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 Więcej na stronach: 14-15 

Orkiestra zagrała
w Legnickim Polu

Galeria zdjęć na stronach → 16-17 

Rozmowa z Rafałem Plezią, wójtem gminy Legnickie Pole → 14-16

O władzy nie myślę wcale. O odpowiedzialności 
za ludzi, teraźniejszości i przyszłości gminy – cały czas
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Rozmaitości

Aż wierzyć się nie chce, że wła-
śnie mijają trzy lata od wybu-

chu pandemii. To są trzy bardzo 
trudne lata, bo wirus był groźny, 
wywołał panikę, zatrzymał cały 
świat. Miał, a w zasadzie ma także 
wymiar gospodarczy, bo wywołał 
kryzys. 

Efektem zamrożenia na pewien czas 
wielu działów gospodarki jest też infla-
cja, która tak bardzo wszystkim nam 
dokucza. I jak by tego było mało przed 

20-24.02.2023 
Półkolonie zimowe 

(2 grupy po 15 osób)

Marzec 2023
Konkurs na „Gminną 
Kartkę Wielkanocną”

Marzec 2023 
Warsztaty płaskorzeźby – Koskowice

Marzec 2023
Warsztaty pn. „Pisanki Wielkanocne”

05.03.2023
Koncert z okazji Dnia Kobiet

18.03.2023
Wyjazd z okazji Dnia Kobiet

24-26.03.2023
Harcerski Rajd Marzanna 

„Bitwy pod Legnicą 
- GRYwalizacja i Sport”

Kwiecień 2023
Otwarcie wystawy w muzeum 

„skarb z Czarnkowa”

15.04.2023
Pielgrzymka Sługi Bożego 

Henryka II Pobożnego

22.04.2023
III Bieg na Legnickich Polach

Na dzień dobry!
rokiem zaczęła się wojna w Ukrainie, 
która spotęgowała kryzys gospodarczy 
dokładając do niego jeszcze głęboki 
kryzys energetyczny i zwłaszcza w na-
szym kraju, także kryzys uchodźczy. 
Dużo tego jak na zaledwie trzy lata.

To jasne, że wszystkie te problemy 
wpływają na małe ojczyzny i trzeba 
się tylko postarać, by ten wpływ zła-
godzić. W Legnickim Polu udaje się to 
naprawdę wyjątkowo skutecznie, co 
odzwierciedla się w samorządowych 

rankingach. Legnickie Pole plasuje 
się w  nich w ścisłej czołówce. A są to 
rankingi niezależne, czyli miarodajne, 
wartościowe. Warto to wyjaśnić, bo 
nie brak takich zestawień, w których 
dobre miejsce można najzwyczajniej 
kupić, przystąpienie do nich kosztuje 
zazwyczaj dość okrągłe sumy, a każdy 
kto zapłaci, okazuje się w czymś „naj-
lepszy”. Na takie zestawienia nie ma 
sensu tracić czasu, ale jeśli analizowane 
i porównywane są twarde dane, kiedy 
robią to niezależni eksperci, a osiąga-
ne wyniki to potwierdzenie tego, jak 
dany samorząd sobie radzi.

Kacper Niepart

Kalendarium
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Aktualności

To już kolejna edycja Rankingu 
Gmin Województwa Dolnoślą-

skiego, którego wyniki poznaliśmy 
pod koniec grudnia ubiegłego roku. 
Gmina Legnickie Pole znalazła się 
w czołówce najlepiej rozwijających 
się gmin na Dolnym Śląsku, zajmując 
5. miejsce w rankingu.  

Przy tworzeniu rankingu wzięto pod 
uwagę finanse gminy, dane demogra-
ficzne dotyczące wskaźnika migracji 
i przyrostu naturalnego, liczbę zareje-
strowanych przedsiębiorstw oraz or-
ganizacji pozarządowych, wydatki na 
kulturę, oświatę oraz ochronę powietrza, 
odsetek gospodarstw korzystających 
z sieci kanalizacyjnej, a także wyniki 
egzaminu ósmoklasisty i nakłady na 
szkolenia urzędników. 

Gmina Legnickie Pole jest też jednym 
z liderów Ogólnopolskiego Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju, którego wy-
niki ogłoszono pod koniec ubiegłego ro-
ku w Sejmie: zajęła w tym zestawieniu 
6. miejsce wśród wszystkich gmin wiej-
skich w Polsce. Ranking powstał w opar-
ciu o analizę wskaźników obejmujących 
trzy obszary rozwoju: gospodarczy, spo-
łeczny i ochrony środowiska. Materiałem 
źródłowym są niezależne dane Główne-
go Urzędu Statystycznego, dzięki cze-
mu wyniki rankingu odzwierciedlają, 
w sposób wiarygodny i przekrojowy, 
rozwój polskich jednostek samorządu 
lokalnego. 

- Dzięki takim zestawieniom może-
my weryfikować prowadzoną polity-
kę. Mamy potwierdzenie tego, że nasza 
gmina dynamicznie się rozwija. Jest to 
bardzo duże osiągnięcie, za które dzięku-
ję mieszkańcom, moim pracownikom, 
radnym i sołtysom, którzy angażują 
się w działania wyróżniające gminę 
Legnickie Pole pod względem rozwo-
ju społeczno-gospodarczego, a także 
ochrony środowiska – mówi wójt Ra-
fał Plezia. 

Gmina Legnickie Pole jedną z najlepiej 
rozwijających się gmin dolnośląskich 

Rankingi nie kłamią i czołowe miej-
sca w nich zajmowane rzeczywiście 
potwierdzają, że przyjęte kryteria roz-
wojowe, kierunki tego rozwoju są wła-
ściwe a determinacja w podejmowaniu 
konkretnych działań przekłada się na 
konkretne, dobre efekty. Czołowe miej-
sca rankingowe wydają się zatem jak 
najbardziej zasłużone. W gminie na-
prawdę dużo się dzieje i trudno tego 
nie zauważyć. 

Przez cały rok trwają intensywne pra-
ce remontowe przy drogach gminnych 
i powiatowych. Jedną z ważniejszych 
inwestycji była w ostatnim czasie prze-
budowa głównej osi Koskowic, na za-

kończenie której wszyscy czekaliśmy. 
Do takich zaliczamy również przebu-
dowę drogi w Gniewomierzu, ulicy 
Matejki, Janczarskiej i Tureckiej w Le-
gnickim Polu, drogi w Strachowicach 
i Koiszkowie, remont świetlicy w Lu-
bieniu czy zakup pojazdu ratownicze-
go dla OSP Raczkowa. Mamy bardzo 
dobrze skomunikowaną gminę. Dzięki 
staraniom wójta Rafała Plezi, na nasze 
drogi powróciły dwie linie autobuso-
we MPK. Mamy nowoczesny żłobek, 
mieszczący 120 dzieci, wybudowany 
w 2022 roku. Oferujemy wiele imprez 
kulturalnych, od tych organizowanych 
z myślą o najmłodszych, przez Bitwę 
DJ’ów, aż do Balu Seniora. W okresie 
wakacyjnym brakuje miejsca w ka-
lendarzu, aby planować kolejne wy-
darzenia, ale robimy wszystko, aby 
nasi mieszkańcy mieli wiele możli-
wości aktywnego, niebanalnego spę-
dzania czasu. 

Więcej na temat przyczyn tych osią-
gnięć, ale nie tylko możecie Państwo 
przeczytać w wywiadzie z włodarzem 
naszej gminy na stronach 14 i 16 w ni-
niejszym wydaniu Wieści z Legnickie-
go Pola.

- Dzięki takim zestawieniom 
możemy weryfikować prowadzoną 

politykę. Mamy potwierdzenie 
tego, że nasza gmina dynamicznie 

się rozwija. Jest to bardzo 
duże osiągnięcie, za które 

dziękuję mieszkańcom, moim 
pracownikom, radnym i sołtysom, 

którzy angażują się w działania 
wyróżniające gminę Legnickie Pole 
pod względem rozwoju społeczno-

gospodarczego, a także ochrony 
środowiska – mówi wójt  

Rafał Plezia.
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Budżet gminy 2023

Podczas grudniowej, XLIX Sesji 
Rady Gminy został uchwalony 

budżet na 2023 rok. Najważniejsza 
informacja to ta, że jest to budżet 
zarazem rozsądny, ale też odważny, 
ofensywny, prorozwojowy, a wresz-
cie rekordowy.

W sumie gminny budżet zaplanowano 
na rekordowym poziomie 60 300 034,35 
zł. Ponad 23 miliony złotych gmina 
przeznaczy na inwestycje i wydatki 
inwestycyjne, zatem na rozwój gmi-
ny wydane zostanie niemal 
40 proc. zaplanowanych 
środków. To imponu-
jąca skala świadcząca 
o tym, że jest to bu-
dżet, którego troską 
jest przyszłość. Za-
razem jest on kon-
tynuacją trendów 
w finansach gminy 
charakterystycznych 
dla trwającej kadencji, 
trendów, których symbolem 
jest rozwój.

- Bardzo dziękuję wszystkim Radnym, 
którzy byli obecni na posiedzeniu i za-

Rekordowy budżet 
na 2023 rok przyjęty

W pierwszych dniach stycznia 
gościliśmy Pana Tymoteusza 

Myrdę, Członka Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 

Podczas spotkania, wójt Rafał Plezia 
poruszył kwestię współpracy pomię-
dzy Gminą Legnickie Pole, a Wojewódz-
twem Dolnośląskim. Dzięki współpracy 
możliwych jest wiele przedsięwzięć re-
alizowanych dla naszych mieszkańców. 

Głównym tematem był rozwój kultu-
ry oparty o Bitwę pod Legnicą z 1241 r. 
Naszym celem jest pielęgnowanie histo-
rii i przekazywanie jej przyszłym poko-
leniom, a dzięki temu jest to możliwe. 
Kolejnym ważnym elementem rozmowy 
była infrastruktura lokalna, czyli usługi 
i urządzenia niezbędne do prawidłowe-
go funkcjonowania i podnoszenia stan-
dardów życia w naszej gminie. – To było 
bardzo dobre i merytoryczne spotkanie 
– podsumował spotkanie Rafał Plezia. 
– Myślę też, że rozmowy te przyniosą 
wiele wymiernych efektów.

głosowali za rozwojem naszej gminy – 
mówił wójt Rafał Plezia.

A byli to: Jerzy Sajewicz, Krzysztof Le-
lito, Marek Sułkowski, Jacek Swacha, 
Zdzisław Szwajka, Danuta Misiak, Edy-
ta Paczkowska-Pater. Dzięki poparciu 
zaproponowanego przez wójta budże-
tu możliwa będzie realizacja szeregu 
ważnych inwestycji, a zarazem zabez-
pieczone będą wszystkie najistotniejsze 
potrzeby mieszkańców. Jak w każdym 
gminnym budżecie jedną z większych 

pozycji jest oświata i wycho-
wanie. W przyszłym roku 

na ten cel wydatko-
wane będzie ponad  
11 milionów złotych, 
ale to tak naprawdę 
kolejna inwestycja 
– w przyszłość naj-
młodszych miesz-

kańców gminy. Nie 
zabraknie pieniędzy 

na kulturę, rodzinę, opie-
kę społeczną, zdrowie, drogi 

i pozostałe niezbędne wydatki, których 
beneficjentami będą przede wszystkim 
mieszkańcy gminy. 

Wybrane cele inwestycyjne do realizacji 
z budżetu gminnego w 2023 roku: 

 → Przebudowa drogi w Nowej Wsi Legnickiej, obok restauracji KFC. 
 → Przebudowa skrzyżowania w Księginicach, które prowadzi do 
autostrady A4.

 → Przebudowa ulicy Księżnej Anny i Kossak-Szczuckiej w Legnickim 
Polu.

 → Budowa nowej przychodni zdrowia, z najnowszym wyposażeniem 
w Legnickim Polu.

 → Przebudowa Campingu, czyli budowa bazy turystyczno-kulturowej, 
opartej o bitwę pod Legnicą 1241 r. z pokojami noclegowymi, 
restauracją i nowoczesnymi domkami campingowymi.

 → Budowa świetlicy w Mikołajowicach.
 → Budowa boiska wielofunkcyjnego w Taczalinie.

W trosce 
o przyszłość 
naszej gminy
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Komunikacja

To już druga linia autobusowa 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko-

munikacji w Legnicy, która kursuje 
po gminie Legnickie Pole. W lutym 
ubiegłego roku uruchomiliśmy 9-tkę, 
od stycznia ruszyła 20-stka. 

Nowa linia autobusowa ruszyła wraz 
z pierwszym dniem nowego roku, 
o godz. 8:45. Jest dedykowana przede 
wszystkim mieszkańcom z południo-
wej części naszej gminy, w szczególno-
ści z Nowej Wsi Legnickiej, Raczkowej, 
Biskupic, Czarnkowa, Lubienia, Ogo-
nowic, Mikołajowic, Księginic i rów-
nież Legnickiego Pola. 

W noworocznym przejeździe uczest-
niczyli pomysłodawcy uruchomienia 
linii: Rafał Plezia, wójt gminy, Walde-
mar Hreczany, kierownik wydziału roz-
woju i organizacji gminy w urzędzie 
gminy w Legnickim Polu i Mirosław 
Serafin, kierownik działu przewozów 
MPK w Legnicy. Pierwszym kierowcą 
linii był Adam Biniek, radny Gminy 
Legnickie Pole. Pierwszym pasaże-
rem - pan Wojtek z Legnicy. Wysiadł 
w Raczkowej z zamiarem udziału w raj-
dzie PTTK i przejścia Szlakiem Bitwy 
Legnickiej 1241. Pierwszym pasaże-
rem, mieszkańcem naszej gminy, na 
linii nr 20, był Artur Mały zamieszkały 
w Raczkowej. Z kursu do Legnicy sko-
rzystało również dwoje młodych ludzi 
z Mikołajowic. 

- Uruchomienie nowej linii autobu-
sowej to odpowiedź na wzrost liczby 
uczniów, którzy mają trafić do szkół, 
a także odpowiedź na prośby miesz-
kańców – mówi inicjator zmian w ko-
munikacji gminnej, wójt Rafał Plezia.

Rozkład jazdy autobusu linii nr 20 
dostępny jest na naszej stronie internetowej 

www.legnickiepole.pl, w zakładce: 
Dla Mieszkańca – Komunikacja.

Kolejna linia autobusowa 
w naszej gminie



6 www.legnickiepole.pl

N R  1 3  ( l u t y  2 0 2 3 )

Inwestycje

Zakończył się długo wyczekiwany 
remont ulic Dientzenhofera  

i 9 Kwietnia w Legnickim Polu. Na 
początku lutego odbył się oficjalny 
odbiór robót budowlanych.

W spotkaniu tym  uczestniczyli: wójt 
Rafał Plezia, wykonawca – firma POL-
-DRÓG Drawsko Pomorskie, inspektorzy 
nadzoru branży drogowej i przedsta-
wiciele Urzędu Gminy. W ramach prac 
wykonano nową nawierzchnię jezdni 
o łącznej długości około 315 metrów. 
Wybudowano chodnik o tej samej dłu-
gości, oświetlone przejście dla pieszych 
i miejsca postojowe. Całość inwestycji 
kosztowała około 1 900 000,00 zł, z czego 
Gmina pozyskała na ten cel 545 000,00 zł 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. ,

Wyremontowane i bezpieczne drogi, 
to nasz priorytet, który przyczynia się 
do poprawy jakości życia mieszkańców 
w naszej gminie.

Jak po stole

Kolejne drogi 
w gminie 
Ponad kilometr jezdni przy 

ulicach Janczarskiej i Tu-
reckiej w Legnickim Polu został 
oddany do użytku mieszkań-
com. Całkowity koszt inwesty-
cji wyniósł blisko 1.300.000,00 
zł, z czego przyznane dofinan-
sowanie ze środków Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg dla 
gminy to prawie 600.000,00 zł. 
Realizacją zadania zajmowała 
się firma BUDRIM.
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Inwestycje

Ta wiadomość z pewnością ucie-
szy rzeszę mieszkańców na-

szej gminy, którzy „zdeklarowani” są 
w ośrodku zdrowia w Legnickim Po-
lu. Całkowicie odnowiona, w nowym 
miejscu, z najnowszym wyposaże-
niem – taka będzie nowa siedziba 
Gminnej Przychodni Zdrowia.

Zlokalizowana zostanie w miejscu nie-
użytkowej części budynku dawnej hali 
przemysłowej, obok żłobka, przy ulicy 
Kossak-Szczuckiej. Wójt Rafał Plezia 
podpisał umowę z konsorcjum firm: 
Zakładem Remontowo-Budowlanym 
„DAR-BET” z Brzegu Dolnego i Zakładem 
Handlowo-Usługowym Klima-Spec z Wo-
łowa na przebudowę obiektu i stworzenie 
tam nowej placówki zdrowia. Zgodnie ze 
złożoną ofertą, całkowity koszt inwesty-
cji to 5 200 000,00 zł, a termin realizacji 
wynosi 14 miesięcy. Gmina pozyskała na 
ten cel 2 000 000,00 zł z Polskiego Ładu. 

Wszystko zatem wskazuje na to, że na 
początku 2024 roku nowoczesny obiekt 
zostanie przekazany Pani Agnieszce Ta-

Jaka będzie przychodnia?

biszewskiej, dyrektorce przychodni.
To niewątpliwie kolejny ważny krok 

w rozwoju gminy, który przyczyni się do 
wzrostu jakości życia mieszkańców, tym 

bardziej, że zdrowie to wartość bezcen-
na. O dalszych etapach inwestycji, bę-
dziemy informować na łamach Wieści 
z Legnickiego Pola. 
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Aktualności

Okres świąteczno-noworoczny 
był dla większości osób chwi-

lą oddechu i odpoczynku, ale nie dla 
wszystkich. 

Załoga Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej z Legnickiego Pola 
nie miała zbyt wiele okazji do świę-
towania i ten okres spędziła bardzo 
pracowicie. Po Nowym Roku, nadszedł 
czas na szczególne podziękowania 
pracownikom GZGK za ich ciężką i nie-
zwykle odpowiedzialną pracę.

Z tej okazji, wójt Rafał Plezia złożył ser-
deczne podziękowania Panom: Andrze-
jowi Gawędzie, Michałowi Brygiderowi, 
Andrzejowi Buczek, Dariuszowi Traczowi 
i Piotrowi Czyczelowi za wzorową posta-
wę w usuwaniu awarii i utrzymaniu po-
prawnego działania sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych. I nie tylko w okresie 
świątecznej kanikuły a przez cały rok. 

Docenieni za ciężką pracę 

- To zaangażowanie robi naprawdę 
wrażenie – mówi Rafał Plezia. – Załoga 
GZGK to świetni fachowcy i nie mam 
wątpliwości, że powinni spotykać się z po-
wszechnym szacunkiem i wdzięcznością 
mieszkańców. Na pewno będzie to dla 

nich dodatkowa motywacja. Ich praca 
jest na najwyższym poziomie i warto, 
by czuli satysfakcję z tego, co robią dla 
innych.

Także my przyłączamy się do po-
dziękowań.

Informujemy, że dystrybucja węgla opałowego w ra-
mach rządowego programu wsparcia gospodarstw 

domowych w 2023 roku została przekazana do reali-
zacji Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
w Legnickim Polu, tak jak to miało miejsce w miesią-
cach ubiegłych.

Pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Legnickim Polu są przygotowani, aby węgiel w bez-
pieczny sposób został wydany dla każdego mieszkańca 
naszej gminy, który wnioskował o wsparcie. Forma za-
ładunku i przeładunku węgla została dokładnie opraco-
wana w sposób dostępny dla każdego mieszkańca. Oto 
najważniejsze informacje:

Dystrybucja węgla odbywać się będzie według kolejno-
ści złożonych wniosków o zakup węgla.

Gmina Legnickie Pole wystawi fakturę za węgiel według 
danych zawartych we wniosku. Faktury będą dostępne 
w Urzędzie Gminy, pok. nr 10.

Dystrybucja 
węgla

W celu ustalenia dnia i godziny odbioru węgla, należy 
udać się do siedziby GZGK w Legnickim Polu, ul. Kossak-
-Szczuckiej 7.

Odbiór opału odbywać się będzie na terenie spółki.
Numer konta bankowego do wpłaty: Bank Spółdzielczy 

42 8649 1031 2002 2000 0101 0047.
Przy odbiorze konieczne będzie przedłożenie faktury 

oraz potwierdzenia zapłaty za zakup węgla.
Możliwy będzie dowóz węgla przez pracowników spół-

ki lub transportem własnym. Warunki transportu, cennik 
i odrębny numer konta bankowego dostępny będzie na 
stronie internetowej GZGK.

Cena: 1850 zł/tona. 
Wniosek o preferencyjny zakup węgla dostępny jest 

na naszej stronie internetowej: www.legnickiepole.pl lub 
w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole.
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Rozmaitości

Żłobek Gminny wraz z Klubem 
Seniora z Legnickiego Po-

la zrealizował integrujące pokole-
nia zajęcia dla naszych maluszków. 
W projekcie uczestniczyły dzieci ze 
żłobka, seniorzy, rodzice oraz zapro-
szeni goście. 

Projektowa aktywizacja dzieci i senio-
rów odbyła się poprzez realizację różno-
rakich zadań tematycznych związanych 
ze świętami, ważnymi wydarzeniami 
czy porami roku. Ustalono wspólny plan 
działań, w ramach którego odbyły się 
następujące wydarzenia: „Jesienny Kier-
masz Rozmaitości” i zajęcia czytelnicze 
wraz z warsztatami tematycznymi. 

Klub Seniora aktywnie włączył się 
w przygotowania do kiermaszu po-
przez uszycie maskotek i wykonanie 
pięknych jesiennych dekoracji, a zajęcia 
czytelnicze z dziećmi ucieszyły zwłasz-
cza nasze maluszki. Seniorzy czytali tek-

Łączymy pokolenia w gminnym żłobku

sty z różnych bajek adresowanych do 
małych dzieci, mieli przygotowane re-
kwizyty nawiązali fantastyczny kontakt 
z dziećmi i doskonale bawili się razem 
z dziećmi przy okazji warsztatów pla-
stycznych przygotowanych przez żłob-
kowe opiekunki. 

Dzieci i młodzież z Kościoła pw. 
św. Michała Archanioła w Ko-

skowicach przygotowały wspania-
łe widowisko jasełkowe. Wsparły 
je dzieci z naszej gminy i miasta Le-
gnica. 

Znana wszystkim historia Bożego 
Narodzenia została przedstawio-
na z „anielskiego punktu widzenia” 
w sposób nowoczesny, ale też przy 
wsparciu tradycji góralskich. Wypeł-
niony kościół i owacje uczestników 
były najlepszą nagrodą, która zakoń-
czyła spektakl. 

Jasełka odbyły się 8 stycznia i po-
nownie wprowadziły wszystkich gości 
w ciepły, świąteczny klimat. Przed-
stawienie przygotowało 28 młodych 
ludzi przy wsparciu pani Doroty Gre-
siuk i pani Moniki. Mocnego wsparcia 
udzielili również rodzice i proboszcz 
Mariusz Habiniak. 

W zajęciach udział wzięły grupy PRO-
MYCZKÓW: BŁĘKITNYCH, ZŁOCI-
STYCH I POMARAŃCZOWYCH. Jeśli 
chodzi o seniorów to gościliśmy: p. Ka-
zimierę Zabłotna, p. Helenę Jaszczyk, p. 
Irenę Alwin, p. Danutę Marcinkowska, p. 
Bogumiłę Pięt i p. Zbigniewa Ostroucha.

Jeszcze trochę świąt
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Rozmaitości

Ze względu na potrzebę spraw-
nej realizacji procesu ostrzega-

nia i informowania ludności w formie 
przekazywania informacji, komuni-
katów i ostrzeżeń przypominamy 
mieszkańcom o możliwości korzy-
stania z Regionalnego Systemu 
Ostrzegania (RSO), będącego dar-
mową i powszechną usługą umoż-
liwiającą powiadamianie obywateli 
o zagrożeniach, dostępną m.in. po-
przez telefony komórkowe.

W RSO umieszczane są różnego ro-
dzaju komunikaty, w tym ostrzeżenia 
meteorologiczne oraz hydrologiczne. 

Regionalny System 
Ostrzegania

Dzięki doposażeniu placu zabaw 
w Ogonowicach maluchy zy-

skały nowe miejsce, w którym będą 
mogły wspólnie spędzać czas, ba-
wić się i trenować swoje ciało. Za-
montowany sprzęt na placu zabaw 
poprawił estetykę wsi i jest gotowy 
na wiosnę. Całkowity koszt zadania 
został poniesiony z budżetu Gminy 
Legnickie Pole i wyniósł 22 000 zł. 

- W imieniu całej społeczności Ogo-
nowic pragnę wyrazić swoją wdzięcz-
ność za to piękne dzieło, jakim jest 
nowe urządzenie zabawowe – po-
wiedziała Joanna Kula, sołtys wsi. 

Z okazji mikołajek biblioteka 
szkolna zamieniła się w warsztat 

sztuki zdobienia pierniczków. 

Uczniowie mogli pod czujnym okiem 
prowadzącej warsztaty Dominiki Saczyń-
skiej, własnoręcznie ozdobić konika, 
gwiazdkę, bombkę czy choinkę. Oka-
zało się, że wśród uczniów nie brakuje 
przyszłych pomocników świętego Mi-
kołaja. Mamy zdolnych artystów, którzy 
ośnieżyli piernikowe cudeńka.         APiS

W systemie generowane są też inne 
ostrzeżenia odwołujące się do miej-
scowych zagrożeń. Ponadto, w RSO 
dostępne są poradniki dotyczące m.in. 
tego jak udzielić pierwszej pomocy 
lub jak zachować się podczas burzy, 
powodzi czy ataku terrorystycznego. 
Komunikaty i ostrzeżenia zamieszcza-
ne w RSO generuje Wojewódzkie Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego oraz 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – w zależności od za-
sięgu zagrożenia.

Informacje dotyczące funkcjonowa-
nia RSO, możliwość pobrania oraz 
film informujący jak korzystać z naj-
nowszej wersji aplikacji, znajdują się 
pod adresem: https://www.gov.pl/web/
mswia/regionalny-system-ostrzegania. 
Bezpłatna aplikacja mobilna RSO do-
stępna jest dla poszczególnych sys-
temów operacyjnych (Android, iOS, 
Windows Phone). 

Aplikację można również wyszukać 
w dowolnej przeglądarce po słowach 
kluczowych „RSO” oraz „Regionalny 
System Ostrzegania”.

Ulepszony plac zabaw 

Mikołajkowe 
warsztaty 
piernikowe

Kolorowy i bezpieczny sprzęt zloka-
lizowany na placu zabaw w Ogono-
wicach pozwoli dzieciom urozmaicić 
czas kontaktu z rówieśnikami. Naj-
młodsi mogą korzystać ze zjeżdżal-
ni i „wspinaczki”. 

Pragnę serdecznie podziękować 
panu Rafałowi Plezi, wójtowi oraz 
wszystkim zaangażowanym, którzy 
doprowadzili do tego, że możemy 
cieszyć się z tak pięknego obiektu, 
który będzie zaspokajał potrzeby ru-
chowe dzieci i młodzieży. Uśmiechy 
na twarzach użytkowników są naj-
lepszym podziękowaniem – podsu-
mowała Joanna Kula.
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Zgiełk bitewny i bohaterstwo ry-
cerstwa polskiego z księciem 

Henrykiem Pobożnym na czele sta-
ły się inspiracją do niecodziennych 
działań dydaktycznych. 

Sylwetki wodza i jego małżonki księż-
nej Anny na tle bitwy pod Legnicą przy-
bliżyły uczniom zmagania konkursowe. 
Klasy czwarte i piąte wzięły udział 
w szkolnym konkursie wiedzy „Czy 
znam naszych patronów?”, zaś starsi 
uczestniczyli w konkursie czytelniczym 
na podstawie powieści Zofii Kossak „Le-
gnickie Pole”. 

Zadania były zróżnicowane, należało 
wykazać się wiedzą z zakresu historii, 
a także znajomości języka typowego dla 
epoki średniowiecza. Pojęcia takie jak: 
kropierz, puginał czy koncerz nie są już 
obce naszym uczniom. 

Działaniem wymagającym umiejętno-
ści aktorskich i oratorskich było przed-
stawienie wybranej sceny dotyczącej 

„Uniósł się książę w strzemionach, pod-
niósł w górę miecz. Trąby jęły rzwać chra-
pliwie, wzywając cnotę rycerską do boju. 
Ruszyły w przód, rozpęd biorąc, hufce 
krakowski, śląski i morawski. Sadzą w 
rój świszczących strzał, w zjeżony wał 
spis tatarskich.

Gorze nam się stało! – woła ujrzaw-
szy to książę.”

Pod skrzydłami średniowiecznych patronów

Oto fragment tekstu z inscenizacji zwycięskiej klasy 7a przedstawiający po-
żegnanie księcia Henryka ze swoimi dziećmi: 

- Bądźcie podporą dla swej matki i strzeżcie sióstr, albowiem wróg idzie okrut-
ny i litości nieznający… Wy zaś, cory moje, módlcie się do naszego Ojca w nie-
bie i proście pokornie, by miał nas wszystkich w opiece. Matce swej, a mej 
żonie, nie przysparzajcie trosk i nie pozwólcie się jej frasować.

- Tak uczynimy, ojcze. 

Pasowanie na przedszkolaka to 
uroczystość, na którą najbardziej 

czekają najmłodsze przedszkola-
ki. Podobnie jak w latach ubiegłych 
również i w tym roku dwie najmłod-
sze grupy miały swój wielki dzień. 

Dzieci śpiewały poznane w przedszko-
lu piosenki, recytowały wiersze oraz 
zaprosiły do wspólnych zabaw i kon-
kursów swoich najbliższych. Po części 
oficjalnej przyszedł czas na włączenie 

Pasowanie na przedszkolaka
maluchów w poczet «prawdziwych 
przedszkolaków», którego dokonała 
pani Dorota Anklewicz – Siczek, dy-
rektor Zespołu Szkolno- Przedszkolne-
go.  Wszystkie dzieci złożyły uroczyste 
przyrzeczenia oraz zostały dotknięte 
„czarodziejską kredką”, która  z malu-
cha zrobiła zucha. Na pamiątkę uroczy-
stości dzieci otrzymały dyplomy oraz 
medale.

A. Pisulska

bitwy w postaci dramy. Dodatkowym 
atutem okazały się kostiumy i rekwizyty. 
Uczniowie wcielający się w rolę Jadwi-
gi Śląskiej,  księżnej Anny, księcia Hen-
ryka Pobożnego i rycerstwa przenieśli 
publiczność w trzynasty wiek, wyraża-

jąc to słowem i wyglądem. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodką 

niespodziankę.  Najlepsi z klas młod-
szych wywalczyli ozdoby świąteczne, 
zaś zwycięska drużyna wyjazd do kina.              

APiS
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 → Przed objęciem urzędu wójta gminy 
Legnickie Pole budował pan swoją 
karierę w trzecim sektorze. Czym 
różni się praca w organizacjach po-
zarządowych od tej w administracji?

- Rzeczywiście, to było ponad 20 lat 
świetnej, efektywnej pracy dla ludzi, 
którą wspominam jak najlepiej. Może 
nieco zaskoczę odpowiedzią, ale uwa-
żam, że to nie są kompletnie inne „ko-
smosy”. W obu przypadkach to jest praca 
przede wszystkim dla ludzi. 

 → Naprawdę tych różnic jest niewie-
le? Przecież w przypadku urzędnika 
na wysokim stanowisku dochodzi 
choćby aspekt władzy.

- Przez myśl mi nie przeszło, żeby tak 
o tym myśleć. W trzecim sektorze na-
uczyłem się przede wszystkim wrażli-
wości na ludzkie potrzeby. Myślę, że to 

Rozmowa 
z Rafałem Plezią, 

wójtem gminy 
Legnickie Pole

O władzy nie myślę wcale. 
O odpowiedzialności za ludzi, teraźniejszości 

i przyszłości gminy – cały czas.

jest mój atut, bo jako gminny urzędnik 
jestem odpowiedzialny za tworzenie 
jak najlepszych warunków do życia dla 
mieszkańców. O władzy nie myślę wcale. 
O odpowiedzialności za ludzi, teraźniej-
szości i przyszłości gminy – cały czas.

 → No to zmartwień musi mieć pan bez 
liku, bo dla samorządów przyszły 
ciężkie czasy: są ograniczane, co-
raz mniej jest pieniędzy…

- To są zbyt proste konkluzje. Przynaj-
mniej z mojej perspektywy. Nie mogę 
powiedzieć, że nie ma pieniędzy, bo to 
nieprawda. Są i dostępne w taki sposób, 
że samorządowiec może decydować po 
które sięgnąć w zależności od potrzeb 
gminy. Trzeba tylko chcieć. Prawdą jest, 
że mogłoby być ich więcej. Samorządy 
pokazują, że nie marnują środków i do-
skonale potrafią je spożytkować. 

 → To skąd te narzekania na ogranicza-
nie samorządów?

- Pewnym problemem jest obarczanie 
samorządów coraz to nowymi obowiąz-
kami, ale i z tym można sobie poradzić. 
Na przykład: w obliczu kryzysu węglo-
wego ktoś wpadł na pomysł, żeby to gmi-
ny dystrybuowały węgiel. My doskonale 
sobie poradziliśmy dzięki sprawnym 
urzędnikom i pracownikom gminnej 
spółki. Osiągnęliśmy cel, jakim było 
zabezpieczenie naszych mieszkańców 
w opał na zimę. Z drugiej strony wolał-
bym, żeby tym zajmowały się wyspecja-
lizowane podmioty. Sytuacja była jednak 
kryzysowa, więc nie ma się co obrażać, 
tylko rozwiązać problem, bo na to roz-
wiązanie czekają mieszkańcy. Jaki ma 
sens w tej perspektywie przerzucanie 
się adresami co kto „powinien robić”. 

Inwestycje to rozwój a my chcemy, 
żeby gmina się rozwijała. Budżet 

musi zabezpieczyć bieżące potrzeby 
mieszkańców, zapewnić rozwój 

i trzeba go trzymać w ryzach, 
wspierać pożyczkami, ale tak, by 
nie zadławić gminnych finansów. 
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 → Bardzo to pragmatyczne.
- Pragmatyzmu nauczyłem się właśnie 

w trzecim sektorze. Tam trzeba wiedzieć 
jak ze złotówki „zrobić” 10 złotych, to 
znaczy poszukać dodatkowych źródeł 
finansowania zadań do momentu, aż 
budżet pozwoli na ich pełną realizację. 
Trzeba być elastycznym, radzić sobie 
często w mało komfortowych sytuacjach.

 → A propos – ta kadencja samorządu 
wydaje się wyjątkowo niekomforto-
wa: była pandemia, panika i kryzys, 
jaką ona wywołała, rosnąca a potem 
galopująca inflacja a wreszcie woj-
na za naszą granicą i kolejny kryzys, 
tym razem energetyczny. Sporo te-
go. Jaki to ma wpływ na taką nie-
wielką gminę, jak Legnickie Pole.

- To oczywiste, że ma wpływ. Ze wzglę-
du na te zewnętrzne czynniki możemy 
zrobić mniej, niż zrobilibyśmy gdyby nie 
było pandemii, kryzysów i wojny. To jed-
nak nie jest tak, że trzeba było porzucić 
jakiś ważny, duży projekt. To drobniejsze 
rzeczy, dla nas oczywiście ważne, ale ta-
kie, które mogą i będą musiały poczekać...

 → Blisko 40 procent budżetu prze-
znaczacie na inwestycje. To wynik 
oszałamiający a pan sugeruje, że 
mogłoby tych pieniędzy być więcej?

- Nie lubię „gdybania”. Bezwzględnie 
byłoby ich więcej, gdyby nie wydarze-
nia na świecie. Inwestycje to rozwój, 
a my chcemy, żeby gmina się rozwijała. 
Budżet musi zabezpieczyć bieżące po-
trzeby mieszkańców, zapewnić rozwój 
i trzeba go trzymać w ryzach, wspierać 
pożyczkami, ale tak, by nie zadławić 
gminnych finansów. I dokładnie taki 
jest budżet na 2023 rok: gwarantujący 
bezpieczeństwo i rozwojowy. 

 → Czego konkretnie należy się spo-
dziewać w 2023 roku?

 - Będziemy kontynuować inwestycje 
drogowe, bo choć bardzo dużo już zro-
biliśmy to wciąż jest co robić. Budujemy 
nową przychodnię. Chcemy wykorzystać 
potencjał naszej służby zdrowia, bo już 
brakuje miejsca na wszystkie projekty,  
a w kolejce do realizacji mamy następ-
ne. Nie sądziłem na przykład, że aż tak 
potrzebne jest wsparcie psychologiczne 
dla młodych ludzi.

 → To dobrze, że mają gdzie przyjść po 
pomoc, smutne, że jej szukają.

- Rzeczywiście, nie ukrywam, że mnie 
także tak wysokie statystyki smucą. My-
ślę, że jedną z poważniejszych przyczyn 
tego stanu rzeczy jest ucieczka od tego, 
co realne, dotykalne w świat wirtualny. 
Młodzi „żyją” dzisiaj w sieci, ale nie da 
się tam kogoś przytulić. Ten świat nie 
daje prawdziwej bliskości, intymności, 
nie daje wsparcia, nie może zastąpić 
drugiego człowieka, nie może zastąpić 
społeczności. A do tego uzależnia. 

 → No i co z tym można zrobić?
- Na przykład pokazać jaką radość da-

je to, co wykonasz własnymi rękami: 
uszyjesz, namalujesz, zbudujesz. Jak to 
rozwija, tworzy wspomnienia, buduje 
poczucie własnej wartości, wzmac-
nia, pozwala poznać ludzi, zrobić coś 
wspólnie. I, że jeśli w komputerze zro-
bimy projekt jakiegoś stroju czy na-
rzędzia, a potem własnymi rękami 
go wykonamy, to zachowamy właści-
we proporcje. 

 → Nic dodać się tu nie da. A czy do opo-
wieści o planach na ten rok jeszcze 
pan coś doda?

- Sprawą bardzo ważną jest tworzenie 
podstaw pod dalszy rozwój. I taką wła-
śnie inwestycją jest planowana przebu-
dowa campingu.

 → A jak camping może wpłynąć na 
rozwój gminy?

- Dla nas ogromną wartość ma Bitwa 
na Legnickich Polach z 1241 roku. To 
ona będzie przyciągać do Legnickiego 
Pola turystów. Już przyciąga i to zjawisko 
trzeba wykorzystać, wzmocnić ten efekt

 → Pytanie tylko czy ta bitwa w ogóle 
miała miejsce?

- Bitwa, mimo różnych głosów i kłopo-
tów z jej dokładnym umiejscowieniem, 
miała miejsce. Henryk Pobożny zginął, 
w latach czterdziestych ubiegłego wie-
ku. Hitlerowcy badali jego szczątki i je 
wywieźli. Najpewniej do Berlina, ale 
dzisiaj mają status zaginionych. Jestem 
w gronie osób, które chcą je odnaleźć. 
Zbyt wiele źródeł historycznych o tej 
bitwie wspomina. Badanie historii to 
pasjonująca przygoda, ale z punktu wi-
dzenia teraźniejszości ważna jest rów-
nież legenda. 

 → Podobna do tej, która ściąga corocz-
nie w okolice Grunwaldu kilkadzie-
siąt tysięcy ludzi?

- Właśnie. Ludzi, którzy chcą uczest-
niczyć w legendzie bitwy z Krzyżakami. 
Mieszkańcy Grunwaldu zarabiają na 
tym niemałe pieniądze. O Grunwal-
dzie mówi się w mediach, kultywuje 
się historię i tradycję, które przyciągają 
ludzi w różnym wieku, także młodych. 
Tworzą się grupy rekonstrukcyjne, któ-
rych członkowie z pasją przygotowu-
ją się cały rok do tego, by pojechać na 
Grunwald. 

 → Pewnie pan myśli: dlaczego tak nie 
miałoby być u nas? 

- To jest oczywiste. Do tego jest jed-
nak potrzebna infrastruktura. Goście 
mają czuć się u nas komfortowo, mają 
mieć optymalne warunki do spędzenia 
miło czasu, muszą chcieć wrócić na 
kolejną rekonstrukcję bitwy i wracać 
do nas w trakcie weekendów. Bez do-
brej, przemyślanej infrastruktury tego 
się nie zrobi, dlatego ten camping jest 
tak ważny. To jest właśnie budowanie 
podstaw do rozwoju w przyszłości.

Goście mają czuć się u nas 
komfortowo, mają mieć optymalne 
warunki do spędzenia miło czasu, 

muszą chcieć wrócić na kolejną 
rekonstrukcję bitwy i wracać do nas 

w trakcie weekendów.
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 → Czyli tak: mamy produkt kulturowy, 
to wokół niego tworzymy infrastruk-
turę. Rzadkie myślenie, bo dominuje 
stawianie „pałaców” i wymyślanie 
wypełniaczy do nich. 

- To jest temat na trochę inną rozmowę, 
ale wracając do naszej rzeczywistości to 
tak – wartość niematerialną jaką jest le-
genda o bitwie chcemy dobrze „opako-
wać” i zaoferować ludziom. Dlatego tak 
ważna jest ta inwestycja, bo jest takim 
wehikułem czasu, albo wieloletnią lo-
katą. Będzie przynosić efekty przez lata.

 → A jesteście w stanie wypromować 
na dużą skalę Bitwę na Legnickich 
Polach? Bo to wydarzenie historycz-
nie ważne, ale współcześnie raczej 
anonimowe. Pomijając oczywiście 
okolice Legnicy.

- Zgoda, potrzebna jest promocja i zgo-
da – sami nie damy rady, tu jest wiele 
do zrobienia. Nie liczymy jednak na 
„czarodziejską różdżkę”. Będziemy szu-
kać sprzymierzeńców, będziemy praco-
wać, by historia bitwy docierała do jak 
największej liczby ludzi. Tej pracy jest 
bardzo dużo, potrzeba na to czasu. Jeśli 
jednak będziemy mieli atuty w postaci 
odpowiedniego zaplecza na pewno bę-
dzie łatwiej.

 → Tak się zastanawiam jak bardzo stre-
sujące są inwestycje w czasach ga-
lopującej inflacji?

- No cóż, są stresujące. Mam nadzieję, 
że pieniądze, które przewidzieliśmy na 
realizację tego zadania wystarczą. Mam 
jednak pewne obawy przed rozstrzy-
gnięciem przetargu. Z drugiej strony jest 
przykład przychodni. W tym przypad-
ku też nie było łatwo osiągnąć porozu-
mienia. Były trzy przetargi, negocjacje, 
ale się udało. Jesteśmy zdeterminowa-
ni i dobrze przygotowani także na ta-
kie sytuacje.

 → Dziękuję za rozmowę.

Pracy jest bardzo dużo, 
potrzeba na to czasu. Jeśli jednak 

będziemy mieli atuty w postaci 
odpowiedniego zaplecza na pewno 

będzie łatwiej.
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WOŚP 2023 - galeria

Zagrała orkiestra
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Apel społeczny

Oszuści, wykorzystujący metodę „na wnuczka” i „na 
policjanta” wciąż wykorzystują ufność starszych 

osób. Przestępcy wyłudzają w ten sposób pieniądze od 
naszych ufnych bliskich. Przed tego rodzaju oszustwa-
mi uchronić może profilaktyka, dlatego spieszymy z naj-
ważniejszymi informacjami jak można zapobiec tego 
typu sytuacjom. 

Najbardziej powszechna metoda „na wnuczka” charak-
teryzuje się tym, że przestępca podaje się za krewnego. 
Dzwoni do ofiary mówiąc, że jest np. jej wnukiem czy 
dzieckiem. Tak prowadzi rozmowę by przekonać, że fak-
tycznie jest tą osobą, za którą się podaje. 

Pamiętajmy: oszuści, to nie tylko mężczyźni. Pod pozorem 
niepowtarzalnej okazji (np. promocja w sklepie, okazyjny 
zakup mieszkania), lub nagłego nieszczęścia (np. wypadek 
samochodowy, porwanie, choroba), przestępca zwraca się 
z prośbą o natychmiastową pomoc finansową. 

Prosi o przygotowanie gotówki do odbioru z mieszka-
nia ofiary lub wykonanie przelewu na wskazane konto 
bankowe, a nawet wspólne wyjście do oddziału banku, 
aby wypłacić pieniądze z konta. 

W większości przypadków oszust podsyła „zaufaną oso-
bę”, mówiąc, że nie może po pieniądze przyjechać osobi-
ście, ale za chwilę przyjedzie po nie jakiś znajomy. Zdarza 
się także, że gdy ofiara nie posiada gotówki w domu lub 
na koncie, oszust namawia ją do uruchomienia kredytu 
lub pożyczki w banku. 

Ofiara, wierząc że pomaga komuś bliskiemu w potrze-
bie, zostaje okradziona. W ostatnim czasie przestępcy 
zmodyfikowali metodę „na wnuczka” i podszywają się 
pod policjantów. Informują wtedy, że prowadzona jest 
tajna akcja, w której niezbędne jest wsparcie finansowe 
seniorów. Przestępcy próbują także wyłudzać pieniądze 
metodą „na wyjątkową okazję”. Rozmówca przekonuje 
wtedy, że jest okazja do zarobienia dużych pieniędzy, ale 
najpierw trzeba zainwestować własne środki. 

Z policyjnych danych wynika, że najczęściej ofiarami 
przestępców padają osoby powyżej 70. roku życia, sa-
motne i łatwowierne. Stanowią one ponad połowę osób 
pokrzywdzonych. Częściej są to kobiety, niż mężczyźni. 
Oszukani niejednokrotnie tracą dorobek całego życia.

 Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy naszych 
krewnych przed osobami podszywającymi się pod człon-
ków rodziny czy policjantów. 

Nie daj nabrać się „na 
wnuczka” i „na policjanta”
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Apel społeczny
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Zapraszamy!
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Polecamy!

FolkGeneracja 6.0
Tańcem przez życie!

BEZPŁATNE WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO                 
 dla osób w wieku powyżej 60 roku życia                  
z Gminy Legnickie Pole

ORGANIZATOR SPONSOR GŁÓWNY PARTNERZY
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Regulamin dostępny na stronie: gokis-legnickiepole.pl

I spotkanie
14 / 03 / 2023 godz. 17.30

Benedyktynów 7, Sala Bankietowa
------------------------------------------

 Informacje i zapisy: 
biuro GOKiS w Legnickim Polu 

lub pod nr telefonu 76 858 28 27
------------------------------------------

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
 

dtnrkulturyludowej

WARSZTATY  PROWADZI 
choreograf Adriana Świtalska-Kowalik
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Zapraszamy!
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Sport / łucznictwo

Ponad 120 zawodników z 12 
klubów sportowych oraz 

rzesze  kibiców łucznictwa 
zgromadziły Halowe Mistrzostwa 
Dolnego Śląska, które odbywały się 
na hali sportowej w Legnickim Polu 
w dniach 21-22.01.2023.

To pierwsza w naszej gminie impreza 
tego typu od wielu lat, z całą pewno-
ścią nie ostatnia. Zawody odbywały się 
w trzech kategoriach open: łuki klasycz-
ne, łuki bloczkowe oraz łuki barebow.

Emocji nie brakowało,  a czasem to 
właśnie pojedyncze punkty i milimetry 
na tarczy decydowały o podziale miejsc 
na podium. 

W turnieju wzięło udział 3 uczestni-
ków nowopowstałej Akademii Łuczni-
czej TATAR Legnickie Pole - Mateusz 
Szymula, Edward Marciniak oraz Marek 
Huk. Pierwszy z  wymienionych debiu-
tował na zawodach łuczniczych, i jako 
jedyny wyszedł z rundy eliminacyjnej.  

Dolnośląskie strzelanie Wyniki w poszczególnych kategoriach 
prezentują się następująco:

ŁUKI KLASYCZNE
Drużyny mężczyźni:
1. miejsce - UKS 95 Wrocław
2. miejsce - Talent Wrocław 
3. miejsce - KS Piast Nowa Ruda
3. miejsce - LUKS 1
 Drużyny kobiety:
1. miejsce - Talent Wrocław 
2. miejsce - LUKS 1 
3. miejsce - Talent Wrocław 
3. miejsce - UKS 95 Wrocław
 Mixty:
1. miejsce - Talent Wrocław 
2. miejsce - KS Piast Nowa Ruda
3. miejsce - UKS LUKS 3
 Mężczyźni indywidualnie:
1. miejsce - Jacek Proć (Strzelec Legnica)
2. miejsce -  Dawid Malicki (UKS Talent Wrocław)
3. miejsce - Marek Opiela (KS Piast Nowa Ruda)
3. miejsce - Michał Ochrombel (UKS 95 Wrocław)
Kobiety indywidualnie:
1. miejsce - Adrianna Trzebińska (Dolnoślązak Orły Wrocław)
2. miejsce - Magdalena Kantorska (KS Piast Nowa Ruda)
3. miejsce - Weronika Wardęga (UKS Talent Wrocław)
3. miejsce - Łucja Wesołowska (UKS Talent Wrocław)
ŁUK BLOCZKOWY
Drużyny mężczyźni:
1. miejsce -  LZS SKS Raszówka 1
2. miejsce - OSŁ Strzelec 1
3. miejsce - OSŁ Strzelec 2
3. miejsce - Dolnoślązak Wrocław
Drużyny kobiety:
1. miejsce - Dolnoślązak
2. miejsce - LZS SKS Raszówka
3. miejsce - OSŁ Strzelec
Mixty:
1. miejsce - Dolnoślązak 1 
2. miejsce - LZS SKS Raszówka 2 
3. miejsce - OSŁ Strzelec 2
3. miejsce - OSŁ Strzelec 1
Mężczyźni indywidualnie:
1. miejsce - Gabriel Kozłowski (LZS SKS Raszówka)
2. miejsce - Paweł Sidor (LZS SKS Raszówka)
3. miejsce - Grzegorz Marszałek (OSŁ Strzelec)
3. miejsce - Krzysztof Gorczyca (OSŁ Strzelec)
Kobiety indywidualnie:
1. miejsce - Lucyna Kołodyńska (LZS SKS Raszówka)
2. miejsce - Marzena Daduń (Dolnoślązak Orły Wrocław)
3. miejsce - Elina  Błońska (Dolnoślązak Orły Wrocław)
3. miejsce - Agata Kołodyńska (LZS SKS Raszówka)
ŁUKI BAREBOW
Kobiety indywidualnie:
1. miejsce: - Irmina Małyszek (Granit Strzelin)
2. miejsce - Wiktoria Rogowska (Granit Strzelin)
3. miejsce - Kinga Maluska (LZS SKS Raszówka)
3. miejsce - Daiana Sofia (UKS Luks)
Mężczyźni indywidualnie:
1. miejsce - Adam Staszkiewicz (Granit Strzelin)
2. miejsce - Mariusz Grzelak (LZS SKS Raszówka)
3. miejsce - Łukasz Cisek (Granit Strzelin)
3. Zenon Smolak (Granit Strzelin)

Głównym organizatorem imprezy był 
OSŁ Strzelec Legnica, we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Spor-
tu w Legnickim Polu oraz Gminą Le-
gnickie Pole.

Wszystkich, którzy sami chcieliby za-
cząć strzelać z łuków zapraszamy na 
zajęcia wspomnianej już Akademii Łucz-
niczej TATAR Legnickie Pole. Łucznictwo 
bowiem to kolejna dyscyplina sportu, 
która będzie w naszej gminie mocno 
rozwijana. 

W spotkaniach mogą wziąć udział za-
równo dorośli, jak  i młodzież oraz dzie-
ci. Dwa treningi w tygodniu pod okiem 
profesjonalnych trenerów to nie tylko 
doskonały sposób na spędzenie wolnego 
czasu, ale także forma rozwijania 
sprawności fizycznej, skupienia 
i celności.  Ponad wszystko jednak 
może to być pasjonujące hobby. Zapisy 
prowadzi Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu.
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Sport / wywiad

 → W ostatnich tygodniach sporo działo się w KS 
Legnickie Pole. Zrezygnował pan z funkcji 
prezesa, pojawił się następca, ale ostatecz-
nie to pan nadal kieruje klubem. Skąd to 
zamieszanie?

- Przyznam, że od wielu miesięcy nosiłem się 
z zamiarem rezygnacji i rzeczywiście podjąłem 
taką decyzję. Ta praca to ogromne zobowiązania. 
Bardzo trudne są one do pogodzenia z pracą 
zawodową, z życiem rodzinnym. Dodat-
kowo podjąłem prywatne decyzje, 
które ten czas na działanie w klu-
bie jeszcze bardziej mi ograniczą. 

 → Ale będzie go pan musiał 
znaleźć, bo ostatecznie nic 
się nie zmieniło.

- Na razie rzeczywiście pozo-
staję na stanowisku i od razu uprze-
dzę kolejne pytanie – nie wiem jak to 
będzie wyglądało w najbliższej przy-
szłości. Jeśli idzie o mnie to nic się nie 
zmieniło. Moja praca i plany w prakty-
ce tak ograniczą mój czas, że niezwy-
kle trudno będzie wygospodarować go 
tyle, by podołać obowiązkom prezesa. Cóż, mieliśmy pomysł, 
był silny kandydat na stanowisko prezesa, ale ostatecznie 
nic z tego nie wyszło, a jesteśmy w przededniu powrotu do 
rozgrywek. Myślimy o wzmocnieniach, istotnych zmianach 
i nie mogłem pozostawić klubu w takim momencie.

 → Zatem pogłoski, że w KS Legnickie Pole sporo się dzieje 
i z rozmachem to prawda. Zaczynacie myśleć o awansie?

- Spokojnie. Na awans trzeba zapracować nie tylko w spor-
towej rywalizacji. Awans bez zaplecza, bez przygotowania 
organizacyjnego musi skończyć się katastrofą. Na razie mu-
simy myśleć przede wszystkim o zachowaniu ligowego by-
tu, bo przed nami kolejna reorganizacja rozgrywek i sporo 
zespołów w tym sezonie pożegna się z ligą. Trzeba zrobić 
wszystko by nas w tym gronie nie było.

 → Sporo zamieszania wywołały pana wypowiedzi i dzia-
łania wokół jesiennej afery w Rokitkach. Ujął się pan 
za obrażanym na tle rasowym Martinsem Ekwueme, 
nagłośnił sprawę w mediach. To jest aż taki problem 
w niższych klasach rozgrywkowych?

- Cóż, problem jest w całej piłce. Jak ktoś bywa na meczach 
to od stadionów zespołów Ekstraklasy po boiska A-klasowe 
bez problemu spotka się z takimi zachowaniami. Ja mam 
chwilami takie wrażenie, że ci, co te idiotyzmy wykrzykują 
do końca nie wiedzą, co robią. Powtarzają pewne zachowa-

Klub to wyzwanie
nia i slogany. Bez żadnej refleksji. I dochodzą do te-

go te wszystkie niezrozumiałe podziały kibolskie. 
Rokitki są pod Chojnowem, a w Chojnowie kibicu-

je się Zagłębiu. Legnickie Pole to okolice Legnicy 
i nam bliżej do Miedzi, a między kibolami tych 
zespołów jest konflikt i konia z rzędem temu, kto 
powie jaka jest jego przyczyna. No, ale efekt był 

taki, że Martins był obrażany i to nie była pierwsza 
taka historia. Obrywał z powodu koloru skóry, dla-

tego, że był mistrzem Polski, dlatego, że grał 
w dużych klubach a dzisiaj jest u nas, 

dlatego, że zrobił karierę. Nie mogłem 
udawać, że nic się nie dzieje.

 → Jak ta pańska interwencja się 
skończyła?

- Ukaraniem Rokitek. Zdaje się, 
że nie mogli zapraszać kibiców na 

swoje mecze do końca rundy jesien-
nej. Jeśli dobrze pamiętam chodziło 
o trzy spotkania. Powiem szczerze, że 
te kary mniej mnie zajmowały. Ważne 
było to, żeby wreszcie ten problem zo-
stał zauważony. Może ktoś się dzięki 
temu opamięta.

 → Powróćmy do zarządzania klubem. Ktoś zapyta: a co 
może być trudnego w kierowaniu takim małym klubem?

- Oj, nie jest to prosta sprawa. Przede wszystkim to nieusta-
jąca walka o pieniądze. Mamy wsparcie od gminy, które jest 
podstawą naszej egzystencji, ale nie są to środki, które two-
rzyłyby rozwojowy budżet. Inne problemy? Choćby zmaga-
nie się z absurdami serwowanymi przez Związek. Po awansie 
pojawił się wymóg prowadzenia trzech zespołów młodzie-
żowych. My ich nie mieliśmy i nie mieliśmy wtedy szans, 
by je stworzyć. Możliwości starczyło na jedną. Za brak pozo-
stałych zapłaciliśmy w sumie 20 tys. kary i już mogliśmy… 
ich nie mieć. Kiedyś z jakiegoś tam powodu nie było na ław-
ce trenera. Ponad 2 tys. kary. Jest czerwona kartka – trzeba 
płacić. W sumie przez sezon zapłaciliśmy z 50 tys. różnych 
kar. Można by te pieniądze zaangażować choćby w szkole-
nie dzieciaków czy tworzenie infrastruktury, ale przepadły 
w DZPN. Dla mnie absurd.

 → No tak, coś tu chyba nie do końca działa. Jakieś pozytywy?
- Był awans, po nim spadek i o mało się nam zespół nie 

rozpadł… Ale miało być pozytywnie. Nowe boisko, jego 
„nawodnienie” ułatwiające właściwą pielęgnację murawy 
i chyba cała ta nasza praca, bo sprawiła, że klub jest dzisiaj 
bardziej stabilny, można go dalej budować.

 → Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa 
z Sewerynem 

Kaśczyszynem, 
prezesem 

KS Legnickie Pole.
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Sport / piłka nożna

Nie tak dawno, bo pod koniec listopada zakończy-
ła się runda jesienna sezon 2022/23 w piłkarskich 

niższych ligach w których to naszą gminę reprezentują 
cztery zespoły. 

W klasie okręgowej są to niezmiennie: KS Legnickie Pole, 
Błękitni Koskowice oraz Zryw Kłębanowice zaś w A klasie 
drużyna Orzeł Mikołajowice. Drużyny walkę o punkty za-
czną już 11 marca 2023 w obydwu klasach rozgrywek. Bę-
dziemy się bacznie przyglądać rywalizacji naszych zespołów 
i trzymamy kciuki za wszystkie drużyny.

Błękitni Koskowice
Podopieczni Władysława Morocha rundę jesienną zakoń-

czyli po bardzo dobrej, solidnej i zespołowej grze na  czwar-
tym miejscu w tabeli ustępując tylko Kaczawie Bieniowice, 
Stali Chocianów oraz Iskrze Księginice. 

Na koniec rundy jesiennej zespół zdobył 7 punktów (wy-
grana z Dragonem Jaczów, Górnikiem Lubin oraz remis 3:3 
w ostatnim derbowym meczu rundy ze Zrywem Kłębanowi-
ce. Wiosną Piłkarze z Koskowic zaczną od spotkania przed 
własną publicznością z liderem tabeli Iskrą Księginice. 

Orzeł Mikołajowice
Orzeł poprzednią rundę zaczął od zremisowanego meczu 

z Albatrosem Jaśkowice ale później nie było powodu do 
radości ponieważ na długo zadomowił się na dole tabeli. 
Oczywiście były też chwile radości, jak w 6. kolejce kiedy 
zespół osiągnął cenny remis 2:2 w Granowicach a już na-
stępnej wygrał u siebie z Górnikiem II Złotoryja. 

Mikołajowice zajmują 15 miejsce z dorobkiem 8 punktów. 
Na czele tabeli w A klasie znajduje się niepokonany w pięt-
nastu meczach Legsad Kościelec. Mamy wielką nadzieję że 
Orzeł Mikoławjowice w przerwie zimowej mocno przygotu-
je się do rundy wiosennej i z meczu na mecz będzie podą-
żać w górę tabeli.

KS Legnickie Pole
KS jesień zakończył na 7 miejscu gromadząc 23. pkt, (7. 

zwycięstw, 2. Remisy i aż 6. porażek). Dwa ostatnie mecze 
rundy jesiennej dały komplet punktów które dają nadzie-
ję że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Pierwszy 
mecz w rundzie wiosennej Legnickie Pole zagra na wła-
snym boisku a rywalem będzie drużyna Czarni Dziewin. 

Zryw Kłębanowice
Kilka pierwszych kolejek rundy jesiennej piłkarze Zry-

wu Kłębanowice nie mogli uznać z udane , skoro zdobyli 
zaledwie jeden punkt w 5. Kolejkach. To zbyt mało żeby 
mieć dobre humory i odpowiednie nastawienie. Dopie-
ro po zmianie na stanowisku trenera, które objął Witold 
Woźniak, nastąpiła poprawa w grze i nastawieniu zespołu, 
co przełożyło się na dalsze dobre wyniki. Kibice z Kłęba-
nowic liczą na kontynuację dobrej passy także na wiosnę. 

Ostatnie mecze w lidze oraz kilka sparingów w okresie 
przygotowawczym dają nadzieję, że Zryw idzie w dobrym 
kierunku i jest tylko kwestią czasu, kiedy znajdzie się na 
bezpiecznym miejscu w tabeli. Więcej o rozgrywkach na-
szych drużyn już w następnym numerze.

Runda jesienna sezonu 2022/23
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Rozrywka

Litery z pól ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu, napisane 

od 1 do 18, utworzą rozwiązanie – ty-
tuł filmu.

Poziomo:
5) ukochana Pana Tadeusza
6) biały walc – ... proszą panów
11) autor „Snu nocy letniej”, „Romea i Julii”
12) przebój Maryli Rodowicz („To był maj, pachniała 
Saska Kępa...”)
14) czy te ... mogą kłamać?
15) duża liczba ludzi
16) najpiękniejsza
19) właśnie przekroczył próg dorosłości
20) zmartwienie
21) niewielki gryzoń z dużymi policzkami
23) sklep, w którym kupisz babeczki, eklerki, kremówki
24) bryluje na parkiecie
25) zespół, z którym występowała Kasia Nosowska

Pionowo:
1) wsiadła na kolarkę
2) „Baśka miała fajny ...”
3) może być tańczone z różą w zębach
4) „Lulaj, ulubione me ...” (w kolędzie)
7) gadatliwy towarzysz Shreka

Krzyżówka 
walentynkowa

8) migacz w samochodzie
9) lekarz wykonujący operacje na otwartym sercu
10) ... weselny, kompozycja Mendelssohna-
Bartholdy’ego

13) „Szósty ...”, mroczny film z Bruce’em Willisem
17) nucona
18) można do niego zimą podsypać ptaszkom jedzenia
22) konik szachowy lub Dawid Kubacki

Składniki: 
•	Tatar ze śledzia wykwintnego,
•	5 płatów śledzia wykwintnego,
•	2 jabłka,
•	3 cebule szalotki,
•	1 limonka,
•	1 cytryna,
•	8 ogórków korniszonów,
•	3 łyżki oleju,
•	Pieprz do smaku.

Przepis na śledzie 
Pani Reni ze Strachowic

Wszystko kroimy w drobna kotkę. Dodajemy sok 
z limonki, cytryny i skórkę z limonki. Doprawiamy 
pieprzem do smaku. Podajemy dobrze schłodzony.
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Zapraszamy!

Pielgrzymka Sługi Bożego 

HENRYKA II 
Pobożnego

15 kwietnia 2023 r.
14.00 wymarsz z Legnicy, figura Matki Bożej Królowej Polski (os. Kopernika)
14.00 wymarsz z Koskowic, Kościół pw. Michała Archanioła w Koskowicach

18.00 uroczysta Msza Święta w Bazylice Mniejszej w Legnickim Polu pod przewodnictwem 
Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego za poległych rycerzy, obrońców ojczyzny i wiary 

chrześcijańskiej.

Pielgrzymka pod Chorągwią Księcia Henryka II Pobożnego 
z udziałem rekonstruktorów z okresu XIII w.

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!
Koordynator pielgrzymki: Dariusz Dembiński, tel. 791 011 247 / Koordynator Gminy Legnickie Pole: tel. 501 471 169

OrgAnizAtOrzY: PArtnErzY:


