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Ruszyła przebudowa
drogi gminnej w Bartoszowie
R

DRAWSKO POMORSKIE” S.A,
ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie. Oferta złożona
przez firmę opiewa na kwotę 1 861 152,35 zł brutto. Dla
porównania najdroższa oferta wynosiła 2 439 505,81 zł
brutto.
Zadanie jest w 50% współfinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019, którego wysokość w tym przypadku wyniesie 950 000,00 zł.
W dniu 07.05.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji
i zakończenia robót budowlanych do 31.08.2019 roku.

ozpoczął się kolejny etap
realizacji obiektu liniowego
pn.: „Przebudowa drogi gminnej
publicznej wraz z budową chodnika
w miejscowości Bartoszów
gm. Legnickie Pole”.

Inwestycja obejmuje: przebudowę jezdni drogi gminnej o nr
107429D wraz z budową chodnika na odcinku o łącznej długości ok. 315 m, od posesji nr 10
do posesji nr 55, ponadto przebudowę istniejących zjazdów
i budowę miejsc postojowych,
wykonanie utwardzonych poboczy drogowych, budowę sieci
kanalizacji deszczowej.
Prace budowlane wykonywane są przez „POL-DRÓG

Problem z masztami
M

iesiąc czerwiec tego roku
jest dość problematyczny
dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Raczkowej. A to za sprawą
pomnika oraz masztów, które
(podobnie jak pomnik) zostały
zamontowane bez wymaganego
prawem, zezwolenia Starosty
Legnickiego.
Postaramy się krótko przybliżyć historię owych masztów. A więc, maszty zostały
zakupione w 2018 r. z budżetu obywatelskiego, na wniosek
złożony przez Annę i Wojciecha Fassów. Poprzedni regulamin budżetu obywatelskiego
nie określał obowiązku uzyskania stosownych zezwoleń
przez Gminę Legnickie Pole.
Oznacza to, że o zezwolenie
na posadowienie masztów do
Starosty Legnickiego mogli
wystąpić wnioskodawcy czyli Anna i Wojciech Fassa. Niemniej jednak nie zrobił tego,
ani były Wójt Gminy Henryk

Babuśka, ani też sami wnioskodawcy. W związku z tym kontrola przeprowadzona w dniu
24 czerwca br. przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legnicy, zwróciła uwagę
na te zaniedbania i nakazała
usunięcie masztów. Sprawa
nadal jest w toku, natomiast
Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia zapewnił, że dokona
wszelkich starań, aby maszty
wróciły na swoje miejsce. Niestety, dziś zamiast skupiać się
na nowych inwestycjach, musimy zacząć od zastanych zaległości i prostowania niezgodności
z prawem. Jestem w stanie zrozumieć, że mieszkańcy nie znali
procedur prawa budowlanego,
ale karygodne jest dla mnie, że
Urząd Gminy nie dopilnował tak
ważnych dokumentów i dziś to
mi przyszło zaczynać kadencję
od tłumaczenia się za nieswoje
decyzje, a pracownicy muszą
w trybie pilnym nadrabiać kilkuletnie zaniedbania proceduralne, mówi wójt Rafał Plezia.
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Susza w Gminie Legnickie Pole
W

związku z suszą w Gminie
Legnickie Pole, Wójt Gminy
Rafał Plezia, w dniu 2.07.2019r.
Zgłosił do Wojewody Dolnośląskiego
Pawła Hreniaka konieczność
powołania gminnej komisji
do spraw szacowania szkód
spowodowanych suszą.
Od 3 tygodni rozmawiam
z rolnikami w sprawie stanu
upraw, starając się monitorować sytuację – mówi Rafał
Plezia – Obserwuję również
System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach. Niekorzystny dla rolników raport ukazał
się w dniu 1 lipca 2019r dlatego
rano 2 lipca poleciłem stworzenie gminnej komisji „suszowej”.
O powołanie komisji wnioskował również członek Dolnośląskiej Izby Rolniczej z terenu
naszej Gminy, Ryszard Frączek, który zgłosił konieczność
utworzenia zespołu do szacowania szkód w uprawach rolnych
w gminie w roku bieżącym.

Gminna komisja została powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 4.07.2019
r. W jej skład weszli Renata
Kulas, Dorota Gawron, Ryszard Frączek, Jadwiga Gawron. Łącznie do Urzędu Gminy
na dzień 17.07.2019 r. wpłynęło ponad 180 wniosków
rolników w sprawie przepro-

wadzenia szacowania wraz
z informacją o poniesionych
stratach. 15 lipca komisja rozpoczęła szacowanie strat w terenie.
Z pewnością dołożymy wszelkich starań, żeby protokoły
strat rolników z naszej Gminy jak najszybciej znalazły się
u Wojewody Dolnośląskiego.
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Kolejne dofinansowania
dla Gminy Legnickie Pole

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Legnickie Pole od dnia 16.07.2019 roku oferuje transport do Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim
Polu dla SENIORÓW 60+ będących mieszkańcami naszej
Gminy specjalnie przystosowanym pojazdem. W celu uzyramach projektu „E-aktywni
skania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefomieszkańcy województwa
niczny w rejestracji Ośrodka Zdrowia w Legnickim Polu
dolnośląskiego i lubuskiego”, Gmina
Kwoty
pozyskanych
Kwoty
Kwoty
pozyskanych
dotacji:
pozyskanych
od
stycznia-do
dotacji:
dotacji:
od
czerwca
stycznia-do
od
stycznia-do
czerwca
czerwca
tel.:
76 858
28 25.
Legnickie Pole pozyskała grant na
84000,004zł.000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Senior zostanie dowieziony do lekarza lub na umówioną
rehabilitację w Ośrodku Zdrowia w Legnickim Polu.
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
Dofinansowanie
będzie przeDowozy realizowane będą w każdy wtorek.
znaczone na rozwój kompetencji
3
000
000,00
3
000
000,00
3
000
000,00
Wymagane jest tylko zgłoszenie do rejestracji Ośrodka
cyfrowych wśród mieszkańców
Zdrowia w poniedziałek do godziny 12:00.
gminy. Dzięki przyznanemu do2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
finansowaniu
Gmina będzie
mogła wesprzeć swoich mieszZgłoszenia można dokonać osobiście w rejestracji Ośrod2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
kańców poprzez
zaangażowanie
ka lub telefonicznie pod nr 76 858 28 25.
się w działania szkoleniowe na
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
rzecz rozwoju
kompetencji cyW zgłoszeniu należy podać miejsce i godzinę odbioru.
frowych mieszkańców Gminy
Ewentualne odwołanie zgłoszenia osobiście lub telefonicz1 000 000,00
000 Z
000,00
1 000 000,00
Legnickie1Pole.
pewnością o organizowanych w ramach pronie w rejestracji w poniedziałki do godziny 17:00.
jektu działaniach
500 000,00będziemy500 000,00
500 000,00
W dniu 16.07.2019 roku rozpoczęliśmy pierwszy transport
informować na bieżąco.
chętnych SENIORÓW 60+ do Ośrodka Zdrowia w LegnicDofinansowanie0,00
w wysokości
0,00 0,00
kim Polu.
150000,00 zł uzyskała Gmina
2018
2018 2018
2019
2019 2019
Legnickie Pole z Ministerstwa
Zachęcamy SENIORÓW 60+ do skorzystania
Sportu i Turystyki. Dzięki przyznanej dotacji mieszkańcy, stać z nowych doposażonych wstaną na trzech terenach przyz tej formy komunikacji.
a przede wszystkim uczniowie Otwartych Stref Aktywności. szkolnych w: Legnickim Polu,
naszej szkoły będą mogli korzy- Nowe miejsca rekreacyjne po- Bartoszowie i Mikołajowicach.

W

Kwoty pozyskanych dotacji w okresie:
01-06.2018 i 01-06.2019

Pomnik „niezgody”?
O

chotnicza Straż Pożarna
w Raczkowej 11 maja 2019 r.
dokonała uroczystego odsłonięcia
płyty upamiętniającej Żołnierzy
Niezłomnych.
W odsłonięciu udział wziął
m.in. Starosta Legnicki Adam
Babuśka, który to objął to wydarzenie swoim patronatem”.
Wszystko byłoby w porządku,
gdyby nie fakt, że Zarząd OSP
Raczkowa nie dość, że nie dopełnił formalności, a w konsekwencji nie uzyskał zgody
na posadowienie pomnika na
nieruchomości, której właścicielem jest Gmina Legnickie Pole, to jeszcze posadowił pomnik
NIELEGALNIE tj. bez uzyskania
pozwolenia na budowę, które
wydaje nikt inny jak Starosta
Legnicki. Oprócz powyższego
zgodę na wznoszenie pomników
na terenie danej gminy, wydaje
również w formie Uchwały Rada
Gminy Legnickie Pole. Oczywiście uchwała taka również nie
była podejmowana. Niezrozumiały zatem jest również fakt,
że Starosta bierze udział w wydarzeniu, które w zakresie posa-

dowienia i odsłonięcia pomnika
jest nielegalne. Czyżby popierał w ten sposób lekceważenie
i łamanie prawa? Tym bardziej,
że to właśnie Starosta Legnicki
wydaje pozwolenia na budowę na takie inwestycje jak m.in.
pomniki.
Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia na długo przed
odsłonięciem pomnika rozmawiał zarówno z Prezesem OSP
Raczkowa Panem Tadeuszem
Wierzbickim jak i Wiceprezesem
Wojciechem Fassą o przeprowadzeniu tego działania. Wójt,
wiedząc o procedurach prawnych, nalegał, aby odsłonięcie

Należy zadać sobie pytanie
czyj interes miał na
względzie pomysłodawca
wzniesienia pomnika?
czym się kierował, bo
przecież sprzeciw dużej
części mieszkańców był
widoczny i słyszalny?
oraz dlaczego mieszkańcy
sołectwa Raczkowa
o samym projekcie
i pomyśle dowiedzieli się
na krótki czas przed jego
realizacją?

pomnika przesunąć, na termin,
który pozwoli na skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Niestety Panowie nie
dali się przekonać i zrobili tak
jak chcieli, lekceważąc przy tym
zarówno Wójta jak i Radę Gminy Legnickie Pole. A swoimi decyzjami narazili OSP Raczkowa
na konsekwencje wynikające
z przepisów obowiązującego
prawa.
Z powodu interwencji samych mieszkańców Raczkowej,
w dniu 24 czerwca br. odbyła się
kontrola przeprowadzona przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Legnicy. Nadzór
nakazał w trybie niezwłocznym
usunięcie pomnika, gdyż został posadowiony bez żadnych
stosownych dokumentów, na
podstawie których mógłby być
wybudowany. Jednocześnie Prezes i Wiceprezes OSP Raczkowa
zostali poinformowani przez inspektora nadzoru budowlanego,
że opłata legalizacyjna posadowionego pomnika ustalona jest
na ok. 120 000,00 zł.
Na szczęście opłata nie została naliczona. Duży wkład w takie rozwiązanie problemu ma
Wójt Gminy Legnickie Pole,
który dialogiem doprowadził
do kompromisu. I tak, w zamian za nie naliczanie opłaty,
pomnik zostanie zdemontowany. Powiatowy Inspektor Nadzo-

ru Budowlanego zgodził się na
takie rozwiązanie i wyznaczył
krótki, ale możliwy termin na
jego wykonanie tj. 24 godziny.
Dzisiaj pomnika już nie ma.
Mimo swojego krótkiego istnienia zdążył już podzielić
strażaków oraz mieszkańców
sołectwa Raczkowa. Należy zadać sobie pytanie czyj interes
miał na względzie pomysłodawca wzniesienia pomnika?
czym się kierował, bo przecież
sprzeciw dużej części mieszkańców był widoczny i słyszalny?
oraz dlaczego mieszkańcy sołectwa Raczkowa o samym projekcie i pomyśle dowiedzieli się
na krótki czas przed jego realizacją? Czy nie powinni zostać
powiadomieni i zapytani o zdanie podczas przygotowania całego projektu, tym bardziej, że
projekt był realizowany na terenie publicznym? Na te i wiele
innych pytań odpowiedzi już
nie otrzymamy, ale musimy pamiętać, że Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkowej jest dla nas
ważna, jako organizacja mająca na celu przede wszystkim
zabezpieczenie mieszkańców,
więc tym bardziej powinna
współpracować z Wójtem i Radą Gminy, ażeby unikać wszelkich błędów.
Niestety na tą chwilę nie wiadomo czy to koniec konsekwencji dla zarządu OSP Raczkowa.
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Co z tym boiskiem?
O

wiązania projektowe w latach
ubiegłych, nie tylko ja, ale również moi pracownicy łapią się
niejednokrotnie za głowę. I nie
znajdujemy często ani sensu, ani
logiki we wcześniejszych decyzjach. A przecież to wszystko na
nasz koszt. Za pieniądze mieszkańców Gminy.

statnio bardzo głośny jest
temat boiska w Legnickim Polu,
a przede wszystkim dokumentacji
pozwalającej na jego wybudowanie.
A więc jaka jest historia budowy
boiska w Legnickim Polu? Na
te pytania odpowie Wójt Gminy
Legnickie Pole- Rafał Plezia.

Jak było naprawdę z budową boiska
w Legnickim Polu?
Boisko w Legnickim Polu było ciężkim wyzwaniem. Zacząć
trzeba od tego, że od roku 2017
dokumentacja na boisko była źle
przygotowywana. Skutek był taki, że w listopadzie 2018 r. Starosta Legnicki nie dość, że sprzeciwił
się budowie boiska, to jeszcze nakazał uzyskać pozwolenie na budowę. To bardzo skomplikowało
i wydłużyło całą inwestycję.
Mówi Pan, że Starosta nakazał uzyskać pozwolenie na budowę, a przecież
zostało przyjęte zgłoszenie budowy?

Tak to prawda. Obecne przepisy,
mówię tu o Prawie Budowlanym,
dopuszczają budowę boiska na
zgłoszenie. Wystarczy żeby w planie miejscowym było dopuszczenie
budowy boiska. W naszym przypadku tak jest, w związku tym
Starosta zmienił zdanie i przyjął
zgłoszenie.
To jak Panu się udało załatwić w pół
roku coś, co przez dwa lata nie udało
się Pana poprzednikowi?
Przede wszystkim ciężka praca i stawianie na ludzi z doświadczeniem. Patrząc na to
jakie w gminie stosowano roz-

To znaczy, że te projekty są złe?
Same projekty są opracowane w sposób dostateczny. Tu
raczej chodzi o dziwne i nie zrozumiałe dzielenie inwestycji na
kilka etapów. To generuje olbrzymie koszty inwestycji. Również
przyjmowane kosztorysy są często bardzo zawyżone, ustalane
rozwiązania są nieadekwatne
do potrzeb mieszkańców.
Ostatnio pojawił się komunikat Starosty Legnickiego, wg którego w ciągu jednego dnia wydał zaświadczenie
o przyjęciu zgłoszenia od uzupełnienia
wniosku. Czy to jest na pewno prawda?

Heheheh (śmiech) Pan Starosta
prowadzi chyba rozgrywki polityczne. Moim zdaniem, właśnie
boiskiem posłużył się w takiej
rozgrywce. Prawda jest troszkę
inna. A więc 14 czerwca uzupełniliśmy wszystkie dokumenty tj.
przesłaliśmy je emailem na adres pracownika Pana Starosty,
z którym kontaktowaliśmy się
w sprawie boiska. Kiedy myśleliśmy, że już wszystko jest
załatwione, przez ponad tydzień czasu, pracownik Starosty wysyłał do nas emaile żeby
poprawić jeszcze kropkę, przecinek, czy szyk zdań w dokumentach przygotowanych przez
specjalistów branży budowlanej. Mimo, że wcześniej nie
kazano nam tego uzupełniać.
Dopiero kiedy oni stwierdzili,
że już wszystko uzupełniliśmy,
kazali złożyć oficjalnie pismo-uzupełnienie, i dopiero po tym
wydali zaświadczenie. Także
proszę o odpowiedzenie sobie
samemu na pytanie czy Starosta nam pomógł czy robił pod
górkę?

Szczerze przyznam, że wyczyn
zarówno całej drużyny jak i jej
trenera jest niebywały, wpisujący się w historię Legnickiego
Pola. W tym miejscu jeszcze raz
chciałbym pogratulować całemu
Klubowi Sportowemu Legnickie
Pole awansu do IV ligi i oczywiście życzę, dalszych sukcesów,
w tym awansu do III ligi.
Podam, że Błękitni Koskowice również zakończyli sezon
z awansem do klasy A, czego
im gratuluję. Zatem historycznie podwójny sukces sportowy:
dwie drużyny z naszej Gminy
zakończyły sezon z sukcesem
awansów do wyższych klas rozgrywkowych.
Na jakim etapie jest obecnie budowa boiska?
Obecnie przystąpiliśmy do
wyłonienia wykonawcy, który
wykona całą infrastrukturę wymaganą przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Czasu jest nie
wiele, ale dokładamy wszelkich
starań aby zdążyć do 15 sierpnia. Od samego początku zależy
nam na tym aby zrealizować tą
dużą inwestycję, która posłuży
zarówno klubowi, jak i innym
mieszkańcom naszej Gminy.

Ogólnie jakie jest Pana nastawienie
na sukces, który osiągnął Klub Sportowy Legnickie Pole?

Podwójna twarz radnych

N

a ostatniej sesji Rady Gminy
Legnickie Pole rozstrzygane
były m.in. kwestie związane
z podniesieniem diet dla sołtysów,
radnych oraz podniesienie
wynagrodzenia Wójta.
Z propozycją podniesienia diet
i mojego wynagrodzenia wyszedł
Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Szczerba- mówi Wójt
Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia. Nie ukrywam, że pozytywnie
zaskoczyła mnie ta propozycja,
gdyż ani radni ani sołtysi od
wielu lat nie mieli podnoszonych diet, a wykonują wszyscy
bardzo odpowiedzialne zadania, często ciężkie i czasochłonne- mówi dalej. Wójt zapytany

o kwestię podniesienia swojego
wynagrodzenia odpowiedział
- Mojemu poprzednikowi Rada
Gminy dała od razu maksymalne
wynagrodzenie, bez konieczności
wykazania się czymkolwiek. Ze
względów bliżej nieokreślonych
„gierek” prowadzonych przez
obecną większość w Radzie, moje
wynagrodzenie zostało ustalone
na najniższym poziomie wśród
włodarzy powiatu legnickiego. Ja
jestem typem społecznika, dlatego też wynagrodzenie nie jest dla
mnie najważniejsze, więc mimo
takiej, a nie innej decyzji większości radnych, będę swoje obowiązki wykonywał na najwyższym
poziomie. Radni chcieli abym się
wykazał. Pozyskanych kilka milionów dotacji w ciągu pół roku,

powinno im wystarczyć. Tyle ile
ja zrobiłem przez te kilka miesięcy,
nie zrobił mój poprzednik przez
całe 4 lata. A to dopiero początek moich działań. Do końca roku mamy jeszcze kilka pomysłów
i planów do zrealizowania.
17 czerwca br. podczas wspólnych komisji Rady Gminy, gdzie
obradowali radni i opiniowali
projekty uchwał w w/w sprawach, w wyniku głosowania, pozytywnie zaopiniowano uchwałę
w sprawie podniesienia diet dla
radnych oraz podniesienie wynagrodzenia Wójta. Natomiast
bardzo dziwnie sam Pan Przewodniczący Dariusz Szczerba
potraktował sprawę zwiększenia
diet dla sołtysów. Otóż wycofał
się ze swojej propozycji kwoto-

wej i zaproponował podwyżkę
diet dla sołtysów w wysokości
100 zł, a nie jak wcześniej proponował 200 zł, uzasadniając
swój wniosek wysokością diet
sołtysów w gminach ościennych.
Szkoda, że tym samym kryterium nie potraktował wynagrodzenia wójta.
Niemniej jednak swoje „drugie
oblicze” Radni pokazali podczas sesji Rady Gminy w dniu
24 czerwca br. Otóż mimo tego, że z propozycją podniesienia wynagrodzenia dla Wójta,
zwiększenia diet dla radnych
i sołtysów, wyszedł Pan Przewodniczący Dariusz Szczerba,
pozytywnego zaopiniowania
w/w uchwał na komisjach,
radni zagłosowali PRZECIW

uchwałom odnośnie podniesienia wynagrodzenia dla Wójta,
podniesienia diet radnym, natomiast dla sołtysów przegłosowano podwyżkę w wysokości
100 zł, czyli w kwocie mniejszej
niż było proponowane wcześniej. Czy to była chęć upokorzenia Wójta i sołtysów, czy
zrobienie cyrku z obrad Rady
Gminy? Zadawał na sesji pytania wójt Plezia. Nasuwa się pytanie, po co są wspólne, trwające
wiele godzin, komisje radnych,
omawianie projektów uchwał
oraz dyskusja nad ich brzmieniem, skoro na sesji Radni i tak
robią, co chcą. Niestety nie znajduję tu żadnych merytorycznych
argumentów do zrozumienia ich
poczynań, dodaje Wójt.

Ile zarabiają wójtowie w Powiecie Legnickim?

Burmistrz Miasta
i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka
10180,00 zł brutto

Wójt Gminy
Chojnów
Andrzej Pyrz
10180,00 zł brutto
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Wójt Gminy
Krotoszyce
Wojciech Woźniak
10180,00 zł brutto

Wójt Gminy
Kunice
Zdzisław Tersa
10180,00 zł brutto

Wójt Gminy
Miłkowice
Dawid Stachura
9851,00 zł brutto

Wójt Gminy
Ruja
Paweł Gregorczuk
9474,00 zł brutto

Wójt Gminy
Legnickie Pole
Rafał Plezia
8120,00 zł brutto

AKTUALNOŚCI
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Budujące spotkania
D

o Gminy Legnickie Pole zawitali
z roboczą wizytą Andrzej
Padewski, Prezes Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej i Adam
Michalik Dyrektor Podokręgu
Legnickiego.
Spotkanie w większości dotyczyło spraw związanych z budową boiska w Legnickim Polu.
Władze związku bardzo szczegółowo przedstawiły nam informacje i zasady, jakie rozwiązania
minimalne muszą być spełnione, aby Klub Sportowy Legnickie

Pole zagrał na swoim boisku na
rozpoczęcie ligi, czyli 15 sierpnia
br. Ze swojej strony przedstawiliśmy plan prac i niezbędną dokumentację.
Rozmowy dotyczyły również koncepcji rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole
w najbliższych latach. Pomysłem wójta jest wszechstronne
wspieranie dzieci i młodzieży
w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego i uprawiania
sportów, w tym oczywiście także piłki nożnej. Władze DZPN
zadeklarowały szeroką współ-

pracę w tym zakresie, łącznie
z organizacją wizyty partnerskiej w innej gminie, gdzie takie działania są już wdrażane
i z powodzeniem realizowane.
Wójt, nie pominął również
kwestii rozwoju sportu w klasach seniorskich, tym bardziej,
że ten rok jest szczególny, ze
względu na dwa awanse – KS
Legnickie Pole do ligi IV i Błękitnych Koskowic do klasy A.
I właśnie z myślą o klubach
seniorskich, chcemy rozwijać pasje sportowe wśród
najmłodszych mieszkańców

Nowe lampy solarne
G

- w sołectwie Księginice:
3 lampy solarne;
- w sołectwie Ogonowice:
1 lampę solarną;
- w sołectwie Mikołajowice:
1 lampę solarną;
- w sołectwie Taczalin:
1 lampę solarną.
Ponadto w celu poprawy oświetlenia już istniejącego dokonano
zagęszczenia sieci oświetlenia

drogowego. Zostały zakupione
i zamontowane oprawy oświetleniowe w:
- sołectwie Nowa Wieś Legnicka - 1 szt.,
- sołectwie Raczkowa- 1 szt.,
- sołectwie Legnickie Pole - 4 szt.
Na dzień 30 czerwca 2019 koszt
wykonanych inwestycji oświetleniowych wynosi ponad
150 000, zł

Wapnowanie gleb
W

apnowanie gleb. Wójt Gminy
Legnickie Pole Rafał Plezia
wspólnie z Panem Kazimierzem
Nawrockim Przedstawicielem
Okręgowej Stacji Chemiczno –
Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu,
zorganizowali spotkanie, które
odbyło się w dniu 10 lipca 2019 r.
w sali przy ul. Benedyktynów
7 w Legnickim Polu.
Tematem spotkania był Ogólnopolski program regeneracji
środowiskowej gleb poprzez
ich wapnowanie” na obszarze
Gminy Legnickie Pole. Omówiono sposób obierania próbki
do badania gleby i otrzymania zalecanej dawki wapna
w celu uzyskania dopłat do
wapnowania. Pan Kazimierz
Nawrocki w szczegółach opo-

wiedział o programie wapnowania gleb. Najważniejsze
informacje jakie przekazano rolnikom są takie, iż badanie odczynu gleby należy
wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni
nie większej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub
równemu 5,5, Ogólnopolska
Stacja Chemiczno-Rolnicza
w Warszawie wydaje opinię
nawozową. Dofinansowanie
działań regeneracyjnych dla
danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż
raz na cztery lata. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia
wynosić będzie odpowiednio:
- do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz
CaO+MgO) dla gospodarstw

KS-u odbędzie się w Legnickim
Polu, 15 sierpnia. Godzinę podamy po ustaleniu przez klub,
informuje Rafał Plezia, Wójt
Gminy.

Rozpoczęły się letnie
spotkania Wójta
z mieszkańcami
w sołectwach

mina Legnickie Pole stawia
na innowacyjne, ekologiczne
rozwiązania, podejmując skuteczną
walkę z nadmiarem dwutlenku
węgla emitowanym do atmosfery.
Dlatego też inwestujemy
w lampy solarne na terenie
naszej gminy. Tym sposobem
chcemy również obniżać ceny energii, które niestety rosną
z roku na rok. Latarnie solarne
oświetlają m.in. drogi i chodniki.
Tylko w tym roku na terenie
Gminy Legnickie Pole zakupiliśmy i zamontowaliśmy:
- w sołectwie Legnickie Pole: 4
lampy solarne przy ul. Matejki,
1 lampę solarną przy ul. Krasińskiego, 1 lampę solarną przy ul.
Fredry, 5 lamp solarnych przy
ul. Janczarskiej;

naszej Gminy. Już dziś zapraszam wszystkich mieszkańców
do uczestnictwa w meczu inaugurującym rozgrywki IV ligi. A pierwszy mecz z udziałem

W

o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
- do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz
CaO+MgO) dla gospodarstw
o powierzchni powyżej 25 ha,
ale nie przekraczającej 50 ha
użytków rolnych, - do 100 zł/t
czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO)
dla gospodarstw o powierzchni
powyżej 50 ha, ale nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych.
Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków
rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Zainteresowanie tematem wapnowania
gleb było bardzo duże. W spotkaniu uczestniczyło około 50–
ciu rolników z terenu Gminy
Legnickie Pole, za co bardzo
dziękujemy.

e wtorek 23 lipca 2019
roku Wójt Gminy Legnickie
Pole Rafał Plezia spotkał
się z mieszkańcami sołectwa
Gniewomierz - rozpoczynając
tym samym letni cykl spotkań
w sołectwach.
W spotkaniu udział wzięli:
Pani Jadwiga Gawron- Sołtys,
Piotr Flejterski Radny Gminy
Legnickie Pole, pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy Legnickie Pole, a także Członek
Zarządu GZGK Sp. z o.o. Joanna Karnas.
Wójt Rafał Plezia omówił obecnie prowadzane inwestycje na
terenie sołectwa i gminy, a także
plany na kolejne lata. Poruszane
były codzienne problemy mieszkańców, jak np. zapchane czy zapadnięte studzienki, niedrożne
rowy, które jak się okazuje, od
lat stanowią poważne utrudnie-

nie. Wójt razem z mieszkańcami
przeszli całą wieś, zatrzymując
się w najbardziej newralgicznych miejscach, które wymagały
omówienia i podjęcia stosownych działań.
Na koniec spotkania Wójt podziękował mieszkańcom za przybycie mimo panującego w tym
dniu upału oraz ich aktywny
udział w spotkaniu.
Kolejne spotkania odbędą się
o godz. 12.00 w dniach:
- 14.08.2019 r.
- sołectwo Raczkowa,
- 21.08.2019 r.
- sołectwo Taczalin,
- 28.08.2019 r.
- sołectwo Bartoszów,
- 04.09.2019 r.
- sołectwo Mikołajowice
Terminy spotkań z mieszkańcami w pozostałych sołectwach
zostaną podane po ustaleniu
z sołtysami.
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Inscenizacja Bitwy pod Legnicą
K

olejna Inscenizacja Bitwy pod
Legnicą z 1241r. odbyła się 29
czerwca br.
Mimo krótkiego okresu, jaki był na przygotowanie całej
imprezy, a także braku zaplanowanych środków w budżecie, przez poprzedniego Wójta
Henryka Babuśkę oraz dyrektor
GOKiS Ewę Łukaszów- Kowalik, rekonstrukcja tego wielkiego wydarzenia okazała się być
lepszą od wcześniejszych edycji.
W tegorocznej inscenizacji wzięło udział 51 osób – wolontariuszy oraz 243 rekonstruktorów.
Jest to historycznie największy sukces gminny w kontekście ilości odtwórców, którzy
przybyli do Legnickiego Pola.
Również tegoroczna jakość inscenizacji, jej oprawa, charakter,
dbanie o szczegóły historyczne
stały na najwyższym poziomie.
Z komentarzy samych odtwórców dziś wiemy, że dla nich była to najlepsza edycja Bitwy pod
Legnicą i już wpisali w swoje
kalendarze imprezę przyszłoroczną.

W

tym roku przez panujące
warunki atmosferyczne,
impreza pn. „Henrykalia” musiała
zostać przerwana. Jednak musimy
pamiętać o artystach, którzy przed
nami wystąpili i umilali nam czas
podczas mocno padającego deszczu.

Ogromne podziękowania za
znakomitą organizację imprezy
należą się pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Legnickim Polu, a w szczególności Pani Małgorzacie Kubik,
której zasługą jest organizacja

PODZIĘKOWANIE
Wydarzenie pn. „Legnickie Pole 1241 – tu można stracić głowę” już za nami. 29 czerwca odbyła się
czwarta edycja Pikniku Historycznego na terenie Legnickiego Pola. Od 2016 r. wpisał się on do kalendarza imprez Gminy Legnickie Pole. Impreza ta, to nie tylko prezentacja historii, średniowiecznej
kultury i występów artystycznych, ale również szansa na promocję naszej gminy oraz regionu. Jest
to jedno z największych wydarzeń plenerowych o takiej tematyce na Dolnym Śląsku.
Tegoroczne wydarzenie było objęte honorowym patronatem:
Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniak
Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego
Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego
Starosty Powiatu Legnickiego Adama Babuśka
Patronat medialny nad imprezą objęło:
Radio Plus (legnica.fm), Telewizja Dami TV Legnica (TuLegnica.pl) oraz Gazeta Legnicka.
Jako organizatorzy, pragniemy gorąco podziękować wszystkim wymienionym poniżej osobom
i instytucjom, które pomagały nam w przygotowaniach wydarzenia oraz jego realizacji.
Za zaangażowanie, włożoną pracę i serce w tworzenie tego projektu DZIĘKUJEMY.
Sponsorom:
Lidl Polska Sklepy Spożywcze sp. z o.o. sp. k.,
LAFARGE – Kopalnia Bazaltu Lubień,
Pani Monice Łowczyk - „DREW-MAR”,
Panu Łukaszowi Nakoneczny - Piwiarnia Warka Legnica,
Zakonowi Rycerskiemu Rudenband – Obroży Psa Gończego,
Marszałkowi Konwentu Kapituły Rycerstwa Polskiego Panu Markowi Mojeckiemu,
Panu Dariuszowi Dembińskiemu z Bractwa Rycerskiego Joanitów Strzegomskich,
Panu Łukaszowi Zwierzańskiemu – Pracownia „Aketon”,
Panu Marcinowi Skibińskiemu – Firma Cateringowa Legnica A. M. Skibińscy
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.,
Kora-Tartak s.c. Tartak Gorzelin,
3W Dystrybucja Budowlana Oddział w Legnicy,
Pani Weronice Paczkowskiej,
Panu Krzysztofowi Frączek,
Panu Pawłowi Gawęda.

tegorocznej inscenizacji.
Za pomoc w organizacji bardzo dziękujemy Kapitule Rycerstwa Polskiego oraz wszystkim
Bractwom, które uczestniczyły
w tym wielkim wydarzeniu.
Szczególnie dziękujemy Stowa-
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Finaliści zmierzyli się z książką
Katarzyny Ryrych pt. „ Koniec
świata nr 13”.
Gminę Legnickie Pole reprezentowały uczennice Zespołu
Szkół w Legnickim Polu: Oliwia
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rzyszeniom działającym w naszej Gminie - „Dobroczyńcom”
oraz Stowarzyszeniu Historyczno- Eksploracyjnemu Księstwa
Legnickiego, za nieocenioną
pomoc przy organizacji imprezy.

Partnerom:
Firmie KONCEPT Ireneusz Kozłowski, Witold Malinka Spółka Jawna, Państwu Sebastianowi
i Dorocie Rak, Muzeum Miedzi w Legnicy, Stowarzyszeniu historyczno-eksploracyjnemu „Księstwa
Legnickiego”, Panu Zdzisławowi Nowak z Męcinki, Domowi Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,
Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. oraz Warsztatom Terapii
Zajęciowej w Legnickim Polu.
Wszystkim służbom porządkowym, strażakom, policji, obsłudze medycznej
oraz harcerzom, biorącym aktywny udział w Wydarzeniu.
Szczególnie zaangażowanym: Panu Markowi Mojeckiemu, Panu Adamowi Łaciuk, Panu Sebastianowi Tarafas, Panu Łukaszowi Zwierzańskiemu, Panu Tomaszowi Miękus, Panu Dariuszowi Dembińskiemu, Panu Jarosławowi Janowskiemu, Panu Piotrowi Broda, Panu Bartłomiejowi Koźniewskiemu,
Panu Bartoszowi Janowskiemu, Pani Katarzynie Fassa, Pani Elżbiecie Gakis, Panu Pawłowi Apolinarskiemu, Gwardii Gryfa, firmie nagłośnieniowej: SBM Sound Bogdan Masłowski, 710 Drużynie
Wędrowniczej „KEDYW” im. Grota Roweckiego, 280 Drużynie Starszoharcerskiej „Desant”, Klubowi
Kibica KS Legnickie Pole, Stowarzyszeniu „Dobroczyńcy” oraz Stowarzyszeniu Historyczno - Eksploracyjnemu „Księstwa Legnickiego”.
Odtwórcom: Bractwu Rycerskiemu Zamku Bolków, Zakonowi Rycerskiemu Rudenband, Bractwu
Rycerskiemu Ziemi Legnickiej, Bydgoskiej Chorągwi Husarskiej, Kręgowi Rycerskiemu Nowa Sól,
Bractwu Św. Michała Archanioła z Bolesławca, Bractwu Rycerskiemu Joanitów Strzegomskich, Grupie Rekonstrukcji Historycznej WILCZA ROTA, Bractwu Rycerskiemu Jastrzębiec z Gniezna, Bractwu
Uciech Wszelkich, Bractwu Rycerskiemu Księcia Bolka Świdnickiemu, Bractwu Rycerskiemu Grodu
Chojnów, Czarnej Chorągwi Trzy Wilki z Bolesławca, Wolnej Kompanii Sarmackiej z Wrocławia, Stowarzyszeniu Księstwo Nyskie, Grupie Rekonstrukcji Historycznych Księstwa Legnicko – Brzeskiego,
Starogardzkiemu Bractwu Rycerskiemu, ADAMANTOS Damom i Rycerzom Księstwa Pomorskiego,
Rycerskiej Grupie Konnej z Wrocławia, SILVAN TOMACULA z Wrocławia, Zakonowi Białej Róży, Danielowi z Bogatyni, Młodym Wilkom z Oleśnicy, Łucznikom z Komorzna, Banitom, Czarnemu Wiesławowi
z Grodźca, ApolinarskiGroup, Stowarzyszeniu „Dobroczyńcy” z Legnickiego Pola, Stowarzyszeniu Historyczno-Eksploracyjnemu Księstwa Legnickiego,

W pierwszej kolejności wystąpiła kapela ludowa Nowowianki z Nowej Wsi Legnickiej,
następnie zaśpiewała dla nas
Maja Majchrzak, natomiast jedną z ostatnich atrakcji był występ małych artystów z sekcji
teatralnej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim
Polu. Mieliśmy okazję zobaczyć przedstawienie pt.: Dziewczynka na ziarnku grochu”.
Widowisko z pewnością było
wizualną i słuchową przygodą
oraz przyjemnym i twórczym
doświadczeniem. Było to znakomite przedstawienie, z morałem, z nutką romantyzmu oraz
dawką humoru. W tym miejscu
należy złożyć wielkie podziękowania i gratulacje dla wszystkich
osób, które wspierają całą sekcję.
Na koniec dla dzieci ze swoim programem wystąpił
również „Inspektor Ogórek”.
Oprócz występów, zorganizowana była również wystawa plastyczna oraz fotograficzna.
Mimo aury, na którą niestety
nie mamy wpływu, dziękujemy
wszystkim artystom, uczestnikom imprezy oraz zaangażowanym społecznikom, którzy
pomogli nam w organizacji wydarzenia.

Ponadto, dziękujemy wszystkim zaangażowanym wolontariuszom, rekonstruktorom i odtwórcom
konnym, a także pozostałym, niewymienionym uczestnikom obozu oraz wystawcom przybyłym
w tym roku na „Legnickie Pole 1241 – tu można stracić głowę”.
Dziękujemy również wszystkim Gościom, którzy skorzystali z zaproszenia i odwiedzili w tym dniu
Legnickie Pole.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa zainteresowanie także przy realizacji innych
przedsięwzięć w przyszłości.
Małgorzata Kubik
p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka		
Kultury i Sportu w Legnickim Polu

Finał konkursu czytelniczego „Bliżej Książki” 2019
kwietnia w Legnickiej Bibliotece
Publicznej odbył się finał
konkursu czytelniczego o zasięgu
powiatowym pn. „Przyjaciele
na dobre i na złe”. Uczestnikami
konkursu byli uczniowie klas
III, IV i V Szkół Podstawowych.

Odwołane
„Henrykalia”

Płaskoń kl. V, Hanna Płaskoń
kl. IV oraz Wiktoria Chowaniec kl. V. Zadaniem uczestników była pisemna odpowiedź
na pytania dotyczące losów bohaterów w/w książki. W czołówce konkursu znalazła się Oliwia
Płaskoń zajmując V miejsce.

Rafał Plezia
Wójt Gminy
Legnickie Pole

Pozostali uczestnicy otrzymali
dyplomy i książki z podpisem
autorki. Za wysiłek włożony
w przygotowanie do konkursu
dziękujemy wszystkim, którzy
swoją pracą przyczynili się do
sukcesu uczestników kolejnej
już XIX edycji cyklu BLIŻEJ
KSIĄŻKI.

WYDARZENIA

6

Konkurs plastyczny „Odnawialne źródła energii”
G

mina była organizatorem
konkursu plastycznego pn.
„Odnawialne źródła energii”.
Do konkursu przystąpiło 110
uczniów Zespołu Szkół w Legnickim Polu, Bartoszowie i Mikołajowicach. Prace można było
składać od 8 do 22 maja 2019 r.
Ogłoszenie wyników konkursu
nastąpiło podczas zorganizowanego Gminnego Dnia Dziecka,
podczas którego odbyła się wystawa wszystkich zgłoszonych
prac.
Przyznano nagrody za zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w dwóch
kategoriach wiekow ych .
W kategorii wiekowej:
a) klasy I-III nagrody zostały
przyznane:
1. Aleksandrze Tymków za zajęcie I miejsca,
2. Antoniemu Jadczykowi za
zajęcie II miejsca,
3. Julii Rudek za zajęcie III
miejsca.
b) klasy IV-VIII nagrody zostały przyznane:
1. Joannie Chowaniec za zajęcie I miejsca,

2. Aleksandrze Gąsce za zajęcie II miejsca,
3. Klaudii Kopikowskiej za zajęcie III miejsca.
Komisja zdecydowała się rów-

Turniej tańca
M

łode tancerki z sekcji tanecznej
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Legnickim Polu na
turnieju tańca potwierdziły swoją
wysoką formę i umiejętności.
Na otwarcie sezonu tanecznego, grupa „Love you like you”
pod okiem trenerki Magdaleny
Izdebskiej świętowała triumfy
w Jelczu-Laskowice. Tym razem
młode zawodniczki w składzie:
Martyna Żmuda, Oliwia Kądziołka, Amelia Szućko, Alicja
Szućko, Emilia Mierzwińska,
Emilia Kwaśniak, Oliwia Buczek, Julia Kopikowska zawi-

nież wyróżnić prace Emiliana
Foksińskiego oraz Michała Płaskonia.
W związku z tym, że nie wszyscy zwycięzcy konkursu odebrali

nagrody, Wójt Gminy Legnickie
Pole Rafał Plezia osobiście dopilnował, żeby wszyscy nagrodzeni
odebrali swoje trofea. Wszystkim
zwycięzcom oraz uczestnikom

konkursu serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za tak liczny odzew
na naszą inicjatywę. Fundatorami nagród byli: Gmina Legnickie
Pole i VSB Energy Sp. z o.o.

Spotkanie Diabetyków
tały na Festiwal Amatorskich
Zespołów Artystycznych do
Obornik Śląskich. Wyjazd okazał się niezwykle udany. W kategorii solo, I miejsce zajęła
Amelia Szućko, zaś na drugim
stopniu podium uplasowała
się Emilia Kwaśniak. Fantastycznie zaprezentowała się
również cała drużyna, która
w najliczniej obsadzonej konkurencji „drużynówek” wytańczyła II miejsce. Serdecznie
gratulujemy całemu zespołowi udanego startu oraz dziękujemy za reprezentowanie
gminy Legnickie Pole na najwyższym poziomie.

W

piątek 17 maja 2019 r.
z inicjatywy Stowarzyszenia
Dobroczyńcy, przy współpracy
Gminnej Przychodni Zdrowia
w Legnickim Polu oraz Wójta Gminy
Legnickie Pole Rafała Plezi zostało
zorganizowane spotkanie dla
diabetyków.
Uczestnicy spotkania mieli
okazję pogłębić wiedzę na temat cukrzycy. Spotkanie prowadzone było przez Pana doktora
Wojciecha Siwickiego- lekarza
specjalistę w dziedzinie diabetologii, Panią Annę Jasińską- dietetyczkę, Panią Lidię
Kozdronkiewicz -przedstawiciela medycznego firmy Berlin
Chemie. Po wykładzie zaprezentowanym przez w/w osoby,
wszyscy uczestnicy spotkania

zostali poddani badaniu poziomu cukru we krwi, otrzymali glukometry oraz foldery
informacyjne na temat choroby jaką jest cukrzyca. Spotkanie zakończono skromnym
poczęstunkiem przygotowanym przez członków Stowarzyszenia Dobroczyńcy.
Jako wójt Gminy doceniam

każdą aktywność społeczną,
która służy naszym mieszkańcom. Każda organizacja pozarządowa działająca na rzecz
naszej Gminy może liczyć na
moją przychylność i współpracę w realizacji cennych inicjatyw społecznych, podsumował
Rafał Plezia, wójt Gminy Legnickie Pole.  

Bo zdrowie jest najważniejsze!
W dniach 23 maja i 25 czerwca br. Dyrektor Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu zorganizowała
dwie akcje profilaktyczne. Z okazji Dnia Matki, pacjentkom wykonano badania krwi – morfologię
oraz marker nowotworowy Ca 125. Z okazji Dnia Ojca, mężczyźni mieli możliwość skorzystania
z badania antygenu PSA. Ze wszystkich osób, które skorzystały z badań, największe zainteresowanie było po stronie Pań. Takie i podobne akcje muszą być i będą organizowane, gdyż bardzo ważne
są działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. - mówi Rafał Plezia Wójt Gminy Legnickie Pole. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do
śledzenia strony internetowej Gminy oraz profilu facebook Gminnej Przychodni Zdrowia, gdzie na
bieżąco zamieszczane są informacje o oferowanych usługach i akcjach profilaktycznych.
Bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy Legnickie Pole → Lipiec 2019 → www.legnickiepole.pl
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Charytatywna zumba dla Emilki
W

niedzielę 16 czerwca 2019 r.
w hali sportowej przy Zespole
Szkół w Legnickim Polu, odbyła się
„Charytatywna zumba dla Emilki”.
Frekwencja i pogoda dopisała. Cel został osiągnięty. Wielkie
brawa dla wszystkich uczestników, trenerów, sponsorów,
Stowarzyszenia Dobroczyńcy, Rady Rodziców, dyrekcji
szkoły, pracowników GOKiS
oraz wszystkich innych, którzy
współorganizowali to wielkie
wydarzenie. Dzięki wszystkim
uczestnikom udało się zebrać
ponad 15000,00 zł na dalsze
leczenie i rehabilitację Emilki.
„Nie liczy się to ile posiadasz, ale
ile dajesz innym i jak się z nimi
dzielisz”.

Piknik stomatologiczny
Dzień Godności Osób
w Gminnej Przychodni Zdrowia Niepełnosprawnych
5
6
czerwca 2019 r. w Przychodni
Zdrowia w Legnickim
Polu zorganizowano piknik
stomatologiczny pn. „Dbamy
o zdrowie naszych zębów”,
w którym udział wzięło 62 dzieci ze
szkoły podstawowej w Bartoszowie
i Mikołajowicach.

Pani stomatolog Sylwia Bojarowska zrobiła przegląd uzębienia naszym najmłodszym
mieszkańcom. Dzięki wsparciu Wójta Gminy Legnickiego

Pola Rafała Plezi oraz Caritas Diecezji Legnickiej, każdy
dzielny pacjent otrzymał drobny upominek, natomiast czas
oczekiwania w kolejce jak i po
zakończeniu wizyty umilili animatorzy z „Bajkowej Zabawy”,
którzy zapewnili dzieciom zabawy i konkursy. Oczywiście nie zabrakło też zamku dmuchanego,
który cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród dzieci.
Milusińskim i nauczycielom
dziękujemy za aktywny udział
w pikniku i wspólną zabawę.

maja w Europie obchodzony jest
Dzień Walki z Dyskryminacją
Osób Niepełnosprawnych,
natomiast w Polsce Dzień Godności
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną.

W związku z powyższymi
świętami Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia wraz z Ewą
Patrzek Dyrektorem Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Legnickim
Polu zorganizowali piknik integracyjny pn.: „Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych”.

Celem imprezy była integracja
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz mieszkańców
pobliskich Domów Pomocy Społecznej, a także zwrócenie uwagi
na ważne kwestie godności, akceptacji, wolności, zrozumienia,
równych praw, które nie zawsze
są czymś oczywistym zwłaszcza
wobec osób z niepełnosprawnością. 17 maja br. na camping do
Legnickiego Pola, gdzie odbywała się impreza, przybyło ponad
100 osób niepełnosprawnych
oraz przedstawiciele Gminy
Legnickie Pole, Starostwa Po-

wiatowego i PCPR w Legnicy,
a także dyrektorzy i kierownicy
GOPS z terenu powiatu legnickiego oraz dyrektorzy, kierownicy i terapeuci z zaproszonych
jednostek. Przybyli goście integrowali się podczas wspólnych
tańców prowadzonych przez
animatorów oraz zabaw drużynowych, gdzie najważniejszy
był uśmiech na twarzach zebranych. Do zabawy zmobilizowani zostali również Wójt Gminy
Legnickie Pole Rafał Plezia oraz
reprezentanci jednostek, którzy ,,niezwyczajną piłką” zagrali
w grę pn.: kolory. Organizatorzy
mają nadzieję, że hasła towarzyszące imprezie zagoszczą w relacjach z drugim człowiekiem
- każdym człowiekiem, nie tylko od święta.

,,Łakociowe wtorki”
O
d lipca 2019 r. jak co roku o tej
porze ruszyły organizowane
przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Legnickim Polu
,,Łakociowe wtorki”.

Wakacyjna akcja przeznaczona dla dzieci z gminy Legnickie Pole od kilku lat cieszy
się dużym zainteresowaniem.
W każdy wtorek pracownice
GOPS-u rozdają dzieciom różnorakie smakołyki, w tym m.in.
przepyszne gofry z bitą śmietaną i swojskimi powidłami. Nie
brakuje również zdrowych produktów jak np. jogurty czy szaszłyki owocowe.
Projekt „Łakociowe wtorki”
ma na celu zachęcenie dzieci
i młodzieży gminy Legnickie Pole do regularnego spożywania
Bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy Legnickie Pole → Lipiec 2019 → www.legnickiepole.pl

pełnowartościowych posiłków;
poprzez kształtowanie postawy
szacunku do żywności oraz wypracowanie umiejętności przygotowywania posiłków w taki
sposób, by ograniczyć marnowanie jedzenia. Chcemy, w ten
sposób przekonać dzieci i młodzież, że jedzenie owoców i warzyw może być fajne i na pewno
nie nudne, także pokazać, że
owoce i warzywa można łączyć
z różnymi składnikami tworząc
smaczne i zbilansowane posiłki. Poprzez działania związane
z przygotowaniem „łakoci” przekazywane są dzieciom zasady
higienicznych zachowań, a działania mają na celu kształtowanie
prawidłowych nawyków żywieniowych oraz pokazanie dzieciom i młodzieży różnorodności
dostępnych produktów oraz po-

karmów, dzięki którym, możliwy jest kompromis pomiędzy
jedzeniem zdrowym i smacznym. Udowadniamy, że zdrowe
żywienie nie musi być drogie.
Wszystkie dzieci serdecznie
zapraszamy na plac. H. Pobożnego 6 w każdy wtorek w godz.
od 13.00 – 14.30
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Dożynki
Gminne 2019

T

egoroczne Święto Plonów
odbędzie się 24 sierpnia
w Nowej Wsi Legnickiej. Już dziś
serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w Dożynkach Gminnych.
W tym roku łączymy rolnicze
święto z obchodami święta św.
Bartłomieja. Święto tradycyjnie rozpocznie uroczysta Msza Święta
w Kościele pw. Św. Bartłomieja
w Nowej Wsi Legnickiej, po której
barwnym korowodem przejdziemy na plac przy świetlicy wiejskiej, gdzie na scenie zagoszczą

artyści. Uroczystości uświetnią
występy „Nowowianek” z Nowej
Wsi Legnickiej, Elektrogórali oraz
Iris, a także występ orkiestry dętej. Następnie odbędą się konkursy dożynkowe zarówno grupowe
jak i indywidualne. Po konkursach
zapraszamy na koncert zespołu
Łobuzy. Później zabawę poprowadzi DJ, a na koniec imprezy zagra
dla nas gwiazda wieczoru: zespół
LONG&JUNIOR. Szczegółowy program dożynek wkrótce ukaże się
na stronie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu oraz
Gminy Legnickie Pole

Gminny Dzień Dziecka
P

ierwsze Gminne Święto
Dzieci odbyło się 9 czerwca
na campingu w Legnickim Polu.
Impreza zorganizowana przez
Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała
Plezię oraz Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Legnickim Polu,
zgromadziła kilkaset osób.
Uczestników przywitał Wójt
Gminy wraz ze sponsorem
EWG Taczalin Sp. z o.o. zapraszając wszystkich do wspólnej
zabawy. Humory dopisywały
uczestnikom, bo atrakcji nie
brakowało. Słodycze, muzyka,
gry i zabawy, upominki. Dzieci
korzystały do woli z nadmuchiwanych zjeżdżalni, eurobungy oraz próbowały sił na
ściance wspinaczkowej.
Dużym zainteresowaniem
zwłaszcza wśród najmłodszych cieszyło się malowanie
twarzy. Dzieci ochoczo rywalizowały w konkurencjach
sportowych zorganizowanych
przez animatorów. Impreza była również okazją do zaprezentowania się młodych talentów
plastycznych. Wszyscy podziwiali rozwieszane prace plastyczne uczestników konkursu
pn. „Odnawialne źródła energii”.

Prawdziwą frajdę sprawiły
uczestnikom kule wodne. Można było również spróbować jazdy konnej. Niektóre dzieci po
raz pierwszy zasiadły w siodle.
W przerwie zabaw ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się
wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla.
Mamy nadzieję, że pierwszy,
zainicjowany przez Urząd Gminy, Gminny Dzień Dziecka sprawił radość wszystkim dzieciom
jak i ich opiekunom, którzy odwiedzili camping w Legnickim
Polu 9 czerwca br. Urok i wspaniałą atmosferę Święta Dzieci
przedstawiają zdjęcia zamieszczone na profilu Gminy w serwisie Facebook.

Serdec z n ie d z ięk ujemy
wszystkim sponsorom imprezy. Gorące podziękowania dla
wszystkich radnych i sołtysów,
którzy mieli chęci i czas, aby
pomóc Gminie w przygotowaniu imprezy oraz jej organizacji.
W tym miejscu chcielibyśmy
wyróżnić Stowarzyszenie „Dobroczyńcy” za olbrzymi wkład
pracy przy organizacji tego
wielkiego wydarzenia oraz
za zapewnienie dodatkowych
atrakcji, m.in. za ściągnięcie
wielbłąda, który ubogacił imprezę. Mamy nadzieję, że Gminny Dzień Dziecka wpisze się na
stale w kalendarz imprez gminnych dedykowanych naszym
najmłodszym mieszkańcom.

Projekt „Nasadzenie flory na działkach gminnych”
zwycięzcą w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”!

Z

akończyła się pierwsza edycja
konkursu „WzMOCnij swoje
otoczenie”, organizowanego przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
W gminie Legnickie Pole grant na
realizację projektów społecznych
trafił do urzędu gminy.

W ramach zwycięskiego
projektu w centrum wsi posadzono kwiaty w ilości: 880 szt.
pelargonii półpełnej, 234 szt.
ipomei seledynowa, 700 szt. szałwii błyszczącej, 210 szt. Lobelii
granatowej, 500 szt. mrozy starzec, 250 szt. aksamitki, 23 szt.
kanny czerwonej, 8 szt. hortensji, 50 szt. begonii bulwiastej,
194 szt. pelargonii kaskadowej,
70 szt. bluszczyku kurdybanka
i zagospodarowano przestrzeń
publiczną. Przyczyniło się to do
utrzymania dziedzictwa przyrodniczego Legnickiego Pola
i stworzenia miejsca spotkań dla
mieszkańców. Realizacja projektu podniosła także atrakcyjność
turystyczną miejscowości.

– Projekt jest realnym działaniem, odpowiedzią na oczekiwania naszej społeczności, które
zdiagnozowaliśmy – mówi Rafał Plezia, wójt Legnickiego Pola. – Najbardziej zależy nam na
budowaniu poczucia wspólnoty
i lokalnej tożsamości poprzez integrację i aktywizację wszystkich
mieszkańców gminy. Chcemy także zachęcać ich do wspólnych
działań na rzecz poprawy estetyki miejsc publicznych, takich
jak centrum wsi Legnickie Pole.
To wizytówka gminy i centrum
życia społecznego – dodaje wójt.
Trwający od lutego konkurs
„WzMOCnij swoje otoczenie”
miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych
z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego
oraz finansowe wsparcie w ich
wdrożeniu. Idea konkursu jest
zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim
jest budżet partycypacyjny,

dzięki któremu mieszkańcy
mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
„WzMOCnij swoje otoczenie”
to konkurs promujący inicjatywy społeczne, które zostawią po
sobie pozytywny i długotrwały ślad. Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu wzrośnie
wartość estetyczna i rekreacyjna gminy oraz zostanie utrzymane dziedzictwo przyrodnicze
wsi. Liczymy, że powstanie również atrakcyjne miejsce spotkań dla mieszkańców – mówi
Beata Jarosz-Dziekanowska,
rzeczniczka prasowa PSE.
Zrealizowany projekt, poza poprawą komfortu życia mieszkańców, odpowiada
ogólnoświatowym trendom
i zwiększającej się z roku na rok
potrzebie podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju, przy
jak największym poszanowaniu
środowiska naturalnego.

Bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy Legnickie Pole → Lipiec 2019 → www.legnickiepole.pl
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Dni Dziecka
w Sołectwach
C

zerwiec w naszej Gminie
obfitował w wiele imprez
zorganizowanych dla dzieci.
Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Legnickim Polu wraz
z poszczególnymi sołectwami
zorganizował Dni Dziecka.
Imprezy odbyły się w Mąkolicach, Biskupicach, Gniewom ier zu , Księg i n ic ach,
Taczalinie, Kłębanowicach,
Raczkowej, Ogonowicach, Koskowicach oraz w Nowej Wsi

Legnickiej. Na twarzach dzieci było dużo uśmiechu i radości. A to wszystko dzięki
wielu atrakcjom. Były animacje, dmuchańce, wspólna
zabawa przy dźwiękach radosnej muzyki.
Ze słodkim poczęstunkiem
zawitał również do każdego
sołectwa Wójt Gminy Legnickie Pole, Rafał Plezia. Każda
z tych imprez została przygotowana wzorowo- podsumował
Wójt Gminy Legnickie Pole
Rafał Plezia.

Korona Kaczawska do zdobycia
P

oszukiwacze przygód w górach
mają kolejne wyzwanie. Oddział
PTTK z Legnicy ustanowił nową
odznakę regionalną pod nazwą
KORONA KACZAWSKA. Otrzyma
ją każdy, kto od 1 marca 2019r.
potwierdzi zdobycie 30 szczytów
Gór i Pogórza Kaczawskiego.
Podróże na wierzchołki to nie
tylko wędrówka, ale i szereg atrakcji. Wchodząc na Zawodną, Dłużek i Okole odwiedzimy również
nowe wieże i platformy widokowe. Są też wieże stare, ale piękne
i romantyczne, na górach Bazaltowa, Rosocha i Mszana. Jeśli chcemy spotkać się z historią należy
zacząć od Grodźca i zapomnianego zamku, a potem schroniska

na Wielisławce. Do modlitwy na
drodze krzyżowej zachęca Górzec
nieopodal Męcinki.
Wielisławka to kusicielka, która odsłaniając swoje uroki zaprasza do poznania geologii Kaczaw.
Możesz przekonać się o tym sam,
oglądając odsłonięte skały Mszanej, Rataju i Miłku.
Ślady wygasłych wulkanów
i wychodni bazaltowych odnajdziemy na Czartowskiej Skale,
Grodźcu i Ostrzycy. Ciekawe są
gołoborza bazaltowe pod Ostrzycą i lawy poduszkowe pod Okolem. Dla miłośników przyrody to
początek dobrej zabawy, ponieważ rezerwaty przyrody oferują
prezentację flory i fauny
przy zdobywaniu Mszanej, Ostrzycy i Miłka.

UWAGA! WÓJT GMINY, RAFAŁ PLEZIA,
OGŁASZA KONKURS
DLA AKTYWNEGO TURYSTY Z GMINY
LEGNICKIE POLE.
Wójt Gminy Legnickie Pole przekaże markowe pióro dla pierwszego
mieszkańca, który zdobędzie odznakę KORONA KACZAWSKA.
Warunki przyznania nagrody:
- Zamieszkanie na terenie gminy Legnickie Pole
- Potwierdzenie nadania odznaki przez Oddział PTTK Legnica.
Zachęcamy do pieszych wycieczek i poznawania piękna
i tajemnic najbliższej okolicy.

Regionalna edycja konkursu „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
1

5 czerwca 2019 r. odbyła się
XIX edycja wojewódzkiego
etapu ogólnopolskiego konkursu
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo –
Smaki Regionów” na najlepszy
regionalny produkt żywnościowy.
Organizatorami konkursu byli:
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego i Polska Izba
Produktu Regionalnego i Lokalnego.
Celem konkursu jest poznanie
i udokumentowanie dolnośląskich, regionalnych produktów
żywnościowych, produktów osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi
samymi metodami i według tych
samych receptur.
Ideą konkursu jest też przygotowanie producentów do
ubiegania się o ochronę zgodną z ustawodawstwem unijnym
oraz zachęcanie mieszkańców
obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł
dochodu.

W ramach konkursu produkty były oceniane w kategoriach:
Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego,
Produkty regionalne pochodzenia roślinnego,
Napoje regionalne,
Inne produkty regionalne
w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi.
Z naszej gminy do konkursu przystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich Bartoszowianki
z Bartoszowa, które zaprezentowały następujące produkty:
kołduny litewskie z rosołem,
zupę pokrzywową, lemoniadę oraz nalewkę z mniszka
lekarskiego. Ze wszystkich zaprezentowanych przez Bartoszowianki potraw, kołduny
litewskie z rosołem zostały wyróżnione i nagrodzone
przez jury.
Możemy być dumni, że mamy regionalny produkt żywnościowy tak wysoko doceniony
i oceniony.

Bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy Legnickie Pole → Lipiec 2019 → www.legnickiepole.pl

Z aeroklubem na Szybowcowej, jest okazja skorzystania
z lotów. Pięknych widoków
nie trzeba jednak podziwiać
z samolotu. Jest to możliwe z Przełęczy Komarnickiej pomiędzy Folwarczną,
a Skopcem.
Zdobycie wszystkich 30 szczytów pozwoli poznać różnorodność i atrakcyjność Gór
Kaczawskich. Zapraszamy na
szlak, a pokochasz góry, które
są tak blisko nas.
Regulamin odznaki i lista szczytów do zdobycia
znajduje się pod adresem:
http://ktpzg.pttk.pl/regulaminy/reg_korona_kaczawska.php
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Działalność Ośrodka Rehabilitacji
Dzikich Zwierząt w Raczkowej
O

środek w minionym roku
wypuścił na wolność prawie
150 zwierząt po rehabilitacji
i odchowaniu. Bieżący rok
zapowiada się rekordowo, bo
w samym czerwcu przyjął prawie
60 zwierząt. Były to głównie młode
zwierzęta, które po odchowaniu
spokojnie wracały do natury.
Z terenu naszej gminy najczęściej trafiają sowy: uszatki
i puszczyki, choć było również
zgłoszenie z Nowej Wsi Legnickiej ciekawego ptaka derkacza.
Nie wszystkie zwierzęta udaje
się uratować i tak np. stało się
z jenotami z Czarnkowa i Ogonowic. Dla przyrody to niewielka strata ponieważ jenoty są tak
zwanymi gatunkami inwazyjny-

mi. Najciekawszym i najrzadszym gatunkiem jaki trafił do
nas terenu gminy był unikatowy błotniak łąkowy. Liczba
tych ptaków w kraju jest bardzo
niewielka i ten gatunek podlega
szczególnej trosce. Jego populacja jest ratowana w ramach
specjalnego „Programu Ochrony błotniaka łąkowego”. Na terenie gminy mamy co najmniej
jedną parę, która od kilku lat
zakłada gniazdo w okolicach
Taczalina i Księginic. Największym zagrożeniem dla gniazd
tego gatunku wyprowadzającego lęgi w zbożach są żniwa.
Bardzo często kombajniści nie
widzą, że pod heder „idzie”
gniazdo z młodymi. Wszystkie nasze ptaki wypuszczane
na wolność są obrączkowane.

Bazaltowy zakątek
dobrej energii

Część z nich nosi np. podwójne
obrączki: specjalistyczną ornitologiczną i Fundacji Ochrony
Przyrody i Turystki GOBI. Nasze
obrączki są widoczne z daleka
i można je łatwo rozpoznać po
żółtym, jaskrawym kolorze. Dużą grupę wypuszczanych ptaków
stanowią sokoły pustułki. Jedne z mniejszych sokołów, które
z upodobaniem polują na gryzonie, przede wszystkim myszy
i nornice. Realizujemy swój autorski program restytucji tego
gatunku na terenach wiejskich.
Większość naszych pustułek jest
wypuszczana na terenie gminy Legnickie Pole. Pojawiają się
na wieżach kościołów w sąsiednich gminach. Nie mamy jeszcze informacji z obserwacji, na
których nam najbardziej zależy,

Zryw CUP 2019
M

łodzi piłkarze z roczników 2006
i 2008 rywalizowali na boisku
w Kłębanowicach. 22 czerwca odbyła
się już IV edycja Międzynarodowego
Turnieju ZRYW CUP.
Turniej rozegrano systemem
„mecz- rewanż”. W grupie młodszej zwyciężyła Sparta Dzierżoniów, która wygrała wszystkie
rozgrywane przez siebie mecze,
kolejno z: Młodzieżowym KS

S

towarzyszenie Dobroczyńcy
pozyskało grant w wysokości
15000 zł na utworzenie
„Bazaltowego Zakątka Dobrej
Energii”.
Uroczyste wręczenie grantu odbyło się na spotkaniu organizowanym przez Fundację Lafarge
w Warszawie. Projekt polega na
stworzeniu miejsca „dobrej energii” dla mieszkańców i turystów.
Dzięki realizacji projektu, zostanie stworzony Bazaltowy
zakątek w Legnickim Polu. Będzie to miejsce edukacji geologicznej i miejsce wypoczynku.

czyli czynnego gniazda pustułki
na drzewie w śródpolnych zadrzewieniach. Młode ptaki, które wypuszczamy koło naszego
Ośrodka w pierwszym okresie
trzymają się miejsca, w którym
dorastały i korzystają z naszego
dokarmiania.
Łabędź, który pływa po
legnickim Kozim Stawie odzyskał
zdrowie w naszym Ośrodku. Po
długim leczeniu i rehabilitacji

Miedź 8:1, Football Academy Legnica 3:0, Kaczawą Bieniowice
3:0 i Unią Rosochata 4:0.
W roczniku 2006 dominował
Konfeks Legnica, wygrywając
w I rundzie kolejno z: Mewą Kunice 1-0, Błękitnymi Koskowice 2-0, SV Bannewitz e. V 1-0.
Football Academy Legnica 3-0.
Gmina Legnickie Pole reprezentowana przez Wójta Rafała
Plezię ufundowała puchary dla
wszystkich drużyn biorących

z o s t a ł z a o b r ą c z ko wa ny
i wypuszczony na staw w Legnicy. O miejscu wypuszczenia
zadecydowało to, że łabędź bardzo przyzwyczaił się do ludzi.
Teraz od dłuższego czasu trzyma się centrum miasta. Zdjęcia
z obrączkowania i wypuszczenia
tego łabędzi można obejrzeć na
naszej stronie na Facebooku.
Krzysztof Strynkowski – Opiekun
w Ośrodku Rehabilitacji

udział w turnieju oraz medale dla wszystkich zawodników.
Ponadto, jako gospodarz terenu, wójt również specjalnymi
statuetkami okolicznościowymi
podziękował wszystkim sponsorom za wsparcie imprezy sportowej. Gratulujemy wszystkim
drużynom, zawodnikom i trenerom. Cieszymy się, że przyjechaliście do naszej gminy na tą już
czwartą edycję turnieju i mamy
nadzieję, ze przynajmniej część
z młodych zawodników w przyszłości zasili szeregi naszych drużyn seniorskich, podsumował
turniej wójt Rafał Plezia.

Tworzenie zakątka będzie poprzedzone edukacją 50 dzieci
w kopalni Lubień i Sudeckiej
Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie na warsztaty o skałach
i minerałach. W aranżacji zakątka, wykorzystane zostanie
kostka bazaltowa, która stanie
się surowcem małej architektury kosze, ławki i elementy
ozdobne, w otoczeniu zieleni
kontrastującej ze skałą. Obiektami edukacyjnymi będzie słup
bazaltowy i skała z Lubienia.
Należy zaznaczyć, że projekt
znalazł się na liście 14 wspartych inicjatyw z pośród 247 nadesłanych ofert z całej Polski.
Bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy Legnickie Pole → Lipiec 2019 → www.legnickiepole.pl
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Zawody Sportowo-Pożarnicze
drużyn OSP Gminy Legnickie Pole
W

niedzielę 9 czerwca
w Taczalinie odbyły się
Zawody Sportowo-Pożarnicze
drużyn OSP Gminy Legnickie Pole
wraz z obchodami Gminnego Dnia
Strażaka.
Gospodarzem zawodów w tym
roku byli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Taczalinie, którzy zabezpieczali
imprezę pod względem logistycznym.
Obchody Dnia Strażaka były
okazją do uroczystego wręczenia
druhom odznak „Strażak Wzorowy” oraz za wysługę lat. Odznaki wręczali: Prezes Oddziału
Powiatowego ZOSP w Legnicy,
Wójt Gminy Legnickie i Prezes
Zarządu Gminnego ZOSP.
Do rywalizacji w zawodach
przystąpiły 3 drużyny męskie
i 3 młodzieżowe oraz jedna drużyna kobieca z OSP Raczkowa.

Zmagania sportowe rozegrane
zostały w dwóch konkurencjach,
a mianowicie bieg sztafetowy
z przeszkodami oraz ćwiczenie
bojowe. Nad prawidłowością
przebiegu wszystkich konkurencji czuwali sędziowie strażacy
podlegli Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Legnicy, którym należy podziękować za bezstronne i rzetelne ocenianie zawodników.
Wyniki zmagań
są następujące:
Drużyny Młodzieżowe OSP:
I miejsce OSP Legnickie Pole
II miejsce OSP Raczkowa
III miejsce OSP Taczalin najmłodsi uczestnicy poza
konkurencją
Po raz pierwszy w historii
startów w zawodach wzięła
udział Kobieca Drużyna wystawiona przez OSP Raczkowa.
Drużyny męskie:

I miejsce OSP Raczkowa
II miejsce OSP Taczalin
III miejsce OSP Legnickie
Wszystkim drużynom uczestniczącym w zawodach zostały wręczone puchary, dyplomy
i nagrody. Pan Wójt podziękował
uczestnikom, gospodarzom z OSP
Taczalin, organizatorom, sędziom,
kibicom i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji udanej
imprezy, życząc zwycięskim drużynom, a tym samym naszym reprezentantom udanych startów
w zawodach powiatowych.
Organizowane corocznie zawody
sportowo-pożarnicze to świetna
okazja do wzajemnej rywalizacji
i pokazu wyszkolenia bojowego
strażaków. Jest to forma szkolenia pożarniczego niezbędnego
w przygotowaniach do działań
ratowniczych, a jednocześnie popularyzacja wśród społeczeństwa
zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Zmiany w programie 500 plus
Z

godnie z obietnicą Rządu od 1
lipca 2019 roku świadczenie
pieniężne 500+ będzie wypłacane
na wszystkie dzieci bez względu na
zamożność rodziny oraz liczbę dzieci.

Oznacza to, że kryterium dochodowe, które do tej pory
obowiązywało, aby otrzymać
świadczenie na pierwsze dziecko
zostało zniesione. Nie są to jedyne zmiany w przepisach obowiązujących.
Od 1 lipca 2019 prawo do 500
plus nie będzie zależało od ustalenia alimentów na dziecko od
drugiego rodzica w przypadku
wniosków od rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Oznacza to, że rodzic nie musi
w dniu składania wniosku mieć
zasądzonych alimentów. Ma
czas do trzech miesięcy od daty złożenia, uzupełnić wniosek
o dokumenty poświadczające
wystąpienie o nakaz płacenia
alimentów od drugiego z rodziców.
Obecnie świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia
wniosku. Teraz rodzice będą
mieli więcej czasu: wystarczy,
że zachowają trzymiesięczny termin złożenia wniosku,
a dostaną prawo do 500 plus
z wyrównaniem od narodzin
dziecka. Oznacza to, że złożenie wniosku w okresie lipiecsierpień- wrzesień powoduje
prawo do świadczenia z wyrównaniem od m-ca lipca.
W przypadku złożenia wniosku
w październiku, świadczenie
zostanie przyznane tylko od
października.
Zachowana zostanie również
ciągłość świadczenia 500+

drugiemu z rodziców dziecka
w przypadku śmierci rodzica,
któremu świadczenie zostało
przyznane.
Gdzie można składać wnioski
o 500+ na pierwsze dziecko?
Wnioski o 500+ na pierwsze
dziecko od 1 lipca 2019r. będzie
można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@
atia, ePUAP oraz bankowości
elektronicznej.
Od 1 sierpnia 2019r wnioski
będzie można składać również
w sposób tradycyjny w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy Pl. H Pobożnego
6 w Legnickim Polu.
Jak zapowiada rzecznik rządu,
wypłata pieniędzy rozpocznie
się już w lipcu 2019 r., a termin przelewu uzależniony będzie od dostępności środków
na koncie, co w praktyce oznacza przekazanie ich na konto
gminy przez Dolnośląski Urząd
Wojewódzki. Jeśli pieniądze nie
zostaną przelane w lipcu, to powinny przyjść w sierpniu lub
wrześniu z wyrównaniem.

KOMUNIKAT
Informujemy, iż decyzją Nr WR.RET.070.219.2018.MK
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia
26 kwietnia 2018 r. ulegają zmianie dotychczasowe taryfy opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujących na terenie gminy Legnickie Pole.
Z dniem 28 maja 2019 r. taryfy opłat za wodę i ścieki wynoszą:

Taryfowa
grupa odbiorców

Bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy Legnickie Pole → Lipiec 2019 → www.legnickiepole.pl

Cena za 1 m³
dostarczonej wody

Cena za 1 m³
odprowadzonych
ścieków

Cena za 1 m³
wody
i ścieków

Cena
netto

Cena
brutto

Cena netto

Cena
brutto

Cena razem
brutto

Gospodarstwa
domowe

5,09

5,50

5,76

6,22

11,72

Jednostki
budżetowe

5,49

5,93

6,66

7,19

13,12

Pozostali
odbiorcy

6,49

7,01

8,46

9,13

16,14
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Zielony zawodnik sumo
R

opucha zielona (bufo viridis) to
pożyteczny płaz bezogoniasty
– mieszkaniec naszej gminy.
Dorasta do 12 cm długości. Jest
koloru jasnoszarego, popielatego
lub oliwkowego. Na grzbiecie ma
wyraziste ciemnozielone żywe
plamy, stąd jej nazwa. Czasami na
bokach pojawiają się czerwonawe
kropki. To gruczoły jadowe
charakterystyczne dla ropuch.
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Od 12 lat obserwuję po kilka
osobników na osiedlu mieszkaniowym Złotniki w Nowej Wsi
Legnickiej. Widać, ta ropucha
dobrze się tutaj czuje, ponieważ
w odróżnieniu od swoich „kuzynek” ropuchy szarej i paskówki woli tereny suche, czasami
wręcz stepowe. Od mokradeł raczej stroni, mówi wójt Rafał Plezia, z zamiłowania przyrodnik.
Porusza się poprzez ciężkie
skoki z pozycją na zawodnika sumo. Skutecznie poluje na
pająki i owady oraz ich larwy,
przepada za mrówkami. Na polowania wychodzi z nor gryzoni, szczelin, a nawet piwnic
budynków. Na osiedle przychodzi pod latarnie i lampy jak do
stołówki, gdzie jest dostatek
owadów wabionych światłem.
Osiedle mieszkaniowe również
stanowi ich dom w okresie zimy. Piwnice są doskonałą zimowlą.

Ciekawostka
Gruczoły jadowe ropuchy zielonej
produkują bufogeninę, która działa
halucynogennie i uspokajająco
na organizm człowieka.

Ważny dla rozrodu tego gatunku jest niewielki zbiornik
wodny. Nasze ropuchy na ten
cel upatrzyły sobie mokradła
przy stacji benzynowej w Nowej Wsi Legnickiej.
Jeśli widziałeś ropuchę zieloną na terenie gminy Legnickie
Pole, to proszę przekaż nam tę
informację na adres email sekretariat@legnickiepole.pl lub
bezpośrednio do sekretariatu
w urzędzie gminy. Dla każdego informatora przewidziano
mały upominek, który będzie
czekał w Sekretariacie Urzędu.
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Krzyżówka
H

asła wpisywane poziomo są powiązane ze sobą tematycznie.
Wężyki oddzielają poszczególne słowa w hasłach 2- i 3-wyrazowych.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane
od 1 do 21, utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
4) miała miejsce 9 kwietnia
1241 r. na terenie dzisiejszej
gminy Legnickie Pole
10) książę śląski, krakowski
i wielkopolski; stał na czele
polskich wojsk w starciu,
o którym mowa w 4 poziomo
11) … Bitwy Legnickiej
w Legnickim Polu,
powstało w 1961 r.
13) zakon rycerski, którego

członkowie brali udział
w 4 poziomo (skojarz
z czerwonymi krzyżami)
16) najeźdźcy w starciu
z pozycji 4 poziomo
19) dzielnie walczyło w starciu
z pozycji 4 poziomo
21) słynny polski historyk
i kronikarz z XV wieku, opisał
m.in. wydarzenie z pozycji
4 poziomo
23) … II Otyły, książę opolski,
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jeden z dowódców w starciu
z pozycji 4 poziomo (imiennik
władcy z banknotu o nominale
10 zł)
25) epoka, w której miała
miejsce 4 poziomo
30) najeźdźcy w starciu
z pozycji 4 poziomo (jak
mieszkańcy Ułan Bator)
32) polska nazwa
miejscowości, w której miało
miejsce starcie z pozycji 4
poziomo
36) książę … Dypoldowic,
jeden z dowódców w starciu
37) możnowładca małopolski,
jeden z dowódców w starciu
Pionowo:
1) przeciwieństwo sprzedaży
2) arabska (13) lub rzymska (XIII)
3) główna postać powieści,
filmu

Redaktor: Marcin Matyja
Kontakt: m.matyja@legnickiepole.pl
Nakład: 3 tys egz.
Druk: Polska Press Sp. o.o., oddział w Sosnowcu

5) rozżarzona drobinka
pryskająca z ogniska
6) mieszkają na Półwyspie
Apenińskim
7) wielkie jak arbuzy
(skojarz z Halloween)
8) frotka lub recepturka
9) walerianowe
(na uspokojenie), nasercowe
albo żołądkowe
12) uchwyt kubeczka
14) rysunek wykonany rylcem
15) niezidentyfikowany obiekt
latający
16) sypią się ze starych ścian
17) głowa, … i kończyny
– części ciała człowieka
18) … do pracy, noc do spania
(przysłowie)
20) ptak drapieżny kojarzący
się z piosenką o zielonej
Ukrainie

22) biały – w naszym godle
23) obrazek śmieszący
internautów
24) pierścień z wyrytym
w oczku herbem,
noszony przez mężczyzn
26) prezydent RP
27) Shrek
28) … uświęca środki
29) ukraińskie miasto
z cmentarzem Łyczakowskim
31) podkulany przez psa
33) nawierzchnia drogowa
w postaci kostki
34) imię Karewicza, aktora
z serialu „Stawka większa
niż życie”
35) kłapouchy

Opracował: Leszek Rydz
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