Polu, 
Plac Henryka Pobożnego 6, 

59-241 Legnickie Pole. 
Zapraszamy do odwiedze-

nia i polubienia naszej stro-
ny na Facebooku: 

www.facebook.com/Żłobek-
-Gminny-Tęczowa-Kraina-w-
-Legnickim-Polu
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Zdrowie

Od 1 lutego br. ważne zmiany 
w Gminnej Przychodni Zdro-

wia w Legnickim Polu.

W styczniu odbyło się spotkanie 
Wójta Gminy Rafała Plezi z Dyrek-
tor GPZ w Legnickim Polu, Agniesz-
ką Tabiszewską dotyczące bieżącej 
pracy przychodni zdrowia.

Efektem spotkania jest wypracowa-
nie rozwiązań, które zaczęły obowią-

zywać w naszej jednostce zdrowotnej 
już od najbliższego poniedziałku. 
Podsumowanie działań zamieszcza-
my w poniższej tabeli.

Bezpłatna akcja zaini-
cjowana przez Wójta 

Rafała Plezię cieszy się tak 
dużym zainteresowaniem 
wśród Mieszkańców Gmi-
ny Legnickie Pole, że lista 
została zamknięta w 3 dni. 
Gminna Przychodnia Zdro-
wia zapisała ponad 700 
Mieszkańców na bezpłat-
ne badania. Ale zarówno 
Wójt jak i Dyrekcja GPZ 
zapowiedzieli drugą turę 
badań.

Akcja rozpoczęła się 18 
stycznia w Gminnej Przy-

Duże zainteresowanie badaniami na przeciwciała 
SARS-CoV-2 w Legnickim Polu

chodni Zdrowia w Legnickim 
Polu. Jest to pierwsza taka ini-
cjatywa w całym powiecie 
legnickim jak i na Dolnym 
Śląsku. Dzięki niej Mieszkań-
cy mogą się dowiedzieć, czy 

już przeszli chorobę Covid-19, 
a także czy wciąż mają aktyw-
ne przeciwciała.

Nikt nie spodziewał się aż 
tak dużego zainteresowania 
tymi badaniami. Na ten cel 

gmina przeznaczyła 30 tys. 
zł, co pozwala na przebadanie 
ok. 700 z ponad 5 tys. Miesz-
kańców.

Wójt Rafał Plezia zapewnia, 
że z badań będą mogli skorzy-
stać kolejni zainteresowani 
Mieszkańcy. W marcu star-
tujemy z drugą turą.

Informacje dotyczące dru-
giej tury badań na obecność 
przeciwciał SARS-CoV-2 zo-
staną opublikowane w lutym 
na oficjalnej stronie Gminy 
Legnickie Pole www.legnic-
kiepole.pl oraz fanpage na 
Facebooku.

Zmiany w przychodni zdrowia
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Rozmaitości

Weszliśmy w Nowy 
2021 Rok. Jest to 

okazja do podsumowania 
tego, który minął. 

Był to inny rok ze wzglę-
du na światową pandemię 
i wynikające z niej zagroże-
nia zdrowia, a co za tym idzie 
ograniczenia w prawie każdej 
dziedzinie życia. Warsztaty 
pracowały w systemie zdal-
nym i rotacyjnym. Niestety 
nie mogliśmy zorganizować 
świąt, imprez, w które zawsze 
uczestnicy WTZ się włącza-
li. Nie było rekonstrukcji Bi-
twy pod Legnickim Polem, 
Dnia Godności Osób Niepeł-
nosprawnych, Powiatowych 
Zmagań Sportowych Osób 
Niepełnosprawnych, Henryka-
liów, Dożynek... Nie mogliśmy 
się spotykać z uczestnikami, 
mieszkańcami  zaprzyjaźnio-
nych warsztatów, ŚDS-ów czy 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
-  „W Nowy Rok wchodzimy z nadzieją”

DPS-ów. Nie mogliśmy w peł-
ni uczestniczyć w życiu naszej 
lokalnej społeczności. Bardzo 
nam tego brakowało. Nie zna-
czy to jednak, że w warszta-
tach niewiele robiono. Wręcz 
odwrotnie. Już od sierpnia na-
si uczestnicy pod bacznym 
okiem terapeutów tworzyli 
piękne obrazy inspirowane 
dziełami starych mistrzów. 
Wykonywani przepiękne in-
stalacje metodą powertex. Jak 
co roku przygotowywaliśmy 
prezenty na Święta Bożego 
Narodzenia. 

Tym razem były to urocze, 
wykonane z pietyzmem prze-
strzenne bombki, które powę-
drowały za pośrednictwem 
GOPS, GOKiS do samotnych, 
seniorów oraz najmłodszych 
Mieszkańców naszej Gminy. 
W międzyczasie pamiętali-
śmy o święcie pracowników 
edukacji oraz naszych senio-

rach. Obdarowaliśmy w Dniu 
Pracownika Socjalnego pra-
cowników GOPS. Niestety nie 
mogliśmy jak co roku poje-
chać na turnus rehabilitacyj-
ny dla podratowania zdrowia. 
Ale to było. 

W Nowy Rok wchodzimy 
z nadzieją, że ten smutny 
czas minie i będziemy mo-
gli znowu widywać się z Wa-
mi i angażować się w życie 
naszej lokalnej społeczności. 
W nowym roku życzymy 
optymizmu, pogody ducha, 
życzliwości i nade wszystko 
zdrowia.

Jeszcze pod koniec ze-
szłego roku rozpoczęli-

śmy prace remontowe na 
terenie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. 

Jak to zwykle bywa w za-
łożeniu mieliśmy tylko po-
malować pomieszczenia, 
ale w trakcie robót wynikła 
potrzeba zwiększenia za-
kresu prac. Przez pięć lat 
w pomieszczeniach Warsz-
tatów nie przeprowadzano 
żadnych prac remontowych. 
Szczególnie ściany potrze-

 WTZ - „Przyjazna atmosfera 
i ładne otoczenie sprzyjają pracy”

bowały odświeżenia. Pra-
cownicy ekipy remontowej 
położyli płytki podłogowe 
w pracowni informatycz-
nej i gabinecie psychologa. 

stwa domowego. Mamy na-
dzieję, że pozostałą cześć 
odświeżymy w czasie urlo-
pu, tak aby prace remontowe 
nie przeszkadzały w zaję-
ciach terapeutycznych. 

W tak czystych, koloro-
wych, wzbogaconych pięk-
nymi pracami plastycznymi 
pomieszczeniach aż chce się 
przebywać. Przyjazna at-
mosfera i ładne otoczenie 
sprzyjają pracy. 

Nasi podopieczni wyko-
nują piękne niespodzianki 
z okazji Dnia Babci i Dziadka 
oraz Walentynek. W Warsz-
tatach powstają przeróżne 
cudne rzeczy, ale o tym już 
w następnym artykule.

Oprócz tych pomieszczeń 
pięknie pomalowano ścia-
ny w holu, na klatce schodo-
wej, w gabinecie rehabilitacji 
oraz w pracowni gospodar-
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Rozmaitości

Zdarzenie miało miej-
sce 31.12.2020 ro-

ku. Spaleniu uległo siano 
w belach, na prywatnym 
terenie, w miejscowości 
Ogonowice.

Poinformowany  o zdarze-

Zachęcamy do zdoby-
wania odznaki, któ-

rą w 2019 roku ustanowił 
legnicki oddział PTTK. 
Nasza gmina nadała jej ak-
tualny kształt, który przy-
pomina kwiat. 

Każdy z jego płatków, to 
osobny stopień odznaki. Od-
znakę może zdobyć już pię-
ciolatek, wystarczy zaledwie 
5 punktów i „Popularne Le-
gnickie Pole” będzie zdobyte. 
Należy tylko w jeden dzień 
odwiedzić Muzeum Bitwy Le-

Zdobądź Kwiatową Odznakę Krajoznawczą
- promuj z nami naszą gminę!

gnickiej, Bazylikę Mniejszą 
pw. Św. Jadwigi (również jej 
wnętrze) oraz pomnik przy-
rody Lipa Henryka. 

 Jeśli jesteś miłośnikiem 
turystyki, lubisz odwiedzać 
ciekawe miejsca, to warto po-
kusić o zdobycie ciekawego 
trofeum, a przy okazji pro-
mować naszą piękną gminę. 

Na pierwsze grupy Miesz-
kańców, czekają dodatkowo 
upominki.
•	 za zdobycie Popularne 

Legnickie Pole, otrzy-

masz kubek i długopis,
•	 za zdobycie Srebrne Le-

gnickie Pole, otrzymasz 
parasolkę, kubek i dłu-
gopis,

•	 za zdobycie Złote Le-
gnickie Pole, otrzymasz 
pendrive, parasolkę, ku-
bek i długopis,

•	 za zdobycie Miłośnik 
Legnickiego Pola, otrzy-
masz kubek termiczny, 
pendrive, parasolkę, ku-
bek i długopis,

•	 za zdobycie Bitwa pod 

Legnicą 1241, otrzy-
masz książkę-Bitwa Pod 
Legnicą 1241r., kubek 
termiczny ,pendrive, pa-
rasolka, kubek i długo-
pis.

Raport z działań OSP - pożar w Sylwestra
niu dyżurny straży, skiero-
wał na stanowisko pierwszą 
jednostkę o godzinie 19.41. 
W zdarzeniu uczestniczy-
ło 13 zastępów Państwowej 
i Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Sytuację ratowało 44 

Pierwsze dwa tygo-
dnie stycznia, czyli te-

goroczne ferie zimowe,  
okazały się wyjątkowo 
aktywne i atrakcyjne dla 
blisko pięćdziesięcior-
ga dzieci, które  wzięły 
udział w dwóch turnusach 
półkolonii, organizowa-
nych przez Zespół Szkol-
no-Przedszkolny wraz 
z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Legnic-
kim Polu. 

Uczestnicy, podzieleni na 
cztery grupy i dwa turnusy, 
realizowali bardzo ciekawy 

Ferie nie muszą być nudne!
i różnorodny program w trzy-
nastu blokach tematycznych, 
zawierających aktywność fi-
zyczną, elementy edukacyjne, 
artystyczne i przede wszyst-
kim dobrą zabawę. Dzień za-
czynał się i kończył zajęciami 
opiekuńczymi, a od 9.00 do 
14.30 odbywały się zaplanowa-
ne atrakcje. Był czas na naukę, 
taniec, gry planszowe, teatr, rę-
kodzieło, sporty walki, wspól-
ne kino i integrację. Program 
był opracowany z uwzględnie-
niem zaleceń GIS, MEN i MZ, 
ale okazał się na tyle atrakcyj-
ny, że dzieci niechętnie wracały 

z zajęć do domów i z niecier-
pliwością czekały na kolej-
ne atrakcje.  Dzieci mogły się 
sprawdzić w twórczych i kre-
atywnych działaniach, na we-
soło „pobawić się” językiem 
angielskim. Dzięki dużemu 
zaangażowaniu nauczycieli 
ZSP i trenerów GOKiS, pobyt 
należał do niezwykle uda-
nych. Każdego dnia pracow-
nicy GOKiS dbali o fotorelację 
z pobytu. W ostatni czwartek 
półkolonii miała miejsce wizy-
tacja Kuratorium Oświaty. Pani 
wizytator była pod wrażeniem 
tej inicjatywy.

Turnusy zakończyliśmy zdro-
wi, radośni i pełni wspomnień.

                                                  

  

strażakow m.in. z Legnic-
kiego Pola, Legnicy, Jawora, 
Taczalina, Raczkwej, Mału-
szowa i Mściwojowa.

Działania zakończono 
o 12.32 dnia następnego, 
czyli 1 stycznia 2021 roku.
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Gmina

Mimo panującej pandemii i koronawirusa , sołtysi 
z Gminy Legnickie Pole nie zwolnili tempa. Poniżej 

przedstawiamy podsumowanie wydatków z funduszy 
sołeckich, które w podziale na poszczególne kategorie 
przedstawiają się następująco.

1) Infrastruktura techniczna i społeczna, 
utrzymanie infrastruktury i terenów sołectwa:

Liderem w tej kategorii są Biskupice, które wydały  
12384,12 zł co stanowi 92,31 % całego  funduszu ,realizując 
następujące przedsięwzięcia:

- zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej, zakup lo-
dówki i maszyny do chleba, zakup drzwi i rolet zewnętrznych, 
zakup kosiarki i grilla. Sołectwo, które najmniej przeznaczyło 
środków w tej kategorii są Mąkolice 5500,00 zł. co stanowi 
37,71 % funduszu i wydało je na:

- wykonanie instalacji monitoringu, zakup wyposażenia 
świetlicy.

2) Aktywność, integracja , bezpieczeństwo:

W tej kategorii przoduje Legnickie Pole które przeznaczyło 
28335,91 zł czyli 53,23 % funduszu sołeckiego i wydało na:

- zakup stołu ławek i krzeseł, zakup wyposażenia dla OSP 
Legnickie Pole, zakup mat łuczniczych dla sekcji łuczniczej, 
zakup ekspresu do kawy dla Klubu Seniora, zakup piłek dla 

Fundusz sołecki 2020 r.
klubu sportowego Legnickie Pole, zakup drona dla Klubu 
Kibica, wykostkowanie terenu na placu zabaw, zakup ma-
teriałów na warsztaty dla Stowarzyszenia Legnickie Pole, 
zakup dresów sportowych dla Klubu Sportowego Legnickie 
Pole, organizacja Mikołaja dla dzieci oraz Bajkowej Parady. 
Najmniej środków zabezpieczyło sołectwo Biskupice , któ-
re wydatkowało kwotę 999,94 zł. czyli 7,45 % funduszu na:

- organizacja Mikołaja dla dzieci.

3) Promocja, wizerunek sołectwa:

W tej kategorii liderem jest Bartoszów 12097,69 zł co sta-
nowi 47,94 % środków z funduszu sołeckiego, wydało na:

- zakup namiotów sołeckich oraz zakup stołów i ławek ka-
teringowych. Większość sołectw na ten cel nie przeznaczy-
ło środków. Są to Biskupice, Czarnków, Koiszków, Legnickie 
Pole, Lubień, Nowa Wieś Legnicka, Ogonowice, Raczkowa, 
Strachowice, Taczalin.

4) Tożsamość, kultura, przyroda:

Najwięcej wydały tu Kłębanowice, które przeznaczyły  
10,98 % swojego funduszu, co stanowi kwotę 2000,00 zł,  na:

- zakup wyposażenia gastronomicznego w ramach doposa-
żenia Koła Gospodyń Wiejskich. Z sołectw które zabezpieczy-
ło środki w tej kategorii najmniej wydało sołectwo Koiszków 
148,97 zł. czyli 1,06 %  na utrzymanie terenów zielonych.
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Rozmaitości

Otwarty konkurs na logo Gminnego Żłobka „Tęczo-
wa Kraina” w Legnickim Polu rozstrzygnięty. Wy-

grał Pan Jacek Bańkowski z Jawora.

Celem konkursu ogło-
szonego w styczniu było 
wyłonienie loga wykona-
nego w dowolnej tech-
nice wielokolorowej. Do 
konkursu przystąpiło 
dziewięciu projektan-
tów, w różnych grupach 
wiekowych. 

Pomysłów na logo nie 
brakowało kojarzących razem ze sobą - żłobek, naszych mi-
lusińskich oraz tęczę.

Wykonawca zwycięskiego logotypu otrzyma nagrodę pie-
niężną o wartości 1000 zł. Nasze gratulacje!

Konkurs na logo 
Gminnego Żłobka 
„Tęczowa Kraina” 
rozstrzygnięty!

Legnickie Pole w zimowej scenerii - galeria
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Rozpoczyna się nowy rok, sezon zmagań na piłkar-
skich boiskach jest na półmetku, ale niestety nad 

rozgrywkami wisi widmo z początku 2020 roku czy-
li obostrzenia związane z pandemią oraz zakazami… jak 
na razie tylko trenowania. Miejmy nadzieję że na wiosnę 
piłkarscy gladiatorzy będą mogli zaprezentować swoje 
umiejętności na trawiastych arenach.

  Zryw Kłębanowice 
Zryw Kłębanowice, grający w klasie okrę-

gowej, rundę jesienną zakończył na 10  
miejscu w tabeli gromadząc 18 punktów. 
To jest tyle samo, co będąca na 9 miejscu 
Pogoń Góra, ustępując drużynie z Góry 
jedynie różnicą bramek, osiągając przy 

tym 5 zwycięstw 3 remisy i 7 porażek. Piłkarze z Kłębanowic 
w 15 meczach zdołali trafić  do siatki rywali 25 razy, niestety 
również tyle samo piłek musieli wyciągnąć ze swojej bramki. 
Bilans: 25 strzelonych, 25 straconych bramek.

Zryw wiosenne granie zacznie już 6/7 marca. Na swoim 
boisku podejmie piąty w tabeli Płomień Radwanice i miej-
my nadzieję, że będzie to owocny rewanż, ponieważ w 1 
kolejce wynik był mało ciekawy dla graczy Zrywu, którzy 
w Radwanicach przegrali 5-0.

Mamy wielką nadzieję, że runda wiosenna przyniesie dużo 
emocji, a ekipa z Kłębanowic pokaże swój najlepszy futbol.

  Orzeł Mikołajowice
Orzeł Mikołajowice grający w A klasie 

jesień zakończył na 10 miejscu w tabeli 
zdobywając po 15 meczach 19 punktów, 
tuż za drużyną z wielkimi tradycjami na 
naszym terenie - Rodło Granowice, które 
jest lepsze o 3 oczka. Bilans to 29 strzelo-

nych bramek i 31 straconych. Piłkarze z Mikołajowic 6 razy 
wychodzili zwycięską ręką, 1 raz remisowali i 8 razy musieli 
uznać wyższość rywala.

Orzeł wiosenne rozgrywki zacznie na swoim terenie 6/7 
marca grając z drużyną Zjednoczeni Gościsław. 

Podsumowanie po zakończeniu rundy jesiennej 

Sport

W meczu z 1 kolejki  pomiędzy tymi drużynami padł wy-
soki wynik, wtedy uskrzydlony Orzeł rozgromił na wyjeź-
dzie drużynę z Gościsławia aż 8:1 dlatego też oczekujemy 
tak samo mocnego rozpoczęcia rundy wiosennej.

   Błękitni Koskowice
Błękitni Koskowice dumnie rozgościli 

się na fotelu lidera  A klasy i po 15 me-
czach mają na koncie aż 38 punktów 
wyprzedzając Wilki Różana, 2 drużynę 
w tabeli o 4 oczka. Z boiska niepokonani 
schodzili 12 razy, remisując 2 mecze i je-

den raz przegrywając. W ostatniej 15 kolejce rundy jesien-
nej musieli poznać smak porażki przegrywając z Kuźnią 
Jawor II, którzy to w swoim składzie mieli kilku zawodni-
ków z pierwszej drużyny, która gra w 4 lidze.

Błękitni rozpoczną również 6/7 marca, na swoim bo-
isku podejmą drużynę LZS Lipa, która zajmuje 13 miejsce 
w tabeli. W poprzednim meczu inaugurującym rozgryw-
ki, Koskowice na boisku rywala pewnie pokonali piłkarzy 
z Lipy 3:0.

Już dziś zapraszamy na mecz, w którym na pewno nie 
zabraknie emocji i bramek…

     Ks Legnickie Pole
Przed Ks-em nie lada trudne wyzwa-

nie i walka o utrzymanie w 4 lidze, 
bo na półmetku rozgrywek są w stre-
fie spadkowej, tracąc do bezpiecznego 
miejsca aż 10 punktów. 

KS zajmuje obecnie 17 miejsce w ta-
beli liczącej 19 drużyn. Podopieczni trenera Kamila Ja-
sińskiego będą musieli naprawdę zrobić kawał dobrej 
roboty, by na koniec sezonu cieszyć się z pozostania 
w rozgrywkach 4 ligi.

Pierwszy mecz rundy rewanżowej zaplanowany jest 
na 6 dzień marca. Rywalem KS-u będzie zespół Lotnika 
Jeżów Sudecki. W pierwszym meczu lepszy okazał się 
zespół z Legnickiego Pola wygrywając spotkanie 2 do 1.

Pod koniec ubiegłego 
roku, rezygnację z peł-

nionych funkcji złożyło 
trzech członków zarządu 
Stowarzyszenia KS Le-
gnickie Pole. 

KS Legnickie Pole z nowym Prezesem
Mirosław Przyczyna przestał 

pełnić funkcję prezesa klubu, 
a w jego miejsce wybrany zo-
stał Seweryn Kaśczyszyn (na 
zdjęciu). 

Do zarządu dołączyli rów-
nież Ulli Schaeffter jako wi-

ce-prezes, Piotr Wasilewski 
– sekretarz, skarbnik oraz Se-
bastian Rak, Tadeusz Lesiak 
i Andrzej Kubań.

Nowemu zarządowi Ks Le-
gnickie Pole życzymy dużo 
sukcesów z drużyną.
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Rozrywka

Poziomo:
- na ilustracji obok diagramu

Pionowo:
1) samica baktriana albo dromadera.
2) w linie, w kratkę lub czysty.
3) jednostka mocy oznaczana skrótem kW.
4) inna przy laptopie, inna w szparach stodoły.
5) wigilijna zupa podawana z uszkami.
6) rusztowanie, na którym dywan dostanie lanie.
7) Kaczawa.
8) kuzynki ropuch i kumaków.
 

Do rzędów diagramu należy wpisać wyrazy (w tym dwa hasła dwuwyrazowe) odgadnięte na podstawie ilustracji. 
Słowa wpisywane pionowo określono tradycyjnie. Litery z kolorowych pól, ponumerowane dodatkowo od 1  

do 12, utworzą rozwiązanie.

Opracował: Leszek Rydz

Krzyżówka z ilustracją

•	 KUPIĘ	GRUNT	ROLNY,		
nr	tel.:	783	970	902.	

•	 DARK	TRANS	SP.	Z	O.O.	
Oferujemy	Państwu	
najwyższej	jakości	usługi	
transportowe	i	transport	
międzynarodowy.	Wychodząc	
naprzeciw	Państwa	
oczekiwaniom	jesteśmy	w	
stanie	zrealizować	najbardziej	
nietypowe	zamówienia,	
zarówno	jeśli	chodzi	o	
rodzaj	przesyłki	jak	i	termin	
dostarczenia.		
Kontakt:	537	317	109.	

•	 Usługi	koparko-ładowarko	
MECALAC.	Świadczenie	
usług:	Rozładunek	i	załadunek	
materiałów	widłami	oraz	
materiałów	sypkich,	wykopy	
wodno-kanalizacyjne,	
przygotowanie	ternu	pod	
budowę,	i	inne.	Usługi	
budowlane,	remont	mieszkań,	
elewacje,	telefon:		
668	096	605.	Firma	
Wielobranżowa	KRETKOP.	

•	 Zapraszamy Mieszkańców 
do bezpłatnego 
umieszczania ogłoszeń 
w naszej rubryce. Treść 
ogłoszeń prosimy  
przesyłać na adres 
promocja@legnickiepole.
pl lub zgłaszać telefonicznie 
pod numerem telefonu: 
76 85 82 882.

OGŁOSZENIA

2 duże opakowania kra-
kersów słonych (ok 500g), 
kajmak z puszki (530g),  
1 litr mleka 3,2%, 3 budy-
nie waniliowe bez cukru 
po 40g, 1 kostka masła 
200g, 1/2 szkl cukru,  
2,5 szkl. orzechów wło-
skich, 2 łyżki miodu. 
U mnie blaszka 36x26cm. 

Z budyniów i mleka przygo-
tować budyń. Zdjąć z kuchen-
ki i dodać pokrojone w kostkę 
masło-mieszać, aż się rozpuści. 
Dalej dodać 2 łyżki kajmaku 
i rozmieszać na gładko. Rozło-
żyć na blaszce pierwszą war-
stwę krakersów. Na nią wylać 
1/3 masy budyniowej (jeszcze 
ciepłej)- wyrównać. Na to kolejna 
warstwa (razem 4 warstwy kra-
kersów). Na patelnię wylewamy 
miód, podgrzewamy i mieszamy 
z orzechami. Dodać resztę kaj-
maku-wymieszać. Równomier-
nie wyłożyć na ostatnią warstwę 
krakersów. Ostudzić i włożyć na 
noc do lodówki-smacznego :)

Szybki orzechowiec 
bez pieczenia Pani Kazi

Przepis na: 


