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Pierwszy rok kadencji za nami
To był trudny,
ale dobry rok. Dzięki
moim wysiłkom,
zaangażowaniu
i ciężkiej pracy
zespołu pracowników
gminnych
osiągnęliśmy wiele
sukcesów.
Nowe drogi
W 2019 roku znacznie poprawiła
się komunikacja na drogach gminnych. Pod koniec mijającego roku
zakończyliśmy remont drogi pomiędzy ulicą Tatarską a Bielowskiego w Legnickim Polu. Tylko
w samym Legnickim Polu, w tym
roku, w ramach bieżącego utrzymania gminnych dróg poprawiono
nawierzchnię ulic Wyspiańskie-

go, ul. H. Brodatego , łącznik pomiędzy ul. św. Jadwigi i Księżnej
Anny oraz Norwida – dojazd na
boisko sportowe. Łączna długość
dróg poddanych modernizacji
w Legnickim Polu wyniosła prawie
1,2 km. Wieloletnie bagno przed
urzędem na ul. Dientzenhofera
zamieniliśmy w przyzwoite miejsca
postojowe. W Taczalinie i Koiszkowie powstały ciągi komunikacyj-

ne, na które mieszkańcy czekali
już kilka dekad. Jednym z największych sukcesów jest jednak
pozyskanie dotacji z Funduszu
Dróg Samorządowych na cztery
odcinki dróg w miejscowościach
Bartoszów, Gniewomierz, Legnickie Pole – Racimierz. Dzięki pozyskanemu wsparciu przebudowane
zostaną drogi o długości blisko 2,5
km. Łączna wartość otrzymanych
dotacji wynosi blisko 4 mln. zł.
Nigdy w historii gminy nie było tylu kibiców porażki, a jednak
2019 będzie zapisany jako rok,
w którym zrealizowano poprawę
nawierzchni, remont lub przebudowę 11 gminnych dróg, a tylko
w sołectwie Legnickie Pole- 7 dróg.
Będę ten kierunek kontynuował, bo
tego oczekują mieszkańcy.
To dopiero początek wieloletniej
poprawy stanu dróg gminnych.
Podpisaliśmy porozumienie z firmą LAFARGE z Lubienia w sprawie
budowy obwodnicy Czarnkowa.
Droga powstanie wiosną 2020r,
a koszty wg porozumienia zwią-

zane z inwestycją, zostaną pokryte
przez Lafarge. Ponadto złożyliśmy
wnioski na kolejne zadania drogowe do realizacji. Projekty dotyczą
m.in. przebudowy dróg z dostępnych programów pomocowych.
Wnioski dotyczą m.in. ul. Janczarskiej, Tureckiej, Kossak-Szczuckiej,
9-kwietnia i Dietzenhofera oraz dróg
w Nowej Wsi Legnickiej, Mikołajowicach, Kłębanowicach oraz drogi
relacji Mąkolice-Raczkowa.
Drogi polne też mają się lepiej
Zadbaliśmy również o transport
rolny. Wieloletnie zaniedbania
spowodowały, że wiele dróg
gminnych jest w fatalnym stanie.
Dlatego przeznaczyłem 1000 ton
kruszywa na drogi gminne. Dokonaliśmy wielu napraw, ale najważniejsze z nich zostały wykonane
w Mikołajowicach, głównie w dolinie Wierzbiaka, gdzie ciężko było przejechać drogą polną – dziś
można tego dokonać nawet autem osobowym. Na początku grudnia został również usprawniony

przejazd relacji Gniewomierz –
Bartoszów. Do tego należy dodać
wykonane konserwacje rowów melioracyjnych stanowiących własność
Gminy Legnickie Pole. W ramach
konkursu dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych
otrzymaliśmy dotację w wys. 30
tys. zł od Marszałka Województwa
Dolnośląskiego, co umożliwiło nam
wykonanie prac w aż czterech miejscowościach: Taczalinie, Koskowicach, Lubieniu i Gniewomierzu.
Prace ogólne obejmowały odmulenie rowów, odtworzenie skarp, zachowanie odpowiedniego spadku
rowów oraz odmulenie przepustów.
Roboty przeprowadzono na odcinku prawie 2 km rowów gminnych.
Nie zostawimy powiatu
Mieszkańcy są dla nas najważniejsi, dlatego też mocno walczyliśmy
o porozumienie z powiatem w celu
realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie naszej Gminy.
Ostatnie dni pozwoliły na wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania dotyczącego budowy chodnika
w Księginicach. W Biskupicach,
z budżetu gminy, wykonaliśmy remont kanalizacji deszczowej, dzięki
czemu zastoiska wody zostały skutecznie odprowadzone do rowu.
Coraz jaśniej
Powstały nowe punkty świetlne
na terenie Gminy Legnickie Pole.
W 2019 roku zamontowano aż
17 lamp solarnych w całej gminie.
W samym Legnickim Polu zamontowano ich 11: 4 lampy na ul. Matejki,
1 lampa na ul. Krasińskiego, 1 lampa
na ul. Fredry i 5 lamp na ul. Janczarskiej. W Księginicach zamontowano
3 lampy solarne przy placu zabaw.
W Mikołajowicach, Ogonowicach
i Taczalinie zamontowano w tym
roku dodatkowo po 1 lampie solarnej. W trakcie dalszej realizacji
jest montaż 4 lamp w Kłębanowicach, 1 lampy w Nowej Wsi Legnickiej oraz 1 lampy w Czarnkowie.
Oświetliliśmy najbardziej ciemne
miejsca. W przyszłości planujemy
dalej oświetlać naszą gminę przyczyniając się do większego bezpieczeństwa po zmroku.
• Ciąg dalszy na stronie 2.
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Pierwszy rok kadencji za nami
• Ciąg dalszy ze strony 1.
Cmentarz
Nie zapomnieliśmy o cmentarzu w Legnickim Polu. Przez
wiele lat słyszałem jak bardzo potrzebna jest inwestycja na cmentarzu. Na cmentarzu wykonano
szlaki piesze z kostki betonowej
ok 160 m. b. z uwzględnieniem
niezbędnych potrzeb osób odwiedzających bliskich, w tym
osób niepełnosprawnych i starszych.
Wykonano nowe ujęcie wody w obrębie powstałego deptaka. Wykonane aleje pozwolą
na stworzenie nowych miejsc
pochówku. Po raz pierwszy,
1 listopada, w obrębie cmentarza
udostępniony został parking, co
zdecydowanie ułatwiło poruszanie się odwiedzającym grobów
swoich bliskich. W kolejnych latach również będziemy to rozwiązanie praktykować. Na tym
nie poprzestaniemy. W planach
mamy także wydłużenie kwater
cmentarnych otoczonych szlakami dla pieszych.
Sportowcy mają się lepiej
Dziś chlubą gminy jest boisko sportowe w Legnickim
Polu, nowoczesne i zgodne ze
standardami IV ligi. To kolejna inwestycja zrealizowana
za mojej kadencji. Wcześniej
tylko się o tym mówiło, dziś
sportowcy godnie reprezentują
naszą społeczność na nowym
boisku. Kolejne takie inwestycje są realizowane w innych
miejscowościach. W Koskowicach powstało nowe ogrodzenie i piłkochwyty, a szatnia jest
w remoncie. Mikołajowice zyskały remont wiat zawodniczych
i szlabanów, a w trakcie realizacji jest monitoring szatni. Już
za moment w Kłębanowicach
przy boisku będzie powstawać
ogrodzenie.

Od malucha do seniora
Gminę rozwijamy dla każdego
mieszkańca. Pamiętamy o maluchach. Przygotowaliśmy się
do planowanej w 2020 r. budowy żłobka, została zmieniona
funkcja w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wykonano inwentaryzację obiektu z oceną stanu
technicznego. W chwili obecnej
w opracowaniu jest dokumentacja przetargowa celem wyłonienia wykonawcy dla budowy
obiektu. W posiadaniu jest również dokumentacja techniczna
na budowę świetlicy z remizą
wraz z zagospodarowaniem terenu na nieruchomości w miejscowości Taczalin. Zakończyliśmy
prace budowlane związane
z utworzeniem lokalu dla naszych seniorów. Klub Seniora
powstał z myślą o naszych dziadkach i babciach, którym tak wiele zawdzięczamy.
Kultura i życie społeczne
Świetlice wiejskie, pomimo licznych potrzeb, również
nie pozostały same sobie.
W Nowej Wsi Legnickiej trwają prace związane z systemem
grzewczym obiektu. W świetlicy zamontowany zostanie nowoczesny bezobsługowy kocioł
elektryczny. Instalacja wspomagana będzie panelami fotowoltaicznymi przez co w przyszłości
koszty związane z utrzymaniem
świetlicy zostaną zredukowane
do minimum. W przyszłym roku planujemy wykonać system
drenacyjny oraz remont instalacji elektrycznej. Do końca roku
będą monitorowane kamerami
świetlice w Księginicach, Raczkowej, Nowej Wsi Legnickiej.
Nie zapomnieliśmy też o ogólnodostępnych, bezpłatnych strefach sportowo-rekreacyjnych,
które są miejscem aktywności
fizycznej dla dzieci, dorosłych
oraz osób starszych, a także
podnoszą estetykę przestrzeni

Za kilka lat Gmina
Legnickie Pole dogoni
inwestycyjnie inne
podmiejskie gminy,
którym niejednokrotnie,
jeszcze jako nie wójt,
zazdrościłem rozwoju.
Wierzę, że nadchodzący
rok będzie dla naszej
gminy tak samo, a nawet
bardziej, owocny jak ten,
który właśnie się kończy.
publicznej i z pewnością przyczynią się do poprawy jakości
życia mieszkańców. Na terenie
naszej gminy nowe obiekty sportowo-rekreacyjne powstały w Legnickim Polu, Mikołajowicach
i Bartoszowie. Cała inwestycja
kosztowała 300 tysięcy zł., z czego 150 tysięcy złotych stanowiło
dotację z Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Kolejnym sukcesem naszej gminy jest prowadzony program e-aktywni, którego celem jest
rozwój kompetencji cyfrowych.
Już ponad 120 osób wzięło
udział w szkoleniach dotyczących m.in. tworzenia własnej
strony internetowej czy prowadzenia biznesu lub gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem
Internetu. Stale pozyskujemy nowe środki zewnętrzne, ponad 20
tysięcy zł Gmina Legnickie Pole otrzymała na realizację zwycięskiego projektu dotyczącego
poprawy zagospodarowania
przestrzeni publicznej wsi poprzez nowe nasadzenia roślin na
działkach gminnych. A kolejne
24 tysiące zdobyliśmy w ramach
projektu „Bliska przestrzeń”,
który ma na celu wzmocnienie
procesów konsultacji w zakresie planowania przestrzennego
w naszej gminie.
Nie tylko praca
To, że jest dużo do zrobienia
to nie oznacza że nie możemy
świętować. W tym roku prze-

prowadziliśmy wiele spotkań
okolicznościowych, w tym dwukrotnie wręczyłem ordery parom, które obchodziły Złote
Gody; zorganizowaliśmy Dożynki Gminne, Inscenizację Bitwy
pod Legnicą. Wielkim sukcesem okazały się również nowe
wydarzenia takie jak Gminny Dzień Dziecka, Dzień Seniora i Mikołajki, na których
frekwencja była zdumiewająco
wysoka. Pamiętaliśmy również
o najmłodszych mieszkańcach
naszej gminy. Maluchy urodzone w pierwszej połowie roku na
uroczystym spotkaniu otrzymały pierwszą czytankę.

ko wpłyną na rozwój rolnictwa,
ale też przyczynią się do budowania partnerstwa rolników.
Małe, ale cieszy
Do tego koszyka sukcesu możemy dorzucić wiele rzeczy,
które przez lata były niemożliwe, a dziś są zrealizowane.
Przykładem jest naprawa sieci
kanalizacyjnej pomiędzy Mąkolicami a Koiszkowem. Również w Mąkolicach dokonano
naprawy obróbki blacharskiej
dachu świetlicy wiejskiej.

Rolnictwo
Wiem jak ważną rolę odgrywa
w naszej gminie rolnictwo, dlatego w tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Forum
Rolnicze, na którym zaproszeni goście przekazali najnowszą
wiedzę w zakresie rozwoju gospodarstw. Ogromnym zainteresowaniem rolników cieszył się
temat dotyczący scalania i podziału gruntów oraz pozyskiwania środków finansowych na
rozwój gospodarstw. Wierzę, że
takie spotkania, które będziemy
organizować cyklicznie, nie tyl-

Koniec ery koncepcji
Zakończyliśmy czas tworzenia niezliczonych, kosztownych
koncepcji i projektów niemożliwych do zrealizowania. Kosztowało nas to duże pieniądze,
które teraz przeznaczymy na remonty i przebudowy infrastruktury gminnej, przede wszystkim
drogowej.
2019 rok, to pierwszy rok mojej kadencji jako wójta Gminy
Legnickie Pole. Wiem, że jest
jeszcze wiele do poprawy, naprawy lub budowy.
Codzienne rozmowy z mieszkańcami, bo przypominam, że
nie ma już szczególnych dni,
w których rozmawiam z mieszkańcami, dają mi wiele satysfakcji i nowych wyzwań do
pracy.
Naszą pracę, jako Gminy działającej na rzecz poprawy jakości
życia mieszkańców, oceniam
jako bardzo dobrą i dającą pełną gwarancję, że za kilka lat
Gmina Legnickie Pole dogoni
inwestycyjnie inne podmiejskie gminy, którym niejednokrotnie, jeszcze jako nie wójt,
zazdrościłem rozwoju. I choć są
osoby krytycznie nastawione
do wszystkich tych działań, to
zamierzam nadal intensywnie
pracować i podnosić standardy
inwestycyjne.
Wierzę, że nadchodzący rok
będzie dla naszej gminy tak
samo, a nawet bardziej, owocny jak ten, który właśnie się
kończy.

do oddania prawie miliona złotych, jednak firma Berger Bau
Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu
zrzekła się dalszych roszczeń wobec gminy, przede wszystkim odsetek w wysokości ponad 200 tys.
zł oraz podzieliła się po połowie
kosztami sądowymi. „Oznacza
to tyle, że w tej sprawie więcej
już nie zapłacimy. Zanim podjąłem decyzję o podpisaniu ugody, zasięgnąłem opinii dwóch

prawników, którzy jednomyślnie stwierdzili, że sprawa jest
nie do wygrania i najbardziej
korzystnym rozwiązaniem dla
gminy będzie zawarcie ugody
zakańczającej kosztowny spór”dodaje wójt. Tym samym, niestety przez decyzje poprzedników,
w tym roku musimy znaleźć
w budżecie 200 tys. zł, a w 2020
800 tys. na spłatę zaległych zobowiązań.

Porządek i bezpieczeństwo
W urzędzie gminy, choć tego
nie widać, jest również wiele
zrobione. Porządkujemy wiele
spraw. Przykładem jest archiwizacja dokumentów sprzed
15 lat! Dokumentację dotyczącą danych osobowych dostosowaliśmy do najnowszych
i najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Zadbaliśmy o bezpieczeństwo
nasze i naszych mieszkańców.
Po raz pierwszy w historii gminy nasi lokalni strażacy z OSP
Legnickie Pole, otrzymali nowy
średni samochód ratowniczo
- gaśniczy marki VOLVO wyposażony w profesjonalny i nowoczesny sprzęt na potrzeby
działań związanych z ratowaniem ludzi i ich mienia.

Gmina musi oddać 1 000 000 zł!
A

chodzi o zrealizowane
zadanie pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 2176D relacji Legnica
– Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka,
gmina Legnickie Pole, na odcinku
od km 1+306 do km 2+258, którego
wykonawcą była firma Berger Bau
Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Gmina w tamtym czasie posiadała dotację na zrealizowanie
tego zadania. „Niestety ówczesny Wójt Henryk Babuśka wraz
z Sekretarzem Krzysztofem Duszkiewiczem zdecydowali nie wypłacać pieniędzy, powołując się

na nieusuwalne błędy, których
dopuścił się wykonawca przy
przebudowie drogi. Należy zaznaczyć, że decyzję tę podjęli
bez żadnej pisemnej opinii
prawnej, która wskazywałaby,
że gmina ma szansę wygrać
sprawę w sądzie”- mówi Rafał
Plezia Wójt Gminy Legnickie
Pole. Przegrana sprawa w sądzie
zarówno okręgowym, a później
apelacyjnym, skutkowałaby tym,
że gmina musiałaby oddać ponad
1 300 000 zł. Gdyby doliczyć do
tego jeszcze kwoty np. utraconych
korzyści przez firmę Berger Bau,

kwota ta byłaby jeszcze wyższa.
Pikanterii sprawie dodaje fakt,
że całość dokumentacji prawnik gminy uzyskał dopiero we
wrześniu, ponieważ wcześniejsza
obsługa prawna zwlekała z przekazaniem pełnych akt sprawy.
Na szczęście dla mieszkańców,
po uzyskaniu dwóch niezależnych opinii prawnych, w konsekwencji których Wójt rozpoczął
negocjacje z firmą, która straciła
milion złotych udało się wynegocjować korzystne dla gminy
warunki spłaty. Co prawda podpisanie ugody obliguje Gminę
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Trzeci etap drogi odebrany, czwarty - rozpoczęty!
Z

W trakcie realizacji zadania dodatkowym regulacjom podlegały również zjazdy indywidualne,
niezinwentaryzowane systemy
kanalizacji deszczowej oraz teletechnicznej. W ramach prac
część elementów infrastruktury
wodociągowej została wymieniona na nową.
Mimo zwiększenia zakresu
zadania nie doszło do wzrostu
wartości umowy. A w grudniu
rozpoczął się już czwarty, ostatni etap prac w Bartoszowie. Należy dodać, że na ostatni etap

akończył się już trzeci etap prac
drogowych w Bartoszowie.
Tym razem przebudowano
315 metrów drogi.
Dzięki skutecznym negocjacjom z wykonawcą udało się rozszerzyć zakres wykonywanych
prac. M.in. wykonano dodatkowy chodnik na całej długości
przebudowywanej drogi. Należy zaznaczyć, że nie było to
ujęte w opracowanej w 2016 roku dokumentacji technicznej.

Remont drogi w Legnickim
Polu na tzw. Racimierzu

T

rwają prace remontowe przy ul.
Książąt Śląskich w Legnickim
Polu. 21 listopada 2019 r., firma
POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.
rozpoczęła prace przygotowawcze
związane z realizacją zadania pn.
Remont drogi gminnej nr 107424D
relacji Legnickie Pole- Racimierz.
25 listopada 2019 r., ze względu
na kolejny etap robót i projekto-

waną geometrię drogi nastąpiło całkowite zamknięcie trasy
na czas wykonywanych robót.
W związku z powyższym występują utrudnienia w ruchu,
za które bardzo przepraszamy.
Wierzymy jednak, że nowa
droga, na którą od lat czekali wszyscy mieszkańcy gminy,
zrekompensuje chwilowe przeszkody.

Pomoc dla rolników
W

tym roku w Gminie Legnickie
Pole rolnicy mogli składać
wnioski suszowe z tytułu warunków
pogodowych, jakie dotknęły naszą
gminę latem.
Wnioski o szacowanie szkód
w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego. złożyło aż 203 rolników z terenu
naszej gminy. Była to jak dotąd
największa akcja przeprowadzona dla rolników w Gminie
Legnickie Pole. Dla porówna-

nia, w ubiegłym roku w odpowiedzi na taką samą akcję,
wnioski złożyło tylko 90 rolników. Szacowanie szkód obejmowało uprawy zbóż i rzepaku,
a w międzyczasie oszacowywane były straty w uprawie
kukurydzy, ziemniaków, buraków cukrowych oraz użytkach zielonych.
Większość szkód w uprawach
w gospodarstwach rolnych Komisja Gminna oszacowała powyżej 30%. Rolnicy otrzymali
protokoły podpisane przez Wo-
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prac Gmina pozyskała dotację
z Funduszu Dróg Samorządowych w wys. prawie 4 milionów
złotych. „Jest to historyczna inwestycja, ponieważ w jednym roku wykonamy praktycznie dwa
jej etapy, przez co z jednej strony dłużej potrwają utrudnienia
w ruchu, ale w zamian mieszkańcy Bartoszowa jak i wszyscy użytkownicy dróg znacznie
szybciej pojadą po nowej nawierzchni drogi przez Bartoszów”, podsumowuje inwestycję
wójt Gminy, Rafal Plezia.

Gminnych modernizacji ciąg dalszy
F
irma POL-DRÓG Drawsko
Pomorskie S.A. zakończyła
prace remontowe wykonywane
w ramach bieżącego utrzymania
dróg gminnych na drogach przy ul.
Wyspiańskiego i drogi wewnętrznej
pomiędzy ulicą Św. Jadwigi
i Księżnej Anny w Legnickim Polu.

Obie drogi to łącznie ponad
500 metrów długości. W ramach
przeprowadzonych działań została wymieniona nawierzchnia. Przy ulicy Wyspiańskiego
również zakończyły się prace
modernizacyjne, zostały uregulowane spadki poprzeczne jezdni oraz została położona nowa
nawierzchnia w masie bitumicznej. Nowe życie dostała także
droga dojazdowa pomiędzy
ulicą Tatarską, a Bielowskiego,
gdzie wylano 40 metrów nowego
asfaltu. Przed 1 listopada, zakończyły się również prace na cmentarzu w Legnickim Polu, gdzie
powstały nowe ciągi komunikacyjne ułatwiające poruszanie
się po nekropolii oraz wyznaczyły nowe kwatery pochówkowe.
Ponadto dla bezpieczniejszego
i wygodniejszego odwiedzenia
cmentarza w dniu Wszystkich
Świętych Gmina wyznaczyła tymczasowy parking, który
jewodę Dolnośląskiego, które
następnie powinny zostać złożone w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Legnicy.
Zgodnie z informacjami, wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych rolników mają
ruszyć w 2020 roku.
Chciałbym podziękować
członkom komisji szacującej
straty, pani Jadwidze Gawron,
Renacie Kulas, Dorocie Gawron, Ryszardowi Frączkowi oraz
urzędowi gminy za mozolną
i trudną pracę włożoną w oszacowanie strat i pomoc rolnikom
w wypełnianiu wniosków suszowych. Cieszy mnie, że w tym

był bardzo pozytywnie odebrany przez odwiedzających groby
swoich bliskich. Wszystkie te inwestycje są wykonywane przez
Gminę z myślą o poprawie jakości życia naszych mieszkańców, którzy szczególnie w trakcie
kampanii wyborczej i prowadzonych wtedy rozmów zwra-

cali mi uwagę na tragiczny stan
dróg gminnych dojazdowych do
ich posesji. Dlatego też za cel postawiłem sobie przede wszystkim
inwestycje w infrastrukturę, co
też skutecznie, w miarę posiadanych środków finansowych,
realizujemy, podsumowuje wójt
Rafał Plezia.

roku informacja Urzędu Gminy była pełna i w stosunku do
roku poprzedniego rolnicy zło-

żyli o ponad 200% więcej wniosków, podsumowuje akcję wójt
Gminy Rafał Plezia.

INWESTYCJE

4

Boisko z nową drogą
N

a ukończeniu są już prace
związane z remontem
drogi prowadzącej do boiska
w Legnickim Polu.
Trasa została już utwardzona
10 centrymetrową warstwą zagęszczonego kruszywa, prace
powinny zakończyć się jeszcze
w tym roku. Jest to kolejny etap
prac związanych z poprawą jakości infrastruktury sportowej
w Gminie Legnickie Pole. „Mamy nadzieję, że sportowcy jak
i kibice naszego lokalnego KS
Legnickie Pole są zadowoleni
z prac wykonanych w tym ro-

ku na rzecz powstania boiska
i infrastruktury towarzyszącej.
Mamy jeszcze wiele ambitnych
planów inwestycyjnych związanych z rozbudową obiektu
sportowego, które przy dobrej

współpracy ze środowiskiem
piłkarskim jak i z Radą Gminy
można wykonać.
Z mojej strony planów i zamierzeń jest sporo, jednak dla
ich wykonania potrzeba woli
dwóch stron, a przede wszystkim akceptacji i zrozumienia
Rady Gminy”- mówi wójt Rafał Plezia.

T

rwają prace związane
z remontem drogi gminnej
w miejscowości Taczalin.

1000 ton kruszywa na drogi D

ostarczono już około 400 ton
kruszywa bazaltowego na
utwardzenie dróg gruntowych
na terenie Gminy.

Docelowo na utwardzenie
dróg gruntowych w Gminie
Legnickie Pole zostanie dostarczone do końca tego roku
1000 ton kruszywa.
Dzięki ogromnemu zaagażowaniu mieszkańców Mikołajowic udało się utwardzić nie
tylko drogę gruntową, ale też
teren wokół zaplecza sportowego.

Gospodarka nieruchomościami
gminnymi od 17 lat bez zmian!
N

a ostatniej sesji Rady Gminy
Legnickie Pole radni nie podjęli
uchwały, która była efektem
kilkumiesięcznej pracy wydziału
Inwestycji i Nieruchomości.
Przedstawiony już we wrześniu
projekt uchwały dotyczył wszystkich nieruchomości będących
własnością Gminy Legnickie Pole
i miał na celu przede wszystkim
ułatwić proces dzierżawy gruntów
wszystkim mieszkańcom. Aktualnie w naszej gminie obowiązują
przepisy, które zostały w wprowadzone w 2002 roku. Przez 17 lat
kilkukrotnie zmieniły się przepisy prawne w tym zakresie, każdy
poprzedni wójt nie przestrzegał
ich, wydzierżawiając grunty wedle starych przepisów, co kwestionowały organy kontroli. Dlatego
też niezwykle ważne było podjęcie
stosownej uchwały porządkującej
zastane zaległości. Proces związany z wydzierżawianiem, głównie
tych najmniejszych działek, jest
czasochłonny i uciążliwy nie tyle
dla urzędników, co dla wszystkich
mieszkańców, którzy chcą taką nieruchomość wydzierżawić lub już
dzierżawią i chcieliby ten stan
przedłużyć. Dlatego, aby wyjść

Kostka betonowa w Taczalinie

im naprzeciw, przygotowano projekt uchwały, aby bezprzetargowo
móc wydzierżawiać nieruchomości na okres 9 lat, na co pozwala
ustawa o gospodarce nieruchomościami. Ten projekt spotkał się jednak z dezaprobatą radnych, którzy
zostali zatem poproszeni już we
wrześniu o ewentualne uwagi, co
do przedstawionej treści uchwały.
Dopiero w listopadzie na posiedzeniu komisji wspólnych radni
zaproponowali rozwiązanie 3-letniej możliwości bezprzetargowego
przedłużenia dzierżaw, po czym na
Sesji Rady Gminy nie przyjęli jednak oni swoich własnych propozycji. Zatem, w Gminie Legnickie
Pole nadal obowiązują nas wszystkich przepisy sprzed prawie 20 lat.
Warto podkreślić, że poprzedni
wójtowie notorycznie łamali obowiązujące prawo, nie ogłaszając
wymaganych przetargów. Niestety jako Wójt Gminy, dzięki braku
zdecydowania ze strony radnych
i niezrozumiałych powodów niepodjęcia uchwały, jako Wójt będę
zmuszony każdorazowo ogłaszać
po 3 latach dzierżawy przetarg na
wydzierżawienie działek gminnych,
nawet tych najmniejszych. Szkoda,
że Rada nie pomyślała o mieszkań-

cach, którzy przez ich decyzje nie
będą mieli pewności, że działeczki,
które dzierżawią przez lata, będą
nadal przez nich użytkowane, mówi
Rafał Plezia, Wójt Gminy. Z niezrozumieniem tematu przez radnych
spotkała się także propozycja sprzedaży gminnych mieszkań z 99 procentową bonifikatą, dla obecnych
najemców. Uchwała miała na celu
uporządkować stan prawny wyłącznie budynku mieszkalnego
znajdującego się w miejscowości
Raczkowa, który wymaga kapitalnego remontu i od lat jego mieszkańcy upominają każdą władzę
o przeprowadzenie niezbędnych
inwestycji w budynku będącym
praktycznie w 100% własnością
Gminy. W konsekwencji działania Rady, a w zasadzie braku
działania, mieszkańcy zaraz po
sesji złożyli podanie do gminy
o pokrycie kosztów generalnego
remontu budynku, który szacuje
się na prawie pół miliona złotych.
Może zgodnie z definicją Rady Gminy, teraz Radni „uradzą”
komu zabrać z budżetu pieniądze, żeby wyremontować zabytkowy budynek gminny, skoro są tak
przeciwni jakiejkolwiek sprzedaży
z bonifikatą?

Docelowo droga zostanie wykonana w kostce betonowej
ograniczonej krawężnikiem,
z uwzględnieniem ścieku prefabrykowanego. Wykonany

zostanie system kanalizacji deszczowej zapobiegający zalewaniu sąsiednich nieruchomości
wodami opadowymi, z którymi
od kilkunastu lat jest olbrzymi
problem.
Droga obecnie została obniżona do stanu sprzed kilkunastu lat.

Nowe światło
N

a terenie Legnickiego Pola
przeprowadzana jest gruntowna
modernizacja i wymiana linii
energetycznych niskiego napięcia
zasilających domy mieszkańców
i firmy z terenu gminy, modernizacji
podlega również oświetlenie
uliczne.
Prace te mają za zadanie poprawić jakość dostarczanej energii oraz zmniejszyć ilość awarii,
ewentualnie umożliwić szybsze
ich usuwanie. Dzięki tym pracom poprawi się również bezpieczeństwo, gdyż wszystkie linie
wykonane będą w technologii
izolowanej.
Dzięki przychylności mieszkańców udało się w kilku
miejscach usunąć stanowiska
słupowe w chodnikach. Prace
potrwają do połowy grudnia.

Nowy asfalt w Koiszkowie
Z
akończyły się prace remontowe
drogi gminnej w Koiszkowie.

W ramach inwestycji wzmocniono istniejącą podbudowę
kruszywem kamiennym oraz
wykonano nową nawierzchnię
asfaltową, a pobocza zostały wysypane kruszywem.
„Mam nadzieję, że ta inwestycja, na którą mieszkańcy czekali
latami, przyczyni się do poprawy
jakości życia w sołectwie Koiszków”- podsumowuje wójt Rafał
Plezia.
Roboty wykonano w ramach
bieżącego utrzymania dróg
gminnych.

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

ROZMAITOŚCI

5

Remont świetlicy
w Nowej Wsi Legnickiej

R

ozpoczęto realizację zadania
związanego z wykonaniem
instalacji grzewczej budynku
świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej.
Wykonawcą zadania jest firma
Hydro- Tech s.c. z siedzibą
w Środzie Śląskiej.
Zakres prac dotyczy montażu
elektrycznego pieca C.O. z nowoczesnym sterowaniem pogodowym i modułem internetowym.
Zostanie także zamontowana
instalacja fotowoltaiczna o mocy 8 KW.
Realizacja zadania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii pozwoli zrekompenso-

Akcja kurierska dla WKU
N
a ręce Wójta Gminy Legnickie
Pole wpłynęło podziękowanie
od Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Głogowie za sprawne
przeprowadzenie w naszej gminie
Akcji Kurierskiej Administracji
Publicznej.

Jest to zorganizowany przez organy administracji publicznej
system doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy do
odbycia ćwiczeń wojskowych

wać poniesione nakłady finansowe, a przyjęte rozwiązania
będą najmniej uciążliwe dla
środowiska.

Całość prac wyceniono na
kwotę prawie 100 tysięcy złotych i zakończą się one do końca grudnia br.

Remont dla Błękitnych
R
uszyły prace remontowe na
terenie kompleksu sportowego
w Koskowicach. Zadanie realizuje
Zakład Remontowo Budowlany DAR
– BET z siedzibą w Brzegu Dolnym.

Zakres prac remontowych obejmuje m.in. pokój sędziowski,
pomieszczenie gości oraz sanitariat. Prace remontowe w parterowej części zespołu szatniowego
prowadzone są od listopada, kie-
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przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa
oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani Elżbiety
Gakis- podinspektora ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w naszej Gminie,
planowo zrealizowano zadania zabezpieczenia mobilizacyjnego.

dy to zakończyła się runda jesienna rozgrywek piłkarskich.
„Prace budowlane związane
z remontem poddasza zostały
już zakończone. Wspólna praca
i zaangażowanie pozwoli przeprowadzić oczekiwany remont
obiektu, który jest sportową wizytówką zarówno Klubu Sportowego Błękitni Koskowice, jak
i naszej gminy”- mówi Wójt Gminy Legnickie Pole.

AKTUALNOŚCI
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Otwarte Strefy Aktywności, czyli OSA już otwarte!
Z

akończyła się budowa
Otwartych Stref Aktywności
w Bartoszowie, Mikołajowicach
i Legnickim Polu. Dzięki
pozyskanemu przez gminę
dofinansowaniu w wysokości 150
tysięcy zł.
Mieszkańcy, a w szczególności dzieci, mogą korzystać z nowych sprzętów sprawnościowych,
placów zabaw natomiast starsi
z urządzeń siłowni zewnętrznych.
Mamy nadzieję, że nowopowstałe
ogólnodostępne, bezpłatne strefy sportowo-rekreacyjne, będą
miejscem pierwszej aktywności
fizycznej dla dzieci, dorosłych
oraz osób starszych, a dodatkowo podniosą w sposób znaczący
estetykę przestrzeni publicznej
i poprawią jakość życia mieszkańców gminy. OSA powstały
przy wszystkich budynkach
szkolnych w naszej Gminie, żeby
przede wszystkim uatrakcyjnić
możliwość spędzania wolnego
czasu przez dzieci i młodzież,
będącymi uczniami Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego. Zaznaczyć należy, że pozyskane
środki zewnętrzne pochodzą
z rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym- Otwarte
Strefy Aktywności.

Jesienne
porządki
T

rwają prace związane
z przeprowadzeniem cięć
sanitarnych obejmujących usunięcie
suchych gałęzi w obrębie koron
drzew wchodzących w skład
zabytkowej alei lipowej.
W ciągu ulicy Księżnej Anny
zostaną usunięte obumarłe lipy,
które są w złym stanie fitosanitarnym- informuje Wójt Rafał Plezia.
Ze względu na zabytkowe walory drzew, zakres zadań podlegał weryfikacji przez służby
Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Prace będą trwały do końca roku.
Dodatkowo przycięte zostaną,
również korony drzew w kilku innych lokalizacjach na terenie Gminy, w szczególności
na obszarze placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych
oraz dróg.
Zakres robót oraz termin ich
wykonania wynika z okresu lęgowego ptaków.

Śmierdzący
problem rozwiązany!

T

o co wcześniej wydawało się
niemożliwe, po latach udało się
naprawić. A mowa o udrożnieniu
kanalizacji sanitarnej w Mąkolicach
i Koiszkowie. Dzięki ciężkiej pracy
pracowników Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Legnickim Polu oraz wsparciu
mieszkańców, zakończyła się
kilkuletnia gehenna obydwu
sołectw.
Ścieki ponownie popłynęły siecią kanalizacji sanitarnej
do oczyszczalni w Biskupicach.

Przyczyną awarii były błędy projektowe i wykonawcze
kanalizacji, o czym informowali sami mieszkańcy. Naprawiono wszystkie stwierdzone
błędy i dodatkowo wykonano
nowy grawitacyjny odcinek,
który powinien zabezpieczyć
sieć przed kolejnymi awariami.
„Dzięki wykonanym pracom
zakończą się częste wywozy
nieczystości płynnych wozami
asenizacyjnymi, które do tej pory
używane były kilka razy w tygodniu.”- mówi Wójt Gminy Legnickie Pole.
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Beskid Śląski w 3 dni
W

jesienny wrześniowy
weekend (27 – 29 września),
46 osobowa grupa mieszkańców
z Legnickiego Pola i okolic pojechała
na bardzo atrakcyjną wycieczkę
trasą Beskidu Śląskiego. Wycieczka
rozpoczęła się w zespole parkowo
– pałacowym, kolejno zwiedzone
zostały: stare miasto, park oraz
skansen w miejscowości Pszczyna.
W drugim dniu atrakcją dla
wielu osób był wjazd kolejką
linową na górę Czantoria, jednak na sam szczyt trzeba było wspiąć się już o własnych
siłach, co okazało się nie lada wyzwaniem, ale też piękną przygodą ze względu na
wspaniałe krajobrazy rozciągające się wokół.
Na szczycie na uczestników

czekała nagroda w postaci ciepłego posiłku. Było to doskonałe miejsce na odpoczynek
i regenerację sił, a trud wejścia
rekompensowały piękne widoki pasma górskiego. Uczestnicy
zwiedzili także Wisłę, a w niej
Pałac, Galerię Sportowych Trofeów Adama Małysza, a także
wjechali wyciągiem na skocznię
narciarską. Dzień zakończył się
kolacją przy biesiadzie, podczas
której wspólnie śpiewano znane pieśni ludowe wraz z kapelą góralską.
Dzień trzeci zaczął się wyjazdem do Koniakowa, gdzie
była okazja by obejrzeć chatę
na Szańcach i posłuchać opowieści gawędziarza. W chacie
można było pooglądać koronkowe arcydzieła, sztukę malar-

Dożynki polsko-niemieckie
5
października Gmina Legnickie
Pole gościła blisko 60 osobową
grupę z Niemiec w ramach
obchodzonych polsko-niemieckich
dożynek.

Gośćmi zza naszej zachodniej
granicy byli członkowie stowarzyszenia Bundesgruppe Liegnitz - Stadt und Land - e.V, które
zrzesza potomków eksmitowanych z Legnicy pod koniec II wojny światowej Niemców. Jednym
z głównych celów Stowarzyszenia jest podtrzymywanie wielopokoleniowych tradycji oraz
utrzymywanie świadomości historycznej i kulturowej. Turyści
oprócz zwiedzania Muzeum Bitwy Legnickiej, uczestniczyli w

biesiadzie przygotowanej przez
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu oraz Niemieckie Towarzystwo Społeczno
– Kulturalne w Legnicy reprezentowane przez Panią Joannę Gurbiel oraz Pana Damiana
Stefaniak. Miejscem spotkania i dalszej biesiady była sala
bankietowa, gdzie uczestników
powitał Wójt Rafał Plezia wraz
Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu – Małgorzatą Kubik. W
czasie uroczystości gospodarze
częstowali polskimi tradycyjnymi potrawami, a zespół folklorystyczny „Nowowianki” z Nowej
Wsi Legnickiej zaprezentował
muzykę biesiadno-ludową.

ską oraz narzędzia wykonane
przez tamtejszych artystów. Następnie z dobrymi humorami
wycieczkowicze pojechali do
Żywca, uroczego miasta leżącego pomiędzy Beskidem Małym
a Beskidem Żywieckim, gdzie
zwiedzano Browar Żywiecki
wraz z degustacją piwa. Najcenniejsze zabytki skupiły się
w pobliżu rynku - wspaniała
katedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz zabytkowy park okalający Stary Zamek
i Pałac - należące do rodu Habsburgów. Stamtąd rozpoczęła
się droga powrotna do domu.
Ciekawy program wycieczki
i doborowe, wielopokoleniowe
towarzystwo sprawiły, że wycieczka według opinii uczestników i organizatorów była
bardzo udana.
Na szczególne podziękowania zasługuje biuro podróży
AliTravel, które odpowiadało
za bezpieczną podróż.

Pierwszy Gminny Dzień Seniora
P

onad 100 osób uczestniczyło
w zorganizowanej 8 listopada
przez Wójta Gminy Legnickie Pole
uroczystości z okazji Dnia Seniora.

Spotkanie obfitowało w śmiech,
konkursy, wspólną biesiadę, taniec oraz rozmowy.
Dla urozmaicenia uroczystości
postawiona została fotobudka,
która cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród wszystkich gości.
Seniorzy pokazali, że mają
w sobie wiele sił i nie wiek jest
tutaj najważniejszy, lecz pogo-

da ducha i radość bycia razem,
a także fakt, że się o nich pamięta. Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za

wspólnie spędzony czas i mamy nadzieję, że w przyszłym
roku spotkamy się w równie
licznym gronie.

Dzień Pluszowego Misia
J
uż od ponad 100 lat pluszowy
miś jest ulubioną zabawką
wszystkich dzieci na całym świecie.

Każdego roku 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień
Pluszowego Misia, który jest
najsympatyczniejszym świętem
dla wszystkich dzieci. Podobnie
jak w latach ubiegłych również
i w tym roku przedszkolaki z Legnickiego Pola przyniosły swoje
ulubione maskotki, aby wspól-

Cała gmina z Mikołajem
J
ak nakazuje tradycja, Święty
Mikołaj odwiedza na całym
świecie dzieci, które z bijącym
sercem i wypiekami na buźkach
niecierpliwie na niego czekają.

Rzecz podobnie miała się
w gminie Legnickie Pole, gdzie
od czwartego grudnia Mikołaj
odwiedzał dzieci z wszystkich

miejscowości. Zanim pojawił
się w wiejskich świetlicach, na
najmłodszych czekały już liczne atrakcje w postaci animacji, gier, zabaw i świątecznych
spektakli.
Przygotowane w tematyce
świątecznej zabawy dostarczyły wiele radości najmłodszym
i wprowadziły je w wyjątkowy
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klimat tego spotkania. Błysk
w oczach, roześmiane twarze,
podskoki i piski towarzyszyły
dzieciom w trakcie tych spotkań. Wszystkie spotkania z Mikołajem były niezwykle udane
i stały się preludium zbliżających się wielkimi krokami
Świąt Bożego Narodzenia.
Wszystkim rodzicom i sołtysom za zaangażowanie w organizacji tych uroczystości bardzo
dziękujemy.

nie z nimi bawić się i świętować.
Dzieci brały udział w zajęciach
muzycznych, matematycznych
oraz ruchowych poświęconych

przede wszystkim pluszowym
przyjaciołom. Wszystkie przedszkolaki wykonały również portrety swoich małych przyjaciół.
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Rehabilitacja w WTZ
W

czesną jesienią uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Legnickim Polu skorzystali
z możliwości wyjazdu nad morze.
Wyjazd ten miał na celu głównie rehabilitację osób niepełnosprawnych. Wójt Rafał Plezia
pokrył znaczną część kosztów
wyjazdu, dziękując w ten sposób za trud i zaangażowanie jakie uczestnicy WTZ wkładają
w nasadzanie roślin i codzienną pielęgnację terenów zielonych w centrum Legnickiego

Pola. Prezes firmy Elsur Sp. z o.
o. wspomógł jednostkę finansowo, a Pani Dyrektor ŚDS nr
2 w Chojnowie użyczyła wykorzystywany w zarządzanej przez
nią jednostce środek transportu, dzięki któremu kuracjusze
mogli dojechać na zasłużony
wypoczynek. Turnus rehabilitacyjny odbywał się w urokliwie położonym pośród drzew
Ośrodku Wczasów Rodzinnych
„Poddąbek” w Poddąbiu. Nowoczesny i niedawno oddany do
użytku ośrodek zapewniał pod-

opiecznym komfortowe warunki
pobytu. Uczestnicy codziennie
korzystali z 3 lub 4 zabiegów
rehabilitacyjnych w zależności
od indywidualnych potrzeb oraz

spacerów czerpiąc jak najwięcej
z nadmorskiego klimatu. Bawili
się podczas wieczorku tanecznego z zespołem muzycznym oraz
ogniska z piosenką biesiadną.

Podczas ogniska Marek Tekliński zaprezentował swoje zdolności wokalne, natomiast Dariusz
Echler i Maciej Terlecki zabłysnęli
zdobywając II i III miejsce w turnieju tenisa stołowego. Uczestnicy wzięli udział w wycieczce do
Ustki, gdzie zwiedzali BUNKRY
BLUCHERA oraz centrum miejscowości. W czasie pobytu, kiedy
tylko mieli ochotę i czas korzystali z dobrodziejstw krytego basenu, znajdującego się na terenie
ośrodka. Niestety, wszystko co
dobre szybko się kończy, ale pozostaje nadzieja, z którą wszyscy
wrócili do Legnickiego Pola, że
w przyszłym roku również skorzystają z możliwości wyjazdu
rehabilitacyjnego.

Warsztaty bożonarodzeniowe

W

dniach 28-29 listopada
Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu zorganizował warsztaty
świąteczne w gminie Legnickie Pole.
Spotkania odbyły się w Koiszkowie, Biskupicach, Mikołajowicach,
Kłębanowicach, Taczalinie oraz
Ogonowicach. Warsztaty były

ogólnodostępną formą rękodzielniczych zajęć, w trakcie których za
pomocą różnych technik uczestnicy warsztatów wykonali wyjątkowe ozdoby świąteczne. Każdy
mógł spróbować swoich sił w tworzeniu ozdób, a inspiracje były
naprawdę ciekawe, co było widoczne po powstałych dekora-

cjach. Wykonane w ten sposób
precjoza, każdy z uczestników
mógł zabrać ze sobą i mamy nadzieję, że staną się one ozdobami
świątecznych dekoracji domów
i stołów wigilijnych. Wszystkim
uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy za udział i wspólnie spędzony czas.

Spotkanie autorskie

J

ak powstaje powieść? Skąd
bierze się inspirację? Dlaczego
najlepiej pisze się o piątej nad
ranem? Jak pogodzić obowiązki
domowe i zawodowe z realizacją
marzeń?
Odpowiedzi na te i inne pytania poznaliśmy 14 listopada,
podczas organizowanego przez
GOKiS w Legnickim Polu wraz
z Sołectwem Legnickie Pole wieczorku autorskiego z debiutującą pisarką Panią Kamilą Mitek.
Podczas spotkania słuchacze
mieli okazję dowiedzieć się jak

przebiegała praca nad powieścią
„Na śniadanie…tort szpinakowy”, która właśnie pojawiła się
na rynku wydawniczym. Po części oficjalnej, podczas której pojawiła się niepowtarzalna okazja,
by posłuchać także wierszy Pani
Kamili, czytelnicy mieli możliwość indywidualnej rozmowy
z Autorką oraz zdobycie dedykacji na egzemplarzu powieści.
Był także czas na kawę i ciasto,
w tym tort szpinakowy upieczony przez samą autorkę. Książki
Pani Kamili Mitek dostępne są
w bibliotekach gminnych w Legnickim Polu oraz Koskowicach.
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Jesienny Turniej
Łuczniczy

Święto Niepodległości
w Legnickim Polu
12

listopada nasza gmina uczciła
101. rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Gminnym
obchodom towarzyszyły śpiewy
oraz przedstawienia artystyczne
przedszkolaków i uczniów
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Legnickim Polu.

23.11.2019 r. w Legnickim Polu odbył
się Jesienny Turniej Łuczniczy,
była to okazja do sprawdzenia
swoich umiejętności między innymi
dla uczestników sekcji łuczniczej
działającej przy Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Legnickim Polu
pod kierownictwem Pana Jana
Słupskiego.
W trakcie turnieju zawodnicy
rywalizowali ze sobą w kategoriach: apacz, orlik, młodzieżowiec oraz oldboy. Zmagania
stały na wysokim poziomie,
a wyniki poszczególnych kategorii przedstawiają się następująco:
Apacz:
1. Emma Grabarczyk- 293 p.
2. Jakub Gołąbek- 291 p.
3. Maja Michałowska- 274 p.
4. Zuzanna Fesz- 157 p.
5. Kacper Talarek- 114 p.
Orlik:
1. Wojtek Filipek- 250 p.
2. Mateusz Szymula- 235 p.
3. Adrian Czochara- 155 p.
4. Jakub Fesz- 153 p.

Młodzieżowiec:
1. Patrycja Wolska- 251 p.
2. Małgorzata Dobrudzka- 203 p.
3. Anna Kosmaczewska- 179 p.
Oldboj:
1. Marek Huk- 332 p.
2. Mariusz Majchrzak- 308 p.
3. Edward Marciniak- 295 p.
4. Michał Żychoniuk- 236 p.
Oprócz zawodników klubu
sportowego ,,Irokez” z Legnicy
i sekcji łuczniczej GOKiS w Legnickim Polu w turnieju udział
wzięli członkowie legnickiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół ,,Nadzieja”, którzy rozegrali wewnętrzne
zawody swojego stowarzyszenia.
Wszystkie osoby startujące w zawodach otrzymały pamiątkowe
medale wykonane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu.
Uczestnikom Jesiennego Turnieju Łuczniczego w Legnickim
Polu serdecznie dziękujemy oraz
zapraszamy do uczestnictwa
w sekcji łuczniczej wszystkich
zainteresowanych.

Być dla innych...
„Szczęście to jedyna rzecz,
która się mnoży,
jeśli się ją dzieli”
Tegoroczny październik, mimo jesiennej szarugi i coraz
krótszych dni, zajaśniał radosną weną twórczą. W Zespole
Szkół w Legnickim Polu swą
działalność rozpoczęło koło
wolontariatu. Opiekunem młodzieży chętnej, by nieść pomoc
innym, jest nauczyciel chemii
i fizyki Sylwia Ożga. Szeregi wolontariatu zasila 17 uczniów klas
ósmych. Grupa została wpisana
do Klubu Szkół Unicef działającego na całym świecie. Znakiem
rozpoznawczym wolontariuszy
są czarne podkoszulki z logo
grupy.
W ciągu dwóch miesięcy działalności udało się zrealizować
zbiórkę pluszaków i zabawek,
które trafiły na oddział pediatryczny szpitala w Legnicy oraz
zbiórkę zniczy, które zapłonęły

na cmentarzach w Legnickim
Polu. Wolontariuszom udało
się także zrealizować kilka akcji, m.in.: czytanie dla przedszkolaków, wirtualną adopcję
konia Liberia z Fundacji „Stacyjka Maltusia”, loterię fantową dla
chorej koleżanki z klasy piątej,
dzięki której na szczytny cel udało się zebrać kwtoę 507 zł. Dodatkowo uczniowie zorganizowali
akcję z okazji Międzynarodowego Dnia walki z AIDS – przygotowali oni symboliczne kokardki
dla wszystkich uczniów oraz gazetki w holu szkoły z najważniejszymi informacjami o tej
chorobie.
Zainicjowli także wysłanie
kartkek urodzinowych dla 4-letniego Wiktora z Łodzi chorego
na chorobę nowotworową. A to
zaledwie początek! W planach
grupy jest jeszcze wiele do zrobienia. Z pewnością o inicjatywach będziemy pisać na łamach
naszej gazetki gminnej.
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Obchody odbywały się z udziałem pocztów sztandarowych. Po
uroczystości uczestnicy przeszli
pod Bazylikę Mniejszą pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św.
Jadwigi Śląskiej, aby pod krzyżem
złożyć kwiaty na cześć osób, które oddały życie za wolną Polskę.
Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto państwowe. Jest obchodzone

dla upamiętnienia daty 11 listopada 1918 roku, wtedy to Rada
Regencyjna przekazała Józefowi
Piłsudskiemu władzę wojskową
i naczelne dowództwo podległych

jej wojsk polskich. Tego samego
dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach niewoli
Polska odzyskała niepodległość.

Listopadowe lekcje biblioteczne
W

listopadzie pracownicy
gminnych bibliotek
w Legnickim Polu i Koskowicach
wyruszyli do szkół w Bartoszowie
i Mikołajowicach na lekcje
biblioteczne pt. „W krainie legendy”.

ile waży miecz, jak skonstruowana jest zbroja oraz czy do twarzy im w rycerskim hełmie. Był
także czas na przypomnienie
sobie legendy o Lechu, Czechu
i Rusie, przybliżenie uczniom
losów Króla Artura a także na
zagadki i łamigłówki poświęcone
legendom. Kolejne lekcje już po
Nowym Roku, na nich również
nie będzie nudno.

Wzięło w nich udział łącznie
około sześćdziesięcioro uczniów,
którzy podczas zajęć mieli niepowtarzalną okazję, by sprawdzić,

List do Świętego Mikołaja
P

rawie 200 przedszkolaków
i uczniów wzięło udział
w zorganizowanym przez Wójta
Gminy Legnickie Pole konkursie
literacko- plastycznym „List do
Świętego Mikołaja”.

Wszystkie dzieci, które zgłosiły swoje prace do konkursu,
otrzymały ufundowane przez
wójta nagrody. Paczki z prezentami zostały rozdane 6 grudnia przez Świętego Mikołaja,
na to spotkanie dzieci przyjechały w mikołajkowych sweterkach i czerwonych czapkach
z pomponem, tworząc w ten
sposób niesamowitą, świąteczną atmosferę. Uśmiechy,

które towarzyszyły im przez
całą imprezę były dowodem
na to, że konkurs był strzałem

Warsztaty andrzejkowe
Z
namy już przyszłość! Wiemy
kto i kiedy zmieni stan
cywilny, znamy imiona przyszłych
współmałżonków każdego
z uczestników.

Wiemy, kto będzie prezesem
wielkiej firmy, a kto uzbiera niezłą

kolekcję mandatów za nadmierną prędkość. To wszystko dzięki zorganizowanym w naszych
bibliotekach- w Legnickim Polu
oraz Koskowicach- warsztatom
andrzejkowym, które odbyły się
25 i 26 listopada. Oprócz przypo-

w dziesiątkę i na pewno zostanie zorganizowany również
w przyszłym roku.
mnienia sobie tradycyjnych andrzejkowych wróżb i zwyczajów
- a wśród nich oczywiście obowiązkowego lania wosku przez
klucz i wędrówki butów przez
biblioteki- uczestnicy mieli także możliwość samodzielnego wykonania świec. Było bardzo miło,
nastrojowo i magicznie, a teraz
czekamy na spełnienie dobrych
przepowiedni.

EDUKACJA

10

Ósma klasa, a co dalej? 26 września – Europejski
Dzień Języków Obcych
B
Ó

smoklasiści już za kilka miesięcy
staną przed bardzo trudnym
wyborem dalszej ścieżki edukacji.
Aby wspomóc młodzież w tych
trudnych decyzjach, wiele szkół
organizuje spotkania z doradcami
zawodowymi.
Również w naszej gminie pełną parą ruszył program doradztwa zawodowego adresowany do
najstarszych uczniów Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu, który w tym roku
szkolnym został zainicjowany
przez pedagoga szkoły Annę
Fiedorek. Cykl spotkań z przedstawicielami danych zawodów
zainaugurował 24 września leśniczy Jacek Mazur. Jego wystąpienie
wywołało w młodzieży wielkie
zainteresowanie i lawinę pytań
dotyczących szczegółów pracy leśniczego i tego, jakie predyspozycje musi posiadać osoba chcąca
pracować w tym zawodzie. Pan
leśniczy przypomniał wszystkim

zasady bezpiecznego korzystania z leśnych dóbr. Uczniowie
dowiedzieli się też w jaki sposób odmładza się las i jak trzeba
o niego dbać. Następnymi gośćmi
uczestniczącymi w spotkaniach
byli m.in. prokurator, który poruszył temat cyberprzemocy oraz
saperzy z Głogowa z prelekcją
pod hasłem «Stop zardzewiałej śmierci», na której uczniowie mieli okazję do zapoznania
się z zasadami bezpieczeństwa,
a także dowiedzieli się jak należy postępować w przypadku
zagrożenia niewypałami i niewybuchami. Oprócz prezentacji
i dyskusji, istotnym elementem
było zaprezentowanie wozu saperów ze specjalnym oprzyrządowaniem przystosowanym
do transportu niebezpiecznych
obiektów. Taka formuła zajęć
nie tylko przypomniała kwestie
bezpieczeństwa, ale też pozwoliła na poznanie ciekawostek z codziennej pracy niecodziennych
zawodów.

List uczniów z Mikołajowic
15 października my - uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach wraz z naszą wychowawczynią panią Jolantą Barańską wyjechaliśmy na pięciodniowy turnus
dydaktyczny do Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie.
Poznawaliśmy tam walory przyrodnicze Przemkowskiego
Parku Krajobrazowego. Piękne były wycieczki do Rezerwatu
Przyrody Buczyna Szprotawska, w pobliżu której rośnie jeszcze (co naocznie stwierdziliśmy) najstarszy dąb szypułkowy
w Polsce – Chrobry. Udaliśmy się także do Rezerwatu Ornitologicznego Stawy Przemkowskie, gdzie z wieży widokowej
obserwowaliśmy ptactwo wodne, m. in. czaple i kormorany.
Pracownicy Nadleśnictwa Przemków zorganizowali dla nas
leśną grę terenową „Łowcy odpadów”, która była doskonałą
lekcją ochrony środowiska i kopalnią wiedzy o lesie. Ogromną
atrakcją było zwiedzanie bunkrów poradzieckich w Wilkocinie
i podglądanie nietoperzy, które „układają się” już do zimowego
snu. Wilkocin to również ukryte w lesie wydmy śródlądowe,
których rozmiar był dla nas dużym zaskoczeniem. Poznaliśmy
również historię i zabytki Przemkowa i najbliższej okolicy. Był
również czas na sport, rekreację, zabawy oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku. To była prawdziwa, żywa szkoła! Chociaż nazywa się zielona, to tym razem odbywała się w pięknej, pełnej
kolorów i słońca jesiennej scenerii. Za wspaniałą organizację
naszego pobytu dziękujemy pani Dyrektor oraz całemu personelowi Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie.
Wdzięczni uczniowie
Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach

ogactwo i różnorodność
językową Europy należy
pielęgnować. Zachęcanie młodzieży
do nauki języków obcych, rozwijanie
zainteresowania młodzieży w tym
zakresie, a także wskazywanie
znaczenia znajomości języków
w budowaniu kariery zawodowej, to
także powinność współczesnej szkoły.
Propagowanie nauki języków wpływa także na edukację kulturową i otwartość na
drugiego człowieka. Znajomość języków sprzyja bowiem
podróżom i poznawaniu świa-

ta. Wspaniałym sposobem takiej zachęty okazały się zajęcia
projektowe organizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Legnickim Polu przez na-

uczycieli języka angielskiego
i niemieckiego z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych,
Realizację podzielono na kilka
etapów: powitania w różnych
językach, lekcję kaligrafii cyrylicą, tworzenie jak największej
ilości słów z podanych liter, turniej scrabble po angielsku przy
użyciu aplikacji komputerowej,
a także zabawę „biegnij po słowo”. Taka forma zajęć przypadła
do gustu wszystkim uczniom.
Edukacja poprzez zabawę to
wielka frajda, a element rywalizacji wprowadził dodatkowo
wiele pozytywnych emocji.

Nowi uczniowie w szkole w Bartoszowie
7
listopada odbyła się uroczystość
pasowania nowych uczniów w
Szkole Podstawowej w Bartoszowie.

Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia, Sekretarz
Gminy Mariola Kądziela, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Dorota Anklewicz-Siczek,

rodzice pierwszoklasistów
oraz cała społeczność szkolna. Uczniowie klasy pierwszej
przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali
swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne.
Niezwykle ważnym momentem
uroczystości było złożenie przez
uczniów ślubowania, po którym

Pani Dyrektor pasowała dzieci klas pierwszych na uczniów
szkoły oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy. Po uroczystości
przygotowano dla dzieci słodki
poczęstunek. Niezwykle barwna
uroczystość zakończyła się oczywiście aktem pasowania, przez
co nasza społeczność szkolna
zyskała pełnoprawnych uczniów.

Dzień Edukacji Narodowej
D

zień Edukacji Narodowej
obchodzony jest co roku
14 października. Data ta jest
nieprzypadkowa, upamiętnia
bowiem rocznicę powołania Komisji
Edukacji Narodowej przez króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego
i zrealizowania jej przez Sejm
Rozbiorowy właśnie 14 października
1773 roku.
Tego dnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legnickim
Polu odbył się apel, na którym Wójt Gminy wyraził swoje uznanie za zaangażowanie
w funkcjonowanie placówki oraz
złożył życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom
administracji. Dzień Edukacji
Narodowej jest świętem bardzo
uroczyście obchodzonym również w Przedszkolu w Legnickim Polu, specjalnie na tę okazję
pięciolatki pod czujnym okiem
pani Barbary Kulczyńskiej- Rozik przygotowały uroczystą akademię. Dzieci pięknie śpiewały
oraz recytowały wiersze, które wzbudziły łzy wzruszenia
u zgromadzonej publiczności.
Przedszkolaki zaprezentowały
również swój talent muzyczny
podczas gry na instrumentach
perkusyjnych oraz Bum bum
rurkach, na których zagrały

„Sto lat!”. Dzieci w ten sposób
podziękowały dyrekcji, swoim
wychowawczyniom oraz pra-

cownikom przedszkola za codzienny trud włożony w ich
wychowanie.
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Kto zaplata warkocze jesieni?
„W

arkocz jesieni. Literatura
blisko nas” – to nazwa
projektu edukacyjnego, w którym
biorą udział uczniowie klasy
czwartej i klas piątych w ramach
nauki języka polskiego. Dzieci
pracują pod kierunkiem Pań: Ewy
Podhorodeckiej i Ireny Wołkowskiej.
Projekt łączy zadania polonistyczne z artystycznymi. Uczy
kreatywności, twórczo angażuje
jego uczestników w rozwiązywanie zgłębianych zagadnień,
których motywem przewodnim
stała się jesień. Jest on realizowany od początku października
i skończy się wraz z nadejściem
kalendarzowej zimy. Jego uczestnicy zdążyli już odbyć lekcje
w plenerze, podczas których opisywali piękno natury w jesiennych barwach. Wzięli też udział
w Szkolnym Konkursie na Najpiękniejszy Jesienny Bukiet. Do
udziału w nim zaprosili uczniów

wszystkich klas. Każda z nich
przygotowała niezwykle piękne
kompozycje z barwnych liści, suchych bądź żywych kwiatów i innych darów jesieni. Przez długi
czas zdobiły one hall szkoły jako
wystawa pokonkursowa wzbogacona o słowny komentarz płynący
wprost z kart polskiej poezji. Jury
konkursu miało nie lada trudne
zadanie, bowiem wszystkie bukiety zachwycały swymi kolorami,
estetyką wykonania i pomysłowością. Wśród nagrodzonych
klas znalazły się zespoły: Vb –
1. miejsce, Va – 2. miejsce, VIb –
3. miejsce. Dodatkowo przyznano
wyróżnienie dla klasy VIIIb.
Jednym z wielu zadań projektowych było dla jego uczestników
zorganizowanie Dnia w Kolorze Śliwkowym wzbogaconego
o Śliwkowy Kiermasz. Niemal
cała szkoła na ten czas przybrała barwy fioletu w różnych jego odcieniach. Uczniowie klas:

Spotkanie z policjantem

W

środę, 16 października
2019 r. uczniowie Szkoły
Podstawowej w Mikołajowicach
spotkali się z policjantami.
W prelekcji przygotowanej przez dzielnicow ych:
st. post. Mariusza Bojarczuka oraz sierż. szt. Krystiana
Lewko uczniowie zapoznali
się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa, zarówno
w drodze do i ze szkoły, jak i na
jej terenie. Dzieci uświadomiły
sobie, że bardzo ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo na drodze jest
noszenie na sobie elementów
odblaskowych.
Policjanci przypomnieli zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, mówili,
o konsekwencjach nieprzestrzegania przez dzieci obowiązującego prawa i ustalonego
porządku oraz tłumaczyli jak

reagować na zaczepki nieznajomych i ewentualny atak psa.
Spotkanie miało na celu wyrobienie wśród najmłodszych
prawidłowych nawyków komunikacyjnych oraz uświadomienie z jakimi zagrożeniami
mogą się spotkać najmłodsi
uczestnicy ruchu drogowego.
W związku ze zbliżającym
się wtedy Dniem Wszystkich
Świętych policjanci poruszyli
ważną kwestię bezpiecznego
poruszania się po nekropoliach
i uświadomili dzieciom, co należy zrobić w sytuacji zagubienia się w nieznanym miejscu.
Uczniowie słuchali z zainteresowaniem oraz aktywnie
uczestniczyli w dyskusji. Na
zakończenie mieli możliwość,
by zasiąść za kierownicą radiowozu i poczuć się jak prawdziwy policjant w akcji! Radości
nie było końca! Wszyscy z niecierpliwością oczekują kolejnego spotkania.
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IVa, Va, Vb, Vc serwowali w tym
dniu smakowite ciasta i desery
z aromatycznym śliwkowy nadzieniem.
Kolejnym wydarzeniem wynikającym z realizacji projektu był
udział w Szkolnym Konkursie
Recytatorskim „Jesień Słowem
Malowana”. 6 listopada br. w sali GOKiS-u reprezentanci klas IV
– VIII recytowali najpiękniejsze
strofy o jesieni. Oprócz wzorowych deklamacji tego dnia można
było posłuchać poezji śpiewanej.
Jury oceniało młodych artystów
w dwóch kategoriach wiekowych:
„młodsi” i „starsi” uczniowie. Oto
lista laureatów konkursu:
Kategoria młodsi (kl. 4 – 5)
miejsce – Maja Lisek
miejsce – Michał Piekielniak
miejsce – Natalia Bączkowska
Kategoria starsi (kl. 6-8)
miejsce - Maja Majchrzak
miejsce - Nikola Jakimczyk
miejsce – Anna Pielak

Taniec złotych liści
Tańcowały liście w parku,
Żółte, złote i czerwone.
Bardzo pięknie w tym jarmarku,
Liście są zadowolone.
Dołączyła do nich wrona,
Tańczy z liśćmi jak szalona.
Fika, skacze w lewo, w prawo,
Wali dziobem, bije brawo.
Wtem kruk stary przylatuje,
I kuzynkę krytykuje.
Hej, kochana moja wrono,
Za te harce zapłacisz słono!
Kto spiżarnię ci napełni,
Gdy zamarznie, gdy się ściemni?
Jesień jak czarodziejka z bajki,
Wronie młodość przypomniała.
Gdy z ptakami z leśnej szajki
W liściach jak w puchu się kąpała.
Autor: Hanna Szmidt, kl. 4a
Wyróżnienia:
Karolina Kościk
Klaudia Kopikowska
Kategoria poezja śpiewana
Miejsce – Laurenco Diogo
Miejsce – Damian Sarnowski
Miejsce – Katarzyna Wan
Na tym konkursowe emocje

Jesienny deszcz
Jesienny deszczyk pada,
Z drzew posypały się liście,
A dziadek z sadu niesie
Winogron wielkie kiście.
Deszcz ten jest jak wodospad,
Co spada z wielkiej góry
Albo jak sznur korali,
Co spada z każdej chmury.
I czasem w szybę zastuka,
Gra od ucha do ucha
I w rynnie śpiewa…
To jesienna ulewa!
Autor: Igor Stroński, kl.4a
jeszcze się nie kończą, ponieważ już niebawem, 12 grudnia
br., uczestnicy projektu staną
w szrankach podczas próby sił
w Konkursie Pięknego Czytania.
Tymczasem wszyscy ćwiczą
rymowanie i doskonalą się
w tworzeniu wierszy. O tym,
jak im to wychodzi świadczą
powyższe strofy.

Jarzynowe
Jesienne podróże
świętowanie! C
T
radycyjnie już, październik
w Przedszkolu w Legnickim Polu
to miesiąc, w którym szczególną
uwagę poświęca się profilaktyce
prozdrowotnej, a w szczególności
kształtowaniu zdrowych nawyków
żywieniowych.

W związku z tym przedszkolaki obchodziły: Dzień Dyni,
Dzień Marchewki oraz Święto
Pieczonego Ziemniaka. Z tej okazji dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, podczas
których poznały właściwości
zdrowotne warzyw oraz ich
walory smakowe. Samodzielnie wykonały pyszne soki, surówki oraz sałatki, które potem
ze smakiem kosztowały. Starsze
grupy wybrały się do Myśliborza, gdzie miały okazję spróbować ziemniaczków pieczonych
w ognisku.
Ponadto dzieci pokonały witaminowy tor przeszkód, brały
udział w jarzynowej gimnastyce oraz w ziemniaczanych zawodach sportowych. W każdej
grupie powstały również piękne owocowo - jarzynowe prace
plastyczne, które ozdobiły sale
przedszkolne.
Podsumowaniem święta był
udział dzieci wraz z rodzicami
w kolejnej edycji konkursu zorganizowanego przez nauczycielkę Agnieszkę Kruczkowską pt.
„ Warzywne stworki- owocowe
potworki“.

hcąc rozbudzić zainteresowanie
światem przyrodniczym 2
października nauczyciele wraz
z uczniami szkoły w Bartoszowie
wybrali się do Ekologicznego
Gospodarstwa Agroturystycznego
położonego w Kolonii Jaroszówka.

Dzięki zajęciom edukacyjnym
prowadzonym przez właścicielkę
gospodarstwa- panią Bogumiłę

Myśko, uczniowie bliżej poznali
życie zwierząt hodowlanych oraz
dowiedzieli się na ich temat wielu ciekawostek. Dzieci z wielkim
zaangażowaniem karmiły owce,
kozy, osły oraz lamy. Nie zabrakło
również kangurów, żółwi, królików, psów, kotów oraz różnego
rodzaju ptactwa. Po części edukacyjnej wszyscy zostali poczęstowani pysznymi drożdżówkami.

Powitanie Jesieni
27

września w Koskowicach
odbyło się Powitanie Jesieni,
które obfitowało w wiele atrakcji,
a na dziecięcych twarzach zagościły
uśmiech, zaskoczenie, cień zdrowej
rywalizacji oraz blask twórczego
działania.

Jednym z elementów spotkania
były warsztaty artystyczne, prowadzone przez Panią Dorotę Gresiuk
instruktora sekcji teatralnej. Dzieci rysowały swoje karykatury oraz
tworzyły figurki ziemniaczanych
dziwolągów. Miłym zaskoczeniem
była obecność Wójta Gminy Pana
Rafała Plezi, który przeprowadził jesienny quiz oraz wręczył dyplomy
i nagrody dzieciom uczestniczącym
w gminnym konkursie plastycznym „Jesień w mojej miejscowości”. Dzieci uczestniczyły również
w warsztatach tańca ludowego,
Kategoria wiekowa
6-8 lat:
I miejsce ANNA DANIEL
z Legnickiego Pola,
II miejsce ANTONI
GRESIUK z Koskowic,
III miejsce PAULINA
TOMKIEWICZ z Koskowic.

Kategoria wiekowa
9-11 lat:
I miejsce EMILIA
SKRZYPCZAK z Koskowic,
II miejsce LAURA KOZIOŁ
z Taczalina,
III miejsce ZOFIA
MALCZEWSKA z Koskowic.

prowadzonych przez Panią Annę
Ziembę. Przy dźwiękach akordeonu
odtańczony został krakowiak. Dalsza część spotkania odbywała się
wokół terenu przy świetlicy wiejskiej, tam w obecności strażaków
OSP Legnickie Pole Panów: Roberta Malczewskiego, Rafała Jaszczyka
oraz Pawła Harmidra, dzieci poznawały wszystkie zakamarki wozu
strażackiego oraz jego przeznaczenie. Finałem oficjalnej części imprezy był „ognisty” występ Grupy
Artystycznej Indigo, który wzbudził wiele emocji i zrodził w dziecięcych głowach mnóstwo pytań,
na które z chęcią po występie odpowiedzieli artyści. Następnie pozostała już tylko wspólna kolacja,
rozkładanie obozowiska, czytanie
do poduchy i nocne rozmowy, którym nie było końca.
Laureaci konkursu plastycznego:
Kategoria wiekowa
12-14 lat:
I miejsce ZUZANNA
LELITO z Raczkowej,
II miejsce AMELIA
GARBERA z Koskowic,
III miejsce NADIA MILEJSKA
z Legnickiego Pola.

Wyróżnienia:
ALEKSANDRA BASTA
z Koskowic,
ZUZANNA PUNDYK
z Koskowic.
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Krzyżówka

Żaba? Na drzewie?

D

o rzędów diagramu należy wpisać 15 nazw miejscowości wchodzących w skład gminy Legnickie Pole. Wyrazy
pionowe określono tradycyjnie. Litery w kolorowych polach, czytane kolejno rzędami, utworzą rozwiązanie.

N

i to żaba, ni ropucha... bo
rzekotka drzewna. Jest to
jedyny w Polsce płaz, który pełza po
drzewie. Jako jedyny ma specjalne
przyssawki pozwalające jej do
podróży w korony drzew. I nie jest
żabą!
Swoją aktywność zaczynają od
marca wygrzebując się z ziemi
i podążając do zbiorników wodnych. Tam do czerwca rechoczą głośno w trakcie godów. Ten
mokry okres zostawiają wraz
z swoim potomstwem na rzecz
wylegiwania się na krzewach,
szuwarach i drzewach w okresie letnim. Wtedy potrzebują
dużo jeść i dużo słońca… bo to
taki nasz tropikalny płaz. Przy
tych przyjemnościach jest pożyteczny ponieważ żywi się lawami owadów w naszym ogrodzie.
Tak, tak rzekotka uwielbia nasze
działki ogrodowe.
Rzekotki bywają u nas w gminie widoczne i słyszalne.
W latach 90 stwierdzono 35

stanowisk, głównie w okolicy
Nowej Wsi Legnickiej, Bartoszowa, Koskowic, Lubienia, Czarnkowa i Gniewomierza. Obecnie
na pewno jest Nowej Wsi Legnickiej i to dla rzekotki na w całej
wsi kilka lat temu nasadzono
kilkadziesiąt drzew i krzewów
na osiedlach, przy świetlicy
i cmentarzu. Mamy nadzieję,
że rzekotka długo będzie jeszcze u nas gościć.

Uwaga, konkurs!
W góry… po odznakę

Pionowo:
1) płytkie miejsce, w którym można przejść przez rzekę
2) żubr lub żywiec
3) wytwórnia dziurawek, kratówek
4) na … nie ma rady!
5) stolica Litwy
6) adwokat, prawnik
7) filmowe – w kinach
8) Koziołek …
9) pled
10) wstępny zarys obrazu
11) brak kłótni, nieporozumień
12) rzymski bożek miłości przedstawiany z łukiem i strzałą
13) statek kosmiczny
14) popularne rosyjskie imię męskie
15) … wodne, niewielki staw w przydomowym ogródku
16) przełoży tekst z obcego języka
17) porywisty wiatr (do ułożenia z liter wyrazu „norka”)
18) stolica Austrii
19) zdrobniała forma imienia Chajzera (syna) – prezentera telewizyjnego
20) film Stevena Spielberga kojarzący się z rekinami
21) określona suma pieniędzy
22) stolica polskiej piosenki
23) długi … przyrody, niejeden w nudnej powieści
24) duży statek morski
Opracował: Leszek Rydz

Góry zawsze przyciągały ludzi, a to dlatego że na szczytach
szukano bogów, modlitwy, pożywienia. Dziś góry są dla nas ukojeniem w smutku i miejscem,
w którym ładujemy nasze akumulatory. Tu odpoczywamy w
samotności lub z rodziną i przyjaciółmi.
Warto przy okazji wycieczek zdobyć Górską Odznakę Turystyczną,
do jej zdobycia służy książeczka GOT PTTK, do której wpisujemy
przebyte trasy, grupy górskie, punkty za kilometry i przewyższenia, potwierdzając to pieczęciami ze szczytów, schronisk i atrakcji
turystycznych. Dzięki temu przez lata możemy tworzyć kronikę
naszych przygód.

Jak ją zdobyć?

Wystarczy zakupić książeczkę GOT w schronisku lub swoim oddziale PTTK i prowadzić ją zgodnie z instrukcją. Zdobywać punkty
mogą już 5-latki jest dla nich specjalna kategoria „W góry”. Bardzo
łatwo można zdobyć odznakę w stopniu brązowym, a dla prawdziwych małych piechurów jest jeszcze srebrna i złota.

Ciekawostka

Najwyższym wzniesieniem w gminie jest Rudnik, liczy sobie
182 m n.p.m.

Nagrody

Wydawca: Gmina Legnickie Pole
ul. Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole

Przewodnik turystyczno-przyrodniczy „Szlak dookoła Legnicy” dla 5 mieszkańców gminy Legnickie Pole, którzy zdobyli
jakikolwiek stopień Górskiej Odznaki Turystycznej w 2019 r.

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

Przewodniki wydamy w oparciu o weryfikację PTTK w książeczce.
Dla pierwszego dziecka, które zdobyło odznakę „W góry” mamy
góralską czapkę. Nagrody można odebrać do 31 grudnia 2019r.
w Urzędzie Gminy Legnickie Pole.
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