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Aktualności

1 lutego ruszyła Akade-
mia Piłkarska „Rycerz” 

w Legnickim Polu. Jest to 
miejsce dla dzieci i mło-
dzieży (do 2017 r.), któ-
re łączy zajęcia ruchowe 
z dobrą zabawą. 

Jest to sztandarowy projekt 
skierowany do dzieci i mło-
dzieży, którego realizacją za-
jął się Wójt Rafał Plezia. Jak 
zapewnia- w Akademii nie bę-
dzie nudy. Najwyższej jakości 
treningi, pod okiem profesjo-
nalnych trenerów, wyjazdy na 

Powstała pierwsza w historii gminy 
Akademia Sportowa dla najmłodszych piłkarzy! 

Gmina Legnickie Po-
le zdobyła 2 miejsce 

w Konkursie „Rosnąca 
Odporność”. 

Z całego powiatu legnickie-
go, nagrodzone zostały tylko 
trzy gminy, które osiągnęły 
najwyższy wzrost poziomu 

mecze i turnieje sportowe. Na-
stępnie, w ramach Akademii, 
będą funkcjonowały także in-
ne dyscypliny (sekcja łuczni-
cza czy zajęcia karate), które 
obecnie funkcjonują jako sek-
cje w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Legnickim 
Polu. 

Zachęcamy dzieci do aktyw-
nego spędzania czasu wolne-
go, a szczegółowe informacje 
można uzyskać pod nr tel.: 
728 861 293 lub 76 85 82 
827. 

Pół miliona dla Gminy Legnickie Pole!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządze-

nie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem sta-
nu epidemii, informujemy, że od wtorku 25 stycznia 
2022 r. Urząd Gminy w Legnickim Polu zostaje za-
mknięty do odwołania. 

W związku z powyższym:
•	 wyznaczono miejsce do obsługi bezpośredniej intere-

santów, które znajduje się na pół piętrze, przy schodach 
wejściowych do urzędu,

zaszczepienia swoich miesz-
kańców. Z tego tytułu Wójt 
Rafał Plezia, odebrał, z rąk 
Wojewody Dolnośląskiego 
Jarosława Obremskiego, na-
grodę w wysokości 500 000,00 
zł. Są to kolejne środki, któ-
re zostaną przeznaczone na 
inwestycje w naszej gminie.

Od 25 stycznia Urząd Gminy działa
w ograniczonym zakresie

•	 na tablicy ogłoszeń, obok telefonu, została wywieszo-
na lista z numerami wewnętrznymi do pracowników, 
którzy pomogą Państwu załatwić sprawy,

•	 pilne sprawy w urzędzie będą załatwiane pod nr tele-
fonu: 76 858 28 10,

•	 prosimy o składanie dokumentów w miarę możliwości 
poprzez platformę ePUAP, drogą elektroniczną lub za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Podczas załatwiania swoich spraw prosimy 
o zachowanie reżimu sanitarnego.
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Budżet 2022
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Powyższe wartości są podane szacunkowo
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Raport inwestycyjny 2019-2021

RAPORT INWESTYCYJNY ZA LATA 2019-2021
W GMINIE LEGNICKIE POLE

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE LEGNICKIE POLE W 2019 ROKU
W PORÓWNANIU DO GMIN Z POWIATU LEGNICKIEGO

NA PODSTAWIE DANYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE LEGNICKIE POLE 2020 ROKU
W PORÓWNANIU DO GMIN Z POWIATU LEGNICKIEGO

NA PODSTAWIE DANYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU
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W PORÓWNANIU DO GMIN Z POWIATU LEGNICKIEGO

NA PODSTAWIE DANYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

DOCHODY MAJĄTKOWE W GMINIE LEGNICKIE POLE W 2019 ROKU
W PORÓWNANIU DO GMIN Z POWIATU LEGNICKIEGO

NA PODSTAWIE RAPORTÓW O STANIE GMINY
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RAPORT INWESTYCYJNY ZA LATA 2019-2021
W GMINIE LEGNICKIE POLE

DOCHODY MAJĄTKOWE W GMINIE LEGNICKIE POLE W 2020 ROKU 
W PORÓWNANIU DO GMIN Z POWIATU LEGNICKIEGO

NA PODSTAWIE RAPORTÓW O STANIE GMINY

INWESTYCJE  
W GMINIE
LEGNICKIE POLE
W 2021 ROKU
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Budowa chodnika 
w Mikołajowicach

Remont drogi osiedlowej
w Nowej Wsi Legnickiej

Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Mąkolice-Raczkowa
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Raport inwestycyjny 2019-2021

RAPORT INWESTYCYJNY ZA LATA 2019-2021
W GMINIE LEGNICKIE POLE

INWESTYCJE 
SPOŁECZNE 
W GMINIE 
LEGNICKIE POLE 
W 2021 ROKU

Zakup samochodu pożarniczego 
dla OSP Taczalin

Zakup samochodu do transportu
osób niepełnosprawnych

Modernizacja placu zabaw 
w Mąkolicach
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Aktualności

Koniec roku zbliżał się 
wielkimi krokami, 

ale my nie zwalnialiśmy 
tempa. 

Pod koniec grudnia, za-
kończył się remont świetlic 
wiejskich w Kłębanowicach 
i Gniewomierzu. 

Usunięto zużyte i w wielu 
miejscach uszkodzone pa-
nele, sfrezowano posadzkę 

Świetlice w Kłębanowicach 
i Gniewomierzu nabrały nowego blasku

Na grudniowej sesji Ra-
dy Gminy Legnickie 

Pole zostały ustalone no-
we stawki za odpady ko-
munalne. 

Radni uchwalili nowe stawki 
za odpady segregowane, któ-
re wynoszą od 1.02.2022r. 
-  27,00 zł za osobę. To nie 
wszystko. Każdy mieszkaniec 
może zmniejszyć tę stawkę 
do 25,00 zł. Warunkiem jest 
posiadanie własnego kom-
postownika. Dodatkowo 
jeżeli masz Kartę Dużej Ro-
dziny, twoja stawka za od-
pady będzie wynosić 14,00 
zł za osobę. Jest to najniż-
sza stawka opłat za odpady 
w całym powiecie legnickim. 
Zgodnie ze zmianami nie ma 
możliwości niesegregowa-

Porównanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w powiecie legnickim

Gmina Prochowice Miłkowice Krotoszyce Kunice Chojnów Ruja Legnickie Pole
odpady 

segregowane  36,00 zł  35,00 zł  34,00 zł  31,00 zł  30,00 zł  29,00 zł  27,00 zł 

odpady 
niesegregowane  72,00 zł  140,00 zł  102,00 zł  124,00 zł  60,00 zł  116,00 zł  81,00 zł 

nia odpadów. Zatem, opłata 
za niesegregowanie wynosi 
81,00 zł za osobę. Segrego-
wać po prostu się opłaca. 

Zmiana stawki nie wpro-
wadza obowiązku skła-
dania nowych deklaracji. 
Kiedy należy złożyć nową de-
klarację? Kiedy składasz ją po 
raz pierwszy lub nastąpiły 
zmiany danych, które mogą 
wpłynąć na wysokość opła-
ty (np. zmiana liczby osób 
zamieszkujących daną nie-
ruchomość, zmianą miejsca 
zamieszkania, kompostowa-
niem bioodpadów w przydo-
mowym kompostowniku).

Wychodząc naprzeciw 
mieszkańcom naszej gmi-
ny, w styczniu br. odbyła 
się akcja związana z dorę-

czeniem kalendarzy z har-
monogramem odbioru 
odpadów z każdej miej-
scowości. Dzięki temu każ-
dy z łatwością sprawdzi na 
kiedy planowany jest naj-
bliższy odbiór odpadów… 
by na dzień przed odbio-

rem wystawić odpowied-
ni pojemnik z odpadami.  
Jeżeli z jakichś wzglę-
dów nie otrzymałeś ka-
lendarza, zapraszamy po 
odbiór do pokoju nr 21  
w Urzędzie Gminy Legnic-
kie Pole. 

i wyłożono płytki. Jedno-
cześnie, obydwie świetli-

ce nabrały nowoczesnego 
wymiaru i zostały oddane 

mieszkańcom do użytku.

W naszej gminie najniższe opłaty 
za śmieci w powiecie!
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Inwestycje

20 stycznia firma Dro-
gowo-Inżynieryjna 

rozpoczęła prace zwią-
zane z przebudową drogi 
gminnej przy ul. Dientzen-
hofera i 9 Kwietnia w Le-
gnickim Polu. 

Zadanie obejmuje wykona-
nie nowej nawierzchni, budo-
wę chodników, a także miejsc 
postojowych. 

Przy ulicy Dientzenhofera i 9 Kwietnia praca wre!
Droga zostanie wyremonto-

wana w 50% ze środków Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnej oraz Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Gmina 
na ten cel otrzymała dofinan-
sowanie w kwocie 557 000 zł.

W związku z powyższym 
utrudniony jest dojazd do 
Urzędu Gminy i Gminnej 
Przychodni Zdrowia w Le-
gnickim Polu.

Wójt Gminy Legnic-
kie Pole, Rafał Plezia 

ogłosił przetargi na prze-
budowę kolejnych dróg 
gminnych – ul. Matejki i ul. 
Księżnej Anny w Legnic-
kim Polu. 

Obydwa zadania obejmu-
ją przebudowę drogi oraz bu-
dowę przejścia dla pieszych 
z oświetleniem. Termin skła-
dania ofert upłynął 29 grudnia 

Ulica Księżnej Anny i Matejki do remontu

Wójt Gminy Legnickie Pole, Rafał Plezia podpisał 
umowy na przebudowę 3 dróg:

•	 ul. K. D. Asama w Legnickim Polu na długości około 230 
m, wraz z budową wyniesionego doświetlonego przejścia 
dla pieszych spowalniającego ruch. W ramach zadania 
zostanie również wybudowany chodnik łączący się z ist-
niejącym,

•	 drogi gminnej w Strachowicach na długości około 200 m 
wraz z budową wyniesionego doświetlonego przejścia dla 
pieszych. W ramach zadania zostanie również wybudo-
wany chodnik w kierunku skrzyżowania z drogą gminną 
oraz w kierunku zabudowy jednorodzinnej,

•	 drogi gminnej w Gniewomierzu na długości około 85 
m wraz z budową wyniesionego doświetlonego przejścia 

Dotacja przyznana, wykonawca wybrany, inwestycje 
rozpoczynamy

br. Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyła firma POL-DRÓG Draw-
sko Pomorskie. Całkowity 
koszt zadania wyniesie ponad 
900 000,00 zł, z czego dofinan-
sowanie wynosi 400 000,00 
zł. Inwestycja zostanie zre-
alizowana do końca sierpnia 
bieżącego roku i z pewnością 
wpłynie na poprawę warun-
ków komunikacji oraz bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.

dla pieszych. W ramach zadania zostanie również wybu-
dowany chodnik prowadzący do przejścia dla pieszych.

Wartość wszystkich zadań to ponad 1 200 000,00 zł, z cze-
go ponad 550 000,00 zł pochodzi z przyznanego dofinanso-
wania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą 
wszystkich trzech zadań została wybrana Firma Drogowo-
-Inżynieryjna STOP Sp. z o.o. z Legnicy. Jak wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, już po wakacjach mieszkańcy będą mo-
gli się cieszyć wyremontowanymi i bezpiecznymi drogami.

Koszt inwestycji
900 000 zł

Otrzymana dotacja
557 000 zł

Wartość zadań
1 200 000 zł
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Pojawienie się na świe-
cie nowego członka 

rodziny jest prawdziwą 
okazją do świętowania.  
W Gminie Legnickie Pole 
celebrowanie tego wyda-
rzenia wspólnie z rodzica-
mi, to już tradycja. 

A żeby z tradycji stało się 
zadość, Wójt Rafał Plezia 
przywitał nowych miesz-
kańców naszej gminy, którzy 
przyszli na świat w ostatnim 
półroczu. 

Z tego tytułu pogratulo-
wał zaproszonym gościom 
i wręczył maluszkom drob-
ne upominki. 

Spotkanie odbyło się 
w Żłobku Gminnym Tę-
czowa Kraina w Legnickim 
Polu, gdzie Pani Dyrektor, 
Beata Hawryluk serdecz-
nie wszystkich przywitała 
i oprowadziła po placówce. 
Spotkaniu towarzyszyła cie-
pła i radosna atmosfera.

Dzieci

Przywitanie nowych mieszkańców gminy

W życiu maluszków 
z Gminnego Żłobka 

„Tęczowa Kraina” każdego 
dnia pojawiają się ich „Ma-
łe – wielkie wydarzenia”. 

Dzieje się tak dlatego, że in-
tensywnie się rozwijają i bar-
dzo dynamicznie poznają 
świat wokół siebie. Dla nich 
drobiazg, szczegół ma zupeł-
nie inny wymiar, niż dla nas 
dorosłych. Może to być cieka-
wa zabawa, wykonanie pra-
cy plastycznej czy taniec do 
ulubionej piosenki. 

Autorkami tych wydarzeń są 
ich kreatywne panie opiekun-

„Małe – wielkie wydarzenia”

ki, które wkładają wiele serca 
w codzienną pracę z dziećmi 
oferując im ciekawe propozy-
cje zajęć. 

Zapraszamy do „Tęczowej 
Krainy”.
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Oświata

Akcje o charakterze 
charytatywnym są 

formą pomocy dla najbar-
dziej potrzebujących. By-
wa, iż istotą tej pomocy 
jest bliskość i podtrzymy-
wanie na duchu. Nieoce-
nione jest także wsparcie 
finansowe, które znacz-
nie ułatwia przezwycięże-
nie trudnych chwil i walkę 
z chorobą.

Uczniowie Zespołu SP nie 
od dziś dysponują ogrom-
nym sercem i zawsze odpo-
wiadają na hasło POMOC.  
Corocznie w szkole odbywa-
ją się: zbiórka pluszaków dla 
dzieci z domu dziecka, zbiór-
ka karmy i ciepłych koców 
dla pokrzywdzonych zwie-
rząt ze schroniska. 

W tym roku szkolnym ze-
brano również artykuły pa-
piernicze przeznaczone dla 
pacjentów oddziału psycho-
somatycznego w Bolesławcu. 
Na uwagę zasługuje także 
kiermasz ciast i ozdób świą-

Zmieniamy świat na lepszy

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie skrzydeł, 
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie.”

PHIL BOSMANS

W styczniu najstarsze 
przedszkolaki z Le-

gnickiego Pola wybrały się 
do Teatru im. Heleny Mo-
drzejewskiej  w Legnicy. 

Ze względu na pandemię 
i związane z nią obostrze-
nia, dzieci po raz pierw-
szy miały okazję zobaczyć 
spektakl w teatrze. Przed-
stawienie pt.„ Rok na Zie-
mi” jest pierwszym takim 
spektaklem  w legnickim te-
atrze,  który przeznaczony 
jest  dla widzów najmłod-
szych.  Przedstawienie było 

„Rok na Ziemi”- wizyta w teatrze

tecznych zorganizowany  
przez klasę  6a wraz z wy-
chowawcą i rodzicami, z któ-
rego dochód przeznaczono 
na leczenie Hani.

Ogromnym przedsięwzię-
ciem, w które włączyła się 
cała wspólnota uczniowska 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Legnickim Polu 
była akcja na rzecz młodszej 
koleżanki Mai, która walczy 

z bardzo ciężkim schorze-
niem.

Działania wspierali: Wójt 
Gminy, Radni, Rady Sołec-
kie, Stowarzyszenia i Koła 
gospodyń wiejskich działa-
jące na terenie gminy, Sołty-
si, GOKiS, a także miejscowa 
„Kwiaciarenka” oraz miesz-
kańcy Gminy Legnickie Pole. 
Organizowane były: loterie 
fantowe, licytacje, kierma-

sze, stoiska z watą cukrową 
i popcornem.

Inicjatywa spotkała się 
z nieoczekiwanym odzewem 
społeczności lokalnej, efek-
ty zadziwiły organizatorów!

Mimo chłodu za oknem 
i wszechogarniającej atmos-
fery związanej z pandemią, 
serca ludzi wciąż gotowe są 
do pomocy, by  rozświetlić 
niejeden mrok...

interaktywne i angażowało 
wszystkie zmysły najmłod-
szych widzów. Dzieci pod-
czas spektaklu były na scenie 
i z tej perspektywy obserwo-

wały bohaterów oraz rzeźby 
znane wszystkim mieszkań-
com Legnicy. Dużym za-
skoczeniem dla dzieci była 
karuzela na której mieli oka-

zję się kręcić, efekty wizual-
ne oraz dźwiękowe. To była 
prawdziwa uczta teatralna, 
która na długo pozostanie  
w pamięci przedszkolaków.
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Rozmaitości

Każdy wie, że dzię-
ki muzyce topnieją 

wszystkie serca, a zima 
zyskuje wyjątkowe ciepło, 
urok i  magię. A szczegól-
nie rozgrzewające działa-
nie mają kolędy, pastorałki 
i  piosenki utrzymane 
w świątecznym klimacie. 

Zatrzymanie tego nastroju 
jak najdłużej przyświecało 
organizacji Koncertu No-
worocznego, który odbył się  
6 stycznia na Sali Bankieto-
wej w Legnickim Polu.

Wystąpili uczestnicy działa-
jących przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu Sekcji 
Muzycznej i Ukulele. Dla tych 
ostatnich był to pierwszy wy-
stęp na scenie, sekcja działa 
dopiero od listopada. Wystą-
pili również soliści – laureaci 
ubiegłorocznego Gminnego 

Dobro się mnoży, kie-
dy je się dzieli - udo-

wodnili mieszkańcy naszej 
gminy tłumnie biorąc 
udział w Kiermaszu Świą-
teczno-Charytatywnym, 
z którego dochód został 
przeznaczony na leczenie 
Majeczki - naszej wspól-
nej, małej sąsiadki, u której 
zdiagnozowano nowotwór 
złośliwy nerki prawej z wy-
jątkiem miedniczki nerko-
wej (guz Wilmsa - C64). 

Kiermasz zorganizowany 
został przez Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Legnickim 
Polu we współpracy z GOKi-
Sem.

Wśród życzliwych ludzi, 
w bożonarodzeniowych 

Kolędowanie w Święto Trzech Króli

Kiermasz dla Majeczki

Przeglądu Piosenki Patriotycz-
nej oraz zespół ludowy NO-
WOWIANKI. Zgromadzeni 
goście wysłuchali pięknych 

kolęd i pastorałek, sami rów-
nież pośpiewali, bowiem świą-
teczno-noworoczny nastrój 
udzielił się wszystkim obec-

nym. Była to także doskonała 
okazja, by po raz kolejny prze-
konać się, ile talentów skupia-
ją mieszkańcy naszej Gminy.

nastrojach, z zapachem 
pierników i  z brzmieniem 
świątecznych melodii odwie-
dzający kiermasz Mieszkańcy 
pokazali, jak gorące mają ser-
ca - angażując się w tworzenie 
stoisk i przekazując wspaniałe 
rzeczy na kiermasz, ale także 
sięgając do portfeli i wspiera-

jąc ważny cel. 
Zakupić można było rze-

czy najróżniejsze: rękodzieło, 
pyszne ciasta, losy na loterię 
fantową, stroiki świąteczne, 
ręcznie dekorowane pierniki, 
miód, wesołe skrzaty, i dużo, 
dużo więcej, co sprawiło, że 
kiermasz odniósł ogromny 

sukces - dzięki czemu na Ma-
jeczki walkę z  chorobą prze-
kazano kwotę 15.954,20 PLN.

W imieniu organizatorów 
oraz rodziców Mai przeka-
zujemy ogromne podzięko-
wania dla wszystkich, którzy 
zaangażowali się i wsparli 
wspólny cel.
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Równowaga i relaks 
osiągnięte, a to za 

sprawą cyklu warsztatów 
„Droga do relaksacji”, pro-
wadzonych przez Panią 
Moniką Szczotkę z Shen-
Zen Institut. 

Była to świetna okazja, by 
zrelaksować się, odprężyć 
i dowiedzieć nowych, przydat-
nych rzeczy. W trakcie pierw-
szego ze spotkań, uczestniczki 
poznawały moc aromaterapii. 
Omówiono działanie olejków 
zapachowych, a  także wpływ 
poszczególnych aromatów na 
samopoczucie oraz urodę. Ko-
lejne warsztaty poświęcone 
były głownie technikom od-
dechowym i prawidłowemu 

Droga do relaksacji

Okres noworoczny 
sprzyja postanowie-

niom, zatem jeśli ktoś po-
stanowił, że w 2022 roku 
będzie więcej czytał - ma-
my doskonałą wiadomość: 
prawdziwa książkowa 
uczta czeka na czytelni-
ków Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Legnickim 
Polu oraz jej filii w Kosko-
wicach, a to za sprawą 
dużej dostawy literackich 
nowości. 

Na miłośników kryminałów 
czekają m.in. najnowsze ty-
tuły od Remigiusza Mroza, 
Katarzyny Bondy, czy Alicji 
Sinickiej, a i wielbiciele po-
wieści obyczajowych znajdą 
coś dla siebie pośród książko-
wych propozycji. Jest zatem 
nowa powieść Katarzyny Mi-
chalak, wspaniała saga „Sie-

Biblioteki pełne nowości

dem sióstr” Lucindy Riley, 
nowa trylogia Marii Paszyń-
skiej oraz wiele innych tytu-
łów oraz ciekawych pozycji, 
także na dziale historycznym. 
Najmłodsi czytelnicy również 
nie będą rozczarowani - na 
nich także czekają nowości - 
pełna saga „O psie…”, nowe, 
przepiękne wydanie „Mumin-
ków” oraz książeczki pełne 

obrazków. Przypominamy 
zatem godziny pracy biblio-
tek i serdecznie zapraszamy 
wszystkich czytelników. 

Biblioteka w Legnickim Polu:
poniedziałek, wtorek, czwartek 10.00-18.00

piątek 07.00-15.00
Biblioteka w Koskowicach:

poniedziałek i wtorek 10.00-18.00
czwartek i piątek 08.00-16.00

(świadomemu) oddychaniu, 
które wpływa na zdrowie, sa-
mopoczucie i układ nerwowy. 

Zaplanowane jest już kolej-
ne spotkanie, podczas którego 
prowadząca zdradzi techniki 
wykonywania koreańskiego 
masażu twarzy - azjatyckiej 
formy pielęgnacji, która od-
mładza, rozświetla i działa 
niesamowicie relaksująco. 
Wpływa na mięśnie twarzy, 
a regularnie stosowany ujmu-
je lat. Serdecznie zapraszamy!
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W ostatnich miesią-
cach Mieszkańcy 

naszej gminy mają wiele 
okazji do poznawania no-
wych smaków i odkrywa-
nia kulinarnych tajemnic, 
a to za sprawą finalistki 
10 edycji emitowanego na 
kanale TVN programu ku-
linarnego MasterChef, Re-
naty Semeniuk. 

Mamy za sobą spotkanie 
w sali Bankietowej, zamienio-
nej na tę okoliczność w przy-
tulną restaurację , podczas 
którego pani Renata z  pasją 
opowiadała o wielkiej miłości 
swojego życia, jaką jest goto-
wanie,  a  Goście dowiedzieli 
się m. in., jakie są najważniej-
sze zasady w kuchni Pani Reni, 
skąd czerpie inspiracje, jakie 
są jej popisowe dania, a jakie 
kulinarne słabości. Nie zabra-
kło okazji do degustacji potraw 
przygotowanych przez panią 
Renię, a była to zupa dyniowa, 
rosti (szwajcarski placek ziem-
niaczany) z sosem jogurtowym 
i łososiem, a  także foccacia 
z sałatką z  pieczonej papryki.

Na brak kulinarnych wrażeń 
nie mogą narzekać także naj-
młodsi. Dzięki zorganizowa-
nym warsztatom „Wrapy do 

Kulinarne spotkania z finalistką Masterchefa

Członkowie sekcji pla-
styczno-ceramicznej, 

działającej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu 
pod opieką Jolanty Ubysz, 
artystycznie i pracowi-
cie rozpoczęli nowy rok 
i  z  wielkim zaangażowa-
niem wykonali prezenty 
na zbliżające się Dni Babci 
i Dziadka. 

łapy”, które odbyły się w Le-
gnickim Polu, Księginicach 
oraz w Ogonowicach, pod czuj-
nym okiem szalejącej w kuchni 

Reni, uczestnicy samodzielnie 
przygotowali pyszną, zdrową 
przekąskę. Samodzielnie zro-
bione wrapy znikały w bły-

skawicznym tempie! Kto wie, 
być może wśród najmłodszych 
uczestników warsztatów, drze-
mie wielki, kulinarny talent… ?

Twórczy początek roku Jak wiadomo, takie prezenty 
najlepiej trafiają do serc osób 
obdarowanych. Uczestnicy 

warsztatów ceramicznych 
dla dorosłych natomiast cie-
szą się z gotowych, pięknych 
i oryginalnych prac, wykona-
nych na zajęciach.

Przy okazji twórczych tema-
tów prezentujemy również 
rzeźby Pana Zbigniewa Ra-
chwalskiego, wykonane pod-
czas Pleneru Artystycznego 
Legnickie Pole 1241. I kolej-
ny raz rozpiera nas duma, 
widząc jak utalentowane oso-
by zamieszkują naszą gminę. 
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Gminny Zakład Gospo-
darki Komunalnej sp. 

z o.o. przeprowadził prace 
związane z czyszczeniem 
koryta rzeki Wierzbiak na 
odcinku 7,2 km. 

Prace miały na celu usu-
nięcie zatorów wodnych, 
usunięcie wiatrołomów 
i wyczyszczenie koryta rze-
ki i wałów. 

Wykonanie tego typu prac 
jest potrzebne ze względu 
na obfite opady deszczu 
i śniegu, gdy występuje 
wysoki poziom wód w te-
go typu rzekach, a to czę-
sto powoduje niedrożność. 
Wartość całego zadania wy-
nosiła 104 550 zł, z czego 89 
550 zł pochodzi z dofinan-

GZGK z nowym zleceniem

sowania z Wód Polskich. 
Ale to nie wszystko. Jeszcze 
przed nadejściem mrozów, 

Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej utwardził dro-
gę gminną w Bartoszowie 

prowadzącą do zabudowań 
mieszkalnych. 

W gabinecie rehabili-
tacji, który znajduje 

się w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Legnickim 
Polu, odbywają się zajęcia 
ruchowe w formie indy-
widualnej oraz w małych 
grupach. 

Terapia ma za zadanie po-
prawę w utrzymywaniu rów-
nowagi, zwalczanie zaburzeń 
koordynacji, rozluźnianie 
spastyczne napiętych mięśni, 
zwiększanie ich elastyczno-
ści oraz ruchomości w sta-
wach. Ponadto usprawniana 
jest wydolność krążeniowo-
-oddechowa oraz odporność 
organizmu, wprowadzono 
naukę relaksacji. Stosowane 
są również ćwiczenia kine-
zyterapii, ćwiczenia bierne 
i czynne oraz elementy in-

Co słychać w WTZ?

tegracji sensorycznej. Gabi-
net rehabilitacji wyposażony 
jest w UGUL, profesjonal-
ny stół do masażu, laser, 
magnetronic, ultradźwięki, 
stepper, lampę bioptron, ro-
werek oraz nasze najnowsze 
urządzenie – kompresor tle-
nu, który pomaga uporać się 
z chorobami układu odde-
chowego.

Z przyjemnością infor-
mujemy, że Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Le-
gnickim Polu biorą udział 
w projekcie „Latarnicy w 
akcji”. 

Jest to to inicjatywa na rzecz 
edukacji cyfrowej osób doro-
słych.  Przeszkolone osoby 
nabędą (lub udoskonalą) 
umiejętności wykorzystania 
narzędzi i treści cyfrowych 
oraz zasobów Internetu 
dzięki którym będą mogły 
s ku t e c z n i e  ko rzy s t a ć 
z  u s ł u g  p u b l i c z nych 
dostępnych on-line. Ważnym 
elementem projektu jest 
kompleksowe wsparcie 
szkoleniowo-edukacyjne dzię-
ki, któremu uczestnicy kursu 
zdobędą niezbędną wiedzę 
do efektywnego i bezpiecz-

Projekt „Latarnicy w akcji”

nego korzystania z internetu. 
Założeniem kursu «Latarni-
cy w akcji» jest zmniejszenie 
skali wykluczenia społeczne-
go i cyfrowego osób z niepeł-
nosprawnością.
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Źródło finansowania: Program finansowany ze środków So-
lidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Cele projektu: Celem zadania jest zapewnienie dostępno-
ści do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codzien-
nych czynności, pomocy w czynnościach samoobsługowych, 
w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgna-
cyjnych, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnospraw-
nych. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepeł-
nosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak 
najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz 
pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia również zaanga-
żowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, 
kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itd..

Grupa docelowa:
Program dedykowany jest:
dzieci do 16 oku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwa-
łej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji albo orze-
czenie równoważne,

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 
informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT 

OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022
orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta 
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowa-
niu w życiu społecznym.

Wnioskodawca: Gmina Legnickie Pole.
Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Le-

gnickim Polu.
Środki finansowe na realizację programu z Funduszu 

Solidarnościowego - 233 124,00 zł
Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 03.01.2022
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 
informuje, że  od  stycznia 2022  r. można składać wnioski 
o  nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej 
tarczy antyinflacyjnej, który  ma zniwelować rosnące ceny 
energii, gazu i  żywności. Zgodnie z  zaproponowanymi prze-
pisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, 
którego  przeciętne miesięczne dochody nie  przekraczają  
2100  zł*  w  gospodarstwie jednoosobowym albo  1500  zł*  
na  osobę w  gospodarstwie wieloosobowym.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone 
w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, 
tj. do 31  marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą 
wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się 
o wsparcie w pełnej wysokości. Wówczas muszą złożyć 
kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym 
przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowa-
na najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wysokości dopłat w  skali roku w  ramach dodatku osło-
nowego:
•	 jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400  lub 

500  zł* przy założeniu, że  jej dochód nie  przekroczy 
2100  złotych, 

•	 gospodarstwo 2-3  osobowe otrzyma 600  lub 750  zł* przy 
założeniu, że  dochód nie  przekroczy 1500  złotych mie-
sięcznie na  osobę, 

•	 gospodarstwo 4-5  osobowe otrzyma 850  zł lub 1062,50  
zł* przy założeniu, że  dochód nie  przekroczy 1500  zło-
tych miesięcznie na  osobę, 

•	 gospodarstwo 6  i  więcej osobowe otrzyma 1150  zł lub 
1437,50  zł* przy założeniu, że  dochód nie  przekroczy 
1500  złotych miesięcznie na  osobę. 

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej podzielili się słodkimi upominkami 

z mieszkańcami oraz pracownikami Legnickiego Pola. 

Pierniki wyszły spod ręki utalentowanych uczestników 
pracowni gospodarstwa domowego. Oto przepis, który war-
to zapisać:
•	 1 kg mąki
•	 1 kostka margaryny
•	 1 szklana miodu
•	 2 szklanki cukru 
•	 4 jajka
•	 2 przyprawy do piernika
•	 2 łyżeczki sody

Wszystkie składniki dokładnie wymieszać, odstawić na go-
dzinę do lodówki. Ciasto cienko rozwałkować, wykrajać fo-
remki i piec przez ok. 20 min w piekarniku. Po ostygnięciu 
pierniczki nadają się do udekorowania lub jedzenia.

Rozmaitości

od  źródła ogrzewania –  wyższa kwota dodatku przysłu-
guje w  przypadku gdy  głównym źródłem ogrzewania go-
spodarstwa domowego jest kocioł na  paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na  paliwo stałe, zasilane 
węglem lub paliwami węglopochodnymi,  wpisane do  cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków,  o  której  mo-
wa w  art. 27a ust. 1  ustawy z  dnia 21  listopada 2008  r. 
o  wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz  o  cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.  U. z  2021  r. 
poz. 554, 1162  i  1243).

W  przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie 
tzw. zasada złotówka za  złotówkę. Oznacza to, że  dodatek 
ten będzie przyznawany nawet po  przekroczeniu kryterium 
dochodowego, a  kwota dodatku będzie pomniejszana o  
kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych 
dodatków osłonowych będzie wynosić 20  zł.

Ustawa o  dodatku osłonowym stanowi, że  jedna osoba 
może wchodzić w  skład tylko  jednego gospodarstwa do-
mowego. W  przypadku, gdy  wniosek o  wypłatę dodatku 
osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego 
złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany 
jest wnioskodawcy, który  złożył taki wniosek jako pierwszy.

 
 Jak złożyć wniosek o  dodatek osłonowy?
Wnioski będzie można składać:
> elektronicznie za  pośrednictwem platformy ePUAP – od  

stycznia 2022  r. do  31  października 2022  r.
> tradycyjnie (papierowo) – od  stycznia 2022  r. do  31  

października 2022  r.

Druk wniosku jest dostępny pod adresem interneto-
wym http//www.e-bip.org.pl/gopslegpole/ oraz w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

Święta, święta… i po świętach
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Krzyżówka
Rozrywka

Opracował: Leszek Rydz

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 17, 
utworzą rozwiązanie – tytuł filmu.

Poziomo:
1) zimowy znak zodiaku.
8) stolica Finlandii.
9) zimne ... w galarecie.
10) obiekt z halą przylotów i odlotów.
15) nóż w ręku chirurga.
17) robota nie ..., nie ucieknie. 
19) imię wykonawczyni piosenek „Dotyk”, „To nie ja”.
20) dom dla osób nieuleczalnie chorych.
22) można w nie obrosnąć, czyli znacznie przytyć.
23) zdobywane przez zawodników ligi NBA.
24) ptaszek doskonale znany zegarmistrzom.
28) rdzenny mieszkaniec Australii.
32) pierwiastek chemiczny o symbolu Cl.
33) włamywacz lub kieszonkowiec.
34) kobieta zdobywająca Mont Blanc.

Pionowo:
1) operator na planie filmowym.
2) budynek z wieżą na rynku niejednego miasta.

3) nazywany także czarnym sportem, czyli speedwayem.
4) kraj w Ameryce Południowej sąsiadujący z Argentyną.
5) ... poprzeczny, instrument muzyczny.
6) owoce lub majteczki.
7) napad rabunkowy.
11) dobrze mieć go w głowie.
12) Saksonka lub Bawarka.
13) rzeka, po której pływał mityczny Charon.
14) złocista – po wakacjach w tropikach lub wizycie w solarium.
15) „... do nieba”, wielki przebój zespołu Led Zeppelin.
16) pozostałość po ściętym drzewie.
18) centralna część atomu.
21) wódka ryżowa, narodowy napój Japończyków.
25) aptekarska jednostka wagowa.
26) wypoczynkowy lub macierzyński.
27) imię Blixen, duńskiej pisarki („Pożegnanie z Afryką”).
29) eksmąż.
30) mleczaj ...
31) aluminium.


