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13 marca naszą 
gminę obiegła 

informacja 
o pierwszym 

w powiecie 
legnickim przypadku 

zakażenia. 
Pacjentem zero 
okazała się być 

mieszkanka naszej 
gminy, która zgłosiła 

się do Gminnej 
Przychodni Zdrowia 

w Legnickim Polu. 

W związku z pozytyw-
nym wynikiem testu 
na koronawirusa, 

Wójt Gminy Rafał Plezia podjął 
decyzję o dezynfekcji przychodni 
oraz wszystkich placówek, w któ-
rych mogła przebywać zakażona. 
Priorytetem dla Wójta było za-
pewnienie maksymalnej ochrony 
mieszkańców nie tylko Legnickie-
go Pola, ale całej gminy. Na po-
siedzeniach Gminnego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego pod-
jęto decyzje m.in. o dezynfekcji 
wszystkich przystanków i miejsc 
użyteczności publicznej, rozdaniu 
wielorazowych maseczek ochron-

nych dla wszystkich mieszkańców. 
Najważniejszym zadaniem pre-
wencyjnym było przygotowanie 
na terenie gminy miejsca pod kwa-
rantannę , wyznaczonym obiektem 
została remiza strażacka w Legnic-
kim Polu, która została wyposa-
żona w niezbędny sprzęt i środki 
ochronne. Na ten moment sytuacja 
jest już zupełnie stabilna, a zasto-
sowane metody prewencyjne przy-
niosły pozytywny skutek. 

13 maja br. odbyło się również 
zdalne posiedzenie Powiatowe-
go Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego, w którym uczestniczył 
m.in. Wójt Gminy Legnickie Pole 

Rafał Plezia. W związku z wykry-
ciem u u personelu Domu Pomo-
cy Społecznej w Legnickim Polu 
zakażeń, przeprowadzone zostały 
testy na obecność koronawirusa 
wśród wszystkich podopiecznych 
tego ośrodka. Z otrzymanych wy-
ników pobranych po raz drugi od 
pracowników jednostki, 220 było 
ujemnych, a 7 pozytywnych. Aby 
ograniczyć rozprzestrzenianie się 
wirusa, pracownicy nie przemiesz-
czają się między zespołami. Aktu-
alnie sytuacja w Domu Pomocy 
Społecznej jest stabilna i nie ma 
nowych przypadków zakażeń.

 Więcej informacji na str. 2

Nowe zasady 
segregacji odpadów

Z „niczego” coś...

Chcę przekazać młodym to, co sam potrafię i za-
szczepić w nich takiego bakcyla, aby odeszli od 
komputerów i telefonów. Dłuto uczy cierpliwości.  
To ważna umiejętność, zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach. 

Gmina Legnickie Pole zakupiła  
pojemniki do segregacji odpadów  

komunalnych. Od końca lipca w naszej  
gminie trwa akcja wymiany pojemników  
na odpady.

Zakończyły się prace remontowe na ulicy Ksią-
żąt Śląskich w Legnickim Polu, oficjalny odbiór 

robót odbył się 15 kwietnia. Całość zadania wynio-
sła: 878 411, 51 zł. Wykonawcą robót był Pol-Dróg 
Drawsko Pomorskie.

Czyste powietrze 
- nowe zasady → str. 8

Zgodnie z nowymi zapisami, beneficjenci uprawnieni 
do podstawowego poziomu dofinansowania mogą 
liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. 

Rozmowa z Panem Zbigniewem Rachwalskim, 
lokalnym artystą-rzeźbiarzem



Koronawirus. Sytuacja 
w Gminie Legnickie Pole
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Aktualności Biznes

Koronawirus 
2019-nCoV to wirus 

należący do rodziny koro-
nawirusów. Koronawiru-
sy występują u zwierząt 
i powodują u nich różne 
choroby (układu odde-
chowego, układu pokar-
mowego, wątroby, układu 
nerwowego), wiele zaka-
żeń przebiega też bezob-
jawowo. Wirusy te często 
mutują i mają dużą zdol-
ność do zakażania nowych 
gatunków. 

Wszystkie poznane dotąd ko-
ronawirusy powodujące zakaże-
nia u ludzi są wirusami, które 
co do zasady wywołują objawy 
ze strony układu oddechowego, 
rzadko ze strony innych ukła-
dów i narządów. Do 2019 roku 
poznano 6 wirusów powodu-
jących zakażenia u ludzi. Czte-
ry z nich (229E, OC43, NL63, 
HKU1) są przyczyną przeziębie-
nia o łagodnym przebiegu. Dwa 
pozostałe (wirusy SARS i MERS) 
mogą prowadzić do zagrażającej 
życiu ostrej niewydolności odde-
chowej. Koronawirus 2019-nCoV 
jest wirusem odpowiedzial-
nym za obecną epidemię za-
każeń układu oddechowego, 
która rozpoczęła się w Wuhan, 
w Chinach i tam po raz pierwszy 
został zidentyfikowany w grud-
niu 2019 roku.

COVID-19 to choroba wywoła-
na przez koronawirus z Wuhan 
(2019-CoV). Różnica między ko-
ronawirusem a COVID-19 jest 
taka, że koronawirus to czyn-
nik wywołujący chorobę, a CO-
VID-19 to choroba, czyli zespół 
objawów spowodowanych przez 
ten czynnik.

Pacjenci z potwierdzonym za-
każeniem koronawirusem mieli 
objawy zakażenia układu od-
dechowego, takie jak: gorączka, 

Koronawirus. Sytuacja w Gminie Legnickie Pole
suchy kaszel, duszności. Ponad-
to często występował także ból 
mięśni, rzadziej ból głowy, ból 
gardła, mokry kaszel, zmęczenie, 
krwioplucie, biegunka. Objawy 
zwykle pojawiały się między 2. 
a 14. dniem po zakażeniu. Po-
czątkowo objawy są łagodne, 
ich nasilenie narasta w czasie. 
Przebieg zakażeń COVID-19 jest 
zróżnicowany: od bezobjawo-
wego, przez łagodną chorobę 
układu oddechowego (podob-
ną do przeziębienia), po cięż-
kie zapalenie płuc z zespołem 
ostrej niewydolności oddecho-
wej lub niewydolnością wielo-
narządową.

Należy pamiętać, że podobne 
objawy mogą występować przy 
wielu innych chorobach, zwłasz-
cza zakażeniach układu odde-
chowego, które są dość częste 
w sezonie wiosennym i jesien-
no-zimowym. 

Tak jak w przypadku innych 
zakażeń układu oddechowego 
zakażenie koronawirusem mo-
że powodować łagodne obja-
wy, takie jak ból gardła, kaszel 
i gorączkę. Jednak u niektórych 
osób może mieć ciężki przebieg 
i prowadzić do zapalenia płuc 
i problemów z oddychaniem. 
Zakażenie koronawirusem może 
prowadzić do zgonu. Nie wiado-
mo, ile osób jest zakażonych ko-
ronawirusem, a nie ma żadnych 
objawów i nawet o tym nie wie. 

Do większości zakażeń u lu-
dzi dochodzi przede wszystkim 
drogą kropelkową, kiedy zaka-
żona osoba kaszle lub kicha, 
podobnie jak przenosi się np. 
wirus grypy. Wirus może także 
zostać przeniesiony, kiedy czło-
wiek dotknie powierzchni lub 
przedmiotu, na którym znajdu-
je się wirus (czyli np. ślina oso-
by chorej), a następnie dotknie 

swoich ust, nosa lub oczu.
Należy pamiętać, że łatwość 

przenoszenia się danego wiru-
sa z człowieka na człowieka mo-
że się różnić. Niektóre wirusy 
są bardzo zakaźne (np. odra), 
czyli przenoszą się bardzo ła-
two, a inne mniej. Obecnie nie 
ma pewności, jak łatwo korona-
wirus 2019-nCoV przenosi się 
między ludźmi, a badania cały 
czas trwają. Zakłada się, że jedna 
chora osoba zaraża 3-4 kolejne.

Sytuacja na terenie gminy
13 marca naszą gminę obiegła 

informacja o pierwszym w po-
wiecie legnickim przypadku za-
każenia. Pacjentem zero okazała 
się być mieszkanka naszej gmi-
ny, która zgłosiła się do Gminnej 
Przychodni Zdrowia w Legnic-
kim Polu. W związku z pozy-
tywnym wynikiem testu na 
koronawirusa, Wójt Gminy Rafał 
Plezia podjął decyzję o dezyn-
fekcji przychodni oraz wszyst-
kich placówek, w których mogła 
przebywać zakażona. Prioryte-
tem dla Wójta było zapewnienie 
maksymalnej ochrony miesz-
kańców nie tylko Legnickiego 
Pola, ale całej gminy. Na posie-
dzeniach Gminnego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego pod-

jęto decyzje m.in. o dezynfekcji 
wszystkich przystanków i miej-
scach użyteczności publicznej, 
rozdaniu wielorazowych mase-
czek ochronnych dla wszystkich 
mieszkańców. Najważniejszym 
zadaniem prewencyjnym było 
przygotowanie na terenie gmi-
ny miejsca pod kwarantannę , 
wyznaczonym obiektem została 
remiza strażacka w Legnickim 
Polu, która została wyposażo-
na w niezbędny sprzęt i środ-
ki ochronne. Na ten moment 
sytuacja jest już zupełnie sta-
bilna, a zastosowane metody 
prewencyjne przyniosły pozy-
tywny skutek. 

Sytuacja w Domu 
Pomocy Społecznej 

w Legnickim Polu 
 13 maja br. odbyło się zdalne 

posiedzenie Powiatowego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowe-
go, w którym uczestniczył m.in. 
Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał 
Plezia. W związku z wykryciem 
u personelu zakażeń przeprowa-
dzone zostały testy na obecność 
koronawirusa wśród wszystkich 
podopiecznych ośrodka. 25 ma-
ja br.odbyło się kolejne posie-
dzenie Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, do-
tyczące sytuacji epidemicznej 
w DPS w Legnickim Polu, w któ-
rym wykryto 12 przypadków 
zakażenia wśród pracowników. 
Z otrzymanych wyników po-
branych po raz drugi od pra-
cowników jednostki, 220 było 
ujemnych, a 7 pozytywnych. 
Aby ograniczyć rozprzestrze-
nianie się wirusa, pracownicy 
nie przemieszczają się między 
zespołami. Aktualnie sytuacja 
w Domu Pomocy Społecznej 
jest stabilna i nie ma nowych 
przypadków zakażeń.

Do zachorowania w powodu 
koronawirusa 2019-nCoV 
niezbędne jest zakażenie, czyli:

• kontakt bezpośredni z osobą 
chorą, np. przy udzielaniu pomocy 
medycznej, w pracy, przebywanie 
w tym samym pomieszczeniu, 
wspólne podróżowanie lub 
mieszkanie razem,

• podróżowanie do regionu, w którym 
wybuchła epidemia w ciągu 14 dni 
przed pojawieniem się objawów,

• praca w miejscu udzielania pomocy 
medycznej, gdzie przebywali i byli 
leczeni chorzy na koronawirus 
2019-nCoV.

Ochotnicza Straż Pożar-
na w Legnickim Polu 

od kilku miesięcy ma na 
stanie wentylator oddy-
miający. Zakup wartego 
3600 zł specjalistyczne-
go sprzętu sfinansowała 
firma Huras – Konstrukcja 
i Budowa Maszyn Specjal-
nych. 

- Wentylator to urządzenie, 
które będziemy wykorzysty-
wać zarówno przy większych 
pożarach budynków miesz-
kalnych, jak i zadymieniach. 
Posiadanie takiego sprzętu 
jest jednym z nowych wymo-
gów stawianych OSP przez 
Komendę Główną Państwo-
wej Straży Pożarnej – mó-
wi Paweł Harmider, prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Legnickim Polu. 

Z pomocą w wypełnieniu 
wspomnianych wymogów 
strażakom z Legnickiego Pola 
przyszła firma Huras – Kon-
strukcja i Budowa Maszyn 
Specjalnych, która prowadzi 
swoją działalność na terenie 
gminy Legnickie Pole w ra-
mach Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 

- Zwróciliśmy z prośbą do 
ponad 20 firm, ale prezes 
Martin Huras odpowiedział 
błyskawicznie. W niedługim 
czasie sprzęt trafił do naszej 
remizy – cieszy się prezes 
Harmider. I dodaje: - To do-
piero początek współpracy 
OSP z Huras. Planujemy już 
na terenie firmy organizację 
festynu dla dzieci i młodzie-
ży, ale również i dorosłych, 

Strażacy z Legnickiego Pola 
bogatsi o nowy wentylator

którego motywem przewod-
nim będzie bezpieczeństwo. 
Przygotujemy na tę impre-
zę specjalne pokazy ratow-
nictwa i pierwszej pomocy 
- Ochotnicza Straż Pożarna 
odgrywa w życiu lokalnej spo-
łeczności bardzo ważną rolę. 
My czujemy się jej częścią, 
dlatego jesteśmy zobowiąza-
ni ją wspierać – mówi prezes 
Martin Huras - Konstrukcja 
i Budowa Maszyn Specjal-
nych, który zapowiada kolej-
ne wspólne przedsięwzięcia 
z gminnym samorządem. 

Ochotnicza Straż Pożar-

lu, która jest włączona do 
krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego, a co za tym 
idzie, bierze udział również 
w działaniach ratowniczych 
poza terenem własnego dzia-
łania. Trudno też nie zauwa-
żyć specyfiki jednostki OSP 
w Legnickim Polu. Przez te-
ren gminy przebiega przecież 
autostrada A4, a to wiąże się 
z częstymi wyjazdami do wy-
padków drogowych. Huras to 
firma zajmująca się konstruk-
cją i budową maszyn specjal-
nych dla branży automotive, 
medycznej oraz telekomuni-
kacyjnej. Na polskim rynku 
funkcjonuje od 1998 r. Dzia-
łalność rozpoczęła we Wro-
cławiu. W 2004 r. przeniosła 
się do Legnicy. Swoją siedzi-
bę miała przy ul. Nasiennej. 
Przed dwoma laty przeniosła 
się do Nowej Wsi Legnickiej, 
gdzie na działce o pow. 2,2 ha 
kosztem 13 mln zł postawi-
ła nowy zakład produkcyjny 
wyposażony w najnowocze-
śniejsze wyposażenie. 

Na zdjęciach: Ufundowany 
przez firmę Huras - Konstruk-
cja i Budowa Maszyn Specjal-
nych wentylator oddymiający 
wchodzi w skład wozu bojo-
wego marki Volvo. Uroczy-
stość przekazania samochodu 
i specjalistycznego sprzętu 
odbyła się jesienią ub. roku. 
Udział w niej wzięli m.in. 
komendant PSP w Legnicy 
Wojciech Huk, jego zastępca 
Marcin Swenderski, wójt gmi-
ny Legnickie Pole Rafał Ple-
zia oraz prezes Martin Huras.

na w gminie Legnickie Pole 
składa się z trzech jedno-
stek – w Legnickim Polu, 
Raczkowej oraz Taczalinie. 
Jej załogę tworzy sześciu za-
wodowych strażaków oraz po-
nad 20 ochotników. W skali 
roku strażacy z gminy Legnic-
kie Pole wyjeżdżają średnio 
do ponad 100 zdarzeń – nie 
tylko do pożarów, ale rów-
nież lokalnych podtopień, 
uszkodzonych przez wiatr 
nieruchomości, drzew. Naj-
częściej w działaniach ratow-
niczych uczestniczą strażacy 
z jednostki w Legnickim Po-

Zwróciliśmy z prośbą do ponad 20 firm,  
ale prezes Martin Huras odpowiedział 
błyskawicznie. W niedługim czasie sprzęt  
trafił do naszej remizy – cieszy się prezes 
Harmider.
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Wywiad Sylwetki

Panie Zbigniewie, skąd ta-
kie hobby?

Już od dzieciństwa lubi-
łem majsterkować, najpierw 
robiłem zabawki dla siebie, 
później dla kolegów- hełmy, 
miecze. Jako dziecko bardzo 
lubiłem programy Adama Sło-
dowego, z których czerpałem 
inspirację. Uwielbiałem też 
szkolne zajęcia ZPT (zajęcia 
praktyczno-techniczne- przyp. 
red.). 40 lat temu Polska była 
zupełnie innym krajem, nie 
było niczego i właśnie z tego 
„niczego” trzeba było nauczyć 
się robić coś. Dlatego wyko-
rzystywałem stare kartony do 
robienia zbroi, a gałęzie i pa-
tyki służyły jako miecze. Mój 
dziadek był zdunem, w tam-
tych czasach to był bardzo 
ważny i potrzebny zawód 
i chyba po nim odziedziczy-

Rozmowa z Panem Zbigniewem Rachwalskim, 
mieszkańcem Koskowic, lokalnym 

artystą-rzeźbiarzem

Z „niczego” coś...

łem smykałkę do majsterko-
wania. 

Moja pasja pochłonęła mnie 
tak bardzo, że poszedłem do 
Szkoły Rzemiosł Artystycz-
nych w Cieplicach 
Śląskich. Moim 
pierwszym men-
torem był profesor 
Marian Szymanik, 
pod którego okiem 
powstała rzeź-
ba znajdująca się 
przy Muzeum Bi-
twy Legnickiej w 
Legnickim Polu. To 
pod jego czujnym 
okiem nauczyłem 
się wszystkiego, co 
umiem teraz. 

Jest Pan w takim 
razie wykwalifiko-
wanym artystą. 

Dlaczego rzeźba stała się 
hobby, a nie pracą?

Nie mogłem sobie pozwo-
lić na zostanie pełnometra-
żowym artystą. Musiałem 
wrócić do Koskowic i pomóc 
rodzicom w gospodarstwie 
rolnym, to moja ojcowizna. 
Po powrocie z Cieplic zatrud-
niłem się w legnickiej hucie, 
gdzie przez rok pracowałem 
jako stolarz. Później było woj-
sko, w którym moje wykształ-
cenie i umiejętności stały się 
przepustką do łagodniejszego 
życia w koszarach. Zarówno 
moi koledzy jak i przełożeni 
często prosili o wyrzeźbienie 
czegoś na prezent. Po służbie 
wojskowej wróciłem do hu-
ty, gdzie pracuję już 18 lat.

W Pana pracach widać in-
spirację chrześcijaństwem, 
wiara jest dla Pana ważnym 
elementem życia? 

Bardzo ważnym. Moje pra-
ce są wotami dziękczynny-
mi za ocalenie od śmierci. 
Jako młody chłopak ledwo 
uszedłem z życiem. Każde-
go dnia dziękuję Bogu za 
opatrzność, jaką mnie wte-
dy obdarzył i dlatego prawie 

wszystkie moje prace zwią-
zane są z chrześcijaństwem. 

Tworzy Pan tylko dla sie-
bie czy też dla innych?

Głównie dla innych. Dla 
sąsiadów, rodziny, ale też 
często robię rekwizyty dla 
działającego w Koskowi-
cach teatru „W to mi graj”, 
który prowadzi Pani Doro-
ta Gresiuk. Rekwizyt często 
robi się dwa tygodnie, a jest 
używany przez 15 minut, ale 
to wdzięczna praca. Nic nie 
cieszy mnie tak bardzo jak 
uśmiech dzieci. Dlatego wy-
czekuję emerytury, bo chciał-
bym organizować warsztaty 
z rzeźbiarstwa dla dzieci 
i młodzieży. Chcę przekazać 
młodym to, co sam potrafię 
i zaszczepić w nich takiego 
bakcyla, aby odeszli od kom-
puterów i telefonów. Dłuto 
uczy cierpliwości, nigdy nie 
zdarzyła się sytuacja, w któ-
rej zacząłem pracę i jej nie 
skończyłem. To ważna umie-
jętność, zwłaszcza w dzisiej-
szych czasach. 

Słyszał Pan o nowej inicja-
tywie Galerii Rękodzieła dla 

mieszkańców naszej 
gminy?

Tak i bardzo się z niej 
cieszę. Nas, rękodzilni-
ków, jest na terenie na-
szej gminy mnóstwo, 
najczęściej są to oso-
by na tyle skromne, że 
wstydzą się wyjść z do-
mu ze swoimi pracami. 

Mam nadzieję, że ten 
pomysł będzie się dalej 
rozwijał i takie spotka-
nia będą się odbywać 
cyklicznie. Chciałbym, 
żebyśmy jako wspól-
nota robili coś dobre-
go dla innych ponad 
podziałami. 

Chcę przekazać młodym 
to, co sam potrafię 

i zaszczepić w nich takiego 
bakcyla, aby odeszli od 

komputerów i telefonów

Przez kilka ostatnich lat, 
gdy sołtysem wsi był 

mój syn Sebastian - sama 
zaczęłam angażować się 
w prace na rzecz sołec-
twa. Nie byłam osamotnio-
na w tym działaniu. Zaczęli 
do nas dołączać inni 
mieszkańcy widząc, że to 
co robimy ma sens i przy-
nosi wymierne efekty. Ła-
two było zauważyć zmiany 
zachodzące we wsi. 

Uporządkowaliśmy oto-
czenie świetlicy poprzez 
wyłożenie terenu kostką. 
Zbudowaliśmy dwie wiaty 
i nowoczesny plac zabaw dla 
dzieci. Urządziliśmy miejsce 
rekreacyjne (ławy, stoły, grill, 
ławki dookoła placu zabaw). 
Została także zainstalowana 
siłownia zewnętrzna dla do-
rosłych i dzieci. Zrobiliśmy 
z klombów dodatkowe wej-
ście na plac przy świetlicy 
i dwa duże klomby we wsi, na 
których posadziliśmy kwia-
ty i krzewy. Przy świetlicy 
powstał przystanek autobu-
sowy dla dzieci dojeżdżają-
cych do szkoły. Dla wygody 
teren przy przystanku i świe-
tlicy został również wyłożony 

Dzięki woli i zaufaniu mieszkańców 
zostałam Radną wsi Gniewomierz

Okiem nowej Radnej 

kostką. Większość prac zosta-
ła wykonana rękoma i sprzę-
tem mieszkańców. Niezbędne 
środki finansowe zapewnił 
fundusz sołecki i projekty 
konkursowe.

Przez wiele lat na większe 
inwestycje (np. burzówka, 
droga, boisko) mieszkańcy 
Gniewomierza nie mogli li-
czyć. W odczuciu mieszkań-
ców zawsze ważniejsze były 
potrzeby innych wsi. Zbywa-
no nas i obiecywano. Więk-
szość radnych gminy nie 
była nam przychylna, lecz do-

brze dbali o swoje miejscowo-
ści. Gniewomierz od bardzo 
wielu lat pozostawał jakby 
poza Gminą Legnickie Pole, 
a przecież sprzedaż gruntów 
w latach 2011 do 2014 pod Le-
gnicką Specjalną Strefę Eko-
nomiczną (ok. 50 ha w obrębie 
wsi Gniewomierz) znacznie 
zasiliła budżet gminy. Można 
powiedzieć, że z części tych 
pieniędzy skorzystały inne 
miejscowości, lecz nie Gnie-
womierz.

W chwili obecnej mieszkań-
cy zaczęli wierzyć, że moż-

na coś zmienić we wsi, że 
jest zrozumienie ze strony 
obecnych władz Gminy dla 
potrzeb i oczekiwań miesz-
kańców. Rozpoczęliśmy od 
drogi, która od 75 lat nie była 
naprawiana. Mam wiele pla-
nów i zamierzeń, które wspól-
nie z mieszkańcami chcemy 
realizować. 

Jeśli mnie ktoś pyta - dla-
czego zostałam radną? - od-
powiadam - bo przyszedł już 
najwyższy czas, by tak jak 
ktoś to powiedział o Gnie-
womierzu „Gminny skan-
sen”- zmienić w nowoczesną 
i przyjazną mieszkańcom 
wieś, tym bardziej, że powsta-
je tu nowe osiedle i przybywa 
mieszkańców.

Jako liderka w programie: 
Odnowa Wsi Dolnośląskiej 
ustaliłam hasło dla Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Gnie-
womierz: „Czas na rozwój - 
czas na Gniewomierz”.

Nie interesują mnie politycz-
ne układy, obce mi są plotki, 
pomówienia i insynuacje. Nie 
chcę i nie będę na nie reago-
wać! Wiem, że mam wspar-
cie większości mieszkańców 
wsi. Mimo trudnej sytuacji 
związanej z epidemią (wielu 
mieszkańców zostało w do-
mach) moje zwycięstwo w wy-
borach: 93 do 28 dobitnie 
o tym świadczy! Dziekuję! 

Mieszkańcy Gniewomierza 
obdarzyli mnie olbrzymim 
zaufaniem i wiem, że nie mo-
gę ICH zawieść. 

Autor: Jawiga Gawron

Nie interesują mnie polityczne układy, obce mi 
są plotki, pomówienia i insynuacje. Nie chcę i nie 
będę na nie reagować! Wiem, że mam wsparcie 
większości mieszkańców wsi.

W chwili obecnej 
mieszkańcy zaczęli 
wierzyć, że można 
coś zmienić we wsi, 
że jest zrozumienie 
ze strony obecnych 
władz Gminy dla 
potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców.
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Wydarzenia Inwestycje

Oficjalne otwarcie sie-
dziby Klubu Senio-

ra odbyło się 22 stycznia 
w Legnickim Polu. 

W symbolicznym przecięciu 
wstęgi wzięli udział Pani Kazi-
miera Zabłotna – Prezes Klubu 
Senior +, Pani Ewelina Podsia-
dło – Dyrektor GOPS, Pan Rafał 
Kaczmarzyk – Prezes GZGK, Pan 

Klub Seniora już działa!
Rafał Plezia – Wójt Gminy oraz 
Pan Dariusz Szczerba – Przewod-
niczący Rady Gminy Legnickie 
Pole. Na ten cel Gminie udało się 
pozyskać 120 000 złotych z rzą-
dowego programu „SENIOR +”. 
„Bardzo się cieszę, że w końcu 
mamy miejsce, w którym może-
my się spotkać, aby pogawędzić, 
rozwijać swoje pasje i uczyć się 
nowych rzeczy. Nasza siedziba 

5 stycznia w hali spor-
towej w Legnickim 

Polu odbył się charyta-
tywny turniej piłki nożnej, 
z którego dochód został 
przeznaczony na leczenie 
i rehabilitację chorującego 
na bardzo rzadko wystę-
pujące schorzenie – zespół 
Phelan-McDermid - 11-mie-
sięcznego chłopca. 

W piłkarskich potyczkach 
wzięło udział 12 drużyn - 
w tym nasza drużyna mło-
dzików Klubu Sportowego 
Legnickie Pole, którym uda-
ło się zdobyć zaszczytne 3 
miejsce. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu i hojności 
mieszkańców na szczytny cel 

W Tłusty Czwartek,  
20 lutego z wizy-

tą do Urzędu Gminy Le-
gnickie Pole przyjechali 
Wojewoda dolnośląski 
Jarosław Obremski oraz 
Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Piotr 
Karwan. 

Turniej charytatywny
udało się zebrać prawie 8 ty-
sięcy złotych. „ To wspania-
ła inicjatywa, ale też świetna 
rozrywka dla mieszkańców 
naszej gminy. Jestem dumny 
z tego, że jestem częścią tak 
zgranej lokalnej społeczności, 
która ponad podziałami po-
trafi działać w imię większe-
go dobra.”– mówi Krzysztof 
Frączek z zarządu Stowarzy-
szenia Dobroczyńcy.

Wizyta Wojewody 
Na spotkaniu poruszono 

tematy związane z inwesty-
cjami, na które środki będą 
pozyskane z Urzędu Woje-
wódzkiego. Wójt rozmawiał 
o dużych inwestycjach oraz 
o tym, jak ważnym punktem 
dla całego Dolnego Śląska jest 
Gmina Legnickie Pole.

została wyposażona w najnowo-
cześniejsze sprzęty od kuchni aż 
po komputery. 

W imieniu seniorów chcę bar-

dzo podziękować wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do powstania 
tego miejsca.” – mówi Kazimiera 
Zabłotna.

28 stycznia w Sali Kró-
lewskiej legnickiej 

Akademii Rycerskiej 31 
przedstawicieli samorzą-
dów terytorialnych Legnic-
ko-Głogowskiego obszaru 
funkcjonalnego podpisali 
intencję zawiązania współ-
pracy pomiędzy gminami, 
miastami i powiatami. 

Dzięki połączeniu sił sa-
morządów wzrosną szan-

Województwo legnickie?

se na pozyskanie środków 
z Unii Europejskiej, która 
właśnie przygotowuje bu-
dżet na lata 2021-2027. Gmi-
na Legnickie Pole również 
uczestniczy w tym projekcie, 
aby zwiększyć swoje szanse 
na pozyskiwanie środków 
wewnętrznych. Na spotka-
niu żartowano, że na nowo 
tworzy się województwo le-
gnickie. 

Remont Książąt Śląskich 
zakończony

Będzie żłobek!
W ramach organizo-

wanego przez Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej pro-
gramu „MALUCH +” Gmi-
nie Legnickie Pole udało 
się pozyskać 2 750 000 
złotych dotacji na utworze-
nie żłobka do końca roku 
2020. 

Oficjalne wręczenie pro-
mes odbyło się 10 lutego 
w Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu. Z rąk Minister 
Marleny Maląg oraz Wojewo-

dy dolnośląskiego Jarosława 
Obremskiego naszą prawie 
3-milionową promesę odebrał 
Wójt Rafał Plezia. „Wiem, jak 
bardzo wyczekiwanym przez 

mieszkańców obiektem jest 
żłobek. Dlatego niezmiernie się 
cieszę, że udało nam się pozy-
skać tak wysoką dotację na jego 
budowę i w końcu zagospoda-

rujemy odziedziczony po po-
przedniej władzy rozpadający 
się motel.” – komentuje Wójt.

Dzięki przeprowadzonemu 
przetargowi „zaprojektuj i wy-
buduj” nie będzie konieczności 
osobnego wyłaniania projek-
tantów i wykonawców, co 
przyspieszy proces adaptacji 
budynku przy ulicy Kossak-
-Szczuckiej 3 w Legnickim Polu. 
Zapewnienie dostępu do in-
frastruktury opieki nad dzieć-
mi do lat 3 na obszarze gminy 
Legnickie Pole wygrało przed-
siębiorstwo RUKA PROJEKT 
SP. Z O.O. z Legnicy, wartość 
inwestycji opiewa na kwotę  
3 491 277,76 zł.

Wartość inwestycji 
3 491 277,76 zł

Zakończyły się prace re-
montowe na ulicy Ksią-

żąt Śląskich w Legnickim 
Polu, oficjalny odbiór robót 
odbył się 15 kwietnia. 

W ramach przeprowadzo-
nych działań zostały wy-
konane: zerwanie starej 
nawierzchni wraz z jej odtwo-
rzeniem polegającym na jej 
całościowej wymianie, prze-
budowa istniejących zjaz-
dów, utwardzenie poboczy 
kruszywem, oczyszczenie ist-
niejących rowów przydroż-
nych wraz z udrożnieniem 

istniejących przepustów oraz 
częściową ich wymianą na 
nowe. Pobocza częściowo zo-
stały już obsadzone roślina-
mi ozdobnymi, aby poprawić 
estetykę całej miejscowości.

Całość zadania wyniosła: 
878 411, 51 zł. Wykonawcą 
robót był Pol-Dróg Drawsko 
Pomorskie.

Trwają prace remonto-
we w Gniewomierzu, 

w ramach planowanych 
działań zostanie prze-
prowadzona przebudo-
wa jezdni dróg gminnych 
o nr 107432D i 107431D 
oraz przebudowa przepu-
stów, istniejących zjazdów, 
zostaną także wykonane 
utwardzone pobocza dro-
gowe. 

Wykonawcą robót jest Su-
deckie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Jeleniej Górze. 
Jedną z najbardziej zaanga-
żowanych osób w dążeniu do 
zrealizowania tej przebudo-

Remont drogi 
w Gniewomierzu

wy była Pani Sołtys Jadwiga 
Gawron, która od wielu lat ak-
tywnie uczestniczy w każdym 
przedsięwzięciu dotyczącym 
tej miejscowości. Konse-
kwentne działania i wspólny 
dialog przyniósł wyczekiwa-
ny od 70 lat efekt- Gniewo-
mierzanie w końcu doczekają 
nowej drogi. „Czekaliśmy na 
remont tej drogi tyle lat, że 
już straciliśmy nadzieję, że 
kiedykolwiek zostanie ona 
dostrzeżona przez władze 
Gminy, dlatego też niezmier-
nie się cieszymy, że remont 
zakończy się jeszcze w tym 
roku” podkreśla sołtys wsi, 
Jadwiga Gawron. 

Trwają prace związane z podłączeniem darmowego Internetu we wszystkich 
świetlicach na terenie gminy. Jako pierwszy z darmowym Internetem wystartował 
Bartoszów, „Super, że XXI wiek dociera do naszych miejscowości, jesteśmy 
nowoczesną gminą, która dba o komfort mieszkańców.” – podkreśla sołtys 
Bartoszowa, Danuta Tołłoczko. Do tej pory darmowe wi-fi zostało zamontowane 
w także w Kłębanowicach, Ogonowicach, Lubieniu, Mąkolicach, Koiszkowie, 
Taczalinie, Księginicach i Raczkowej. 

Darmowy internet 
w świetlicach
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Inwestycje Inwestycje

Dobiegły końca prace 
związane z moder-

nizacją schodów i na-
wierzchni chodnika przy 
sali bankietowej przy ul. 
Benedyktynów w Legnic-
kim Polu. 

Zadanie zrealizowano w ra-
mach współpracy z Lokalną 
Grupą Działania Partner-
stwo Kaczawskie, od któ-
rej pozyskaliśmy wsparcie 
w wysokości 102.340,00 
złotych. W ramach projek-
tu p.n. ,,Poprawa wizerun-
ku miejscowości Legnickie 
Pole poprzez budowę infra-
struktury turystyczno-rekre-
acyjnej na terenie dawnego 
kompleksu klasztornego 
w Legnickim Polu w zakre-

Nowe miejsce 
wypoczynku i rekreacji 
przy Benedyktynów

sie przebudowy placu z or-
ganizacją małej architektury 
pod miejsce wypoczynku 
dla turystów”. Bezpośred-
nio przy sali, powstało miej-
sce rekreacyjne- altana wraz 
z ławkami do odpoczynku, 
zostały zamontowane także 
tablice informacyjne dla tu-
rystów odwiedzających Le-
gnickie Pole oraz wszystkich 
mieszkańców.

W naszej Gminie ru-
szyła realizacja 

PROGRAMU OPERA-
CYJNEGO POLSKA CY-
FROWA, który wspiera 
budowy sieci światłowo-
dowych. 

Do końca 2021 roku ma po-
wstać infrastruktura świa-
tłowodowa, która swoim 
zasięgiem obejmie prawie 
pół miliona gospodarstw na 
terenie kraju. 

W ramach realizowanego 
projektu, poza kampanią 
informacyjną, odbywać się 
będą spotkania z mieszkań-

Światłowód 
w Twoim domu

cami oraz przedstawicielami 
lokalnych władz, o których 
terminie mieszkańcy będą in-
formowani z wyprzedzeniem.

Koniec roku przy-
niósł mieszkańcom 

Taczalina wyremonto-
waną kostką betonową 
drogę. 

Wykonany w ramach in-

Remont drogi w Taczalinie
westycji system kanalizacji 
deszczowej sprawił, że wo-
dy opadowe nie zalewają już 
sąsiednich nieruchomości, 
a także zwiększył się kom-
fort życia i bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

Zawarcie 3 umów na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
na terenie gminy Legnickie 
Pole w okresie epidemii odpo-
wiednio na miesiąc: kwiecień, 
maj i czerwiec 2020 roku z do-
tychczasowym wykonawcą 
COM-D pozwoliło zaoszczę-
dzić w budżecie gminy około 
90 000 złotych. 

Główną przyczyną po-
wstania oszczędności jest 

Odbiór odpadów. 
90 000 złotych 
zaoszczędzone.

nieuwzględnienie przez wy-
konawcę w umowie krótko-
okresowej, ryzyka związanego 
ze wzrostem cen za zagospo-
darowanie odpadów. W przy-
padku zawarcia umowy na 
dłuższy okres ryzyko w kwo-
cie około 90 000,00 zł zostało-
by wliczone przez wykonawcę 
do kosztów, które w konse-
kwencji obciążyłyby Gminę 
Legnickie Pole. 

Kolejne 
160 000 złotych 
pozyskanych dotacji



Zgodnie z uchwałą z 31 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia z budżetu 
Woj. Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Jednostkom Samorządu Terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji 
i poprawy jakości gruntów rolnych, gminie Legnickie Pole udało się pozyskać 
prawie 160 tysięcy złotych dotacji na realizację zadania pod nazwą Raczkowa 
I oraz II etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Początkiem stycznia zakończyły się prace 
remontowe szatni w Koskowicach. 

78 tysięcy złotych, które zostały przeznaczone 
na tę inwestycję wystarczyły na kompleksową 
odnowę niemal całego budynku. To inwestycja 
długo wyczekiwana przez piłkarzy klubu Błękit-
ni Koskowice, ale też przez wszystkich amatorów 
i sympatyków lokalnego sportu.

Szatnia sportowa w Koskowicach

Czyste Powietrze 
- nowe zasady 

Od 15 maja ruszył nabów wniosków na nowych 
zasadach do programu Czyste Powietrze. 

Zgodnie z nowymi zapisami, beneficjenci uprawnie-
ni do podstawowego poziomu dofinansowania mo-
gą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. 

Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło 
ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać 
do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele foto-
woltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł. 
Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte 
do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowa-
nie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcze-
śniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu 
umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

W Urzędzie Gminy Legnickie Pole wsparcie 
w zakresie przygotowania wniosku można 

uzyskać telefonicznie 76 85 82 822 lub mailowo:  
m.debicka@legnickiepole.pl 

lub m.borkowska@legnickiepole.pl



Pełną parą ruszyły pra-
ce związane z na-

sadzeniami kwiatów 
w centrum Legnickiego 
Pola. 

Dzięki Warsztatom Terapii 
Zajęciowej w Legnickim 
Polu, gminne tereny uży-
teczności publicznej zy-

Nasadzenia roślin 
w centrum 
Legnickiego Pola

skają piękny, cieszący oko 
wygląd. 

Ze względu na obecną 
sytuację Wójt Rafał Plezia 
podjął decyzję o zmniej-
szeniu środków na zakup 
kwiatów, aby w gminnym 
budżecie pozostało jak naj-
więcej wolnych środków na 
niezbędne potrzeby.



10 11www.legnickiepole.pl www.legnickiepole.pl

N R  1  ( S I E R P I E Ń  2 0 2 0 )N R  1  ( S I E R P I E Ń  2 0 2 0 )

W ramach konkursu 
ogłoszonego przez 

Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej udało 
nam się pozyskać kolejne 
środki w ramach progra-
mu „Senior+” Edycja 2020. 

To prawie 120 000 złotych, 
które zostaną przeznaczone 
na remont oraz wyposażenie 

Inwestycje / Rozmaitości Kultura

7 czerwca w naszej 
gminie rozpoczęły się 

obchody Dnia Dziecka. 
W zorganizowanej przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu Bajkowej Para-
dzie wzięły udział dzieci 
i młodzież ze wszystkich 
sołectw. 

Kolorowy korowód prze-
szedł przez wszystkie sołec-
twa 7, 11 oraz 22 czerwca 
wywołując uśmiech na ustach 
nie tylko dzieci, ale także do-
rosłych. Można było zobaczyć 
Królewnę Śnieżkę, Myszkę 
Minnie, Pocahontas, We-
sołe Truskawki, Smerfetkę, 
Minionka, Tygrysa, Aligatora 
a nawet Goryla! W przygoto-
wanym programie oprócz po-
kazu baniek mydlanych, które 

Bajkowa parada

zachwycały kształtami i ilo-
ścią, znalazły się także wesołe 
tańce, a każdy uczestnik Baj-
kowej Parady otrzymał upo-
minek. 

Kolejna świetlica wiej-
ska w naszej gminie 

została wyremontowana. 
Właśnie dobiegły końca 
prace w świetlicy w Ogo-
nowicach. Nowego blasku, 
świeżości i koloru nadano 
ścianom we wszystkich 
pomieszczeniach. 

Jest to pierwsza rewitali-
zacja tego obiektu od chwili 
powstania. Obecnie świetlica 
jest wyposożana w klimaty-
zację, która została zakupio-
na z budżetu sołeckiego oraz 

Remont świetlicy w Ogonowicach
trwają w niej prace porząd-
kowe. Cieszymy się, że po 
wykonanym remoncie bę-
dzie mogła służyć mieszkań-
com gminy Legnickie Pole, 
a przede wszystkim miesz-
kańcom Ogonowic, przez 
kolejne lata zarówno jako 
miejsce rodzinnych imprez 
okolicznościowych jak i miej-
sce realizacji warsztatów oraz 
zajęć dla dzieci organizowa-
nych przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu, który prze-
znaczył środki na remont.

SENIOR PLUS - kolejne 120 000 złotych pozyskane!

kolejnego miejsca spotkań dla 
seniorów. Tym razem tym wy-
jątkowym miejscem będzie 
świetlica wiejska w Nowej Wsi 
Legnickiej. Tylko trzem gmi-
nom w naszym województwie 
udało się pozyskać dofinanso-
wanie w tym naborze, cieszy-
my się, że Gmina Legnickie 
Pole jest wśród nich.

W ramach pozyskanego dofinansowania z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej we Wrocławiu Gminie Legnickie Pole 
udało się pozyskać 11 897,20  złotych na usunięcie 
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 

Celem programu jest  minimalizacja negatywnych skut-
ków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na 
terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływa-
nia azbestu na środowisko. 

Deklaracje przystąpienia do programu, w którym można 
uzyskać 40 procent zwrotu kosztów złożyło 19 osób, wszyst-
kie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. 

Do połowy września z terenu naszej gminy zniknie 
prawie 42,5 tony szkodliwego azbestu!   
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Kultura Wydarzenia

30 stycznia w sali 
bankietowej przy 

ulicy Benedyktynów od-
była się pierwsza Galeria 
Rękodzieła mieszkańców 
naszej gminy. 

W czwartkowe popołudnie 
można było podziwiać prace 
malarskie, dekoracje szydeł-
kowe oraz stroiki. Każdy z wy-

Galeria Rękodzieła
stawców podzielił się swoją 
historią, opowiedział o sobie, 
o tym skąd pojawił się pomysł 
na takie hobby oraz o tech-
nikach, jakich wykorzystuje 
do tworzenia swoich arcy-
dzieł. Po części prezentacyjnej 
wszyscy zasiedli do wspólne-
go stołu, aby przedyskutować 
i podzielić się pomysłami na 
kolejne edycje. 

W trakcie tegorocz-
nych ferii zimowych 

na dzieci i młodzież z gmi-
ny Legnickie Pole czeka-
ły liczne atrakcje w formie 
wyjazdów, warsztatów 
i zabaw. 

W miejscowościach: Kosko-
wice, Księginice,Nowa Wieś 
Legnicka, Bartoszów, Racz-
kowa, Gniewomierz, Kłę-
banowice były realizowane 
kreatywne warsztaty, podczas 
których dzieci z kolorowych 
koralików do zaprasowania 
miały możliwość stworzyć 

Ferie pełne atrakcji
własne, oryginalne breloki. 
A celami tegorocznych wy-
jazdów były Wrocław i Polko-
wice, motywem przewodnim 
wyjazdu do stolicy Dolnego 
Śląska była woda i odwiedze-
nie Hydropolis. W tym miej-
scu można było się przyjrzeć 
z bliska procesom chemicz-
nym, fizycznym i biologicz-
nym, którym towarzyszy 
woda znajdująca się w otacza-
jącym nas świecie i naszych 
organizmach, przedstawio-
no dzieciom znaczenie rzek, 
mórz i oceanów. To w jaki 

sposób możemy ją wykorzy-
stywać dla naszego dobra, 
zamieniając jej siłę na ener-
gię elektryczną czy moc sil-
ników parowych. Po części 
naukowej na dzieci czekały 
przyjemności i uciechy jakie 
niesie ze sobą zabawa na ba-
senach, zjeżdżalniach i rwą-
cych rzekach parku wodnego 
we Wrocławiu. 

  W drugiej części tegorocz-
nych ferii na dzieci czekały 
atrakcje związane ze sportem. 
W ramach gminnych potyczek 
można było spróbować swo-
ich sił w rywalizacji w tenisie 
stołowym. Brak śniegu i lodu 
spowodowany wiosenną aurą, 

nie przeszkadzał w wspaniałej 
zabawie na lodzie. W wyjeź-
dzie na lodowisko do Polko-
wic wzięło udział 44 dzieci. 
Już tradycyjnie na zakończe-
nie ferii z GOKiS- em został 
zorganizowany bal karnawa-
łowy, podczas którego w rytm 
dobrej zabawy dzieci miały 
możliwość zaprezentować 
się w różnorodnych strojach 
i przebraniach. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczest-
nikom tegorocznych zajęć 
feryjnych i zapraszamy do dal-
szego korzystania z różnych 
form zajęć i wydarzeń kultu-
ralnych organizowanych przez 
GOKiS w Legnickim Polu. 

17 marca, na wniosek 
Wójta Rafała Plezi zo-

stała zwołana nadzwyczaj-
na sesja Rady Gminy. Radni 
mieli dokonać zmian w bu-
dżecie, aby przeznaczyć 
prawie milion złotych na 
walkę z koronawirusem. 

Za pieniądze miały być za-
kupione m. in. środki ochro-
ny i preparaty dezynfekcyjne, 
a także zabezpieczenie oczysz-
czalni ścieków. Niestety, sied-
miu radnych nie przyszło na 
sesję, w efekcie zabrakło kwo-
rum do podjęcia uchwały. „To 
bulwersujące zachowanie rad-

Nadzwyczajna Sesja 
Rady Gminy

Dzień Kobiet 

Drugi weekend mar-
ca minął pod ha-

słem obchodzonego 
hucznie Dnia Kobiet. Ko-
biecy „maraton” w na-
szej gminie rozpoczął 
się w Legnickim Polu 
zorganizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu koncertem mu-
zycznego trio. 

nych opozycyjnych. Zachowali 
się nieodpowiedzialnie. Zwłasz-
cza, że to właśnie w naszej 
miejscowości - Legnickim Polu- 
mamy potwierdzony przypa-
dek zakażenia wirusem. Przez 
ich postawę gmina została po-
zbawiona pieniędzy na walkę 
z zagrożeniem epidemiologicz-
nym. Jako wójt znalazłem się 
w patowej sytuacji. Jeśli prze-
kroczę kwotę, którą mam zapi-
saną w budżecie, spotkają mnie 
konsekwencje prawne.” - ko-
mentuje wójt. Na ten moment 
sytuacja w kraju, również w na-
szej gminie, jest opanowana.

Wybory uzupełniające 
do Rady Gminy
26 kwietnia odbyły się 

wybory uzupełniają-
ce do Rady Gminy Legnic-
kie Pole okręg Gniewomierz 
z przysiółkiem Psary. 

O mandat radnego, po rezy-
gnacji Piotra Flejterskiego, za-
walczyli Sołtys Gniewomierza 
Jadwiga Gawron oraz Ryszard 
Anklewicz. Na 379 uprawnio-
nych do głosowania w wybo-
rach wzięło udział 121 osób. 
W związku z epidemią korona-
wirusa członkowie obwodowej 
komisji wyborczej byli wyposa-
żeni w rękawiczki, maski oraz 
przyłbice. W lokalu wyborczym 
przy placu Henryka Pobożne-
go 6 w Legnickim Polu znajdo-

wały się płyny dezynfekujące, 
a wyborcy korzystali z jedno-
razowych długopisów do gło-
sowania. 

Wybory przebiegły bez za-
kłóceń. Nową Radną Gminy 
Legnickie Pole została Ja-
dwiga Gawron, na którą za-
głosowało 93 osoby, zaś na 
Ryszarda Anklewicza- 28. 
„Bardzo dziękuję mieszkań-
com za zaufanie, jakim mnie 
obdarzyli. Wierzę, że wzajem-
nym szacunkiem i rozmową 
zrobimy wiele dobrego dla 
mieszkańców nie tylko Gnie-
womierza, ale też całej gminy.” 
- skomentowała Jadwiga Gaw-
ron po ogłoszeniu wyników.

Podczas XVI sesji Rady 
Gminy Legnickie Po-

le, odbyło się zaprzysięże-
nie nowej Radnej Jadwigi 
Gawron. Wyniki z wybo-
rów uzupełniających od-
czytała Przewodnicząca 
Gminnej Komisji Wybor-
czej w Legnickim Polu- 
Krystyna Koruch. 

Następnie Przewodniczący 
Rady Gminy odczytał Rotę 
Ślubowania Radnych: „Wier-
ny Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na wzglę-

Kolejne spotkania z okazji 
Międzynarodowego Dnia Ko-
biet odbyły się w Kłębanowi-
cach, Taczalinie, Księginicach, 
Raczkowej, Gniewomierzu, No-
wej Wsi Legnickiej i Bartoszo-
wie. Każda z Pań uczestnicząca 
w spotkaniu otrzymała od Wójta 
Rafała Plezi symboliczny kwiat 
wraz z najlepszymi życzeniami 
uśmiechu i pogody ducha.

Radna zaprzysiężona

dzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”. Słowa wypo-
wiedziane przez Panią Jadwi-
gę: - „Ślubuję. Tak mi dopomóż 
Bóg” – zakończyły ceremonię. 
Jako pełnoprawna członkini 
Rady, przyjęła serdeczne gra-
tulacje od Wójta Gminy Le-
gnickie Pole Rafała Plezi. Pani 
Jadwidze życzymy wielu suk-
cesów w sprawowaniu tej za-
szczytnej i odpowiedzialnej 
funkcji. Podczas tej sesji wy-
brany został także nowy Wice-
przewodniczący Rady Gminy 
w Legnickim Polu, tę zaszczyt-
ną funkcję piastować będzie 
Radny Adam Binek.

Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Le-

gnickim Polu 10 lipca 
w ramach akcji „Lato 
z GOKiSem” zorganizo-
wał wyjazd na basen do 
Lubina. 

Dzięki temu młodsi miesz-
kańcy gminy Legnickie Pole 
mogli skorzystać z atrakcji, 
jakie zapewnia kompleks ba-
senowy RCS. Wodna zabawa, 
zjeżdżalnie, plac zabaw, ma-
sażery, rwąca rzeka, huśtaw-
ka wodna, gejzery powietrzne 

Basenowy zawrót głowy
oraz siatka do wspinaczki „Pi-
ramida” wystarczyły aby umi-
lić wycieczkowiczom czas. 
W pięciogodzinnym poby-
cie udział wzięło 40 osób. 
Wyjazd miał na celu krzewie-
nie kultury fizycznej wśród 
dzieci oraz wdrażanie do 
aktywnego i kulturalnego 
spędzania czasu wolnego. 
Z wycieczki wszyscy wrócili 
w radosnych nastrojach, jed-
nogłośnie stwierdzając, że by-
ło świetnie i chcą na basen 
jeździć częściej.
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Do 28 lutego trwało 
smsowe głosowanie 

w XII Plebiscycie Sporto-
wym na Najpopularniej-
szego Sportowca Legnicy 
i Powiatu Legnickiego or-
ganizowanym przez portal 
lca.pl. 

6 marca w Hotelu Mille-
nium w Legnicy odbyła się 
uroczysta gala, na której po-
znaliśmy najpopularniejszych 
sportowców w gminach po-
wiatu legnickiego w 2019 ro-
ku. W gminie Legnickie Pole 
triumfowała Aleksandra Basta 
z Koskowic, uczennica szkoły 
podstawowej przynależąca do 
Klubu Karate ARASHI. 

W ramach akcji: „Lato 
z GOKiSem”zosta-

ły zorganizowane eko-
-recyklingowe warsztaty. 
W lipcu zajęcia odbyły się 
w: Koiszkowie, Taczalinie 
oraz Ogonowicach. 

Była to niezwykła propozy-
cja dla wszystkich, którym 
ochrona środowiska nie jest 
obca. Pokazaliśmy materiały, 
które można ponownie wy-
korzystać w sposób twórczy 
i kreatywny. Podczas warsz-

Wydarzenia Wydarzenia / Rozmaitości

2 lipca Ambasador Mongolii Dorj Barkhas przyjął dele-
gację przedstawicieli Gminy Legnickie Pole. W skład 

delegacji wchodzili Rafał Plezia – Wójt Gminy Legnickie 
Pole, Małgorzata Kubik – Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Legnickim Polu, Marek Mojecki – Na-
miestnik Rycerstwa Śląskiego, Mariusz Majchrzak- Wi-
ceprezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego 
Księstwa Legnickiego. 

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Elżbieta Stępień, 
Poseł na Sejm VIII kadencji, członkini Polsko-Mongolskiej 
Grupy Parlamentarnej. Celem spotkania było nawiązanie 
stałej współpracy Gminy Legnickie Pole z Mongolią.  Płasz-
czyzną do partnerstwa i współpracy jest nawiązanie do bi-
twy na Legnickich Polach z 1241r. Jest to kolejny krok do 
wzajemnego poznania kultury i budowania pozytywnych 
relacji na przyszłość. 

Wynikiem tego spotkania jest wspólna deklaracja współpracy, 
w ramach której w gminie Legnickie Pole powstanie grupa/
sekcja mongolska zajmująca się kulturą materialną Mongolii 
(głównie XIII wieku). Grupa będzie wspierana merytorycznie 
przez ambasadę i obywateli Mongolii mieszkających w Polsce. 
Kolejnym ważnym krokiem dla dalszej współpracy jest wspól-
ne zaangażowanie w organizację kolejnej Inscenizacji Bitwy. 
W przyszłorocznym wydarzeniu wezmą udział obywatele 
Mongolii, aby pokazać zwyczaje i obyczaje kraju wielkiego 
stepu, zarówno te dawne jak  i współczesne. Są to pierwsze 
kroki do długofalowego partnerstwa i współpracy.

Spotkanie z Ambasadorem Mongolii 

W przyszłorocznym wydarzeniu wezmą 
udział obywatele Mongolii, aby pokazać 

zwyczaje i obyczaje kraju wielkiego stepu, 
zarówno te dawne jak  i współczesne. 

Uroczyste wręczenie 
promes z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu dla 
jednostek OSP odbyło się 
10.07. w legnickim Cen-
trum Konferencyjnym LE-
TIA BUSINESS CENTER. 

Dotacje dla OSP W ramach Ogólnopolskie-
go Programu wsparcia dla 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych pn. „Sprzęt dla OSP 
(dawniej „Mały Strażak”) 
środki finansowe przyzna-
no wszystkim jednostkom 
OSP z terenu naszej gmi-
ny: dla OSP Legnickie Pole -  
19 872,86 zł; dla OSP Tacza-
lin- 18 033,51 zł; dla OSP 
Raczkowa- 19 975,93 zł. 

Promesy odebrali druho-
wie wszystkich trzech OSP, 
a towarzyszył im Rafał Plezia 
Wójt Gminy Legnickie Pole. 

Gmina Legnickie Pole za-
pewniła jednostkom OSP 
obowiązkowy wkład własny 
w kwocie ponad 24 900 zł.

Wartość dotacji:
OSP Legnickie Pole  

19 872,86 zł
OSP Taczalin
18 033,51 zł

OSP Raczkowa
19 975,93 zł

Basta sportowcem 
roku 2019! 

Stypendia dla uczniów
Do 15 lipca 2020r. 

można było składać 
wnioski o przyznanie sty-
pendium Wójta Gminy Le-
gnickie Pole. 

Stypendium jest przyznawa-
ne uczniom zamieszkującym 
teren Gminy Legnickie Pole, 
uczęszczającym do klas I-VIII 
szkół podstawowych oraz liceów 
ogólnokształcących i profilowa-
nych oraz techników. Stypen-
dium przyznawane jest za:

Granty LGD PIT Przyznane

22 lipca br. na po-
siedzeniu Komisji 

Grantowej Lokalnej Gru-
py Działania „Partnerstwo, 
Integracja, Turystyka” zo-
stały ocenione i wybrane 
najlepsze wnioski o przy-
znanie grantu, które zosta-
ły złożone w Konkursie. 

Celem Konkusu było wspar-
cie podmiotów zajmujących 

się sferą dziedzictwa lokalne-
go w zakresie takich kosztów 
jak np. doposażenie zespo-
łów ludowych, artystycznych 
i grup rekonstrukcyjnych, kół 
gospodyń wiejskich w narzę-
dzia do kontynuacji działal-
ności kulturowej, artystycznej 
związanej z tożsamością LGD 
„PIT”. Czterem organizacjom 
z terenu naszej gminy udało 

się pozyskać środki w ramach 
tego konkursu:  Stowarzysze-
nie RACZKOWA - 2675,00 
złotych, KGW BARTOSZO-
WIANKI - 2675,00 złotych, 

Stowarzyszenie DOBRO-
CZYŃCY - 2675,00 złotych, 
Łukasz Strynkowski FOPiT-
-GOBI – 1000,00 złotych. Gra-
tulujemy!

Konkurs plastyczny 
- Wojownicy z Bitwy 
pod Legnicą z 1241 r.
GOKiS w Legnickim Po-

lu 9 czerwca ogłosił 
wyniki konkursu plastycz-
nego pt. „Wojownicy z Bi-
twy pod Legnicą z 1241 r.”. 

Konkurs skierowany był do 
mieszkańców gminy Legnic-

kie Pole z podziałem na kate-
gorie wiekowe (5-7, 8-12, 13-17 
lat oraz powyżej 18 roku ży-
cia). Praca konkursowa mu-
siała przedstawiać wojownika 
z Bitwy pod Legnicą z 1241 r.  

Zwycięzcami w poszczegól-
nych kategoriach zostali: 

Eko-recyklingowe 
warsztaty

1) wysokie wyniki w nauce, 
2) osiągnięcia naukowe, 
3) osiągnięcia artystyczne, 
4) osiągnięcia sportowe. 
Do Urzędu Gminy trafiło 39 

wniosków, z czego 34 rozpa-
trzono pozytywnie. 

Coroczna uroczystość rozda-
nia Stypendiów Wójta Gmi-
ny Legnickie Pole odbędzie 
się we wrześniu z zachowa-
niem aktualnych zasad bez-
pieczeństwa.

tatów dzieci zobaczyły w jaki 
sposób można wykorzystać 
metalową puszkę. 

Uczestnicy ozdabiając ją 
włóczkami oraz kolorowymi 
gadżetami otrzymały koloro-
wą doniczkę, w której posa-
dziły roślinkę. 

W sierpniu warsztaty od-
będą się również w Księ-
ginicach (5.08.2020 r.) oraz 
Bartoszowie (7.08.2020 r.). Za-
pisy w biurze GOKiS lub tele-
fonicznie 76 858 28 27. 
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Wydarzenia Inicjatywy

Powitali najmłodszych I Forum Mikrobiznesu

Aż 5 par, mieszkających na terenie Gminy Legnickie Pole, 
doczekało się w 2019 roku 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
11 stycznia w Sali Bankietowej w Legnickim Polu odbyło się 
uroczyste wręczenie medali przyznanych przez Prezydenta 
RP, które w Jego imieniu wręczył Wójt Gminy Legnickie Pole. 
Na Uroczystość jubilaci zaprosili także swoich najbliższych, 
aby wspólnie świętować tak piękną rocznicę. 

Organizowane corocznie spotkanie wigilijne dla samotnych 
i starszych osób, mieszkających na terenie naszej gminy stało 
się już tradycją, więc 18 grudnia 2019 roku sala bankietowa 
w Legnickim Polu pękała w szwach. Na zaproszenie Wójta oraz 
Dyrektor GOPS przybyło 120 gości. Łamiąc się opłatkiem przy 
wspólnym stole podczas jedzenia składali sobie dobre życzenia. 

1 marca po raz dziesiąty 
obchodziliśmy Narodo-

wy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Historia i pa-
mięć o tych bohaterach by-
ła pomijana w naszym kraju 
przez ponad 60 lat. 

Dzięki staraniom wielu za-
angażowanych w ten trud-
ny temat - przede wszystkim 
Lecha Kaczyńskiego, który 
szczególnie podkreślał je-
go istotę, 1 marca 2011 ro-
ku ówczesny Prezydent RP 
Bronisław Komorowski pod-
pisał ustawę ustanawiającą 
to ważne święto państwowe. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Ustanowienie go miało być 
„wyrazem hołdu dla żołnierzy 
drugiej konspiracji za świa-
dectwo męstwa, niezłomnej 
postawy patriotycznej i przy-
wiązania do tradycji patrio-
tycznych, za krew przelaną 
w obronie Ojczyzny (…). Na-
rodowy Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych” to także 
wyraz hołdu licznym społecz-
nościom lokalnym, których 
patriotyzm i stała gotowość 
ofiar na rzecz idei niepod-
ległościowej pozwoliły na 
kontynuację oporu na dłu-
gie lata.” 

Na terenie Gminy Legnickie 
Pole także aktywnie walczyli 
przedstawiciele tej grupy nie-
złomnych bohaterów. W okre-
sie 1946-1952 na terenie naszej 
gminy działał oddział Armii 
Krajowej- Wolność i Nieza-
wisłość. To właśnie ci dziel-
ni i zmotywowani żołnierze, 
odważyli się walczyć z komu-
nistycznym okupantem, czę-
sto poświęcając swoje życie, 
a także spokój i bezpieczeń-
stwo swoich rodzin i przyjaciół.

Mieszkańcy Gminy Legnic-
kie Pole od lat pielęgnują pa-
mięć Żołnierzy Wyklętych. 

Także i w tym roku pamięta-
li oni o tej ważnej, z punktu 
widzenia historii, dacie. Uro-
czyste obchody święta rozpo-
częła msza święta w Bazylice 
Mniejszej Świętej Jadwigi Ślą-
skiej w Legnickim Polu, po któ-
rej jej uczestnicy wzięli udział 
w koncercie Dziecięco – Mło-
dzieżowej Legnickiej Orkiestry 
Dętej, aby następnie przejść 
pod ,,Dęby Pamięci”. 

Zwieńczeniem obchodów 
święta było złożenie kwiatów 
przy tablicach pamiątkowych 
poświęconych ofiarom Zbrod-
ni Katyńskiej. 

W drugim półroczu ro-
ku 2019 Gmina Le-

gnickie Pole powiększyła 
się o 19 nowych mieszkań-
ców. 

29 stycznia w siedzibie 
Klubu Seniora Wójt spotkał 
się z noworodkami oraz ich 
rodzicami, aby wręczyć im 

powitalne listy i drobne upo-
minki. „To bardzo miły gest 
ze strony gminy, że pamięta 
o naszych najmłodszych po-
ciechach. 

A już najbardziej cieszy 
mnie fakt powstającego żłob-
ka, na który tak samo jak ja, 
czekają wszyscy rodzice” – 
zdradziła nam jedna z mam.

Wigilia osób starszych 
i samotnych

Złote gody

4 marca odbyło się 
I Gminne Forum Mi-

krobiznesu. 

Na zorganizowanych warsz-
tatach przedsiębiorcy z naszej 
gminy dowiedzieli się m.in. 
o tym jak budować swoją lo-
kalną markę, w jaki sposób 
komunikować się z klienta-
mi i czym jest język korzyści. 

Warsztaty poprowadziła Pani 
Karolina Duchińska, założy-
cielka Głogowskiego Klubu 
Biznesu. 

25 maja odbyło się 
uroczyste przeka-

zanie sprzętu zakupionego 
ze środków pozyskanych 
w ramach programu „Zdal-
na Szkoła”. Wójt Rafał Ple-
zia osobiście przekazał go 
na ręce Dyrekcji Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Legnickim Polu. 

Sprzęt został przekazany do 

60 000 złotych 
pozyskane. Nowe 
laptopy dla uczniów

szkoły, gdzie zostaje rozdyspo-
nowany wśród najbardziej po-
trzebujących uczniów, którzy 
w związku z panującą epide-
mią koronawirusa,są zobowią-
zani do kontynuowania nauki 
w domowym zaciszu i zgłosili 
takie zapotrzebowanie.

Do szkoły trafiło 16 lapto-
pów, 10 tabletów, 26 zesta-
wów słuchawkowych oraz 16 

napędów DVD. Ten fabrycz-
nie nowy sprzęt został za-
kupiony ze środków (60 000 
złotych) pozyskanych w ra-
mach projektu „Zdalna Szko-
ła – wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego” współ-
finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

W kwietniu dla miesz-
kańców naszej gmi-

ny została udostępniona 
darmowa aplikacja „Bli-
sko” - jeden z elemen-
tów systemu wczesnego 
ostrzegania, za pomocą 
którego można otrzymać 
informacje dotyczące m.in. 
występujących niepoko-
jących zdarzeń czy spraw, 
które dotyczą gminy. 

Dużą popularnością cieszy 
się dostępny w aplikacji har-
monogram odpadów, który 
jest aktualizowany na bieżą-
co, dodatkowo aplikacja wy-
syła powiadomienia, które 
przypominają o najbliższym 
terminie wywozów. 

Aplikacja jest darmowa, 
a korzystanie z niej całkowi-
cie bezpłatne. Komunikator 
wymaga jedynie połączenia 
z internetem. Aplikację moż-
na pobrać na wszystkie sys-
temy mobilne w Google Play, 
APP Store oraz Windows Sto-
re, wpisując w wyszukiwarkę 
„Blisko”.

„Blisko” dla mieszkańców
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Edukacja Rozmaitości

Niech żyje bal! Wysokie loty!
Tegorocznego Balu Kar-

nawałowego przed-
szkolaki nie mogły się 
doczekać i od kilku tygodni 
odliczały dni do zabawy. 

W końcu nadszedł ten dzień 
i wszystkie dzieci mogły prze-
brać się za swoją ulubioną 
postać. Wśród przebierańców 
nie zabrakło księżniczek, ry-
cerzy, biedronek, sportowców, 
strażaków oraz Elzy z Kra-
iny Lodu. Przedszkolne sale 
zostały pięknie przystrojo-
ne kolorowymi balonami 
i serpentynami. Dzieci chęt-

nie brały udział w propono-
wanych przez p. Anitkę i p. 
Bożenkę zabawach i konkur-
sach, a skoczna muzyka za-
chęcała swoimi rytmami do 
tańca oraz pląsów. Uczest-
nicy balu z wielką radością 
zaprezentowali swoje stroje, 
które z wielką fantazją i pre-
cyzją przygotowali rodzice. 
Po udanej zabawie czekał na 
dzieci słodki poczęstunek. Bal 
dostarczył wszystkim wielu 
pozytywnych emocji i prze-
żyć, które na długo pozosta-
ną w pamięci.

Jak każdego roku przed-
szkolaki z wszystkich 

pięciu grup uroczyście ob-
chodziły Święto swoich 
Dziadków. 

Seniorzy zostali zaproszeni 
na występy, podczas których 
wnuczęta pięknie recytowały, 
tańczyły i śpiewały. Wręczy-
ły też przygotowane wcze-

Dzień babci i dziadka 
w przedszkolu 

śniej prezenty, Po występach 
wszyscy spotkali się na po-
częstunku. Dziadkowie byli 
zachwyceni popisami swoich 
wnucząt, często w ich oczach 
pojawiały się łzy wzruszenia. 
Występy nagradzali gromki-
mi brawami. Dzieci i panie 
wychowawczynie cieszyły się 
z tak licznie przybyłych gości.

Nowy rok rozpoczął się 
dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Legnic-
kim Polu niezwykłą po-
dróżą w przestworzach. 
Jesteśmy uczniami klas 
szóstych „a” i „b” i wraz 
z opiekunami: Pawłem 
Zwierzewem, Eweliną 
Kalińską-Huk i Antoni-
ną Pielak, wyruszyliśmy 9 
stycznia na podbój Portu 
Lotniczego we Wrocławiu. 

Wycieczka rozpoczęła się 
zbiórką w przestronnym holu, 
gdzie czekała na nas sympa-
tyczna pani Justyna. Wszyscy 
zaopatrzeni zostaliśmy w spe-
cjalne kamizelki z napisem 
„Visitor”, w których cała gru-
pa była widoczna! Czuliśmy 
się wyróżnieni. Pierwszym 
etapem naszej niezwykłej 
podróży było zwiedzanie ta-
jemniczych podziemi, gdzie 
pracują na co dzień wszel-
kie służby odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo. Po od-
powiednim instruktażu zo-
staliśmy wszyscy poddani 
szczegółowej kontroli, czyli 
przechodziliśmy przez tak 
zwane bramki bezpieczeń-
stwa. Wiemy już co wolno, 
a czego bezwzględnie nie 
można przewozić korzysta-
jąc z transportu lotniczego. 
Następnie przeszliśmy do 
bardzo ciekawej strefy zwa-
nej „non schengen”, gdzie 
są jeszcze specjalne punkty 
kontrolne, przeznaczone dla 
podróżnych przybywających 
z krajów, które nie należą do 
wspólnoty unijnej. A stamtąd 
prosto na płytę lotniska. To 
było niezapomniane uczucie. 
Wokół startujące i lądujące 
samoloty. Obserwowaliśmy 
kołowanie, sygnalizację 

uprawniającą do lądowania 
i sam lot olbrzymich, widzia-
nych z tak bliska, maszyn. Ko-
lejnym punktem tej wyprawy 
była wizyta w siedzibie straży 
pożarnej, ochraniającej lot-
nisko. Byliśmy świadkami 
próbnego alarmu, podczas 
którego dzielni strażacy bły-
skawicznie osiągają gotowość 
do pracy. Stąd nazwa „stra-
żacy pięciu minut”, bo w tak 
krótkim czasie po usłyszeniu 
syreny alarmowej są już przy 
czynnościach ratunkowych! 
To prawdziwy rekord. Wi-
dzieliśmy specjalistyczny 
strój i niezwykłe, wyposażo-
ne w odpowiedni sprzęt do 
niesienia pomocy, samocho-
dy. Byliśmy zdumieni i zacie-
kawieni tym, co widzieliśmy 
w wieży kontrolnej. Tam na 
licznych monitorach obser-
wowane są samoloty, które 
lądują i startują z wrocław-
skiego lotniska. Obejrzeliśmy 
również film, który przybli-
żył nam sposób pracy stra-
żaków. Byliśmy uważnymi 
obserwatorami i zrobiliśmy 
dobre wrażenie, bo w nagrodę 
podjechał po nas autobus lot-
niskowy i zabrał nas z powro-
tem. Tu pożegnaliśmy panię 
Justynę i pełni wrażeń wró-
ciliśmy do Legnickiego Pola. 
To była najbardziej niezwykła 
i niecodzienna podróż. Długo 
jeszcze o niej rozprawialiśmy 
w drodze powrotnej.

24 lipca na terenie na-
szej gminy odbyła 

się zbiórka zużytych folii 
rolniczych, siatek i opako-
wań po nawozach. 

Prawie 30 rolników sko-
rzystało z możliwości bez-
płatnej utylizacji odpadów, 
które zalegały na ich polach 
i posesjach. Gmina Legnickie 
Pole otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 11 425 
złotych z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowi-

15 lipca Wójt Gminy Le-
gnickie Pole, Rafał 

Plezia, zorganizował spo-
tkanie dotyczące szkód 
wyrządzonych przez plagę 
gryzoni. 

Na spotkaniu omawiano ak-
tualną sytuację związaną z 
plagą szkodników, w szcze-
gólności myszy, która poja-

Gmina walczy 
z plagą gryzoni

wiła się terenie naszej gminy. 
Obok wójta i radnych gminy, 
z rolnikami spotkali się tak-
że delegaci z Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej we Wrocławiu 
– Ryszard Frączek oraz Paweł 
Cymbalak. Poszkodowani rol-
nicy mogli zgłaszać straty po-
niesione w związku z plagą 
gryzoni do 20 lipca. 

Usuwanie folii 
rolniczych

ska i Gospodarki Wodnej 
na realizację tego zadania. 
„Usuwanie odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka 
do owijania balotów, opako-
wań po nawozach i typu Big 
Bag” to program obejmujący 
koszty odbioru, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 
z działalności rolniczej miesz-
kańców. Akcją zostali obję-
ci wszyscy rolnicy, którzy do 
26 listopada 2019  r. złożyli 
wnioski w Urzędzie Gminy o 
odbiór takich odpadów. 
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Sołectwa

Dzień Babci i Dziadka w uroczystej atmosferze

Akademia 
Babci 
i Dziadka

Sołectwa / Rozmaitości

01.02. 2020 w świetli-
cy wiejskiej w Ko-

skowicach odbyła się 
długo wyczekiwana Aka-
demia z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. 

Poprzedziły ją kilkutygo-
dniowe przygotowania zapro-
szeń, portretów, prezentów 
i przede wszystkim wyjątko-
wego przedstawienia. 

Widownia dopisała, na twa-
rzach Babć i Dziadków wi-
dać było wzruszenie, uśmiech 
i dumę ze zdolnych wnucząt. 
Po przedstawieniu był czas 
na kawę i ciasto.

21 i 22 stycznia w Pol-
sce obchodzone jest 

Święto Babci i Dziadka. 
Honoruje ono osoby, które 
na pewno zasługują na na-
szą miłość i szacunek. 

Tradycja liczy blisko pół 
wieku, pojawiła się w ka-
lendarzach już w latach 

Kocham mocno 
Babcię, Dziadka 
To nie żarty moi mili 
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli.

60. ubiegłego wieku. Babci 
i dziadkowi zawdzięczamy 
bardzo wiele, m. in. opie-
kę i wychowanie, poczucie, 
że jesteśmy kochani, znajo-

mość dziejów rodziny i za-
sady moralne, a także wiarę 
i miłość do ojczyzny. Z tej 
okazji 21 stycznia ucznio-
wie szkoły w Mikołajowicach 

zaprezentowali ukochanym 
Gościom swoje umiejętno-
ści w programach artystycz-
nych przygotowanych na ten 
szczególny dzień. Dzieci re-
cytowały wiersze i śpiewały 
piosenki, zagrały w insceni-
zacjach oraz zaprezentowa-
ły Jasełka. Wszyscy składali 
z serca płynące życzenia. Po 
części oficjalnej uczniowie 
wręczyli wzruszonym Bab-
ciom i Dziadkom własnoręcz-
nie przygotowane upominki. 
Ten dzień upłynął wszystkim 
w miłej i radosnej atmosferze.

Usługi koparko-ładowarką MECALAC. Świadczenie usług: Rozładunek i załadunek materiałów widłami oraz materiałów 
sypkich, wykopy wodno-kanalizacyjne, przygotowanie terenu pod budowę, i inne. Usługi budowlane, remonty mieszkań 
elewacje, inne telefon: 668 096 605. Firma Wielobranżowa „KRETKOP”

DARK TRANS SP. Z O. O. Oferujemy Państwu najwyższej jakości usługi transportowe i transport międzynarodowy. Wy-
chodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom jesteśmy w stanie zrealizować najbardziej nietypowe zamówienia, zarówno 
jeśli chodzi o rodzaj przesyłki jak i termin dostarczenia. Kontakt: 537 317 109

KUPIĘ GRUNT ROLNY nr tel.: 783 970 902

Ogłoszenia

Zapraszamy mieszkańców do bezpłatnego umieszczania ogłoszeń w naszej rubryce. Treść ogłoszeń prosimy 
przesyłać na adres promocja@legnickiepole.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 76 85 82 882. 



Pomoc z LSSE
Trudna sytuacja epide-

miologiczna w Polsce 
przyniosła wiele obaw do-
tyczących bezpieczeństwa 
i zaspokajania podstawo-
wych potrzeb mieszkań-
ców Gminy Legnickie Pole. 

W trosce o ich dobry, godny 
byt Wójt Rafał Plezia zwrócił 
się z prośbą do przedstawi-
cieli zarządów firm działa-
jących na terenie Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej o wsparcie i pomoc w tym 
bardzo trudnym okresie. 

Na jego apel jako pierwsze 
odpowiedziało Centrum Dys-
trybucyjne Lidl Polska z No-
wej Wsi Legnickiej. 25 marca 
do Urzędu Gminy w Legnic-
kim Polu trafiła żywność prze-
kazana przez tego hojnego 
darczyńcę. 

Paczki z najbardziej po-
trzebnymi artykułami spo-
żywczymi praktycznie od 
razu trafiły do osób, które 
w związku z panującą epi-
demią znalazły się w trud-
nych warunkach bytowych.

W tym roku obcho-
dziliśmy 779 roczni-

cę Bitwy pod Legnicą. 9 
kwietnia 1241 roku wojska 
polskie, dowodzone przez 
Henryka II Pobożnego, 
starły się z wojskami mon-
golskimi w bitwie na Do-
brych Polach. 

Bitwa, w której heroiczną 
śmierć poniósł Książę Hen-
ryk, była punktem zwrotnym 
w historii nie tylko Polski, ale 
całej Europy.

Co roku Gmina Legnickie 
Pole organizuje uroczyste 
obchody, które na stałe wpi-

Rocznica Bitwy 
pod Legnicą 

Koncert noworoczny

sały się w tradycję i kultu-
rę regionu. Niestety w 2020 
roku nie dojdą one do skut-
ku. Mając na uwadze dobro 
mieszkańców Wójt Gminy 
Legnickie Pole zadecydo-
wał, że impreza zaplanowa-
na na 12-14 czerwca została 
odwołana. Decyzja ta podyk-
towana była zapewnieniem 
bezpieczeństwa wszystkich 
mieszkańców, a także poczy-
nieniem oszczędności w bu-
dżecie gminy, które pozwolą 
na zapewnienie dodatkowej 
puli środków na walkę z wi-
rusem i jego konsekwencjami. 

Czuj, czuj, czuwaj!
Płonie ognisko i szumią 

knieje… To słowa, któ-
re u wielu osób rozpoczęły 
jedną z najwspanialszych 
przygód życia. 

U niektórych był to jeden 
obóz, inni pewnie na dnie 
starej szafy odnajdą Krzyż 
Harcerski i zapomnianą har-
cerską chustę. Jesteśmy Orga-
nizacją Harcerską Pro Mundi, 
zrzeszającą dzieci i młodzież 
w drużynach harcerskich pro-
wadzonych przez młodych in-

struktorów. Postanowiliśmy 
wrócić do harcerskich podstaw, 
jednak bez utartych przekonań 
bo tak było kiedyś i tak musi 
być. Wychodzimy naprzeciw 
zmianom obecnym we współ-
czesnym świecie i pokazujemy, 
że można robić dobre har-
cerstwo niezależnie od świa-
ta wielkiej polityki. Uczymy 
i wychowujemy w działaniu – 
podczas obozów w sercu lasu, 
górskich zimowisk, pieszych 
wędrówek, biwaków – w śpi-
worach czy pod gołym niebem 

10 stycznia, w niezwy-
kle klimatycznej 

scenerii Muzeum Bitwy 
Legnickiej odbył się wy-
jątkowy koncert kolęd 
i pastorałek dedykowany 
wszystkim mieszkańcom 
gminy Legnickie Pole. 

Organizatorami koncertu 
byli: Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu w Legnickim Polu, 
Muzeum Miedzi  w Legnicy 
oraz Gmina Legnickie Pole. 
Gwiazdą koncertu noworocz-
nego był zespół Castle Dre-
ams, z gościnnym udziałem 
Pawła Tura znanego szerszej 
publiczności jako wokalista 
zespołu Centrala 57. Castle 
Dreams to formacja sięgają-
ca chętnie do takich nurtów 
muzycznych jak: rock, folk 
czy muzyka celtycka. W trak-
cie koncertu przybyli goście 
mogli usłyszeć najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki oraz autor-
skie utwory w aranżacjach 
z nutą mocnych rokowych 
brzmień. Atmosfera w trakcie 
noworocznego spotkania by-
ła niezwykle miła i rodzinna. 

Żywiołowo reagująca publicz-
ność, włączała się do wspól-
nego kolędowania i śpiewu. 
Spotkanie zakończyło się 
wzniesieniem noworoczne-
go toastu oraz słodkim po-
częstunkiem. Wszyscy chętni 
mogli również wejść na zabyt-
kową wieżę muzeum, w któ-
rej eksponowana jest wystawa 
fotografii Pawła Kucharskie-
go prezentująca inscenizację 
Bitwy pod Legnicą, realizo-
waną w ramach wydarzenia 
kulturalnego: ,,Legnickie Pole 
1241- tu można stracić głowę” 
. Serdecznie dziękujemy przy-
byłym na koncert gościom 
i jeszcze raz pragniemy Pań-
stwu złożyć najserdeczniejsze 
życzenia noworoczne w no-
wym 2020 roku.

– a także podczas cotygodnio-
wych, dwugodzinnych zbiórek. 
Można nas spotkać w week-
endy w Piwnicy Benedyktyń-
skiej, w Lasku Bakalskim albo 
po prostu gdzieś w Legnickim 
Polu, gdzie gramy, uczymy się, 
bawimy i – zgodnie z harcer-
skimi założeniami – zmienia-
my świat na trochę lepszy.

Zapraszamy do wejścia w na-
sze szeregi i rozpoczęcia wła-
snej, harcerskiej przygody! To 
niesamowite wspomnienia, 
przyjaźnie i umiejętności na 
całe życie. Dzieli Was od nich 
tylko jedna zbiórka...

Drużyny w Legnickim Polu: 

DH „Żywioły”, drużynowy – 
pwd. Mateusz Materek, zbiórki 
w soboty (1100 – 1300) w Piw-
nicy Benedyktyńskiej. Grupa 
wiekowa: 10 – 13 lat.

280 DSH „Desant”, druży-
nowa – phm. Marzena Wasi-
lewska, zbiórki w soboty (1600 
– 1800) w Piwnicy Benedyk-
tyńskiej. Grupa wiekowa: 13 
– 16 lat.

Zbiórki odbywają się co ty-
dzień z wyjątkiem okresów 
świątecznych, ferii i wakacji. 
Więcej informacji o naszej dzia-
łalności, a także kontakt do dru-
żynowych można znaleźć na 
stronie www.promundi.net.pl
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16 kwietnia, decyzją Rządu, 
został wprowadzony obo-

wiązek zasłaniania ust i nosa 
na ulicy, w urzędach, sklepach, 
transporcie publicznym, a także 
punktach usługowych. 

Naprzeciw codziennym potrze-
bom mieszkańców gminy wyszedł 
Wójt Rafał Plezia, udostępniając 
nieodpłatnie maseczki ochronne 

RozmaitościRozmaitości

Dezynfekcja w całej gminie 
Epidemia koronowiru-

sa wymusiła na nas 
wszystkich wdrożenie 
wielu niestandardowych 
rozwiązań, mających na 
celu zwiększenie bez-
pieczeństwa zarówno 
najmłodszych, jak i naj-
starszych mieszkańców 
gminy. 

Jednym z nich jest cykliczna 
dezynfekcja szczególnie czę-
sto odwiedzanych obiektów 

i miejsc użyteczności publicz-
nej. Pracownicy Gminnego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej 
w Legnickim Polu zdezynfeko-
wali przystanki, ławki, tablice 
ogłoszeń oraz kosze na śmieci 
znajdujące się we wszystkich 
miejscowościach z terenu na-
szej gminy. 

„W odpowiedzi na aktualną 
sytuację w kraju, podejmuje-
my wszelkie możliwe działania, 
które mogą przyczynić się do 

Maseczki ochronne dla każdego mieszkańca

„Jestem bezpieczny” 
- spotkanie edukacyjne 
w Mikołajowicach

Spotkanie jasełkowe

W piątek, 31 stycz-
nia 2020 r. w szkole 

w Mikołajowicach odbyło 
się spotkanie z policjantką 
panią Iwoną Danielewicz, 
komisarzem Lwem, stra-
żakami oraz pracownikami 
GDDKiA. 

Celem spotkania było uświa-
domienie dzieciom zasad do-
tyczących bezpieczeństwa 
oraz przypomnienie nume-
rów alarmowych do służb 
ratowniczych. Uczniowie 
obejrzeli film edukacyjny 
pt. „Bezpieczne zachowania”, 
w którym narrator miś pan-

da przypomina, jak należy 
zachowywać się w różnych 
sytuacjach. Wszystko po to, 
aby wyrobić wśród najmłod-
szych prawidłowe postawy 
i nawyki. Dzieci z zaintere-
sowaniem słuchały, a potem 
odpowiadały na pytania. Za 
swoją wiedzę o zasadach bez-
pieczeństwa każdy uczestnik 
spotkania otrzymał odblask. 
Wizytę zwieńczyły wspólne 
grupowe zdjęcia uczniów 
i gości. Bardzo serdecznie 
dziękujemy za przybycie 
i podzielenie się z nami swo-
ją wiedzą i umiejętnościami.

Zgodnie z tradycją, 
w przedświątecznym 

okresie uczniowie klas 
trzecich szkoły w Mikoła-
jowicach przygotowali Ja-
sełka. 

20 grudnia 2019 r.,w piątek 
pod kierunkiem: Jolanty Ba-
rańskiej, Krystyny Serafińskiej 
i Zofii Soroczyńskiej zapre-
zentowali swój talent aktorski. 
Dzieci, w pięknych przygo-
towanych przez rodziców 

strojach, przedstawiły histo-
rię narodzin Jezusa. Następ-
nie w radosnej atmosferze 
śpiewano kolędy. Niewątpli-
wym atutem przedstawienia 
było duże zaangażowanie 
młodych aktorów. Po wystę-
pie artystycznym uczniowie 
udali się do klas na uroczyste 
Wigilie. Spotkaniom towarzy-
szył miły, świąteczny nastrój. 
Rodzicom serdecznie dzięku-
jemy za przygotowanie pysz-
nego poczęstunku. 

W związku ze zmianami ustawy o Utrzymaniu Czy-
stości i Porządku w Gminach oraz Rozporzą-

dzeniu Ministra Ochrony Środowiska w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbiera-
nia wybranych frakcji odpadów Gmina Legnic-
kie Pole rozpoczęła wdrażanie procesu zmian 
wynikających z w/w aktów prawnych. 

Od końca lipca w naszej gminie trwa akcja wy-
miany pojemników na odpady. Do wszystkich 
nieruchomości trafią oznakowane naklejkami 
gminy Legnickie Pole kosze na wszystkie  
5 frakcji: odpady zmieszane, metale i two-
rzywa sztuczne, szkło, papier oraz biood-
pady. Wielkość wydawanych pojemników 
uzależniona jest od ilości mieszkańców 
posesji wskazanej w złożonej  deklaracji 
o wysokości opłaty za zagospodarowanie 
odpadami. Dla nieruchomości, których właści-
ciele zadeklarowali, że korzystają z przydomowego 
kompostownika, pojemniki na bioodpady nie są wy-
dawane. Przypominamy zasady segregacji odpadów: 

• Papier, w tym odpady z papieru i  z tektury – zbie-
ramy w niebieskich pojemnikach  

• Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – zbieramy 
w zielonych pojemnikach 

• Metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady wielomate-
riałowe – zbieramy w żółtych pojemnikach

• Bioodpady stanowiące odpady komunalne – zbieramy w brą-
zowych pojemnikach

• Odpady „resztkowe” to znaczy pozostałe po segregacji – zbie-
ramy w czarnych pojemnikach

• Odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble - wystawiamy przed posesje dzień przed 
planowanym terminem zbiórki, który jest ogłaszany na stronie in-
ternetowej oraz profilu facebook.

• Odpady niebezpieczne i budowlane (w szczególności zużyte 

opanowania rozprzestrzeniają-
cego się wirusa. Do dezynfek-
cji stosowane były preparaty 
neutralizujące drobnoustroje. 

Środki dezynfekujące posiadają 
stosowne certyfikaty i są bez-
pieczne dla ludzi i środowiska.” 
- zapewnia  GZGK.

Nowe zasady segregacji odpadów

wielokrotnego użytku, które na chwilę 
przed wprowadzeniem ogólnokrajowe-
go nakazu trafiły do każdego gospodar-
stwa domowego w Gminie Legnickie 
Pole. W tym niezwykle trudnym i wy-
magającym czasie pozwoliło to każde-
mu z mieszkańców na bezproblemową 
realizację obowiązku zasłaniania ust 
oraz nosa podczas przebywania w prze-
strzeni publicznej, a także znacznie 
zwiększyło ich bezpieczeństwo.

baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, farby, ole-
je, świetlówki, żarówki termometry rtęciowe i odpady budowlano 
- rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niekwalifikujące się do odpa-
dów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadze-
nia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 
i strzykawki) – przekazujemy do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych lub do wskazanych punktów handlowych.
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Wsparcie / Rozrywka

Głównym celem ustawy jest obrona polskich przed-
siębiorstw, miejsc pracy i konsumentów przed ne-

gatywnymi skutkami COVID-19.

Kluczowe rozwiązania ustawy:
-czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich 

firm przed wykupem przez inwestorów spoza Europy i OECD;
-wsparcie budżetów samorządów;
-ułatwienia dot. przetargów;
-dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów 

bankowych dla firm;
-wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili 

pracę lub główne źródło dochodu;
-wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie 

rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19;
-ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn 

na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schro-
nisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.

Wsparcie budżetów samorządów 
W związku z pandemią COVID-19 odnotowują one obecnie 

spadek wpływów m.in. z tytułu podatków. W ramach Tarczy 
Antykryzysowej 4.0 Gmina Legnickie Pole otrzymała prome-

Tarcza antykryzysowa 4.0.
Jakie zawiera rozwiązania?

Krzyżówka

sę w wysokości 645 409 złotych rządowego wsparcia. Wiele 
inwestycji, które gmina realizuje z pozyskiwanych środków 
zewnętrznych wymaga wkładu własnego z budżetu gminy, 
dlatego Fundusz Inwestycji Samorządowych przeznaczył 
prawie 650 tysięcy złotych na ratowanie naszych inwestycji. 

„Dzięki temu wsparciu będziemy mogli nadal realizować 
duże projekty, których na ten moment realizowanych jest kil-
ka, a kolejne są w trakcie pla-
nowania.”- komentuje Wójt 
Rafał Plezia. 

Poziomo:
4) jest nim inspektor, referent, 
a także starosta albo burmistrz.
6) zostali wybrani w wyborach 
samorządowych.
8) sprawuje pieczę nad finansami 
gminy.
10) wójta i radnych – trwa 5 lat.
13) akt prawny wydany przez wójta 
gminy.
14) Regionalna … Obrachunkowa 
(RIO), instytucja kontrolująca 
działalność gmin, głównie 
w zakresie finansów.
16) … Informacji Publicznej (BIP), 
dostępny na stronie internetowej 
urzędu.
18) podejmowana przez radę gminy.
20) prawa ręka wójta lub burmistrza, 
dba o sprawne funkcjonowanie 
urzędu.
23) posiedzenie rady gminy.
25) kieruje pracami rady gminy.
26) zarządza gminą wiejską.

Pionowo:
1) w dal, wzwyż lub o tyczce.

2) pierwiastek chemiczny  
o symbolu Si.
3) instrument, na którym  
gra Maryla Rodowicz.
4) koncentracja, skupienie.
5) baba swoje, … swoje (przysłowie).
7) czasem trzeba ją szybko podjąć.
9) krzew lub niskie drzewo 
o pachnących kwiatach zebranych 
w duże wiechy.
11) zapał, werwa, entuzjazm.
12) faza Księżyca, w której jest 
on widoczny z Ziemi jako okrągła 
tarcza.
13) trzonowce lub siekacze.
15) amerykańska wódka, taka jak 
np. Jack Daniel’s.
17) czyta dialogi w obcojęzycznych 
filmach.
19) cierniste drzewo liściaste.
20) ogólnoświatowa … 
komputerowa, czyli Internet.
21) sztuczka w wykonaniu cyrkowca.
22) tworzy się na przedmiotach 
z żelaza pod wpływem wilgoci.
24) puchacz, puszczyk lub 
płomykówka.

Wyrazy wpisywane poziomo są powiązane ze sobą tematycznie. Litery z pól ponumerowanych  
w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 14, utworzą rozwiązanie.

Opracował: Leszek Rydz

Wartość wsparcia 
645 409 zł


