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Kolejne 2 mln 967 tys. zł zdobyte!
W

➡ droga gminna nr 107424D
relacji Legnickie Pole – Racimierz,
➡ droga gminna nr 107416D
i 107414D w miejscowości Legnickie Pole, ul. Kossak Szczuckiej i Norwida.
Ze wszystkich zgłoszonych
w kwietniu dróg, wojewoda dofinansował aż trzy zadania, tj.:
➡ przebudowa drogi gminnej
publicznej 107429D wraz z budową chodnika w miejscowości
Bartoszów (dz. nr 432/1 ), gm .
Legnickie Pole- etap 4.
➡ przebudowa dróg gmin-

marcu br. Gmina Legnickie
Pole przystąpiła do naboru
prowadzonego przez Wojewodę
Dolnośląskiego dotyczącego
dofinansowania w roku 2019
zadań w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
Do programu zgłosiliśmy 4 drogi, tj.:
➡ droga gminna publiczna
107429D wraz z budową chodnika w miejscowości Bartoszów,
➡ droga gminna nr 107432D
w miejscowości Gniewomierz,

nych nr 107432D w obszarze
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Gniewomierz.
➡ Remont drogi gminnej
107424D relacji Legnickie Pole
– Racimierz
Obecnie wyłoniono już wykonawcę drogi w Bartoszowie,
a trwa postępowanie przetargowe na Racimierz. Planujemy, że
jeszcze w tym roku zadania zostaną zrealizowane.
Łączna kwota dofinansowania wynosi 2 967 014,00 zł!

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
trafił do strażaków z OSP Legnickie Pole

N

a długo w pamięci strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Legnickim Polu zostanie data 22
września 2019 r.
Właśnie w tym dniu odbył się
uroczysty ceremoniał przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W uroczystości wzięła udział
Pani Marszałek Sejmu Elżbieta
Witek oraz Dolnośląski Komendant Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej Pan Adam Konieczny, a także przedstawiciele
lokalnych i regionalnych instytucji państwowych oraz lokalni
przedsiębiorcy. Z pocztem sztan-

darowym stanęli strażacy z OSP
Taczalin i OSP Kunice. Podczas
uroczystości zostało złożone
ślubowanie przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Legnickim Polu oraz Taczalinie.
Młodzieżowe drużyny otrzymały proporce ufundowane przez
Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezię oraz partnera z IDS
ENERGETYKA. Po uroczystym
przekazaniu samochodu, rozpoczął się piknik bezpieczeństwa
zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Legnickim
Polu, w którym wzięli udział zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszej gminy.
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I Forum Rolnicze za nami
Z

a nami I Forum Rolnicze
zorganizowane dla rolników
z terenu gmin: Legnickie Pole i Ruja.
Udział w nim wzięło ok. 50 rolników.
Wystąpili na nim prelegenci
z instytucji pracujących na rzecz
rolnictwa.
Na spotkaniu gościliśmy
również sekretarza stanu
w Ministerstwie Energii Pana
Krzysztofa Kubowa. W swoim wystąpieniu Pan Minister
podkreślił znaczenie rolników
w kształtowaniu polityki rolnej,
a także podziękował za trud,
poświęcenie i pracę na roli.
Tematy, które były poruszane to
m.in.:
➡ „Scalanie, podział i zamiana
gruntów”, który został przedstawiony przez Pana Lesława Wołcza Dyrektora Dolnośląskiego
Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu,
➡ „Wapnowanie gleb”, który
został przedstawiony przez Pana
Kazimierza Nawrockiego Specjalistę i przedstawiciela Okręgowej
Stacji Chemiczno-Rolniczej we
Wrocławiu,

➡ „Pozyskiwanie środków
finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach
„Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020”, który został przedstawiony przez
Panią Małgorzatę Rucińską oraz
Panią Dorotę Gawron- przedstawicieli Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chojnowie,
➡ „Odtwarzanie spółek wodnych”, który został przedstawiony przez Pana Edwarda Tracza
przedstawiciela Strzelińskiej Spółki Wodnej,
➡ „Rozdysponowanie nieruchomością na terenie Gminy Legnickie Pole i Ruja”, który został
przedstawiony przez Pana Artura
Mackiewicza, Zastępcy Dyrekto-

ra Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa we Wrocławiu,
➡ „Informacja na temat działalności DIR”, który został przedstawiony przez Pana Waldemara
Jankowskiego Członka Zarządu
Dolnośląskiej Izby Rolniczej
oraz Pana Zenona Grakowicza
przedstawiciela Biura Terenowego w Legnicy Dolnośląskiej Izby
Rolniczej,
➡” Symbioza w prowadzeniu
produkcji rolnej z zastosowaniem dobrych praktyk- gwarancją
ochrony zapylaczy”, który został
przedstawiony przez Pana Krystiana Żygadło.
Spotkanie miało na celu przekazanie wiedzy, która ułatwi rolnikowi prowadzenie gospodarstwa

rolnego. Jest to również znakomita okazja do budowania partnerstwa gminy i rolników. Spotkania
z Rolnikami są konieczne, żeby
poznać ich potrzeby oraz przekazać im jak najwięcej informacji

odnośnie programów dotyczących prowadzenia gospodarstwa
rolnego, a także żeby określić kierunki działalności gminy w zakresie polityki rolnej- mówi Rafał
Plezia Wójt Gminy Legnickie Pole.

Piotr Karwan – radny wojewódzki z wizytą w Gminie Legnickie Pole
N

a zaproszenie Wójta Rafała
Plezi naszą Gminę odwiedził
Piotr KARWAN, radny Sejmiku
Dolnośląskiego. Podczas spotkania
poruszano wiele tematów
dotyczących możliwej współpracy
pomiędzy naszą Gminą, a Urzędem
Marszałkowskim we Wrocławiu.
Piotr KARWAN w sejmiku pełni
funkcję Wiceprzewodniczącego
Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, jest także członkiem Komisji Ochrony
Środowiska. Radny wojewódzki
znany jest ze swojego zaangażowania w prace na rzecz rozwoju
kolei w naszym regionie, jak sam
twierdzi – dumny jest z tego, że
Koleje Dolnośląskie pokrywają
swoim zasięgiem coraz większe
obszary naszego województwa.
Przejmujemy od PKP i rewitalizujemy coraz więcej torów.
Wykluczenie kolejowe jest głównym problemem małych miejscowości m.in. takich jak np.
Legnickie Pole – twierdzi radny KARWAN. Obecnie działamy
na rzecz przywrócenia połączenia kolejowego Legnica – Złotoryja, a następnie do Lwówka
Śląskiego i Jeleniej Góry. Z drugiej strony, zamierzamy połączyć
kolejowo Lubin z Polkowicami
i Głogowem, co w sumie stworzy
dogodne warunki do bezpiecznego i szybkiego przemieszcza-

nia się z południowych terenów
województwa do Zagłębia Miedziowego, czy z Polkowic do
Wrocławia.
Sukcesem kilkumiesięcznych
zabiegów naszego radnego, marszałków i samorządowców z Lubina, Polkowic oraz Głogowa jest
zgoda Ministra Infrastruktury na
włączenie linii łączącej te miasta do rozporządzenia o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
Oprócz rozmów o możliwych
koncepcjach poprawy skomunikowania naszej Gminy z sąsiednimi miastami, czy z koleją
rozmawiano również o infrastrukturze drogowej. Jak twierdzi radny KARWAN ważne jest,
aby samorządy przygotowywały
się do nowej perspektywy środ-

ków z Unii Europejskiej na lata
2021-2027. Na czym to przygotowanie ma polegać? Przede
wszystkim, zarówno w przypadku infrastruktury drogowej jak
i innych inwestycji, istotne jest,
aby przygotować do tego czasu dokumentacje projektowe,
wymagane zgody i pozwolenia.
Często zdarzają się też sytuacje,
że jakiś samorząd ma problem
i nie jest w stanie wykorzystać
zabudżetowanych od nas środków, bo np. wystąpiła jakaś kolizja uniemożliwiająca realizację
zadania w terminie – wtedy jest
szansa aby takie środki przejął
inny samorząd, który jest przygotowany do natychmiastowej
realizacji zadania, bo ma już pozwolenie na budowę.

Gmina Legnickie Pole posiada wysokie walory przyrodniczo-gospodarcze, jej położenie
blisko autostrady A4, drogi S3
w połączeniu z pięknymi terenami powoduje, że tereny te
są atrakcyjne jako miejsce zamieszkania. Radny KARWAN
zachęca Wójta, aby również
w tym względzie korzystać
z programów wsparcia oferowanego przez Urząd Marszałkowski tj. m.in Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
– warto korzystać z tych środków, aby wasze piękne tereny
uzbroić i tym samym przyciągać tu coraz więcej mieszkańców np. z bliskiej Legnicy czy
Wrocławia. Podobnie ma się
sprawa obiektów użyteczności
publicznej, uatrakcyjniających
funkcjonalnie poszczególne
miejscowości Gminy – należy,
jak w przypadku dróg, przygotowywać dokumentacje projektowe, aby sprawnie startować
w konkursach i w przypadku
ich wygrania szybko przystępować do robót.
Radny KARWAN zauważa, że
obecnie mamy znaczne dysproporcje w redystrybucji środków
wojewódzkich w poszczególne
części regionu, w szczególności
jest to widoczne w przypadku
dróg, gdzie mocno faworyzowana zawsze była stolica województwa. Dotychczas Wrocław,

którego budżet to 4,49 mld zł
był mocno wspierany w tym
obszarze przez Sejmik, którego
budżet to niespełna 1,33 mld
zł. Jako radny z tej części regionu, w czym nie jestem osamotniony, będę dążył do tego,
aby trend ten został zmieniony.
Uważam, że należy położyć
większy nacisk na rozbudowę
infrastruktury drogowej tu oraz
na peryferiach naszego województwa. W swojej pracy na
co dzień jestem blisko samorządów i często rozmawiam
z samorządowcami na ten temat – w pełni podzielają oni
mój pogląd i również wysuwają
podobne postulaty. Wymiana
informacji, doświadczeń i dobrych praktyk to dobra droga
do sukcesów w pozyskiwaniu
wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego - podkreśla radny KARWAN deklarując współpracę
w tym zakresie z naszą Gminą
zapraszając Wójta na rewizytę
do Wrocławia.
Serdecznie dziękujemy radnemu za tę wizytę i liczymy na
wsparcie naszej Gminy, która
większość swoich inwestycji
zamierza realizować poprzez
montaż finansowy łączący
środki własne z zewnętrznymi
m.in z samorządu wojewódzkiego, od rządu czy z programów unijnych – wskazuje Wójt
Rafał PLEZIA.
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Wnioski o dofinansowanie na drogi złożone
K

olejne 4 wnioski o dofinansowanie zostały złożone do Wojewody
Dolnośląskiego w ramach programu:
Fundusz Dróg Samorządowych.

Gmina złożyła wnioski na remonty i przebudowę dróg gminnych i są to:
➡ drogi gminne nr 107416D,
107414D, ul. Kossak Szczuckiej
i ul. Norwida w miejscowości Legnickie Pole,
➡ drogi gminne nr 107412D,
107413D, ul. Janczarska i ul. Turecka w miejscowości Legnickie
Pole,

➡ drogi gminne nr 107420D, ul.
Dientzenhofera i ul. 9-go kwietnia
w miejscowości Legnickie Pole,
➡ drogi gminne nr 107428D,
107426D w miejscowości Nowa
Wieś Legnicka.
Termin naboru wniosków upłynął w dniu 28.08.2019 r. Dodamy, że wnioski opracowano przy
dużym zaangażowaniu radnych
z Legnickiego Pola, Jacka Swachy i Marka Sułkowskiego, którzy
włączyli się w proces ich przygotowywania.
Mamy także nadzieję, że Pan
Starosta Legnicki Adam Babuśka,

Wójt dotrzymał słowa
P

ierwszy mecz na nowym boisku
w Legnickim Polu został rozegrany 15 sierpnia br. zgodnie z obietnicą Wójta Gminy Rafała Plezi.

Rozgrywce towarzyszyły niezwykłe emocje i niesamowite
wsparcie kibiców obu drużyn.
Organizacja tego wielkiego wydarzenia nie byłaby możliwa
gdyby nie wsparcie Klubu Kibica KS Legnickie Pole. Otwarcie
nowego boiska rozpoczęło się
od pocięcia flagi „bezdomni”,
a także wręczenia przez Andrzeja Padewskiego Prezesa
DZPN na wniosek Adama Michalika - Dyrektora Podokręgu Legnica Wójtowi Gminy

zgodnie z wcześniejszymi obietnicami i ustaleniami, złożył w terminie wniosek na dofinansowanie
przebudowy drogi powiatowej,
która biegnie przez sołectwo Koskowice, albowiem nie złożenie
w terminie wniosku przez powiat
legnicki uniemożliwia na dzień
dzisiejszy otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i tym samym wyklucza
realizację inwestycji w roku 2020.
Z niecierpliwością czekamy teraz na wyniki naboru o których
z pewnością będziemy informować.

Kolejne 30 000 zł
dotacji dla naszej gminy

Legnickie Pole Rafałowi Plezi Srebrnej Odznaki Honorowej Dolnośląskiego Związku
Piłki Nożnej. Ponadto piłkarze z Legnickiego Pola otrzymali pamiątkową paterę oraz
upominek od Wójta w postaci piłek do gry w piłkę nożną.

Inicjatywa Lokalna
dla mieszkańców

D

o tej pory z wnioskiem w ramach
programu „Inicjatywa Lokalna”
wystąpiły grupy nieformalne z Mikołajowic oraz Księginic. Oba wnioski
zostały ocenione pozytywnie i zostały zawarte umowy na realizację
wynikających z nich zadań.
Zapraszamy mieszkańców Gminy Legnickie Pole do składania
wniosków w ramach Inicjatywy
Lokalnej. Zadania można realizować w obszarze: działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
działalności charytatywnej;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
-rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego;
- promocji i organizacji wolontariatu;

- nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania;
- wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej;
- turystyki i krajoznawstwa;
- ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- rewitalizacji.
Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej mogą wystąpić
mieszkańcy Gminy bezpośrednio jako grupa inicjatywna lub
za pośrednictwem organizacji,
które mają siedzibę na terenie
Gminy. Nabór wniosków odbywa się przez cały rok.
Szczegółowe informacje, regulamin, wzór wniosku, wzór
umowy oraz wzór sprawozdania znajdują się w biuletynie
informacji publicznej pod adresem: http://www.bip.legnickiepole.pl/pomoc-publiczna/
udzielone-dotacje
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P

rzedstawiciele gmin
z obszaru legnickiego
odebrali w dniu 2 sierpnia
2019 r. promesy na utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych.
Promesy wręczał Marszałek Województwa
Dolnośląskiego Cezary
Przybylski wraz z Dariuszem Stasiakiem Radnym
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego. Gmina
Legnickie Pole otrzymała dotację w wysokości
30 000,00 zł i jest to najwyższa dotacja przyznana przez Sejmik dla gmin

w obszarze legnickim
w tegorocznym konkursie.
Dzięki przyznanej dotacji,
będziemy mogli podjąć,
na zgłoszonych gminnych
rowach, prace polegające
m.in. na: odmuleniu dna
rowów, naprawie skarp rowów, wykaszaniu i wygrabianiu porostów ze skarp
i dna rowów, karczowaniu
skarp i dna rowów. Łącznie prace obejmą około
1500 metrów rowów. Prace powinny rozpocząć się
do połowy października,
a trwać będą przez około
miesiąc.

WYDARZENIA
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Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
D

zień 1 września jest bez
wątpienia okazją do wspomnień,
które choć przeminęły, to jednak
nadal pozostają w pamięci.
Parafrazując słowa Ferdynanda
Focha można powiedzieć, że „tracąc
pamięć o czasach przeszłych,
tracimy nasze życie”.
Dlatego warto przypomnieć,
że II wojna światowa była największym konfliktem zbrojnym
w historii. Obszarem jej działań
była nie tylko Europa, ale również Azja i Afryka, a niektóre jej
epizody rozgrywały się nawet
w Arktyce i Ameryce Północnej.
W naszej gminie Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia
zorganizował obchody z okazji
80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Podczas uroczystości można było usłyszeć piosenki patriotyczne w wykonaniu
uczennicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim
Polu Julii Panek. Na zakończenie uroczystości zostały złożone wieńce i znicze pod krzyżem
przez zaproszonych gości oraz
uczestników obchodów.

Dożynki Gminne 2019

„Wiejski specjał - miód”
1. Krzysztof Sokołowski
2. Wiesław Nejman
3. Dariusz Szczerba

W

tym roku dożynki gminne
odbyły się 24 sierpnia.
Gospodarzem imprezy było
sołectwo Nowa Wieś Legnicka.
Wydarzenie objęte zostało
Patronatem Narodowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy w Stulecie Odzyskania
Niepodległości.
Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą w kościele pw. Św.
Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej. Po jej zakończeniu
wszyscy wspólnie przeszli korowodem dożynkowym na plac
przy świetlicy wiejskiej, gdzie
rozpoczęto uroczystość obrzędem dożynkowym, w wykonaniu gminnego zespołu
ludowego Nowowianki. Po oficjalnym otwarciu przez władze
gminy oraz zaproszonych gości, rozpoczęła się artystyczno-integracyjna część wydarzenia.
Uczestnicy dożynek mogli zobaczyć i posłuchać: orkiestry dętej
pod kierownictwem Krzysztofa Grygiela, zespołu ludowego
Nowowianki pod opieką Waldemara Staszczyka, Koła Gospodyń Wiejskich z Nowem
Bystrem, zespołu uElektrogórale oraz gwiazd disco polo – Łobuzy i Long & Junior.
Wspominając o dożynkach, nie

„Wiejski specjał - ser”
1. Stanisława Migdał
2. Wioletta Brzuśnian
3. Janina Peregrym
„Bieg w kaloszach”
1. Jacek Niedbała
2. Bartłomiej Myjak
3. Adriana Dygas
„Dojenie krowy”
1. Elżbieta Cymbalak
2. Stanisława Jóźwin
3. Agnieszka Kopikowska
dła, ser domowy, miód pszczeli
z własnej pasieki. Poniżej zamieszczamy listę zwycięzców
w poszczególnych konkursach:
„Wieniec dożynkowy”
1. sołectwo Nowa Wieś Legnicka
2. sołectwo Raczkowa
3. sołectwo Księginice
„Stanowisko sołeckie”
1. sołectwo Raczkowa
2. sołectwo Koiszków
3. sołectwo Bartoszów
sposób zapomnieć o konkursach
dożynkowych, do których mieszkańcy naszej gminy przygotowali się już kilka tygodni wcześniej.
Wśród nich odbyły się konkur-

sy grupowe – na stanowisko sołeckie oraz wieniec dożynkowy,
a także indywidualne – dojenie
krowy, bieg w kaloszach z taczką
oraz specjał wiejski: dżem/powi-

„Wiejski specjał” -przetwory
owocowe: dżem/powidła
1. Elżbieta Dubińska
2. Jolanta Świerczewska
3. Bożena Binek

Gratulujemy wszystkim, którzy znaleźli się na podium, jak
również sołectwom i osobom
wyróżnionym, którzy aktywnie
uczestniczyli w poszczególnych
konkurencjach.
Całe wydarzenie nie miałoby, takiego charakteru i klimatu, gdyby nie zaangażowanie
i aktywny udział sołectw naszej
gminy. To dzięki nim mogliśmy
podziwiać przepięknie przygotowane stanowiska sołeckie oraz
starannie wykonane wieńce
dożynkowe. To Wam drodzy
mieszkańcy należą się podziękowania.
Dziękujemy wszystkim, którzy
aktywnie włączyli się w realizację tego przedsięwzięcia – jego przygotowania i realizację.
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Bezpieczne podróże małe i duże
13

września 2019 r. uczniowie
szkoły podstawowej w
Bartoszowie gościli mieszkankę
naszej gminy, panią Bożenę Binek,
wolontariuszkę Fundacji Grupy PKP.

Zaproszony gość zainteresował
dzieci opowieściami z zakresu
bezpieczeństwa kolejowego oraz
w ciekawy sposób wprowadził
w tematykę kolejnictwa, a także w pracę dyżurnego ruchu. Mali uczestnicy spotkania utrwalili
znajomość znaków drogowych
i kolejowych. Podczas zajęć nie
zabrakło czasu na przyjemności.
Chociaż wakacje już minęły, dzieci wraz z panią Bożeną wyruszyły
raz jeszcze we wspaniałą podróż
pociągiem przy muzyce „Jedzie po-

ciąg z daleka”. Uczniowie wysłuchali opowiadania pt. „Kolejowe

przygody Piotrusia” oraz wiersza
J. Tuwima pt. „Lokomotywa”. Na

koniec spotkania każdy uczestnik
otrzymał słodki poczęstunek oraz

książeczkę edukacyjną pt. „Beni
uczy bezpieczeństwa”.

Ruszył projekt pn. „Mała książka, wielki człowiek” Wyjazd do Energylandii

J

uż po raz kolejny Biblioteka
w Legnickim Polu oraz Filia
Biblioteczna w Koskowicach
zapraszają do udziału
w ogólnopolskiej akcji „Mała
Książka Wielki Człowiek”.

P

ełną słońca akcje „wakacje
z GOKiSem” zakończyliśmy
wizytą w Energylandii w Zatorze.
Największy w Polsce Park rozrywki
swoją funkcjonalnością dostoswany
jest do potrzeb zarówno dzieci jaki
i młodzieży gimnazjalnej.

Na Małych Czytelników czekają Wyprawki Czytelnicze, karty, dyplomy
i odznaki. Tym razem na atrakcje
mogą liczyć dzieci w wieku od 3 do 6
lat. O tym, że warto czytać już od najmłodszych lat wiedzą prawie wszyscy
dorośli- zachęcamy zatem do przekazania tej mądrości najmłodszym.

Uczestnicy doświadczyli
wrażeń w różnych strefach tematycznych: familijnej, ekstremalnej, bajkolandia oraz Water
Park. Tym razem opiekunowie

musieli sprostać wymaganiom
młodzieży i uczestniczyć z nimi
we wszystkich atrakcjach, choć
poziom strachu i adrenaliny był
naprawdę wysoki.
Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się
strefa wodna, gdzie w słoneczny
dzień była chwila ochłody. Niezapomnianą przygodą z pewnością była pontonowa zjeżdżalnia,
która była wręcz oblegana przez
wycieczkowiczów wywołując
wiele radości.

Laserowy paintball
W
ramach wakacji dla
najmłodszych mieszkańców
Gminy Legnickie Pole zorganizowany
został laserowy paintball.

Był to dzień pełen wrażeń. Na
Campingu w Legnickim Polu
dzieci zostały podzielone na grupy i rywalizowały w drużynowych zawodach paintballowych.
Dla pozostałych uczestników
pracownicy GOKiSu przygotowali rozmaite warsztaty. Powstały kolorowe i wybuchowe
wulkany, które wywołały wiele

Kreatywna podróż po Europie
zdziwienia oraz radości. Każdy
uczestnik przygotował swoją kolorowankę barwionym cukrem
oraz uczestniczył w zawodach
sprawnościowych.

W ramach akcji „Wakacje z GOKiSem” dla wszystkich dzieci
przygotowany został posiłek
w postaci kiełbaski z ogniska.

Wyjazd na basen RCS w Lubinie

W

ramach akcji „Wakacje
z GOKiSem” dnia 22 lipca
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Legnickim Polu zorganizował
wyjazd na Basen RCS w Lubinie.
Dla dzieci dostępnych było wiele atrakcji wodnych oraz plac
zabaw. Największym zainteresowaniem cieszyły się wodne
zjeżdżalnie oraz rwąca rzeka. Do

dyspozycji uczestników było 6
torów pływackich. Młodsze dzieci aktywnie spędzały czas w strefie malucha, gdzie znajdowały
się: armatki wodne, wielkie wiadro, lejek oraz zjeżdżalnie rynnowe. Najodważniejsi skorzystali
ze skoków do wody z trampoliny.
Wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem, grupa uczestników liczyła 50 osób.
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W

ramach akcji „wakacje
z „GOKiSem” 12 sierpnia br.
odbyła się „Kreatywna podróż po
Europie”.
Dzieci na zajęciach mogły wykazać się znajomością wiedzy
posiadanej o krajach znajdują-

cych się na naszym kontynencie. Brały również udział w grach
edukacyjnych, malowaniu obrazów, obejrzały filmy z ciekawostkami dotyczącymi kilku krajów
europejskich oraz wybudowały
swoją wersje wieży Eiffla. Zajęcia odbyły się w Legnickim Polu,
uczestniczyło w nich 16 osób.
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Sąsiedzkie biesiadowanie w Koskowicach
W

deszczowe popołudnie 7
września br. mieszkańcy
Koskowic wspólnie świętowali
na biesiadzie sąsiedzkiej.
Gwoździem programu były występy
mieszkańców: zespołu Przyjaciele,
który przygotował przedstawienie
w formie kabaretu oraz dziecięcej
sekcji teatralnej ze sztuką pt.
„Dziewczynka na ziarnku grochu”.
Przyjaciele wychodząc od pomysłu na piosenki ze znanych
seriali pokusili się o uzupełnienie tego muzycznego występu
o pełne humoru scenki ze znanych telewizyjnych obrazów.
Tym razem postanowili zabawić się w kabaret i jak na kabaret przystało, było prześmiewczo
i wesoło.
Kabareciarze zabrali zgromadzoną publiczność w podróż po
polskich serialach, były między
innymi: Barbara z „Nocy i dni”,
Rysia z „Kilera” oraz Marusia
z „Czterech Pancernych”. Kolejną sztuką było wystąpienie sekcji teatralnej działającej
przy Gminnym Ośrodku Kultu-

ry i Sportu w Legnickim Polu.
Mali aktorzy na kanwie znanej
baśni „Królewna na ziarnku
grochu” postanowili pobawić
się zarówno treścią jak i formą
przenosząc akcję daleko, poza
zamek królewski. Przedstawienie zawierało wiele elementów
dodatkowych: kostiumy, rekwizyty oraz zaangażowanie młodych aktorów, wszystko to dało
się odczuć dlatego wpłynęło na
emocje odbiorców.
Gościnnie podczas biesiady
wystąpiła kapela „Ojciec i Synowie”, która zaprezentowała
szeroką gamę melodii ludowych

Nowonarodzeni
mieszkańcy naszej gminy
W

ójt Gminy Legnickie Pole Rafał
Plezia w dniu 26 lipca 2019
r. spotkał się z nowonarodzonymi
mieszkańcami naszej gminy,
urodzonymi od stycznia do lipca br.

Na świat w tym okresie, na
terenie Gminy Legnickie Pole
przyszło 25 dzieci, w tym 14
dziewczynek i 11 chłopców.
Spotkanie było okazją do rozmów na temat rodziny oraz
wręczenia listów gratulacyjnych dla rodziców i upomin-

ków dla dzieci. Dziecko dla
rodziców to wielka radość, zaś
dla naszej gminy każdy narodzony obywatel to nowa nadzieja i przyszłość jej istnienia.
Jeszcze raz życzymy rodzicom
miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego
dzieciństwa.
„Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu. Tu
nigdy nie brak sposobności,
aby ją okazać.” - Matka Teresa z Kalkuty

począwszy od walców, polek do
tang. Kapela swoim oryginalnym
wykonaniem zagwarantowała
zebranym miłą i ciepłą atmosferę przy dźwiękach niezapomnianych melodii. W późniejszych
godzinach wieczornych wystąpił
miejscowy zespół KEBZ prezentując muzykę rockową. Młodzi
muzycy swoim mocnym wykonaniem wzbudzili emocje u słuchaczy.
Biesiadowanie niespodziewanie zakończone zostało wspólnym odtańczeniem poloneza,
który miejmy nadzieje stanie
się tradycją.

„Kto czyta, żyje podwójnie”

7

września o godzinie 10.00 grupa
uczniów z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Legnickim Polu
wraz z nauczycielkami języka
polskiego i bibliotekarką szkolną
zgromadziła się w Muzeum Bitwy
pod Legnicą.

Spotkanie odbyło się z okazji
8 edycji ogólnopolskiej akcji
Narodowe Czytanie. Tym razem wybór tekstów padł na
„Nowele polskie” autorstwa:
Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Władysława Reymonta, Henryka
Sienkiewicza, Brunona Schulza, Stefana Żeromskiego, Henryka Rzewuskiego, Teksty te
ukazują “polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksję nad człowiekiem
i społeczeństwem” jak pisze
w liście do rodaków Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda. Towarzyszyły
one Polakom w czasie walki
o suwerenność ojczyzny
i kształtowały tożsamość narodową podczas zaborów. Mimo
upływu lat teksty te nie straciły
na aktualności, gdyż wskazują
na wartości, którymi powinniśmy się kierować w życiu. Szlachetność, solidarność, a także
wrażliwość na ludzką krzywdę
to coś, o czym musimy pamiętać zawsze.
Spotkanie zaszczycili swą

obecnością Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia oraz
bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej. Wśród zgromadzonych byli uczniowie klas
4-8 oraz rodzice. Uczestnicy
w skupieniu wysłuchali fragmentów dzieł literatury nieco
już zapomnianych i mało znanych współczesnym uczniom.

Dzięki życzliwości dyrekcji
Muzeum Miedzi w Legnicy
przedsięwzięcie zorganizowano w tak niecodziennym miejscu, jakim jest Muzeum Bitwy
w Legnickim Polu.
Ostatnim punktem był słodki poczęstunek ufundowany
przez Wójta Gminy, Radę Rodziców oraz Dyrekcję szkoły.
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Stypendia Wójta przyznane
S

typendia Wójta Gminy Legnickie
Pole zostały przyznane kolejnym
młodym, zdolnym i ambitnym
uczniom z terenu gminy
Legnickie Pole.
16.09.2019 r. czterdziestu stypendystów odebrało z rąk Wójta Rafała Plezi stypendia, które
przyznawane są w czterech kategoriach – stypendium za wysokie wyniki w nauce; stypendium
naukowe; stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej oraz stypendium za
osiągnięcia w sporcie.
Celem funkcjonowania programu stypendialnego jest nie tylko nagrodzenie uczniów za ich
ambicję i poświęcony czas, lecz
także motywacja i pomoc w realizowaniu swoich pasji. Należy
zaznaczyć, że poprzeczka postawiona jest naprawdę wysoko,
ponieważ młodzi ludzie oprócz

Witaj szkoło!
W

rzesień uśmiecha się radośnie
promieniami słońca, zachęca
do długich spacerów i upiększa
świat barwami kwiatów, nęci
zapachem dojrzałych owoców...
A tu już koniec wakacji! Czas
rozpocząć szkolną przygodę.
Wyruszyć w podróż do Krainy
Wiedzy i Umiejętności.
2 września o godzinie 9.00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legnickim Polu zgromadziły się tłumy uczniów,
rodziców i nauczycieli, by w uroczystej atmosferze powitać nowy
rok szkolny. Zabrzmiał pierwszy dzwonek! Mury szkoły po
raz pierwszy przekroczyły dzieci
z oddziału „zerówki”, a czwartoklasiści rozpoczęli nowy etap
nauki. Ósmoklasiści zaś, z nadzieją i pełni werwy rozpoczynają ostatni rok w tej szkole. Przed
nimi wyzwania; egzaminy i wybór szkoły średniej.

uzyskania w klasyfikacji rocznej
wysokiej średniej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych, zachowania wzorowej
postawy w życiu szkolnym,
muszą wykazać się sukcesami

w olimpiadach, konkursach,
zawodach i turniejach, co najmniej na szczeblu powiatowym.
Aby to wszystko osiągnąć, trzeba umiejętnie połączyć indywidualne zdolności i ciężką pracę,

bowiem takie wyniki nie przychodzą same, po prostu trzeba
na nie ciężko zapracować.
Podczas uroczystości Wójt
Gminy Legnickie Pole Rafał
Plezia podziękował również ro-

Uroczystośc zaszczycili swą
obecnością: Wójt Gminy Legnickie Pole – Rafał Plezia, Sekretarz
Gminy Mariola Kądziela oraz
przedstawiciele Rady Rodziców.
Dyrektor Zespołu Szkół Dorota Anklewicz-Siczek przywitała
wszystkich bardzo serdecznie,
życząc w nowym roku szkolnym
wielu sukcesów i powodzenia
w każdej dziedzinie. Wspomniała także 80-tą rocznicę wybuchu
II wojny światowej. Przed laty
młodzież nie mogła rozpocząć
nauki, przed nimi rozpoczynały się trudne dni, pełne smutku
i poświęceń. Jak dobrze, że żyjemy w czasach pokoju i możemy
zgłębiać tajniki wielu fascynujących nauk.Uczyć się, rozwijać,
poznawać świat!
Wrzesień to powrót z wakacji
również najmłodszych dzieci
uczęszczających do przedszkoli.
Dla niektórych dzieci to jednak
całkiem nowe doświadczenie.
W naszym przedszkolu wiele
dzieci pojawiło się po raz pierwszy. Jedne radosne, inne nieco
smutne i niepewne przekracza-

ły progi swoich sal.
Chcąc zmniejszyć stres związany z rozstaniem z rodzicami, ułatwić adaptację w nowym
miejscu oraz przybliżyć rodzicom niektóre formy i metody
pracy z dziećmi, wychowawcy grup najmłodszych zorganizowały zajęcia adaptacyjne
z udziałem rodziców. W grupie
najmłodszej- „Smerfy” zajęcia
takie odbyły się jeszcze w lipcu.
Natomiast w grupie II- „ Krasnoludki”, gdzie uczęszczają 3
i 4-latki, spotkanie adaptacyjne miało miejsce 19 września.
Podczas zajęć dzieci miały możliwość zapoznania się z rówieśnikami oraz otrzymały swoje
wizytówki.
Wspólnie z rodzicami bawiły
się przy piosence „My jesteśmy
krasnoludki”, pokazały jak pięknie można wykorzystać chustę
animacyjną oraz z pomocą rodziców wykonywały ćwiczenia
grafomotoryczne.
Spotkanie było okazją do zabawy i dostarczyło wiele radości
ze wspólnie spędzonego czasu.

Awans nauczycieli
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
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W

rześniowa sesja Rady Gminy
Legnickie Pole to szczególny
dzień dla dwojga nauczycieli
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Legnickim Polu.
A to dlatego, że przed Wójtem
Gminy Legnickie Pole Rafałem
Plezią oraz całą Radą Gminy,
zostało odebrane uroczyste ślubowanie oraz wręczenie aktów
nadania stopnia zawodowego Nauczyciela Mianowanego.

dzicom i opiekunom naszych
stypendystów, gdyż to również
dzięki ich pracy i zaangażowaniu osiągnięcie sukcesu przez
ich wychowanków było możliwe.

Stopnie awansu zostały nadane
Pani Agnieszce Kruczkowskiej
oraz Ks. Tomaszowi Bunikowskiemu.
Awans obydwu nauczycieli był
możliwy dzięki spełnieniu kryteriów formalnych oraz przeprowadzenia w dniu 27.08.2019 r.
postępowania egzaminacyjnego
przed powołaną przez komisją.
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

ROZMAITOŚCI
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Rekrutacja mieszkańców
do programu „E-aktywni
mieszkańcy Gminy Legnickie Pole”

N

asza Gmina w porozumieniu ze
Stowarzyszeniem Towarzystwo
Rozwoju Gminy Płużnica realizuje
projekt „E-aktywni mieszkańcy
Gminy Legnickie Pole”, którego
celem jest rozwój kompetencji
cyfrowych mieszkańców Gminy
Legnickie Pole.

W ramach projektu odbędzie
się 7️ tematów szkoleń komputerowych na terenie gminy Legnickie Pole.
Tematy są następujące:
➡ Rodzic w Internecie
➡ Mój biznes w sieci
➡ Moje finanse i transakcje
w sieci
➡ Działam w sieciach		
społecznościowych
➡ Tworzę własną stronę
internetową (blog)

➡ Rolnik w sieci
➡ Kultura w sieci
Z programu może skorzystać
KAŻDY mieszkaniec gminy Legnickie Pole, który ma ukończone 2️5 lat i chce poszerzyć swoją
wiedzę i umiejętności z zakresu
korzystania z Internetu, znaleźć
możliwości, które ułatwią codzienne życie. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty
szkoleń komputerowych.️
Zapisy trwają w Urzędzie
Gminy Legnickie Pole (pokój
nr 26), telefonicznie 76 858 28
22 oraz mailowo: ug@legnickiepole.pl
Formularz zgłoszenia oraz
szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.
bip.legnickiepole.pl/pomoc-publiczna/udzielone-dotacje

Pożegnanie lata – Święto Pieczonego Ziemniaka

T

radycją szkoły w Mikołajowicach
i Bartoszowie są obchody Święta
Pieczonego Ziemniaka.
Uroczyste pożegnanie lata miało miejsce 20 września br. w piątek, tuż przed pierwszym dniem
kalendarzowej jesieni. Pogoda
i humory dopisały. Uczniowie
brali udział w różnych „ziemniaczanych” konkurencjach, grach
i zabawach. Powstały między
innymi wspaniałe ziemniaczane cudaki, pieczątki oraz plakaty z wizerunkiem głównego
bohatera. Zajęcia w tym dniu
związane były również z historią pojawienia się ziemniaka
w Polsce. Zwieńczeniem „ziemniaczanych” zmagań było wspólne ognisko. Ziemniaki pieczone
w ognisku smakowały wybornie
i zniknęły w mgnieniu oka. Nikt
by się nie spodziewał, że tyle radości sprawi dzieciom tradycyjny ziemniak.

Moje zdrowie – moja siła,
wielka moc”
T

o tytuł ogólnopolskiego projektu
z zakresu edukacji prozdrowotnej
i profilaktyki uzależnień autorstwa
Eweliny Szutarskiej.

W tym roku szkolnym przystąpiły do niego dzieci z oddziału
przygotowania przedszkolnego oraz uczniowie klas drugiej
i trzecich szkoły w Mikołajowicach. Niewłaściwe odżywianie,
brak ruchu, a także nadużywanie słodyczy, skutkuje często
otyłością i poważnymi wadami postawy. Dlatego tak istotna
jest profilaktyka w tym zakre-

sie. Im więcej działań propagujących zdrowy tryb życia, tym
większe prawdopodobieństwo
uchronienia dzieci i młodzieży od późniejszych powikłań.
Niełatwo jest zachęcić dzieci
do dbania o własne zdrowie,
tym bardziej idea edukacji poprzez zabawę i interesujące formy projektowe mogą znacznie
przyczynić się do kształtowania
prawidłowych postaw. Na troskę
o zdrowie zawsze jest dobra pora. A pozytywne nawyki zaszczepione w szkole, mogą znacznie
wpłynąć na świadomość całej
rodziny ucznia.
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Z fundacją Nasza Ziemia sprzątamy świat!
S

Akcja „sprzątanie świata“ zapoczątkowana została w 1989
r. przez australijskiego żeglarza
i miała na celu wskazanie na
ważny problem cywilizacyjny
- nadmierną eksploatację Ziemi przy jednoczesnym jej zaśmiecaniu.
Od 1994 r. z inicjatywy Miry
Stanisławskiej-Meysztowicz,
w trzeci weekend września akcję zapoczątkowano w Polsce.

Setki tysięcy wolontariuszy: młodzież, dorośli, uczniowie, wszyscy którym zależy na ochronie
środowiska biorą udział w selektywnej zbiórce odpadów, wyszukując i usuwając tzw. dzikie
wysypiska, likwidując zaśmiecenie najbliższej okolicy.
Już po raz 25 w działania fundacji „Nasza Ziemia“ włączyli
się uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Legnickim Polu. Uczestnicy
wyposażeni w rękawiczki i worki przeznaczone do selektywnej
zbiórki odpadów, oczyścili teren wokół szkoły i najbliższej
okolicy.
Pogoda i humory dopisywały dlatego też tegoroczną akcję
zaliczyć można do udanych.

Powrót do przeszłości
W

Nowe urządzenia na placach zabaw
N

przątanie świata to wspólna
lekcja poszanowania środowiska.
Jej celem jest promowanie czystego
krajobrazu, a także inicjowanie
działań, dzięki którym zmniejszy
się negatywny wpływ człowieka na
środowisko.

poniedziałkowy poranek
23 września, uczniowie
klas szóstych, siódmych i ósmych
przenieśli się do Warszawy
i na Kresy w szeregi działaczy
PPS-u walczących pod wodzą
Józefa Piłsudskiego o niepodległość
Polski.

Było to możliwe dzięki filmowej opowieści biograficznej
w reżyserii Michała Rosy. Akcja filmu rozpoczyna się w 1901
r. a kończy w 1918r. orędziem
do narodu wygłoszonym przez
marszałka już w wolnej ojczyźnie. Na ekranie zobaczyć można
plejadę gwiazd z Borysem Szycem na czele.
Brawurowo odegrał on rolę tytułowego bohatera. Dzię-

ki niemu Piłsudski kojarzony
ze szkolnych podręczników
jako smutny pan z sumiastym wąsem, staje się człowiekiem z krwi i kości. Widzimy
go jako zawadiakę, meżczyznę
zdecydowanego, ambitnego
i charyzmatycznego. Doskonała
charakteryzacja aktorów i piękne plenery wprowadzają widza
w świat, którego już nie ma.
Uczniowie mogli przekonać
się jak wygładało tworzenie
legionów, na czym polegała
konspiracja i jak wiele odwagi i poświęcenia wymagano od
ówczesnej młodzieży, by Polska
znów pojawiła się na mapach
Europy.
Taka lekcja historii z pewnością
na długo pozostanie w pamięci
młodych widzów.

Innowacje w szkole
w Mikołajowicach
O
d września tego roku uczniowie
klas drugiej i trzecich szkoły
w Mikołajowicach przystąpili
do programu „CZYTAM Z KLASĄ
lekturki spod chmurki”.

Jest to ogólnopolski projekt
edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej wspierający
rozwój czytelnictwa wśród
uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez
aktywną działalność edukacyjną.
W dobie komputeryzacji,
gdzie prym wiedzie technologia IT, m. in. gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko

jest zachęcić dzieci do czytania książek.
Dlatego, aby zminimalizować
problem i zainspirować dzieci
do czytania,wychowawcy klas
I-III zaproponowali najmłodszym czytelnikom uczestnictwo w tym projekcie.
Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na
zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa
wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.
Liczymy na to, iż ciekawe zajęcia projektowe zainspirują
młodych czytelników do częstszego sięgania po lekturę.
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a placach zabaw w Nowej
Wsi Legnickiej na osiedlu
przy Złotnikach oraz osiedlu
przy ul. Gniewomierskiej zostały
zamontowane zjazdy linowe.

Następnie na prośbę mieszkańców sołectwa Taczalin oraz
w związku ze złym stanem urządzenia drewnianego na placu
zabaw, został zakupiony i za-

montowany nowy zestaw zabawowy. Plac zabaw w Legnickim
Polu również został w części odnowiony.
Zdemontowana została uszkodzona huśtawka drewniana,
która zagrażała zdrowiu i w jej
miejsce Wójt zlecił zakupić nową
podwójną huśtawkę z koszem
dla najmłodszych dzieci. Zakup
pozostałych nowych urządzeń
nie byłby możliwy gdyby nie

zainteresowanie Radnego Jacka
Swachy, który po powzięciu informacji o tym, że kwota przeznaczona w funduszu sołeckim
nie wystarczy na zakup urządzeń, złożył wniosek o dopłatę
z budżetu gminy. Dzięki temu,
można było zakupić urządzenia
na plac zabaw takie jak: huśtawka bocianie gniazdo, potrójna
łańcuchowa karuzela oraz stojaki na rowery.

SPOŁECZEŃSTWO
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Zasiłek rodzinny i dodatki na 2020 rok

Prawo do świadczeń rodzinnych przyznawane jest na okres zasiłkowy, który
trwa od 1 listopada do 31 października kolejnego roku.
Dlatego, aby otrzymać świadczenie, należy w odpowiednim terminie złożyć wniosek. Dokumenty w formie elektronicznej można składać od 1 lipca, zaś w formie
papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.
Formularze wniosku można pobrać w jednostkach, które w poszczególnych
gminach są odpowiedzialne za wypłatę świadczeń. Najczęściej są to ośrodki pomocy społecznej, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Wniosek elektroniczny można złożyć za pośrednictwem rządowego portalu Emp@tia.
Przyznanie zasiłku uzależnione jest od kryterium dochodowego. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie powinien przekroczyć kwoty 674 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo
o znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł.
W pewnych przypadkach świadczenie zostanie wypłacone pomimo przekroczenia
kryterium dochodowego. Organ stosuje bowiem zasadę „złotówka za złotówkę”.
Zmiany w programie „Dobry start”
Od 1 sierpnia 2019 r. wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 przysługuje także dla uczniów szkół policealnych
i szkół dla dorosłych. Rozwiązanie to nie powoduje żadnych zmian w kryteriach
wieku dziecka, na które ma przysługiwać świadczenie. Dobry start przysługuje na
dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20-go roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność – do ukończenia 24-go roku życia.
Ważne! Wniosek o świadczenie „Dobry start” dla uczniów szkół policealnych
i szkół dla dorosłych można składać tylko drogą tradycyjną (papierową) od
1 sierpnia 2019 r. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski w formie papierowej
będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu przy Pl. H. Pobożnego 6.
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie
oraz jest niezależne od dochodu rodziny i przysługuje:
1. matce dziecka od dnia porodu;
2. ojcu dziecka w przypadku skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za
okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po
wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; w przypadku śmierci matki dziecka;
w przypadku porzucenia dziecka przez matkę od dnia porodu;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku
do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego pojęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
4. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypad-

ku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do
ukończenia 10 roku życia
5. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka
w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia.
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka albo rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej w przypadku matki lub ojca, albo osoby, która przysposobiła dziecko;
3. jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka albo rodzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej,
które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką
nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego,
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5. osobom uprawnionym, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1. 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2. 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3. 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4. 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5. 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), od miesiąca
objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej
(z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), od dnia objęcia dziecka opieką.
W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresach,
w jakich przysługują świadczenia, o których mowa powyżej, prawo do świadczenia
rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
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O co chodzi z tym Urzędowym
Potwierdzeniem Odbioru, tzw. UPO?

W

związku z tym, że na stronie Facebook Gminy Legnickie Pole zarzucano pracownikom Urzędu Gminy Legnickie Pole
niekompetencje w sprawie potwierdzeń odbioru wniosków składanych w formie elektronicznej, tzw. UPO, poniżej
publikujemy stanowisko wyrażone w tej sprawie przez Departament Prawny Ministerstwa Cyfryzacji.

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych
B

ezpieczeństwo jest jedną
z podstawowych potrzeb
człowieka odznaczające
się poczuciem pewności,
spokoju i stabilizacji brakiem
ryzyka utraty zdrowia,
mienia. Oczywiście nie
można wyeliminować
całkowicie zagrożeń, ale
należy je utrzymywać na
poziomie akceptowalnym dla
społeczeństwa.
Państwo ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa
swoim obywatelom dążąc
do minimalizacji potencjalnie występujących niebezpieczeństw. Sprawy eliminacji
zagrożeń realizowane są na
wszystkich szczeblach poprzez wyspecjalizowane jednostki i służby.
Na poziomie gminy za bezpieczeństwo odpowiada wójt
realizując swoje zadania przy
pomocy merytorycznych pracowników urzędu gminy,
a jedyną mobilną i zdolną
do szybkiego niesienia po-

mocy jest Ochotnicza Straż
Pożarna. Strażacy ochotnicy
stanowią specjalną organizację społeczną, która zajmuje
się walką z pożarami i klęskami żywiołowymi, podobnie jak
Państwowa Straż Pożarna.
Ochotnicze Straże Pożarne
są pierwszą siłą reagowania
w swoich miejscowościach, gaszą pożary, ratują ludzi w wypadkach drogowych i innych
zdarzeniach, wspierają Państwową Straż Pożarną, ale
także prowadzą samodzielnie akcje ratownicze. Poniżej
przedstawiamy tabelaryczną
informację o działalności ratowniczych jednostek z Gminy Legnickie Pole, czyli OSP
Legnickie Pole, OSP Raczkowa
oraz OSP Taczalin w ostatnich
4 latach.
Zmianie ulega rodzaj zdarzeń,
do których strażacy wyjeżdżają. Mniej jest interwencji pożarowych, a zwiększyła się ilość
wyjazdów do wypadków drogowych, usuwania skutków ulewnego deszczu i silnych wiatrów.
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Rośnie ilość interwencji w ciągu roku, co obrazuje wykres poniżej:

W roku 2018 strażacy interweniowali 162 razy, statystycznie prawie co drugi dzień był wyjazd jednostki do działania. Należy również dodać, że wyjazdy odbywają się przede wszystkim w godzinach popołudniowych i w dni wolne
od pracy.
W ciągu kilkunastu lat zmieniły się zagrożenia, z którymi walczą strażacy. Już nie wystarczy motopompa, łopata
czy stary Star i chęć niesienia pomocy. Dziś przed strażakami stają wyzwania wymagające nowoczesnego sprzętu, specjalistycznego wyszkolenia i nieawaryjnych samochodów.
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Czarny rycerz gminy
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Najczęściej można go spotkać
w lasach a ich w naszej gminie
nie jest najwięcej. Skąd więc jest
u nas? Okazuje się, że bardzo dobrym siedliskiem dla niego są
ogródki i działki mieszkańców.
To tutaj znajduje smakowite kąski i schronienie. Uwielbia skrytki w składowanym drewnie nisze
pod kamieniami i inne ciemne
zakamarki. Nie widać go często
ponieważ to nocny wojownik. Po
zmroku poluje głównie po na ślimaki i inne owady. W ogrodzie
jest niezwykle pożyteczny, dla-

14
16

15
17
18

19
20

22

iegacz skórzasty bo o nim
mowa do jeden z największych
chrząszczy w Polsce. Osiąga ponad 4
cm długości. Jego zbroją jest twardy
chitynowy pancerz, a górne pokrywy
są pofałdowane na kształt skóry.

21

23

24

25

tego powinniśmy zadbać o jego
obecność.
Ciekawostką jest fakt, że biegacz
trawi swoje ofiary na zewnątrz.
Najpierw wylewa na ofiarę skoki
trawienne, a potem nadtrawioną papkę pochłania. Te same soki trawienne mogą być orężem
do obrony. Ładunek takiego piekącego skoku chrząszcz potrafi
wystrzelić na 1 m. Dlatego warto
obserwować owada z odległości.
W gminie Legnickie Pole widziany w Nowej Wsi Legnickiej i Legnickim Polu. Odwiedził nawet
świetlicę w Bartoszowie.

Otwarte Strefy Aktywności
na ukończeniu

26

Krzyżówka
W

szystkie hasła poziome związane są z Legnickim Polem. Wężyki oddzielają poszczególne słowa w hasłach
2-wyrazowych. Litery w kolorowych polach, czytane kolejno rzędami, utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
5) … A4, przebiega w pobliżu miejscowości
7) … Bakalski
8) patronka kościoła
10) … Bitwy pod Legnicą
12) mieści się przy ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1
14) Legnicka Specjalna … Ekonomiczna, swym zasięgiem obejmuje także Legnickie Pole
15) ze śmigłami, na wysokich słupach – w krajobrazie miejscowości
17) jedna z dwojga patronów szkoły podstawowej
18) malowidła zdobiące sklepienia w kościele i klasztorze
20) Gminny … Kultury i Sportu
22) pole dla turystów (przy ul. Henryka Brodatego)
24) jeden z dwojga patronów szkoły podstawowej
26) zakonnicy z klasztoru w Legnickim Polu
Pionowo:
1) „Czerwone … na Monte Cassino”
2) tradycyjnie pieczony na wesele lub dożynki
3) trójfazowy – w domowym gniazdku
4) uderzenie piłki lub to, co widać w lustrze
6) nazywany także spadającą gwiazdą
7) zwierzęta o puszystej sierści hodowane w Andach
9) kolarski – np. Tour de Pologne lub Giro d’Italia
11) potężna organizacja przestępcza (skojarz z Sycylią)
12) niewielki defekt
13) leśne ssaki o ciele pokrytym szczeciną
14) pracownik doglądający koni w boksach (ale nie koniuszy)
16) Nowa … Legnicka
19) palec, którym pokażemy, że wszystko jest OK
20) botaniczne lub zoologiczne
21) kompleksowy … mieszkania (można wynająć ekipę)
22) może być bez pokrycia (dawniej realizowany w banku)
23) miesiąc, w którym marzanny mają przechlapane
25) imię Terentiew

D

obiega końca budowa Otwartych
Stref Aktywności, na które
gmina Legnickie Pole pozyskała
dofinansowanie w wysokości
150 000,00 zł, z naboru na zadania
inwestycyjne dofinansowane
z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa Sportu
i Turystyki.

Dzięki inwestycji mieszkańcy
i uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać z nowych
doposażonych Otwartych Stref
Aktywności.
Inwestycja jest realizowana na
trzech terenach przyszkolnych:
w Legnickim Polu, Bartoszowie
i Mikołajowicach.
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