
GRUDZIEŃ 2020

Bezpłatny 
biuletyn 
informacyjny 
Gminy 
Legnickie Pole

www.legnickiepole.pl

Kolejne 1 200 000 
na inwestycje!

 AKTUALNOŚCI / 12  ROZMOWA / 6  INWESTYCJE / 14

 → 21 listopada minęło 2 lata 
kadencji wójta Rafała Plezi. 
Jak ocenia Pan ten czas? 
Z jakich osiągnięć jest Pan 
najbardziej dumny? 

Szczerze mówiąc, nawet nie 
wiem kiedy minęły 2 lata mo-
jego urzędowania. Był to czas 
ciężkiej i wytężonej pracy, któ-
ra moim zdaniem, przynosi 
wymierne i widoczne efek-
ty. Zastałem gminę z dużymi 
niespodziewanymi zobowią-

zaniami np. budynek po SKR 
kupiony za prawie 0,5 milio-
na zł, czy droga przy strefie 
z 1 milionem zobowiązania 
wobec wykonawcy.  

Pierwsze dni mojego urzę-
dowania to niekończące się 
wizyty mieszkańców Gminy 
w moim gabinecie i zgłaszanie 
wszystkich niezałatwionych 
przez lata tematów. Przede 
wszystkim mieszkańcy skar-
żyli się na fatalny stan dróg, 
brak infrastruktury kanali-

zacyjnej, słabą ofertę usług 
zdrowotnych, brak żłobka dla 
najmłodszych mieszkańców 
czy brak miejsc spotkań dla se-
niorów. Mógłbym jeszcze długo 
wyliczać, bo oczekiwania były 
naprawdę duże. Te rozmowy 
utwierdziły mnie w przeko-
naniu, że program wyborczy  
z jakim szedłem do wyborów 
w 2018 roku jest jak najbardziej 
słuszny i krok po kroku dążę 
do jego zrealizowania. 

 → Więcej na stronach 3-5. 

Wenecja, 
spełnione marzenie

Dzięki znakomitej współpracy, dialogowi i wspólnie 
wypracowanym rozwiązaniom, budowa marketu  
Dino była w ogóle możliwa.

Ponad 2 lata temu byłem w domu u Pana 
Henryka Paczkowskiego i widziałem  

człowieka w pełni pochłoniętego pasją do koni.
Dzięki przyznanej dotacji poprawimy  

stan gminnych dróg na odcinku  
prawie 1350 m. 

Ważny jest rozwój gminy 
i zadowolenie mieszkańców

Market Dino 
już otwarty!

 →  Wywiad z Rafałem 
Plezią Wójtem Gminy 
Legnickie Pole

Нехай магічна ніч Божого народження принесе 
радість та спокій.
Нехай кожна хвилина Різдва живе власною красою...
А Новий рік потішить Вас  щастям та благополуччям.
Щоб в  ці Різдвяні свята збувалися усі Ваші мрії.

Wesołych Świąt  życzy Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój 
i radość, niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje 
własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością 
i szczęściem. W najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia 
niech się spełnią wszystkie Wasze marzenia.
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Wydarzenia

Pod takim hasłem 
21 października br. 

w Urzędzie Gminy Legnic-
kie Pole odbyło się oficjal-
ne spotkanie Rafała Plezi 
Wójta Gminy Legnickie 
Pole z  Marcinem Krzy-
żanowskim Wicemar-
szałkiem Województwa 
Dolnośląskiego i Piotrem 
Karwanem Radnym Sejmi-
ku Województwa Dolno-
śląskiego.

Głównym celem spotkania 
było podpisanie deklaracji 
współpracy, której celem jest 
realizacja programu „Profi-
laktyka i wczesne wykrywa-
nie nowotworów złośliwych 
dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego- badanie na 
krew utajoną w kale dla ko-

Bo zdrowie jest najważniejsze
biet i mężczyzn”. Akcja ma 
na celu dotarcie do jak naj-
większej ilości osób z terenu 
Gminy Legnickie Pole kwali-
fikujących się do badań prze-
siewowych w zakresie raka 
jelita grubego i zachęcenia 
ich nie tylko do wykonania 
testu na obecność krwi uta-
jonej w kale, ale także pro-
filaktycznej kolonoskopii.  
W programie badań przesie-
wowych raka jelita grubego 
mogą wziąć udział:

1. osoby w wieku 50 – 65 
lat, niezależnie od wywiadu 
rodzinnego,

2. osoby w wieku 40 – 49 
lat, które mają krewnego 
pierwszego stopnia, u któ-
rego rozpoznano raka jelita 
grubego,

3. osoby w wieku 25 
– 49 lat , ze stwierdzo-
ną mutacją genetyczną. 
Osoby chcące wziąć udział 
w akcji, po wypełnieniu Ankie-
ty Uczestnictwa, będą mogły 
pobrać bezpłatny zestaw testo-
wy do samodzielnego wykona-
nia w domu. Wykonany test 

należy złożyć w placówce z któ-
rej został pobrany, a po około  
14 dniach, w tej samej placów-
ce, na Uczestnika będzie cze-
kał gotowy wynik badania. 
W naszej gminie ,  ak-
cję przeprowadza Gmin-
na Przychodnia Zdrowia  
w Legnickim Polu.

2 października br. z wizy-
tą do Legnickiego Pola 

przybył Paweł Wybierała, 
Członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskie-
go oraz Marek Mojecki 
odtwórca postaci księcia 
Henryka II Pobożnego. 

Spotkanie dotyczyło rozwo-
ju sportu i turystyki na terenie 
Gminy, a także wątków histo-
rycznych w tym m.in. historia 
Bitwy pod Legnicą.

Tematem spotkania był roz-
wój turystyczny gminy i jej 
znaczenie w województwie 
dolnośląskim. Nasz gość wska-
zał nam nowe ścieżki wsparcia 
i rozwoju potencjału historycz-
nego i turystycznego gminy. 
Korzystając z okazji nadaliśmy 

Wizyta Pana Pawła Wybierały Członka Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego

i wręczyliśmy pierwszą Od-
znakę Krajoznawczą Legnic-
kie Pole w stopniu Popularne 
Legnickie Pole. Odznaka zo-
stała ustanowiona przez PTTK 
oddział Legnica wspólnie 
z Urzędem Gminy Legnickie 
Pole- mówi Rafał Plezia Wójt 
Gminy Legnickie Pole.

Od lewej: Piotr Karwan Radny Sejmiku, Rafał Plezia Wójt Gminy Legnickie Pole i Marcin Krzyżanowski 
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
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Wywiad

Ważny jest rozwój gminy 
i zadowolenie mieszkańców

 → Ciąg dalszy ze strony 1.

Dziś po dwóch latach, ro-
biąc małe podsumowanie, 
osiągnąłem bardzo dużo. 
Sztandarowa inwestycja to 
nowy żłobek gminny, który 
już w I kwartale 2021 roku 
otworzy się dla najmłod-
szych mieszkańców. Poza 
tym drogi. Przebudowana 
całościowo ulica Książąt 
Śląskich w Legnickim Polu, 
droga w Gniewomierzu, za-
kończone kolejne etapy robót 
drogowych w Bartoszowie, 
nowa droga transportu rol-
nego w Raczkowej. Poza tym 
drobniejsze, ale równie istot-
ne remonty dróg w Koiszko-
wie, ulice Wyspiańskiego, św. 
Jadwigi i H. Brodatego w Le-
gnickim Polu. Pierwszy raz 
otrzymaliśmy wsparcie finan-
sowe na czyszczenie rowów 
gminnych w 2019 i 2020 r. 
Wyczyszczono rowy będące 
własnością gminy praktycz-
nie w każdej miejscowości. 
Ostatnio wspólnie z PGW 
Wody Polskie wyczyszczo-
no ciek wodny Koiszkówka, 
który zagrażał bezpieczeń-
stwu mieszkańców. Z myślą 
o naszych seniorach stwo-
rzyliśmy dwa Kluby Senio-
ra – w Legnickim Polu, który 
działa już od roku oraz drugi 
będzie uruchomiony w naj-
bliższym czasie w Nowej Wsi 
Legnickiej. Dodatkowo wybu-
dowano w Mikołajowicach, 
Bartoszowie i Legnickim Po-
lu strefy sportowo- rekreacyj-
ne w ramach ministerialnego 

programu Otwarte Strefy Ak-
tywności. Oczywiście moż-
na powiedzieć, że z działań 
inwestycyjnych jestem naj-
bardziej dumny, bo te zmia-
ny widać gołym okiem, ale 
ważne są również działania 
prospołeczne. I tak rozpoczą-
łem nowe tradycje związane 
z gminnymi obchodami Dnia 
Dziecka oraz Dnia Seniora, 
powstały gminne fora ręko-
dzielników, przedsiębiorców 
oraz rolników. Tych działań 
jest sporo i staram się uboga-
cać coroczną ofertę skierowa-
ną do naszych mieszkańców. 
Największą nagrodą dla mnie 
są słowa mieszkańców kie-
dy się z nimi widuję np. „Do-
brze pan robisz, tak trzymać”, 
„Dziękuję za drogę czekałam 
na nią 15 lat”. Jak to słyszę to 
wiem, że warto poświęcić się 
mieszkańcom tej gminy.

 → Gdzie napotkał Pan naj-
większe trudności?

Od kiedy pamiętam jestem 
aktywistą i działaczem pra-
cującym z ludźmi i dla lu-
dzi. Z zawodu ekonomistą, 
a  nie  urzędnikiem. Czasem 
mam wewnętrzne trudności 
ze zrozumieniem procedu-
ry administracyjnej związa-
nej z całym przygotowaniem 
procesów inwestycyjnych. 
Dla mnie, jako dla wójta li-
czą się działania w terenie, 
a cała machina urzędnicza 
związana z „papierami” i cza-
sem wydłużającą się procedu-
rą  po prostu mnie irytuje. Ja 
chciałbym działać już. Budo-

wać drogi, chodniki, zająć się 
np. centrum Legnickiego Po-
la, które niestety jest własno-
ścią powiatu legnickiego i jest 
w stanie opłakanym. Jednak tu 
blokują mnie procedury praw-
ne, których nie mogę pokonać 
od razu. Mało kto pomaga  
w skracaniu terminów, a są 
i tacy co „udają”, że pomagają 
i skutek jest dokładnie odwrot-
ny. Teraz wiem, że  na wszystko 
potrzeba więcej czasu. Jestem 
optymistą, myślę, że do koń-
ca swojej kadencji uda mi się 
praktycznie w 100% zrealizo-
wać wszystkie moje zamie-
rzenia.

 → Czy gdyby Pan mógł cof-
nąć czas od początku ka-
dencji, coś zrobiłby Pan 
inaczej?

Gdybym dziś zaczynał swoje 
urzędowanie nadal trzymał-
bym się wyznaczonych prio-
rytetów. W końcu mieszkańcy 
zaufali mi, wybrali na wójta 
Gminy zapoznając się z moją 
ofertą działań przedstawio-
ną w programie wyborczym. 
Cały czas jestem otwarty na 
współpracę, słucham głosu 
mieszkańców, analizuję każdy 
otrzymany wniosek i w kon-
sekwencji dążę do rozwoju 
naszej małej ojczyzny. Z pew-
nością będę ciągle dążył do 
pozyskiwania jak największej 
ilości pieniędzy z zewnątrz 
na inwestycje oczekiwane od 
wielu lat przez mieszkańców. 
Kierowany przeze mnie ze-
spół pracowników codziennie 
skupia się na wyszukiwaniu 
możliwości finansowania ze-
wnętrznego naszych działań, 
co się jak widać skutecznie 
udaje. Dlatego nie uważam, 
że powinienem drastycznie 
zmieniać moją działalność. 

Oczywiście wiem, że nie ma 
ludzi idealnych, ale podobno 
nie myli się tylko ten, kto nic 
nie robi.

 → Jak wygląda Pańska 
współpraca z Radą Gmi-
ny Legnickie Pole?

Już na pierwszej sesji za-
proponowałem wszystkim 
radnym współpracę na za-
sadach partnerskich. Jeżeli 
mieszkańcy są obserwato-
rami posiedzeń sesji Rady 
Gminy, to widzą i słyszą, 
że na każdym kroku pod-
kreślam swoją otwartość  

Kierowany przeze mnie 
zespół pracowników 

codziennie skupia 
się na wyszukiwaniu 

możliwości finansowania 
zewnętrznego naszych 

działań, co się jak 
widać skutecznie udaje. 
Dlatego nie uważam, że 
powinienem drastycznie 

zmieniać coś w mojej 
działalności. 

 →  
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na współpracę i wolę wspólne-
go działania. Bardzo chętnie 
chciałbym poznać propo-
zycje rozwiązań ze strony  
9 radnych, którzy niestety 
ciągle „robią mi pod górkę”, 
ale przez dwa lata mimo mo-
ich starań o dialog, nie mogę 
uzyskać żadnej konkretnej 
odpowiedzi. Cieszę się, że 
w radzie gminy jest opozycja, 
bo to ważne, żeby patrzeć na 
ręce władzy, jednak opozycja 
powinna być przede wszyst-
kim konstruktywna, zgłaszać 
swoje wnioski, dawać propo-
zycje, a nie funkcjonować na 
zasadzie: „nie, bo nie”. Ostat-
nio na sesji rady usłyszałem 
słowa, że musi się odbyć re-
ferendum, między innymi 
w sprawie odwołania wój-
ta, bo cyt. „my chcemy, żeby 
było tak jak kiedyś”. Mocno 
mnie te słowa zaniepoko-
iły, bo przecież mieszkańcy 
wybierając mnie, jako nową 
osobę na stanowisko wójta 
wyrazili swoje zdanie, że chcą 
zmian. Że to, co było, im się 
nie podoba i dali temu wyraz 
właśnie w czasie wyborów sa-
morządowych w 2018 roku. 
Szkoda, że jest mała grupka 
mieszkańców powiązanych 
z opozycją w Radzie Gminy, 
która niestety kosztem nas 
wszystkich, chce odwołania 
wójta, tylko dlatego, że nie 
mogą pogodzić się z demo-
kracją i nie chcą uszanować 
woli większości. Ja chcę bu-
dować gminę silną, przyjazną 
dla mieszkańców i otwartą 
na rozwój i tego trzymam się 
w mojej codziennej pracy.

 → Co będzie najważniejsze 
dla rozwoju gminy Legnic-
kie Pole w najbliższych la-
tach? Jest jeszcze dużo do 
zrobienia?

Tak jak wcześniej powie-

działem, mam jeszcze wiele 
ambitnych planów. Oczywi-
ście priorytetem są inwesty-
cje drogowe. Drogi gminne 
wymagają pilnych remontów 
praktycznie w każdej miejsco-
wości. W pierwszej kolejno-
ści będę przebudowywał te 
odcinki, na które pozyskam 
dofinansowanie zewnętrz-
ne. W budżecie na 2021 rok 
zaplanowałem m.in. prze-
budowę dróg w Taczalinie, 
Kłębanowicach, Raczkowej, 
Nowej Wsi Legnickiej, Legnic-
kim Polu, Koskowicach i Mą-
kolicach. Chciałbym również 
zająć się tematem budowy 
chodnika w Gniewomierzu 
oraz dokończeniem chodnika 
w Mikołajowicach. Na począt-
ku przyszłego roku zakończy 
się budowa żłobka gminne-
go, obiektu nowoczesnego, 
na miarę XXI wieku. Dlatego 
już dziś zachęcam do oddania 
dzieciaczków do naszej insty-
tucji. Mam w głowie również 
plan na zagospodarowanie te-
renu campingu w Legnickim 
Polu. Czekamy na rozstrzy-
gnięcie naboru w Minister-
stwie Sportu na budowę 
kompleksu sportowego w Ta-
czalinie. Mieszkańcy Mikoła-
jowic domagają się budowy 
świetlicy, dlatego też na 2021 
rok zaplanowałem wykona-
nie dokumentacji technicznej 
nowego obiektu. Stale pra-
cujemy nad poprawą jakości 
usług w jednostkach gmin-
nych. Wspólnie z zakładem 
komunalnym planujemy uru-
chomienie myjni samochodo-
wej i innych usług służących 
naszej społeczności.

Oczywiście wszystkie mo-
je propozycje wpisane w bu-
dżet roku 2021 wynikają ze 
złożonych przez radnych 
i mieszkańców wniosków, 
ale zgodnie z obowiązującym 

prawem, wymagają zatwier-
dzenia przez Radę Gminy, 
a jak Rada Gminy zagłosu-
je, to się okaże już w najbliż-
szym czasie. Mam nadzieję, 
że tym razem zwycięży zdro-
wy rozsądek i pilne potrzeby 
mieszkańców.

 → Mówił pan o  zdrowiu 
mieszkańców. Jak pan wi-
dzi inwestowanie w zdro-
wie?

Gminna Przychodnia Zdro-
wia od dwóch lat stale rozwija 
swoją ofertę. Wdrażamy nowe 
akcje profilaktyczne organizo-
wane przy okazji dnia babci 
i dziadka, dnia kobiet, dnia 
matki i ojca czy dnia dziec-
ka. Przystąpiliśmy do projek-
tu samorządu województwa 
i Dolnośląskiego Centrum 
Onkologicznego dotyczące-
go profilaktyki i wczesnego 
wykrywania nowotworów 
dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego. W samej Przy-
chodni zatrudniono nowych 
specjalistów, m.in. pediatrę, 
kardiologa, neurologa, der-
matologa i ginekologa. Od 
roku działa poradnia psycho-
logiczna. Przyjmuje również 
dietetyk kliniczny. Zatrudnio-
no również nowego rehabi-
litanta. Wyremontowaliśmy 
gabinet stomatologiczny 
i wyposażyliśmy go w nowy 
sprzęt. Rokrocznie z budże-
tu gminy wspieramy służbę 
zdrowia przekazując prawie 
100 tys. zł na akcje prozdro-
wotne skierowane do naszych 
mieszkańców. W listopadzie 
br. podpisałem umowę da-
rowizny dla Wojewódzkiego 
Szpitala w Legnicy na zakup 
nowego sprzętu, który ma słu-
żyć również naszym miesz-
kańcom. Wiem oczywiście, 
że ten rok jest bardzo trud-
ny dla służby zdrowia ze 

względu na stan epidemicz-
ny, który objął cały nasz kraj, 
jednak nie zwalniamy tem-
pa i stale wzmacniamy ten 
element działania gminy. Ze 
strony Urzędu uruchomili-
śmy bezpłatny transport dla 
seniorów. Nasz bus gminny 
po zgłoszeniu zapotrzebowa-
nia, przywozi mieszkańców 
do przychodni na wizyty le-
karskie, rehabilitację, czy po-
brania materiału do badania.

 → A jak pan widzi rozwój tury-
styki w gminie. Do niedaw-
na była to typowo rolnicza 
gmina. Czy to się zmienia?

Jak wszystkim wiadomo uni-
katowym na skalę światową 
wydarzeniem związanym 
z Gminą Legnickie Pole jest 
obchodzona rokrocznie in-
scenizacja bitwy na Legnic-
kich Polach 1241. Mamy tu 
„perełki” np. pomnik histo-
rii – pobenedyktyński ze-
spół  klasztorny  i muzeum 
bitwy legnickiej. Moim celem 
jest przyciągnięcie do naszej 
gminy jak największej liczby 
turystów i wypromowanie na-
szego dziedzictwa na świe-
cie, dlatego też w tym roku 
nawiązałem ścisłą współpra-
cę z Ambasadorem Mongo-
lii, który osobiście odwiedził 
nas w październiku i zobo-
wiązał się do pomocy przy 
przyszłorocznej inscenizacji 
bitwy. Przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury powstała sekcja 
mongolska, której zadaniem 
jest m.in. szerzenie wiedzy hi-
storycznej o naszej Gminie. 
Odbyłem mnóstwo spotkań 
z rekonstruktorami historycz-
nymi z całej Polski, ażeby na-
sza sztandarowa impreza stała 
się wydarzeniem historycz-
nym na skalę ogólnokrajową, 
a nawet międzynarodową. 
Wspólnie z PTTK w Legnicy 

Wywiad

 →  
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opracowałem pięciostopnio-
wą odznakę krajoznawczą. 
Również działalność Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Spor-
tu została skonkretyzowana 
i dostosowana do jego wła-
ściwego celu działania. Zada-
niem GOKiS ma być promocja 
Gminy, podejmowanie dzia-
łań zmierzających do zapew-
nienia rozwoju turystycznego 
i kulturalnego adekwatnego 
do dzisiejszych czasów. Tak 
jak wcześniej wspominałem 
chcę również zająć się terenem 
campingu, ponieważ dla mnie 
jego obecny wygląd, to relikt 
przeszłości, przypominający 
nam bardziej lata 80-te ubie-
głego wieku, niż czas obecny. 
Mam pewne plany, co do te-
go terenu, jednak ich realiza-
cja w dużej mierze zależy od 
pozyskania dofinansowania 
zewnętrznego. Nie można zre-
alizować wszystkiego w 2 lata, 
zatem mam nadzieję, ze kolej-
ne 3 przyniosą nam znaczne 
zmiany w zakresie promocji 
turystyki i postrzegania na-
szej gminy. 

 → Czego życzyć Panu na ko-
lejne lata tej kadencji?

Myślę, że zarówno sobie, 
jak i mieszkańcom należało-
by życzyć spokoju. Oczywiście 
też zdrowia, bo ono jest teraz 
niezwykle cenne.  Chciałbym 
również dobrej współpracy 
ze wszystkimi środowiska-
mi działającymi w Gminie, 
co z pewnością przełoży się 
na realizację działań służą-
cych mieszkańcom. Ważny 
jest rozwój gminy i zadowo-
lenie mieszkańców, zatem ży-
czę na ten zbliżający się nowy 
2021 rok, sobie dobrych decy-
zji, a mieszkańcom zadowole-
nia z podejmowanych działań. 

 → Dziękuję za rozmowę. 
Marcin Matyja

Wywiad / Aktualności

Regionalna Izba 
Obrachunkowa 

NEGATYWNIE zaopi-
niowała Uchwałę z dnia 
27.08.2020 r. dotyczącą 
nie udzielenia przez Ra-
dę Gminy Legnickie Pole 
absolutorium dla Wójta 
za rok 2019 r. i stwierdzi-
ła jej NIEWAŻNOŚĆ.

 
Przypomnijmy, że na sesji 
Rady Gminy Legnickie Pole, 
która odbyła się 27.08.2020 r., 
9 radnych z opozycji 
zagłosowało PRZECIW 
udzieleniu Wójtowi Gmi-
ny Legnickie Pole absoluto-
rium za rok 2019. Uchwała 
ta następnie trafiła do Re-
gionalnej Izby Obrachun-
kowej, która wydała opinię 
NEGATYWNĄ , zazna-
czając, że przy podjęciu 
uchwały NIE ZOSTAŁY 
zachowane wymogi ME-
RYTORYCZNE i FOR-
MALNE . Konsekwencją 
tego było STWIERDZE-
N I E N I EWA Ż NOŚCI 
uchwały, na którą rad-
ni z opozycji zagłosowali 
PRZECIW, a tym samym 
NIE UDZIELAJĄC WÓJ-
TOWI ABSOLUTORIUM. 
Jest to kolejny dowód na 
to, że Rada Gminy Legnic-
kie Pole NIE MIAŁA i NIE 
MA podstaw do nieudzie-
lenia absolutorium Wój-
towi Gminy Legnickie 
Pole. Budżet za rok 2019 

RIO negatywnie 
o nieudzieleniu 
absolutorium

zamknął się NADWYŻKĄ 
budżetową w wysokości  

2 877 028,99 zł, przy 
planowanym deficycie 
w kwocie 5 779 998,44 
zł. Oznacza to, że rok bu-
dżetowy 2019 zamknął się 
z NADWYŻKĄ. Dodatko-
wo Gmina ZMNIEJSZYŁA 
ZADŁUŻENIE na koniec 
2019 roku w kwocie 245 
092,00 zł. Wniosek z te-
go płynie jeden, są pełne 
podstawy DO UDZIELE-
NIA absolutorium Wójto-
wi Gminy Legnickie Pole.

Jest to kolejny dowód 
na to, że Rada Gminy 

Legnickie Pole NIE MIAŁA 
i NIE MA podstaw do 

nieudzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Legnickie 
Pole. Budżet za rok 2019 
zamknął się NADWYŻKĄ 
budżetową w wysokości 

2 877 028,99 zł, przy 
planowanym deficycie 

w kwocie 5 779 998,44 zł.
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 → Pierwszy  Pana kontakt 
z końmi?

 -Od urodzenia, u nas to 
rodzinne jest. Michał Pacz-
kowski dziadek, mój ojciec 
Zbigniew, ja i brat Andrzej zaj-
mowaliśmy się końmi. Miesz-
kałem 5 lat w Legnicy. Od 85 
roku gospodarzę, na począt-
ku koników nie było, ale i tak 
jeździłem do taty. Konie były 
zawsze w domu. Jak jechały 
konie tłuste to już nie musie-
li mówić, wiedzieli że to ko-
nie od Paczkowskiego. Tak 
się mówi, że koń i królik to 
darmozjady, ale my to lubi-
my to nasze hobby jest.

 → Co to znaczy tłusty koń?
- To znaczy, że ładnie wy-

gląda.
 → Jakimi końmi Pan się zaj-

muje?
- Są to konie śląskie, łagodne. 

Są to takie konie do wszyst-
kiego i pod siodło i do bryczki. 
Spokojne, charakterne, ułożo-
ne koniki. 

 → Jak zaczęła się Pana przy-
goda z wystawami i zawo-
dami? Jak się Pan do tego 
przygotowuje?

Na zawody nie jeżdżę tylko 
na wystawy. 

Byłem w Klikowej teraz, 
to małopolska stadnina ko-
ni. Nasza Pani dyrektor (red. 
Beata Kapica z Dolnośląskie-
go Związku Hodowców Koni) 
wyróżniła nas jako Henryk 
Paczkowski i Tadek Andrys, 
że mamy jechać do Klikowej 
400 km. Nas 2 takich hodow-
ców większych pojechało tam. 
Niech pan wyobrazi sobie,  
1 miejsce moja klacz wygrała, 
3 miejsce moja klacz wygra-
ła i 5 miejsce moja klacz wy-
grała. Stadninę małopolskich 
koni pobiliśmy. To były zawo-
dy w zaprzęgu, 3 dni konie 
biegają na kilometr, na 2 km 
w stępie, kłusie i czworoboku.

Rozmowa

Wenecja, 
spełnione 
marzenie

Ponad 2 lata temu byłem w domu u Pana Henry-
ka Paczkowskiego i widziałem człowieka w pełni 

pochłoniętego pasją do koni. Dziś postanowiłem wró-
cić aby przeprowadzić wywiad z panem Henrykiem, 
hodowcą koni śląskich w Ogonowicach, bardzo sza-
nownym w Polsce wystawcą i od zawsze wielkim miło-
śnikiem koni. Przy okazji poznałem 10 letniego wnuka 
Marcela Greniuka, który dzieli pasję z dziadkiem.

Na wystawach nasze koniki 
są prezentowane i oceniane 
pod względem typu, pokro-
ju, stępu, kłusu no i ogólnego 
wyglądu. Konia się prowadzi 
w ręku i idzie w stępie, sędzio-
wie patrzą jak kopyto za ko-
pytem chodzi. Potem konia 
puszcza się w kłusie. 

Konia do wystawy trzeba 
przygotować. Przyjeżdża do 
niego fryzjer i zaplata mu się  
grzywę, konia trzeba wyką-
pać, jest i kowal który podku-
wa. Musi być tak, że mucha 
nie siada. 

Niedawno przygotowałem 
konia do zaprzęgu, oddałem 
na 3 miesiące do Wschowy 
zapłaciłem 7 tys. zł z zrobie-
nie konia do bryczki. 

 → Pan tego sam nie robi?
Nie mam z kim, tu wszyscy 

się boją. Kiedyś w stajni mieli-
śmy pracownika Adasia, który 
pomagał, ale już go nie ma. 

 → Koń z którym miał/ma Pan 
największą więź?  Ile koni-
ków jest w stajni?

Prawie wszystkie klacze są 
dla mnie ważne. Tu są same 
klacze górna półka. Klacz We-
necja zdobyła wszystko. We-
necja nie może startować 
w żadnych zawodach. Dostała 
najwyższy tytuł, gdyby stawa-
ła do zawodów, to by wszędzie 
zajmowała pierwsze miejsce. 

Teraz mamy 20 koników. 
W większości to są klacze, ma-
my 3 ogiery w tym 2  licencjo-
nowane. 

 → Marcel, a Twoje ulubione 
koniki to jakie są?

Marcel: Wenecja i ogier Ga-
lant. 

Mieliśmy takiego ogiera 
Ametysta, 2 lata temu sprze-
daliśmy go do Klikowej. Po 
roku czasu pojechałem tam 
z klaczami, wszedłem do 
ogiera odwróciłem się ty-
łem, podniosłem rękę a on 
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się głową wtulił we mnie, aż 
mi łzy pociekły. To był pro-
fesor koni, nie miał prawa 
nikomu nic zrobić. 

Z tym konikiem kiedyś po-
prosili mnie abym pojechał 
z św. Mikołajem. Trzy lata nie 
był w zaprzęgu ale znałem 
jego charakter to się nie ba-
łem. Święty Mikołaj wsiadł, 
wszystkie przebierańcy i po-
jechaliśmy. Ametyst sprawił 
się świetnie. 

 → Największe osiągnięcia 
stadniny to:

Wenecja zdobyła tytuł 
Czempiona  w 2015r na 
XXVII Krajowej Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych w Po-
znaniu.  Wenecja po Ame-
tyście i Wiki, która dała 10 
klaczy i wszystkie zdobywają 
nagrody. Wygrała też Welon-
ka. Tu wszystkie klacze wy-
grywają. Takie klacze, które 
tutaj są to po 5,6 pucharów 
zdobywają. Wenecja zbiera-
ła wszystko. Książ, Siedlec 
Trzebnicki , Lubomierz, Pio-
trowice, Rybnica, pięć wystaw 

Rozmowa

i ta klacz wygrywała wszyst-
ko, a jak ja miałem po 2 kla-
cze na wystawie (uśmiech). 
Te wszystkie klacze, które tu-
taj są to wygrywają wszystko. 

 → Co  przyszłością stadniny?
W chwili obecnej to Mar-

cel wszystko przejmuje. Te-
raz mam kłopot, bo jak Marcel 
wybierze konia to ja już sprze-
dać nie mogę. Kupiec jest, ale 
nie mogę sprzedać. Wymyśla 
imiona koni. Na „W” już nie 
ma imion to jakie ty Marce-
lek wymyślasz imiona swoim 
konikom?

Marcel:  Waćpanna,  Holaola  
On jedzie ze mną na wysta-

wę to wszystko się z nim wita. 
Jak jadę sam to pytają, gdzie 
masz swojego kolegę. Marcel 
jak staje, to wszystko widzi jak 
konie chodzą i potrafi to oce-
nić. Jeśli chodzi o osiągnięcia, 
to wszystko co chcieliśmy to 
mamy. Klacze górna półka, 
ogiery górna półka, teraz to 
tylko oby zdrowie było. 

 → Dziękuję za rozmowę 
Rafał Plezia

Ogier ALGER,  na pokazie na Partynicach w 2018 roku.

Klacz WENECJA która wygrała Czempionat klaczy 2 letnich, 3 letnich w Książu w 2015 roku oraz została Czempionką Polski i MISS Dolnego Śląska na Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Prawie wszystkie 
klacze są dla mnie 
ważne. Tu są same 
klacze górna półka. 

Klacz Wenecja zdobyła 
wszystko. Wenecja 
nie może startować 

w żadnych zawodach. 
Dostała najwyższy 

tytuł, gdyby stawała 
do zawodów to by 

wszędzie zajmowała 
pierwsze miejsce. 
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Pod koniec września 
br. do budżetu Gminy 

Legnickie Pole wpłynę-
ły środki finansowe z tzw. 
„Tarczy Antykryzysowej”. 
Kwota rządowego wspar-
cia wynosi 645 409,00 zł.

Przypomnijmy, że ogłoszona 
Tarcza Antykryzysowa 4.0 jest 

We wrześniu br. do 
urzędu gminy Le-

gnickie Pole wpłynę-
ło pismo od tzw. grupy 
inicjatorów referendum, 
w którym informują, że za-
mierzają przeprowadzić 
referendum w sprawie od-
wołania Wójta oraz Rady 
Gminy Legnickie Pole. 

Zastanawiające jest kim są 
inicjatorzy referendum, jakie 
kierują nimi pobudki i jaki 
jest cel przeprowadzenia re-
ferendum? 

Inicjatorami referendum 
jest 13 osób z terenu Gminy 
Legnickie Pole. Już pomijając 
fakt, że kilka osób z tej gru-
py ma wyroki karne, to ich 
pełnomocnikiem jest Pan Ro-
bert Grzejdak z Mikołajowic. 
Jak wszyscy mieszkańcy re-
gionu wiedzą, Mikołajowi-
ce są miejscowością mocno 
podzieloną. Ostatnim gło-
śnym tematem jest sprawa 
świetlicy i chodnika. Pan 
Rafał Plezia Wójt Gminy 

Kto ma „interes” 
w przeprowadzeniu 
referendum?

Legnickie Pole otrzymał 
wniosek poparty ponad 160 
podpisami mieszkańców Mi-
kołajowic dotyczący budowy 
świetlicy na działce znajdują-
cej się obok boiska sportowe-
go w Mikołajowicach. Działka 
przeznaczona jest w planie 
miejscowym pod rekreację 
i sport. Znajduje się również 
na uboczu, przez co nikomu 
nie będą przeszkadzać urzą-
dzane w niej spotkania oko-
licznościowe. Niestety pomysł 
ten nie podoba się radnemu 
z Mikołajowic Piotrowi Cym-
balakowi oraz Pani sołtys Ol-
dze Grzejdak (prywatnie żona 
inicjatora referendum Roberta 
Grzejdaka), którzy za wszelką 
cenę chcą aby świetlica po-
wstała na gruzowisku. Dział-
ka, na której znajduje się gruz 
przeznaczona jest pod zabu-
dowę zagrodową i nie ma 
możliwości wybudowania 
na niej świetlicy. Taką dział-
kę z gruzem zakupił Wójt 
Henryk Babuśka w 2018 r.  

Po co? A właściwie dla kogo? 
A może działka z gruzem mia-
ła zostać przekazana komuś 
z otoczenia radnego lub soł-
tysa z Mikołajowic albo im 
samym? Patrząc na ich posta-
wę można się tylko domyślać.  
Jednocześnie sprawa chodni-
ka również została załatwio-
na, dzięki współpracy Wójta 
ze Starostą legnickim, chod-
nik w Mikołajowicach będzie 
wykonany po całej długości, 
a nie jak chciała Pani sołtys 
tylko w jednym kierunku.

Kto tak naprawdę chce od-
wołania Wójta? Można domy-
ślać się, że stoją za tym radni 
opozycyjni z kilkoma sołtysa-
mi. Skoro chcą odwołać Wój-
ta to dlaczego chcą odwołać 
radę gminy? Jest to pozorne 
działanie. Służyć ma nakłonie-
niu ludzi do oddania głosów. 
Opozycja wie doskonale, że za 
odwołaniem wójta nie będą 
mieli frekwencji i referendum 
upadnie. Natomiast sytuacja 
się może zmienić, jeżeli ludzie 
pójdą oddać głos za odwoła-
niem rady. W takiej sytuacji 
może dopisać frekwencja, a to 
w konsekwencji doprowadzi 
do tego, że referendum będzie 
ważne.

Widać, że stary układ pró-
buje wszelkich sposobności 
aby wrócić do gry. Przy tym to-
warzyszy im dziecięce powie-
dzenie „Nie, bo nie”.  „Patrzcie 
na raport o stanie gminy, jak 
poprawiliśmy wskaźniki, 
pniemy się do góry- Nie, bo 
nie”, „Inwestujmy w drogi 
i chodniki- Nie, bo nie”. Nie 
wiedząc jaką decyzję podjąć, 
radni z opozycji, w czasie se-
sji wykonują słynny „tele-
fon do przyjaciela”, który im 
mówi jak mają zagłosować.  
Także nasuwa się pytanie: kto 
ma interes w przeprowadze-
niu referendum? Na to pytanie 
nasuwa się sama odpowiedź.

645 409,00 zł z „Tarczy Antykryzysowej”

Kto tak naprawdę 
chce odwołania 
Wójta? Można 
domyślać się, że 
stoją za tym radni 
opozycyjni z kilkoma 
sołtysami. Skoro 
chcą odwołać Wójta 
to dlaczego chcą 
odwołać radę gminy? 
Jest to pozorne 
nagonienie ludzi do 
oddania głosów.

pomocą dla samorządów, które dosię-
gły problemy z finansami w związku 
z pandemią COVID-19. Samorządy 
mają mniejsze dochody, gdyż znacz-
nie obniżyły się ich wpływy z podat-
ków, głównie z CIT-u i PIT-u. 

Dzięki tym środkom będziemy mo-
gli zrealizować kolejną inwestycję na 
terenie gminy.



Gmina
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645 409,00 zł z „Tarczy Antykryzysowej”

Do kuriozalnych sytuacji 
dochodzi w Gminie Le-

gnickie Pole. Przewodni-
czący Rady Gminy, Dariusz 
Szczerba, osobiście chodzi 
i zbiera podpisy za dowoła-
niem Rady Gminy Legnic-
kie Pole.  

Widziany był w Księgini-
cach oraz w Kłębanowicach. 
Grupa 13 obywateli złożyła 
wniosek o odwołanie Wójta 
Gminy Legnickie Pole i Ra-
dy Gminy Legnickie Pole. Po-
stanowiliśmy zbadać sprawę. 
Wójt Plezia realizuje wiele dy-
namicznych inwestycji. Po 
kilkudziesięciu latach wy-
konano drogi w Gniewomie-
rzu, Bartoszowie oraz kilka 
dróg Legnickim Polu. Naj-
większą inwestycją jest po-
wstający w Legnickim Polu 
żłobek. Po kilkudziesięciu la-
tach rozpoczęto modernizację 
oczyszczalni. Wójt pozyskał 
kolejne środki finansowe na 
przebudowę dróg w Raczko-
wej i Nowej Wsi Legnickiej. 
Podejmowanych jest wiele  
nowych inwestycji, z który-
mi najwyraźniej nie radzą 

Opozycja chce 
„żeby było tak jak kiedyś”! 

sobie opozycyjni radni Gmi-
ny z przewodniczącym Da-
riuszem Szczerbą na czele. 
Opozycja blokując budżet 
na rok 2020 spowodowała, 
że wiele mniejszych inwe-
stycji nie była realizowana 
w 2020 r. Z powodu takie-
go działania Rady z budże-
tu znikły takie inwestycje jak 
droga w Taczalinie, droga na 
osiedlu w Koskowicach, dro-
gi w Kłębanowicach, Koiszko-
wie i samochód strażacki dla 
OSP Taczalin.  Mieszkańcy są 
zaniepokojeni brakiem tych 
inwestycji. Zaniepokojenie, 
które spowodowała opozycja 
próbuje wykorzystać ta sama 
grupa do uzyskania frekwen-
cji w poparciu referendum. 
W istocie, opozycji chodzi 
o jedno – o odwołanie Wój-
ta, a nie rady. Więc dlaczego 
w tym planie na referendum 
pojawiło się również odwo-
łanie Rady Gminy? Plan jest 
prosty: trzeba wykorzystać 
zwolenników wójta do uzy-
skania frekwencji.

Na szczęście Mieszkańcy 
są mądrzy, obserwują co się 

dzieje i nie dali się nabrać. 
W zdecydowanej większości 
nie podpisują list popierają-
cych zorganizowanie  refe-
rendum. 

- Nasz radny nie jest godzien 
bycia radnym, więc niech od-
da mandat. Będzie prościej! 
– Twierdzi emerytowana na-
uczycielka z Taczalina. 

Tak naprawdę opozycyjnej 
radzie chodzi o jedno - odzy-
skanie władzy w Gminie. „Bo 
my chcemy, żeby było tak 
jak kiedyś!!!”-  jak to powie-
dział na sesji główny inicjator 
referendum Robert Grzejdak, 
to całe podsumowanie tego 
referendum. 

- Pozwólcie mi rozwijać 

gminę – apeluje Rafał Plezia 
– wybory są za 3 lata i miesz-
kańcy nas ocenią przez gło-
sowanie w demokratycznych 
wyborach. Nie widzę powodu, 
aby konfliktować mieszkań-
ców gminy. 

Organizowane referen-
dum jest wyraźnym atakiem 
w wójta Plezię, którego sku-
teczność działań wzrasta, 
a radnym opozycyjnym od-
dala się możliwość przejęcia 
gminy. 

Pojawia się też pytanie kon-
kretne. KTO zapłaci za refe-
rendum? Aż się ciśnie cytat 
z filmu Rejs. „Pan płaci, Pani 
płaci, społeczeństwo płaci…”. 
Jest wiele potrzeb zgłaszanych 
przez mieszkańców, nowe 
lampy, chodniki, zabawki 
na place zabaw dla dzieci itd. 
Szkoda, że inicjatorzy refe-
rendum chcą za pieniądze 
gminne, nasze, urządzić sobie 
plebiscyt popularności, który 
budżet naszej Gminy obcią-
ży kwotą niemałą, bo oscy-
lującą w granicach 50.000zł. 
Tu powstaje pytanie: Czy na 
prawdę ma być tak jak było?

Tak naprawdę opozycyjnej 
radzie chodzi o jedno 
- odzyskanie władzy 

w Gminie. „Bo my 
chcemy, żeby było tak 

jak kiedyś!”-  jak to 
powiedział na sesji główny 

inicjator referendum 
Robert Grzejdak, to całe 

podsumowanie tego 
referendum. 

Polemika



10 www.legnickiepole.pl

N R  2  ( G R U D Z I E Ń  2 0 2 0 )

Rozmaitości

22 września w sołec-
twie Ogonowice 

odbyły się wybory no-
wego sołtysa, w związku 
z rezygnacją dotychczaso-
wego sołtysa Pani Jadwigi 
Grzejdziak. 

Ustępującemu sołtysowi 
Wójt Gminy Rafał Plezia ży-
czył zadowolenia oraz po-
myślności zarówno w życiu 
osobistym, jak i zawodowym.  
Na podziękowanie za wielo-
letnią ciężką pracę na rzecz 
rozwoju wsi zostały wręczone 

Dnia 16 październi-
ka 2019r. do Urzędu 

Gminy w Legnickim Polu 
wpłynęło pismo miesz-
kańca Gminy Legnickie 
Pole informujące, iż Radny 
Dariusz Szczerba wyko-
rzystuje części działki nr 
181/6 w obrębie Kłębano-
wice (będącą drogą dojaz-
dową do lasu) stanowiącą 
własność Gminy Legnic-
kie Pole, na uprawy rolne 
w ramach prowadzonego 
przez siebie gospodarstwa 
rolnego. 

W toku przeprowadzonego 

Czy radny 
Dariusz Szczerba 
powinien być 
radnym?
Na to pytanie odpowiada sobie dzisiaj wiele osób. 
Jednakże zacznijmy od początku. 

postępowania wyjaśniającego 
ustalono, iż w/w działka gra-
niczy z działkami Dariusza 
Szczerby nr 183 i 181/4 oraz 
z działką innego mieszkańca 
gminy. Z wyjaśnień złożonych 
przez mieszkańców Gminy 
wynika, iż Dariusz Szczerba 
uprawiał co najmniej od 1992 
roku do sierpnia 2020 roku 
połowę działki nr 181/6 od 
strony lasu oraz od roku 2004 
r. do sierpnia 2020 r. część 
działki 181/6. Co roku doko-
nywał zbioru plonów w ra-
mach prowadzonego przez 
siebie gospodarstwa rolnego.  

Przepisy mówią jasno- wy-
gaśnięcie mandatu radnego 
następuje w przypadku na-
ruszenia ustawowego zakazu 
łączenia mandatu radnego 
z wykonywaniem określo-
nych w odrębnych przepi-
sach funkcji lub działalności. 
Taki zakaz ustanowiony zo-
stał w ustawie o Samorzą-
dzie Gminnym, który wprost 
stwierdza, że radni nie mogą 
prowadzić działalności gospo-
darczej na własny rachunek 
lub wspólnie z innymi oso-
bami z wykorzystaniem 
mienia komunalnego gmi-
ny, w której radny uzyskał 
mandat. Jeżeli radny przed 
rozpoczęciem wykonywa-
nia mandatu prowadził tego 
rodzaju działalność gospo-
darczą, jest obowiązany do 
zaprzestania prowadzenia 
tej działalności w ciągu  
3 miesięcy od dnia złożenia 
ślubowania, a niewypełnie-
nie tego obowiązku stanowi 
podstawę do stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu.

Radny Szczerba złożył ślu-
bowanie na sesji Rady Gmi-
ny Legnickie Pole w dniu 

21.11.2018 r.. Miał 3 miesią-
ce na zaprzestanie prowadze-
nia działalności na mieniu 
komunalnym gminy. Zaprze-
stał? Oczywiście, że nie. Po 
za tym na wznowieniu i oka-
zaniu granic miała miejsce 
wizja lokalna, podczas któ-
rej były widoczne pozosta-
łości tegorocznych plonów 
z upraw Dariusza Szczerby. 
Całą procedurą dotyczącą 
granic nieruchomości zajmo-
wał się uprawniony geodeta. 
Po zakończeniu swoich czyn-
ności stwierdził, że granice 
są takie jakie Pan Szczerba 
zaakceptował w roku 1994. 
Co zrobił po tej informacji 
Radny Szczerba? Nie pod-
pisał protokołu! Dlaczego? 
„Bo nie”.

Podsumowując, Radny 
Dariusz Szczerba w ramach 
prowadzonego przez sie-
bie gospodarstwa rolnego, 
wykorzystuje część działki 
dojazdowej do lasu w Kłęba-
nowicach, na uprawy rolne. 
Nic by nie było w tym dziw-
nego gdyby nie fakt, że dział-
ka ta jest własnością Gminy 
Legnickie Pole. 

Mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa Ogonowic
kwiaty i skromny upominek. 

Po uroczystym podziękowa-
niu przystąpiono do przepro-
wadzenia wyborów nowego 
sołtysa. Na kandydatów na 
sołtysa zgłoszono 2 osoby. 
Spośród wszystkich ważnie 
oddanych głosów, stosun-
kiem głosów 26 do 6 na 
sołtysa wybrano Panią Jo-
annę Kulę. 

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy wielu sukcesów oraz 
dalszej pracy na rzecz rozwo-
ju sołectwa Ogonowice.
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Inwestycje

W ramach złożonego wniosku o dofinansowa-
nie z tzw. 2 tury Rządowego Funduszu Inwe-

stycji Lokalnych wyremontujemy drogi w Nowej Wsi 
Legnickiej (obszar przy Kościele i świetlicy wiej-
skiej) oraz w Legnickim Polu (ul. Dientzenhofera, ul. 9 
Kwietnia, ul. Kossak Szczuckiej i ul. Norwida) Dzięki 
przyznanej dotacji poprawimy stan gminnych dróg na 
odcinku prawie 1350 m. 

Kolejne 1 200 000 zł 
na inwestycje!

Dodatkowo wykonamy 
m.in. parkingi, chodniki, 
oświetlenie, a także prace 
remontowo-odtworzeniowe 

kanalizacji deszczowej. Jest 
to przykład na kolejne duże 
inwestycje z wykorzystaniem 
wsparcia środków zewnętrz-

nych. Dzięki takiemu działa-
niu więcej pieniędzy zostaje 
w budżecie gminy, a w konse-
kwencji możemy zrealizować 

jeszcze więcej inwestycji, za-
równo tych małych jak i tych 
dużych- mówi Rafał Plezia 
Wójt Gminy Legnickie Pole.

Żłobek Gminny „Tęczo-
wa Kraina” nabiera co-

raz to ładniejszy wygląd. 
Trwają jeszcze prace we-
wnątrz budynku. 

Obecnie kładziona jest już 
wykładzina na części pod-
łóg. Planowany termin otwar-

Budowa żłobka 
coraz bliżej końca!

cia placówki przewidywany 
jest na I kwartał przyszłego 
roku. Warto zaznaczyć, że 
zadanie jest realizowane w ra-
mach resortowego programu 
„MALUCH + Edycja 2020”, 
z którego otrzymaliśmy do-
tację w wysokości 2 750 000 
złotych.

Grudzień to miesiąc 
niezwykle intensyw-

ny. Dla naszych miesz-
kańców jak i podróżnych, 
w Koiszkowie i Mąkolicach 
zamontowaliśmy nowe 
wiaty przystankowe. 

Nowe wiaty 
przystankowe

Teraz oczekiwanie na trans-
port będzie o wiele bardziej 
przyjemne i przede wszyst-
kim bezpieczne. W Koiszkowie  
w niedługim czasie zostanie 
rozebrany uszkodzony przy-
stanek i wymieniony na nowy.

Wartość inwestycji 
2 750 000 zł
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Inwestycje

Zakończyły się prace 
polegające na konser-

wacji koryta rzeki Koisz-
kówka. 

Zadanie obejmowało m.in. 
oczyszczenie z namułu dna 
cieku Koiszkówka i przepu-
stów, wykoszenie porostów, 
gęstych traw i zadrzewień 
ze skarp i dna, odtworzenie 
i formowanie dwustron-
ne skarp, zachowanie od-
powiednie spadku cieku, 

Droga pokryta jest ma-
są bitumiczną na od-

cinku prawie 800 metrów 
i 3,5 metra szerokości. Wy-
konane zostały m.in. nowa 
nawierzchnia jezdni i zjaz-
dów oraz pobocza z kru-
szywa. 

Koszt Inwestycji to ponad 
420 000,00 zł z czego bli-
sko 160 000,00 zł pochodzi 
z dotacji pozyskanej w ra-

Już niebawem remont 
drogi wewnętrznej 

w Nowej Wsi Legnickiej 
(tzw. Złotniki) na odcin-
ku około 500 m stanie się 
faktem. Obecnie ogłoszo-
ny jest przetarg. Potencjal-
ni zainteresowani mogą 
składać swoje oferty  
do 16 grudnia br. 

Po tym czasie zostanie wy-
brany wykonawca, który 
przedstawi najkorzystniejszą 
ofertę. Po podpisaniu umowy 
będzie mógł rozpocząć prace 
remontowe, na które składa-
ją się następujące elementy: 

Ponad 3 kilometry konserwacji 
koryta rzeki Koiszkówki

usunięcie i utylizacja od-
padów powstałych podczas 
realizacji robót oraz upo-
rządkowanie terenu po ich 
zakończeniu. 

Łączna długość odcinka 
koryta wynosiła 3280 m.  
Realizacja prac została sfi-
nansowana w 94% przez 
PGW Wody Polskie.

Kwota przedsięwzięcia wy-
niosła 82 379,90 zł,  z czego 
wkład Gminy Legnickie Pole 
wyniósł 5000,00 zł.

Zakończyła się 
przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w Raczkowej

mach Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 
z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnoślą-
skiego. 

Inwestycja zapewni dostęp 
do posesji znajdujących się 
wzdłuż drogi, a także po-
prawi dojazd do pól rolnych 
przez sprzęt rolniczy- mó-
wi Rafał Plezia Wójt Gminy 
Legnickie Pole.

Remont drogi 
w Nowej Wsi Legnickiej 
coraz bliżej

wykonanie rozbiórki starej 
nawierzchni jezdni i miejsc 
postojowych, wykonanie no-
wej nawierzchni jezdni i miejsc 
postojowych, regulacja istnie-
jących wpustów, włazów i za-
suw. To jedna z tych inwestycji, 
na które mieszkańcy osiedla 
w Nowej Wsi Legnickiej cze-
kali od wielu lat. Cieszę się, że 
droga, którą codziennie użyt-
kuje ponad 100 mieszkańców, 
wpłynie na poprawę komfor-
tu mieszkańców oraz poprawi 
bezpieczeństwo i wizerunek 
osiedla- mówi Rafał Plezia 
Wójt Gminy Legnickie Pole.

Wartość inwestycji 
82 379,90 zł

Wartość inwestycji 
420 000,00 zł
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Inwestycje

Droga, na której remont 
mieszkańcy Gnie-

womierza czekali od kil-
kudziesięciu lat została 
wyremontowana. 

Długość wyremontowane-
go odcinka  sięga około 850 
m. W ramach inwestycji 
przebudowano również 
przepusty, istniejące zjaz-
dy oraz wykonano utwar-
dzenie poboczy drogowych.  
Dodatkowo zaprojektowano 

Gniewomierz z wyremontowaną drogą

pobocza ziemne o szerokości 
0,75 m. Kwota inwestycji wy-

niosła 1 452 316,10 zł z cze-
go ponad połowa pochodzi 

z dotacji pozyskanej z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 

Wartość inwestycji 
1 452 316,10 zł

Na utrzymanie dróg 
gminnych Gminny Za-

kład Gospodarki Komunal-
nej zakupił prawie 500 ton 
kruszywa. 

W ramach dokonanego za-

Naprawiamy błędy popełnione przez byłego Wójta 
Babuśkę. W tym roku wykonaliśmy kompleksowy 

remont ogrodzenia cmentarza w Koskowicach. Jego 
stan, jak wszyscy pamiętamy, jeszcze kilka miesięcy te-
mu był w opłakanym stanie. Całkowita wartość wyko-
nanych robót wyniosła: 25 584,00 zł brutto

Dodatkowo utwardzono nawierzchnię części alei, którą miesz-
kańcy wykorzystują jako ścieżkę, prowadzącą do nagrobków. Usu-
nięto również korzenie drzew znajdujące się między istniejącym 
ogrodzeniem a nagrobkami.

Prawie 500 ton 
kruszywa na 
utwardzenie dróg

kupu, wykonano pracę pole-
gającą m.in. na utwardzeniu 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych na odcinku Mikoła-
jowice-Taczalin oraz w miej-
scowości Koskowice na ul. 
Jagodowej i Winogronowej.

Poprawa 
wizerunku cmentarza 
w Koskowicach
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Inwestycje

Dzięki znakomitej 
współpracy z inwesto-

rem, dialogowi i wspólnie 
wypracowanym rozwiąza-
niom, budowa Marketu by-
ła w ogóle możliwa. 

Pomimo wielu trudności 
i obostrzeń ze strony GDDKiA 
oraz dzięki dobrej współpra-
cy, udało się otworzyć market 
na terenie naszej gminy. Do-
datkowo Zarząd Dino Polska 
S.A. oficjalnym pismem zło-
żył na ręce Wójta podzięko-
wania za pomoc w realizacji 
całej inwestycji. 

Podziękowanie, które 
wpłynęło na moje ręce jest 
tak naprawdę podziękowa-
niem za zaangażowanie 
urzędników Urzędu Gmi-
ny Legnickie Pole, którzy 
dzięki swojej ciężkiej pracy 
doprowadzili, z jednej stro-
ny do umożliwienia budowy 
marketu, a z drugiej strony 
do zawarcia mocnej współ-
pracy. 

Jak stwierdził zarząd Dino, 
Urząd Gminy jest godnym 
zaufania partnerem bizne-
sowym - mówi Rafał Plezia 
Wójt Gminy Legnickie Pole.  

Market Dino już otwarty!
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Wydarzenia

Uroczystą mszą dzięk-
czynną w Bazylice 

Mniejszej w Legnickim 
Polu oraz konkursem na 
najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy symbolicznie 
zakończono okres żniw 
w gminie Legnickie Pole.

W trakcie nabożeństwa oraz 
podczas okolicznościowych 
przemówień wybrzmiało 
wiele podziękowań. Dożyn-
ki w naszej gminie to dobra, 
wieloletnia tradycja wspól-
nego świętowania. 

Jej nieodłącznym elemen-
tem jest przygotowywanie 
przez sołectwa z zebranych 
w trakcie żniw plonów, wień-
ców symbolizujących uko-
ronowanie ciężkiej pracy 
rolników i ich rodzin. Do 
konkursu przystąpiło 11 
sołectw z gminy Legnic-
kie Pole: Mikołajowice, 
Księginice, Legnickie Pole, 
Gniewomierz, Nowa Wieś 
Legnicka, Biskupice, Racz-
kowa, Taczalin, Koskowice, 
Kłębanowice oraz Barto-

Święto plonów w Gminie Legnickie Pole

19 września w Legnic-
kim Polu odbyła 

się uroczystość Platyno-
wych oraz Złotych Go-
dów. W tym roku jubileusz 
50-lecia pożycia małżeń-
skiego obchodziły 3 pary, 
a jedna para 55-lecie.

    
Listy gratulacyjne, odzna-

czenia i medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie, 
w imieniu Prezydenta RP, 
małżonkom wręczył Rafał 
Plezia Wójt Gminy Legnic-
kie Pole otrzymali: Rozalia 

szów. Wyplecione wieńce 
zachwycały swoją misterno-
ścią, różnorodnością barw 
i kształtów oraz pomysło-
wością ich wykonawców. 
Zwyciężył wieniec z sołec-
twa Raczkowa, kolejno dru-
gie i trzecie miejsca zajęły 
wieńce z sołectwa Barto-
szów i Mikołajowice.

W trakcie tegorocznego 

święta plonów nie mogło 
zabraknąć akcentów ludo-
wych i artystycznych. Na 
przybyłych gości czekały 
występy ludowego zespołu 
,,Nowowianki” oraz Orkie-
stry Dętej z Legnicy.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim przybyłym go-
ściom za obecność w trak-
cie tegorocznego święta oraz 

osobom zaangażowanym 
w organizację. Szczególne 
podziękowania składamy 
dla osób, które poświęci-
ły swój czas i były zaan-
gażowane w wykonanie 
tegorocznych wieńców do-
żynkowych oraz dla delegacji 
wieńcowych reprezentują-
cych swoje sołectwa w trak-
cie tegorocznych dożynek.

 

Platynowe i Złote Gody „Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała 
– dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała.”

i Piotr Tymkowie, Krystyna 
i Wiesław Jędrasikowie, Ha-
lina i Mieczysław Piotrkow-

scy, Władysława i Bronisław 
Sabatowie. Wręczenia doko-
nał, w imieniu Prezydenta 

RP, Rafał Plezia Wójt Gminy 
Legnickie Pole.
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Początek grudnia to 
pracowity czas dla 

wszystkich pomocników 
Świętego Mikołaja. Wie 
o tym doskonale ekipa 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu, która każdego 
roku aktywnie angażu-
je się, by do wszystkich 
grzecznych dzieci Święty 
dotarł na czas. 

W tym roku mikołajkowe 
działania musiały uwzględnić 
specyficzny czas pandemii, 
ale udało się przeprowadzić, 
cieszącą się ogromnym zain-
teresowaniem wśród dzieci, 
akcję „Pocztówka do Święte-
go Mikołaja”. Zainaugurował 
ją wspaniały, świąteczny spot, 

Pocztówka do Św. Mikołaja
zachęcający dzieci, aby wysła-
ły do Mikołaja pocztówkę, a na 
pewno dostaną odpowiedź. I 
tak też się stało. Ustawiona 
przed biurem GOKiSU pięk-
na skrzynka na listy szybciut-
ko zapełniła się kopertami od 
dzieci. Było ich blisko 90! Świę-
ty napisał indywidualny, list 
każdemu dziecku, a gokisowa 
ekipa zadbała, aby listy zosta-
ły dostarczone w świątecznym 
stylu pod wskazany adres. Ak-
cję zakończyło specjalne wy-
danie TV Bejbi Legnickie Pole, 
poświęcone właśnie osobie 
Świętego Mikołaja. Oba świą-
teczne klipy można obejrzeć 
na kanale YouTube Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu. 

Aktualności

Gokisowe elfy pomagały także 
mocno sołeckim Mikołajom. 
Przywiozły prezenty z Biegu-
na Północnego, zadbały o ich 

piękne zapakowanie, a nasz 
biurowy Mikołaj gościł oso-
biście na mleczku i ciastecz-
ku w bartoszowskiej zerówce.  

W październiku 
wszystkie dzieci 

z Publicznego Przedszko-
la w Legnickim Polu mia-
ły okazję do poznawania 
właściwości zdrowotnych 
i walorów smakowych  
owoców oraz warzyw. 

W każdej grupie odbyły 
się zajęcia, które miały na 
celu kształtowanie zdrowych 
nawyków żywieniowych oraz 
zachęcanie  najmłodszych do 
spożywania przynajmniej pię-
ciu porcji dziennie warzyw lub 
owoców.  Przedszkolaki obcho-
dziły Dzień Dyni, Dzień Mar-
chewki oraz Dzień Ziemniaka. 
Dzieci samodzielnie wykona-
ły pyszne soki, surówki, kanap-
ki oraz sałatki, które potem ze 
smakiem wypijały lub zjadały. 
Nie zabrakło też owocowo - wa-

Kolorowe, smaczne oraz zdrowe są 
owoce i jarzyny sezonowe!

rzywnych stworków oraz prac 
plastycznych, które  były piękną 
ozdobą sal oraz przedszkolne-

go holu. Gimnastyka jarzynowa 
oraz tańce też cieszyły się du-
żym zainteresowaniem ze stro-

ny wszystkich przedszkolaków. 
To był naprawdę bardzo zdrowy 
i kolorowy tydzień.
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We wrześniu br. Gmin-
ny Zakład Go-

spodarki Komunalnej 
w Legnickim Polu zakupił 
nowy ciągnik Zetor Proxi-
ma 110 o wartości blisko 
200 000,00 zł. 

Maszyna będzie wykorzysty-
wana wielozadaniowo m.in. 
do zamiatania i odśnieżania 

Nowy ciągnik 
w szeregach GZGK 
w Legnickim Polu

We wrześniu br. w Legnickim 
Polu oraz Nowej Wsi Legnic-
kiej – przy świetlicy wiejskiej 
oraz osiedlu przy ulicy Gnie-
womierskiej- zostały zamon-
towane nowe urządzenia do 

dróg, koszenia obszernych te-
renów zielonych i poboczy, 
wywozu nieczystości płyn-
nych oraz wielu innych za-
dań. 

Będzie również możliwość 
komercyjnego wypożyczania 
ciągnika przez osoby prywat-
ne- mówi Damian Klicki - Pre-
zes GZGK.

Wymiana urządzeń 
na placach zabaw

zabawy dla najmłodszych 
mieszkańców gminy. Wy-
miana urządzeń ma na celu 
podnoszenie atrakcyjności 
i poprawy bezpieczeństwa na-
szych najmłodszych pociech. 

Wartość inwestycji 
200 000,00 zł

26 października Rafał 
Plezia Wójt Gminy 

przekazał nową kosiarkę 
AL-KO Gerate GmbH dla 
Klubu Sportowego Błękit-
ni Koskowice. 

Przekazany sprzęt o warto-
ści prawie 12000,00 zł, zosta-

Nowy sprzęt dla  
KS Błękitni Koskowice

nie przeznaczony do koszenia 
murawy boiska w Koskowi-
cach. W tym sezonie „Błękitni” 
pod wodzą Trenera Władysła-
wa Morocha, ogrywają swoich 
rywali w II Grupie Legnickiej 
A-klasy. Życzymy dalszych suk-
cesów no i przede wszystkim 
awansu do wyższej ligi.

Wartość sprzętu 
12000,00 zł

Inwestycje

Od lewej: Dariusz Kaszczyszyn, Andrzej Tymków i Rafał Plezia 
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Klimat na Czytanie - to 
ogólnopolskie hasło 

tegorocznej Nocy Biblio-
tek- wielkiego święta tych 
instytucji, w niekonwen-
cjonalny sposób zachę-
cające do korzystania 
z zasobów bibliotek jako 
miejsc wspólnych, łą-
czących ludzi, lokalnych 
centrów żywej kultury 
i edukacji. 

I zgodnie z hasłem, w moc-
no klimatycznym nastroju, 
odbyła się 9 października br. 
w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Legnickim Polu nasza 
edycja tego wydarzenia. 

Był quiz literacki, podczas 
którego Uczestnicy wykazali 

15.10 to Międzynaro-
dowy  Dzień Kobiety 

Wiejskiej, ustanowiony rezo-
lucją Zgromadzenia Ogólne-
go ONZ w grudniu 2007 r. 
w celu podkreślenia kluczo-
wej roli kobiet w rozwoju ob-
szarów wiejskich.  

Z tej okazji Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu zorgani-
zował konkurs fotograficzny 
dla Pań  pod nazwą „Kobie-
ta Wiejska w Kadrze Ujęta”. 
Nasze zdolne Panie nadesła-
ły wspaniałe zdjęcia, poka-
zujące różnorodność kobiet 
wiejskich, ich piękno, siłę, 
odwagę i kreatywność.  Po-
niżej zwycięskie fotografie,  
a w celu obejrzenia wszyst-
kich konkursowych prac za-
praszamy na profil GOKiSu 
na Facebooku.

Konkurs fotograficzny 
„kobieta wiejska w kadrze ujęta”

I miejsce 
Pani Anna Sokołowska

II miejsce 
Pani Karolina Wasylewicz

III miejsce 
Pani Ewa Gawęda, 
Pani Marlena 
Grabowiecka-Grygajtis,
Pani Dagmara Gawęda

1 2 3

3 3

Klimat na czytanie
- Noc Bibliotek

się znajomością nie tylko lek-
tur szkolnych, szukanie hasła 
ukrytego pośród książkowych 
stronic, biblioteczna gra plan-
szowa, a także wspólne kino. 

Nie zabrakło również po-
pcornu i słodkich niespo-
dzianek.

Serdecznie dziękujemy 
za przybycie i czekamy na 
kolejną Noc Bibliotek.

    Wielkim powodzeniem 
cieszyły się październiko-
we warsztaty „MATCRAFT 
Matematyka w Minecraft”, 
które odbyły się w Gnie-
womierzu.  

To nowatorski sposób na 
naukę matematyki, opra-
cowany przez inżynierów, 
robotyków oraz programi-
stów Politechniki Wrocław-
skiej. Uczestnicy projektowali 
i budowali roboty, ratowali 
księżniczkę matematyki, po-
znawali podstawy programo-
wania, a przede wszystkim 
doskonale się bawili. Zaję-
cia są świetnym sposobem 
na rozwijanie wyobraźni, 

Matematyka 
w Minecraft

kreatywności i umiejętności 
logicznego myślenia.  Wie-
rzymy, że w niedługim czasie 
przeprowadzimy warsztaty 
w większości sołectw.  
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Lipiec był miesiącem 
wielu atrakcji dla dzieci 

z terenu naszej gminy. Bar-
dzo dużym zainteresowa-
niem cieszył się wyjazd do 
Majalandii. 

Była to fantastyczna po-
dróż do świata pszczółki 
Mai, Gucia i innych posta-
ci znanych z telewizyjnej 
bajki pt. „Pszczółka Maja”. 
W Majalandzie w Kowna-
tach czekały na dzieci liczne 
atrakcje i ekstremalne podró-
że: karuzele, górskie kolejki, 
łodzie w osadzie Wikingów. 
Ten wyjątkowy wyjazd do-
starczył wszystkim wiele ra-
dości i licznych uśmiechów. 

Moc atrakcji w Majalandzie

W niezwykle nastrojo-
wym klimacie odby-

ło się w piątek 04.09.2020 
r. w Legnickim Polu Naro-
dowe Czytanie „Ballady-
ny”. 

W specjalnie na tę okazję 
zaaranżowanej Piwnicy Be-
nedyktyńskiej wspólnie, z po-
działem na role, odczytano 
strofy jednego z najpopular-
niejszych dzieł Juliusza Sło-
wackiego. Była to doskonała 
okazja, by przypomnieć so-
bie nie tylko treść „Ballady-

Narodowe 
czytanie Balladyny

ny”, ale także poznać kilka 
ciekawostek z życia wiesz-
cza oraz obejrzeć wystawę 
zdjęć i tekstów związanych 
ze Słowackim. Doskonała at-
mosfera spotkania - wśród 
malinowych krzaków i w bla-
sku świec - zachwycała uczest-
ników nie tylko pięknymi 
interpretacjami słynnego dra-
matu, ale także wspaniały-
mi stylizacjami. Nie zabrakło 
pysznych malinowych prze-
kąsek oraz  nastrojowej mu-
zyki - również na żywo.

11 listopada 1918 zapa-
miętamy już na za-

wsze....”właśnie tego dnia 
po 123 latach Polska odzy-
skała niepodległość.

Ku pamięci, co roku 11 li-
stopada obchodzimy nasze 
Święto Narodowe – Święto 
Niepodległości. Z tej okazji 
gr V ,,Tygryski” z Przedszkola 
w Legnickim Polu, pod opie-
ką Pani Joanny Sadkowskiej 
i Magdaleny Dykas, jako je-
dyna grupa przedszkolna, 
uczestniczyła w Gminnym 
Przeglądzie Piosenki Patrio-
tycznej ,,Śpiewamy dla Niepod-
ległej”, zorganizowanym przez 
GOKiS w Legnickim Polu.

Z kolei w ramach Między-
narodowego Projektu ,,Pięk-
na Nasza Polska Cała”, którego 
głównym celem jest kształto-
wanie miłości i przynależ-
ności do Polski, ,,Tygryski” 
uroczyście obchodziły świę-
to Niepodległości przez cały 
tydzień. Codzienne poranki 
patriotyczne poświęcone były 
pogłębianiu wiedzy na temat 
symboli narodowych. Grupa 

,,Tygryski” uroczyście 
obchodziły Święto 
Niepodległości

V wykonała różnorodne prace 
plastyczne i utrwalała hymn 
,,Mazurek Dąbrowskiego”. Naj-
większym zainteresowaniem 
cieszył się

,,Dzień Mody Patriotycznej”, 
gdzie głównym przesłaniem 
była prezentacja stylizacji 
w barwach narodowych. 11 
listopada o godz.11:11 przed-
szkolaki wzięły udział w akcji 
,,Niepodległa do Hymnu”. Za-
kończeniem uroczystego dnia 
było złożenie kwiatów i zapa-
lenie zniczy pod masztem, na 
którym powiewa biało-czer-
wona flaga.

Ten dzień przeżyliśmy dum-
nie i z uśmiechem na twarzach, 
jak każdy prawdziwy patriota.
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W czwartek 8 paź-
dziernika br. Wójt 

Gminy Legnickie Pole 
Rafał Plezia gościł Am-
basadora Mongolii w Rze-
czypospolitej Polskiej, 
Nadzwyczajnego i Pełno-
mocnego Dorj Barkghas 
wraz z małżonką. 

Program wizyty obejmował 
zwiedzanie Kapituły Św. Ja-
dwigi Śląskiej w Legnickim 
Polu, zwiedzanie Muzeum 
Bitwy Legnickiej w Legnic-
kim Polu oraz spacer polami, 
na których prawdopodobnie 
rozegrała się słynna bitwa 
z 1241 roku. 

Na zakończenie spaceru, 
Ambasador z małżonką, 
przedstawiciele urzędu oraz 
zaproszeni goście udali się 
na uroczysty obiad w świetli-
cy wiejskiej w Księginicach, 
który został zorganizowany 
przez Gospodarzy wsi- Sołty-
sa Jacka NIedbałę oraz jego 
małżonkę Iwonę Niedbałę.

Uroczyste zakończenie 
spotkania nastąpiło na sali 
bankietowej przy ul. Bene-
dyktynów w Legnickim Polu, 
gdzie można było posłuchać 
prelekcji dr Agaty Bareja-Sta-
rzyńskiej pt. „Mongołowie: 
z Azji do Europy, XIII-
-XXI w.”. Najważniejszymi 
punktem uroczystości było 
otwarcie sekcji mongolskiej, 
którego dokonał Ambasador 
Mongolii Ekscelencja Dorij 
Barkhas oraz Wójt Gminy 
Legnickie Pole Rafał Plezia. 
W trakcie uroczystości został 
podpisany list intencyjny 
w sprawie zawiązania współ-

Nawiązanie współpracy 
z Ambasadą Mongolii

pracy pomiędzy Gminą Le-
gnickie Pole a Ambasadą 
Mongolii w Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 

Głównym założeniem za-
równo nowo powstałej sekcji 
działającej przy GOKiS jest 
upamiętnienie słynnej Bitwy 
pod Legnicą z 1241 r., któ-
ra została stoczona między 
chrześcijańskimi rycerzami 
dowodzonymi przez Henry-
ka Pobożnego II, a wojska-
mi z imperium mongolskich 
koczowników. - Jest to do-
bra płaszczyzna do poszu-
kiwania wiedzy i tworzenie 
nowych relacji.  Mamy na-
dzieję, że pomoże nam to 
rozwinąć turystykę w opar-
tą o bitwę z 1241 r., a także 
samo wydarzenie związa-
ne z jej inscenizacją. Pod-
pisanie listu intencyjnego 
jest pierwszym krokiem do 
owocnej współpracy - mówi 
Rafał Plezia Wójt Gminy Le-
gnickie Pole.

W trakcie 
uroczystości 
został podpisany 
list intencyjny 
w sprawie zawiązania 
współpracy 
pomiędzy Gminą 
Legnickie Pole 
a Ambasadą Mongolii 
w Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
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Pod koniec lipca br. na 
kempingu odbyło się 

spotkanie autorskie z byłą 
mieszkanką Legnickiego 
Pola, Kamilą Mitek. 

Bohaterka „Pikniku literac-
kiego”, bo tak nazywało się 
wydarzenie, po ciepłym przy-
jęciu przez czytelników swej 
pierwszej powieści „Na śnia-
danie…tort szpinakowy”, wy-
dała właśnie drugą książkę, 
zatytułowaną  „Pożar w mo-
jej głowie”.

W promieniach zachodzą-
cego słońca, na rozłożonych 
na trawie kocykach, Uczest-
nicy pikniku mieli okazję 
dowiedzieć się, jak przebie-
gała praca nad nową powie-
ścią, opowiadającą o losach 
strażaczki Doroty, o jej pery-

„Piknik Literacki” czas zacząć

We wrześniu, na tere-
nach zielonych przy 

Bazylice Mniejszej w Le-
gnickim Polu odbył się 
Plener Artystyczny pod 
hasłem „Legnickie Pole 
1241. 

Podczas imprezy uczestni-
cy mogli poznać i spróbować 
swoich sił w różnych dzie-
dzinach sztuki, a pomagali 
im w tym specjaliści- Jolanta 
Ubysz (malarstwo), Dariusz 
Dembiński (rzeźba w kamie-
niu) oraz Zbigniew Rachwal-
ski (rzeźba w drewnie). 

Plener zgromadził wielu 
zainteresowanych, którzy 

Plener artystyczny 
- Legnickie Pole 1241

przez cały dzień tworzyli 
niepowtarzalne prace arty-
styczne, utrzymane w du-
chu Bitwy pod Legnicą. 

Powstały piękne obrazy 
i ciekawe rzeźby. Kto wie, 
może w tym gronie jest ja-
kiś przyszły artysta- ma-

larz lub rzeźbiarz? Jedno 
jest pewne - talentu i zaan-
gażowania uczestnikom nie 
brakowało.

petiach zawodowych i ser-
cowych. Autorka zdradziła, 
skąd czerpała inspiracje, na 
jakie trudności napotkała, 
jak wyglądał proces pisa-
nia, a także uchyliła rąbka 
tajemnicy, mówiąc, o czym 
będzie jej kolejna powieść… 
A skoro „Pożar…”, to na pik-

niku nie mogło zabraknąć 
i strażaków. Ekipa z OSP Le-
gnickie Pole przygotowała 
atrakcje nie tylko dla naj-
młodszych. 

Była kurtyna wodna, za-
wody w przeciąganiu liny 
(drużyna Pisarki vs Straża-
cy), czy zwiedzanie wozu, 

ale także chrzest strażacki, 
który musiała przejść Pani 
Kamila. 

Nie zabrakło również cza-
su na wspólne pieczenie 
kiełbasek i rozmowy przy 
ognisku, o literaturze i nie 
tylko. Było miło, wesoło 
i piknikowo.
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Czwartek 20.08.2020 
r. na długo pozosta-

nie w pamięci dzieci z na-
szej gminy. W tym właśnie 
dniu, na campingu w Le-
gnickim Polu odbyła się 
prawdziwa rycerska rywa-
lizacja. 

Zespoły: Templariuszy, Dru-
żyna Feniksa oraz Szalonych 
Mongołów stoczyły między 
sobą pełen emocji i rywali-
zacji turniej ,,Legnickie Pole 
1241 Potyczki Dziecięce”. Krę-
ciołka, skoki w workach, 
wojna na poduszki oraz prze-
ciąganie liny to część turnie-
jowych atrakcji. Nie zabrakło 
także wspólnych, integracyj-
nych zabaw jak: układanie 
puzzli gigant, jengi czy bu-
dowy zamku. Wszystko to 
było uatrakcyjnione prezen-
tacją mongolskiej jurty z jej 
całym wyposażeniem przez 

Stokrotka, Kaktus oraz 
Róża to bohaterowie 

przedstawienia jakie odby-
ło się na zakończenie wa-
kacji w Legnickim Polu. 

Spektakl w wykonaniu Te-
atru Kultureska pod tytułem 
„Bukiet talentów”, to opo-
wieść o łące, która jest do-
mem naszych kwiecistych 
bohaterów, jednak jest suk-
cesywnie zanieczyszczana 
przez ludzi. Kwiaty postana-
wiają użyć swoich talentów, 
aby wpłynąć na postawy ludzi 
i nauczyć ich dbania o przy-

Legnickie Pole 1241 
- Potyczki Dziecięce

Stowarzyszenie Historyczno-
-Eksploracyjne Księstwa Le-
gnickiego z Legnickiego Pola 
oraz prezentacją uzbrojenia 
rycerskiego, a także pokazową 

walką między: mongolskim 
wojownikiem, a Henrykiem 
Pobożnym, w którego rolę 
wcielił się Pan Marek Mojec-
ki. Na zakończenie rywaliza-

cji czekało wspólne ognisko 
i pieczenie kiełbasek, a także 
wręczenie uczestnikom za-
bawy pamiątkowych medali 
i dyplomów. 

Przedstawienie teatralne na zakończenie wakacji
rodę. Segregacja odpadów, 
oszczędzanie prądu to eko za-
gadnienia, które w artystycz-
ny sposób były przedstawione 
najmłodszym w trakcie spekta-
klu. Po zakończeniu spektaklu, 
na przybyłych gości czekały 
jeszcze dodatkowe atrakcje. 
Stowarzyszenie ,,Dobroczyńcy” 
przygotowało warsztaty two-
rzenia kwiatowych kompozycji 
zaś „Stowarzyszenie Legnickie 
Pole” obdarowało wszystkich 
najmłodszych uczestników 
spektaklu smaczną i chrupią-
cą przekąską. Każde dziecko 
otrzymało również do zaba-

wy wykonane przez załogę 
Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Legnickim Polu 

z balonów barwne: kwiatki, 
dinozaury, pieski i inne ma-
skotki.
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W listopadzie odbył się Gminny Przegląd Piosenki 
Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie”, organi-

zowany przez GOKiS w Legnickim Polu. 

Ze względu na aktualną sy-
tuację, wydarzenie odbyło się 
bez udziału publiczności, 
wspaniałe występy- a było 
ich czternaście- zostały za-
rejestrowane i udostępnione 
widzom w formie filmu.  Prze-
gląd zgromadził Uczestników 
w każdym wieku, byli to za-
równo soliści, jak i grupy wo-
kalne, którzy zaprezentowali 
własne aranżacje najpiękniej-
szych pieśni patriotycznych, 
nie zapominając przy tym o wspaniałych stylizacjach.  Jury 
postanowiło o przyznaniu nagród:
Przedszkole:
WYRÓŻNIENIE - Grupa „Tygryski” pod opieką 
Magdaleny Dykas oraz Joanny Sadkowskiej
KLASY 0 – 3
1. Soliści
WYRÓŻNIENIE - Bianka Wasilewska
2. Grupy wokalne
I MIEJSCE - Grupa wokalna pod opieką Karoliny Stopyry
II MIEJSCE - Grupa wokalna pod opieką Aleksandry Pawlik
KLASY 4 – 8
1. Soliści
I MIEJSCE - Lourenco Diogo
II MIEJSCE - Katarzyna Wan
III MIEJSCE - Natalia Malik
WYRÓŻNIENIE - Jacek Żarczyński
2. Grupy wokalne
WYRÓŻNIENIE - Grupa wokalna z Zespołu 
Kyczera pod opieką Katarzyny Czapli
DOROŚLI
1. Soliści
I MIEJSCE – Piotr Żółkiewski
II MIEJSCE - Maja Majchrzak
III MIEJSCE - Paulina Kusik
III MIEJSCE - Rozalia Medwid
2. Grupy wokalne
WYRÓŻNIENIE - Zespół KEBZ z Koskowic

Serdecznie gratulujemy Laureatom i dziękujemy Uczest-
nikom. A wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli występów 
konkursowych, zapraszamy na gokisowego facebooka, gdzie 
znajduje się pełny zapis występów.

Oświata

Śpiewam 
mojej ojczyźnie

16 września w sali GO-
KiS przy ul. Bene-

dyktynów, uroczyście 
wręczono stypendium 
Wójta Gminy Legnic-
kie Pole dla uzdolnionych 
uczniów. 

Uhonorowano 34 uczniów 
w tym; 29 za wysokie wyni-
ki w nauce, 5 za osiągnięcia 

Stypendium 
Wójta rozdane

13 października br. na-
stąpiło uroczyste 

wręczenie Nagrody Wójta 
Gminy Legnickie Pole, ma-
jące na celu uhonorowanie 
ciężkiej pracy i wyróżnia-
jących się działań Nauczy-
cieli w naszej gminie.  

Przypomnijmy, że z wnio-
skiem o przyznanie nagrody 
dla Dyrektora może wystą-
pić m.in. rada pedagogiczna 
i rada rodziców, natomiast 
z wnioskiem o przyznanie na-
grody dla nauczycieli może 
występować m.in. dyrektor 

naukowe, 4 za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej i 5 za osiągnię-
cia sportowe. Pula środków 
przeznaczonych na ten cel 
wyniosła 15.900 zł. Wszyst-
kim nagrodzonym uczniom 
gratulujemy i mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku spotka-
my się w jeszcze większym 
gronie.

Nauczyciele z nagrodami
szkoły, po pozytywnym za-
opiniowaniu przez radę pe-
dagogiczną. W tym roku, na 
wniosek wyżej wymienio-
nych, nagrodę otrzymali:

- Pani Dorota Anklewicz- 
Siczek oraz Pani Bożena 
Ulc- nagrodę Wójta dla Dy-
rektorów

- Pani Sylwia Ożga oraz Pa-
ni Emilia Saczyńska- nagrodę 
Wójta dla Nauczycieli

 Wszystkim nagrodzonym 
gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów zawodowych 
i osobistych.
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Każdego roku we wrze-
śniu obchodzony jest 

Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka. Święto to zo-
stało ustanowione, aby 
podkreślić wagę edukacji 
przedszkolnej w wycho-
waniu i rozwoju dzieci. 

Na ten dzień nauczycielki 
z Przedszkola w Legnickim 
Polu przygotowały wiele 
atrakcji i niespodzianek dla 
wszystkich przedszkolaków. 
Dzieci brały udział w kon-

Dzień 
Przedszkolaka

kursach, zabawach rucho-
wych, tańcach oraz zajęciach 
plastycznych. Nie zabrakło 
również zabaw chustą ani-
macyjną, gry na dzwonkach 
diatonicznych oraz Bum Bum 
Rurkach. 

Ten dzień minął w bardzo 
przyjaznej i wesołej atmosfe-
rze, a na zakończenie wspól-
nych zabaw dzieci otrzymały 
pamiątkowe medale „super 
przedszkolaka” oraz bańki 
mydlane.

Już we wrześniu ucznio-
wie kl. 5a wraz z wy-

chowawczynią Bożeną 
Błasińską wybrali się do 
Kudowy Zdrój na „zieloną 
szkołę”. 

W czasie trzydniowego  po-
bytu uczestniczyli w zajęciach  
z zakresu edukacji ekologicz-
niej, regionalnej i zdrowot-
nej. Dodatkową atrakcją były 
zabawy ruchowe w basenie 
oraz terapia pitna w Pijalni 
Wód Mineralnych. Podczas 
pieszych wędrówek można 
było podziwiać piękno regio-
nu Ziemi Kłodzkiej. Ucznio-
wie mieli okazję zapoznać się 
z bogatymi zbiorami w Mu-
zeum Zabawek oraz wzięli 
udział  w warsztatach, pod-

Jesienna wędrówka

czas których każdy z nich 
wykonał drewnianą figurkę. 
Ciekawe zajęcia odbywały 
się także w Ekocentrum Par-
ku Narodowego Gór Stoło-
wych w Kudowie. Następnie 
młodzi wędrowcy udali się 
do Kaplicy Czaszek w Wam-
bierzycach. Ciekawą lekcją 
historii w terenie była też 
wyprawa w okolice Pomni-
ka Trzech Kultur, upamiętnia-
jącego wspólne losy czeskich, 
niemieckich i polskich miesz-
kańców tych ziem. 

Nieodzownym elementem 
edukacji zdrowotnej były 
codzienne spacery po Par-
ku Zdrojowym. Pogoda i na-
stroje dopisały, podróżnicy 
pełni werwy i zapału wrócili 
do nauki!

Święto, obecnie, jest 
obchodzone już w 108 

krajach. Ta inicjatywa, ob-
chodzona 15 września, 
ma na celu pobudzać kre-
atywność, pomysłowość 
uczniów, zachęcać ich do 
tworzenia. 

W tym roku również dzieci 
z Przedszkola w Legnickim Po-

Międzynarodowy 
Dzień Kropki 

lu poznały historię małej Va-
shti, która dzięki małej kropce 
i nauczycielce plastyki odkry-
ła swój talent. Nauczycielki 
chcąc zainspirować swoich 
wychowanków przygotowa-
ły wiele zabaw rozwijających 
i pobudzających pomysło-
wość oraz twórcze myślenie. 

Przedszkolaki opowiada-
ły o swoich talentach oraz 
mocnych stronach, układa-
ły różne postaci z kropek oraz 
kodowały. Powstały też pięk-
ne i wyjątkowe zakropkowane 
prace, które ozdobiły przed-
szkolny korytarz. To był na-
prawdę wyjątkowy i pełen 
kropek dzień.
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Święto Pluszowego 
Misia jest najsympa-

tyczniejszym świętem dla 
wszystkich dzieci i przypa-
da na 25 listopada. 

Przedszkolaki z Legnickie-
go Pola zawsze  z niecierpli-
wością czekają na ten dzień. 
W tym roku ze względu na 
pandemię świętowanie wy-
glądało trochę inaczej, ale 
i tak wszyscy świetnie się ba-
wili. Dzieci nie mogły przy-
nieść ze sobą do przedszkola 
pluszowych maskotek, ale 
 w zamian za to kreatywne 

Święto Pluszowego Misia

W dniu 26 sierpnia po-
nad trzydzieścioro 

dzieci z naszej gminy od-
wiedziło Młyn Zawadka. 

Jest to jedno z nielicznych 
i ciekawych miejsc, gdzie ak-
tywny wypoczynek na łonie 

nauczycielki, zaproponowały 
misie papierowe, które bar-
dzo spodobały się przed-
szkolakom. 

Podobnie jak w latach ubie-
głych dzieci poznały historię 
powstania święta oraz cie-
kawostki dotyczące niedź-
wiedzi. Ponadto brały udział 
w zajęciach muzycznych, 
matematycznych i rucho-
wych. 

Wszystkie przedszkola-
ki wykonały również prace 
plastyczne przedstawiające 
znane z bajek misie. To był 
naprawdę fajny dzień.

Zwiedzanie Młynu Zawadka
przyrody można połączyć ze 
wspaniałą zabawą w pięknym 
wiejskim klimacie. Ciekawost-
ką dla dzieci było zwiedzanie 
z Panią Anią, przewodniczką 
starego Młyna. Przewodnicz-
ka opowiadała z pasją młyń-
skie historie oraz przybliżyła 

dzieciom gatunki zbóż na 
naszych polskich polach. 
Pod okiem doświadczo-
nych instruktorów, dzieci 
podzielone na II grupy, ry-
walizowały w dyscyplinach 
sportowo – zręcznościowych 
takich jak: rzut podkową, 

slalom w workach, bieg ze 
spadochronem, przeciąga-
nie liny, narty 2 – osobowe, 
tor przeszkód. Po trudach 
uczestnictwa w konkuren-
cjach i rozdaniu dyplomów 
dla grup, dzieci mogły zjeść 
przepyszne ruskie pierogi.
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Po przedwczesnym zakończeniu sezonu 2019/2020 
spowodowanym atakiem pandemii wszystkie kluby 

utrzymały się w swoich ligach. 

Sierpień był miesiącem, w którym wszystkie kluby wznowiły rozgrywki. KS Legnickie Pole, 
Zryw Kłębanowice, Orzeł Mikołajowice i Błękitni Koskowice. Te kluby reprezentują Gminę Le-
gnickie Pole w ligowych rozgrywkach i sytuację tych klubów chcemy Państwu przedstawić: 

KS Legnickie Pole
KS Legnickie Pole rozpoczął przygotowania do sezonu pod wodzą nowego trenera. Po rezy-

gnacji poprzedniego Szkoleniowca – Dariusza Skwarka, nowym trenerem został Kamil Jasiński. 
Zespół został wzmocniony kilkoma nowymi zawodnikami, jednak z klubu odeszło też kil-
ku ważnych dla Klubu piłkarzy.

Na inaugurację sezonu KS Legnickie Pole podejmował Gości z Jeżowa Sudeckiego i zain-
kasował pierwszy komplet punktów! Po remisie w Gryfowie Śląskim nadeszła seria porażek 
Klubu z Legnickiego Pola. Mimo walki i zaangażowania na boisku przeciwnicy okazywali 
się lepsi o kilka bramek… aż do ostatniego weekendu września. Wtedy to właśnie odbył 
się wyjazdowy mecz z Karkonoszami Jelenia Góra –zdecydowany faworyt, Lider tabeli, 
niepokonany na swoim stadionie od kilkunastu spotkań podejmował KS Legnickie Pole 
i to drużyna z Legnickiego Pola cieszyła się ze zwycięstwa. 

Październikowe granie rozpoczęło się od 11 kolejki. Rozgrywki IV Ligi kontynuowaliśmy 
już 3 października i na własnym stadionie podopieczni Kamila Jasińskiego podejmowa-
li rezerwy 1-Ligowego Chrobrego Głogów. Pierwsi bramkę zdobyli zawodnicy KS-u, a na 
listę strzelców wpisał się niezawodny Adam Wasilewski. Niestety było to jedyne trafienie 
Legnickiego Pola, a goście z Głogowa odpowiedzieli 4 bramkami. Po tej kolejce epidemia 
pokrzyżowała plany wszystkim tym, którzy w sobotnie i niedzielne popołudnia spędza-
li czas na świeżym boisku, dopingując swoje zespoły. Wprowadzono ograniczenia, a na 
trybuny wrócił znów demony z wiosny i mecze rozgrywane były od tego momentu bez 
kibiców na trybunach. W takich właśnie okolicznościach rozgrywał się mecz 11 paździer-
nika w Ścinawie. Miejscowa Odra była nieosiągalna dla Legnickiego Pola. 9-1 nie pozo-
stawia wątpliwości, który zespół dominował na boisku. Szansą na punkty był mecz ze 
Spartą Grębocice. W tym meczu nie brakowało emocji, zwrotów akcji, bramek dla obu 
zespołów ale brakło znów tego co w piłce, na samym finiszu liczy się najbardziej - punk-
tów dla Legnickiego Pola. KS Legnickie Pole 3-5 Sparta Grębocice. Przedostatnie spo-
tkanie podczas październikowych meczów to najczarniejszy dzień w historii KS-u. 24 
października stało się coś, co wydawać by się mogło niemożliwe. 13 straconych bramek 
w jednym meczu, 2 strzelone gole i to tyle coi chcielibyśmy napisać o tym spotkaniu. 
Ostatni weekend października i mecz KS Legnickie Pole z Górnikiem Złotoryja. Scenariusz 
bardzo podobny do poprzednich spotkań. Rozpoczęcie meczu, kilkanaście minut gry i rywal 
wychodzi na prowadzenie. Kamil Kaliciak zdobył gola, pokonując Mateusza Wolińskiego. 
Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0-1, ale druga część spotkania całkowicie zmie-
niła wynik!

Najpierw Filip Kukułka wywalczył rzut karny, który na bramkę zamienił Marcin Wasilew-
ski, a 10 minut przed końcem meczu fantastycznie zza pola karnego strzelił Kamil Adach 
i wybuch radości zebranych za ogrodzeniem kibiców oznajmił sąsiadom, że piłka wpadła 
do siatki. Górnicy próbowali odrobić straty, jednak grając w osłabieniu, nie zdołali odrobić 
strat i zespół Eugeniusza Oleśkiewicza wyjechał bez zdobyczy punktowej.

Po 15 kolejkach IV Ligi KS Legnickie Pole zajmuje 18 miejsce z ilością 10 punktów.

Poniżej prezentujemy komplet wyników:
KS Legnickie Pole 2 – 1 Lotnik Jeżów Sudecki

Gryf Gryfów śląski 2 - 2 KS Legnickie Pole

Podsumowanie sezonu piłkarskiego 2019/2020
KS Legnickie Pole 2 - 5 Stal Chocianów

Prochowiczanka Prochowice 5 - 1 KS Legnickie Pole
KS Legnickie Pole 4 - 6 Mewa Kunice

Konfeks Legnica 4 - 1 KS Legnickie Pole
KS Legnickie Pole 0 - 4 Leśnik Osiecznica
Włókniarz Leśnia 3 - 1 KS Legnickie Pole

KS Legnickie Pole 0 - 3 Apis Jędrzychowice
Karkonosze Jelenia Góra 0 - 1 KS Legnickie Pole

Ks Legnickie Pole 1 - 4 Chrobry Głogów
Odra Ścinawa 9 - 1 Ks Legnickie Pole 

Ks Legnickie Pole 3 - 5 Sparta Grębocice
Sparta Rudna 13 - 2 Ks Legnickie Pole 

Ks Legnickie Pole 2 - 1 Górnik Złotoryja
Orkan Szczedrzykowice 2 - 1 Ks Legnickie Pole 

Ks Legnickie Pole 0 - 4 Kuźnia Jawor
Orla Wąsosz 1 - 2 Ks Legnickie Pole 

VSB Zryw Kłębanowice
Jedynym „rodzynkiem” w klasie okręgowej jest zespół prowadzony przez Dominika Łysa-

ka. Mowa oczywiście o Zrywie Kłębanowice. Wzmocniony w przerwie między rozgrywkami 
Zryw, o którym mówiło się, że może być „Czarnym Koniem” rozgrywek klasy okręgowej, 
pierwszą ligową porażkę odniósł… w pierwszym meczu. Wyjazdowe spotkanie z Płomie-
niem Radwanice, zakończyło się porażką 0-5. 

W drugiej kolejce do Kłębanowic przyjechał Grom Gromadzyń-Wielowieś. Również tym 
razem na boisku nie brakowało bramek, ale z tą różnicą, że to Zryw mógł cieszyć się z kom-
pletu „oczek”. Łatwa wygrana 4-0 mogła dawać nadzieję na kolejne zdobycze punktowe 
i pozycję w czubie tabeli, ale po bezbramkowym remisie z Gwardią Białołęka nastąpiła seria 
porażek. Lepsi od zespołu z Kłębanowic okazywali się kolejno Kaczawa Bieniowice, Sokół 
Jerzmanowa, Przyszłość Prusice oraz Iskra Kochlice. Dopiero 8 kolejka przerwała serię me-
czów bez zdobyczy punktowej, a przełamanie nastąpiło w meczu z Zawiszą Serby. Było to 
drugie domowe zwycięstwo, a Zryw po 8 kolejkach zdobył 7 punktów.

Zawodnicy Zrywu wrzesień zakończyli zwycięstwem 3-1 nad Zawiszą Serby i z apetytem 
na kolejne zwycięstwo szykowali się na kolejne spotkanie w Klasie Okręgowej. 3 Paździer-
nika, w Przemkowie zmierzyli się z Zametem. Pierwsi bramkę zdobyli gospodarze, ale to 
Zryw był bliższy zwycięstwa w tym meczu. Dopiero w samej końcówce bramkę na wagę 
remisu zdobył Cerolewicz i droga powrotna do Kłębanowic na pewno odbywała się ze spo-
rym niedosytem. Zryw „stracił” 2 punkty na własne życzenie.

Niedzielne popołudnie, 11 października było kolejną okazją na kolejne punkty. W tym 
dniu odbył się mecz z Odrą Chobienia, która do tej pory wygrała raptem 3 spotkania, a zmo-
tywowany Zryw pojechał na mecz zmotywowany i żądny 3 oczek! Zespół rozpoczął mecz 
ambitnie, nie brakowało na murawie walki. W 30 minucie czerwoną kartką ukarany został 
popularny „Słaby” jednak nie podłamało to zespołu gości i po rzucie karnym mogli cieszyć 
się z pierwszej bramki w tym meczu. Rzut karny na gola zamienił Marcin Kowalski, a kilka 
minut przed końcem spotkania, wynik ustalił Cyza pokonując bramkarza Odry strzałem 
z dystansu! Ważne zwycięstwo, komplet punktów i radość po meczu były na pewno waż-
nym aspektem przed meczem z liderem tabeli gdyż to właśnie zawodnicy Iskry Księginice 
byli kolejnym rywalem zespołu z Kłębanowic. 

Ten mecz jednak nie rozpoczął się po myśli Zrywu. Bramki na początku pierwszej oraz 
drugiej połowy wyprowadziły lidera tabeli na prowadzenie. Mogliśmy się jednak przeko-
nać, ze Zryw walczy do końca i nawet z liderem potrafi pokazać, że są bardzo ambitnie 
grającym zespołem. Najpierw bramkę kontaktową zdobył Kociszewski, a do wyrównania 
doprowadził Lech pakując piłkę do siatki!

Ostatnie październikowe spotkanie to wyjazd do Góry i potyczka z Pogonią. Zwycięstwo 
2-1 sprawiło, że VSB Zryw Kłębanowice dopisał sobie 15-ty punkt w tabeli i obecnie pla-
suje się na 9 miejscu.
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Listopad to miesiąc zakończenia rozgrywek na poziomie Klasy Okręgowej. Zryw ten mie-
siąc rozpoczął od przegranej. Mecz z Górnikiem Lubin rozgrywany był przy gęstej mgle, 
która utrudniała komfortowe granie, ale to nie przeszkodziło zawodnikom obu drużyn 
w rozegraniu wielu akcji bramkowych. Pierwszą bramkę zdobył Cyza z rzutu karnego, wy-
prowadzając Zryw na prowadzenie. Pierwsza połowa to zasłużone prowadzenie zawod-
ników z Kłębanowic. Druga połowa to jednak zupełnie inna historia. Najpierw rzut karny, 
później 2 kolejne bramki dla Górnika i mecz był praktycznie rozstrzygnięty ale Nikodem 
najpierw zdobył bramkę kontaktową, a później 3 szanse na wyrównanie zostały zmarno-
wane i wynik już nie uległ zmianie.

11 listopada był dla Kłębanowiczan dniem świętowania. Nie tylko z okazji przypadają-
cego na ten dzień Święta Niepodległości. Wyjazdowe spotkanie z Chojnowianką Chojnów 
zakończyło się pewnym zwycięstwem Zrywu. Chojnowianie co prawda zdołali zdobyć 
bramkę, jednak to Zryw zdobył ich aż 3. Był to ostatni mecz, po którym mogli dopisać so-
bie komplet punktów ponieważ ostatni mecz w tym roku zakończył się porażką z przed-
ostatnim w tabeli GKS Męcinka.

Zryw Kłębanowice zakończył rundę z 18 punktami, co daje 10 pozycję w tabeli.

Poniżej prezentujemy komplet wyników:
Zryw Kłębanowice 1-1 Zamet Przemków

Odra Chobienia 0-2 Zryw Kłębanowice
Zryw Kłębanowice 2-2 Iskra Księginice

Pogoń Góra  1-2 Zryw Kłębanowice
Zryw Kłębanowice 2-3 Górnik Lubin

Chojnowianka Chojnów 1-3 Zryw Kłębanowice
Zryw Kłębanowice 0-1 GKS Męcinka

Orzeł Mikołajowice
Trochę inne nastroje mają sympatycy drużyny z Mikołajowic. Ich miejscowy Orzeł zaczął od 

wysokiej wygranej na wyjeździe w Gościsławiu wygrywając 8-1, ale później stracili punkty 
w dwóch kolejnych meczach, kolejno w Granowicach, gdzie o jedną bramkę lepszy okazał 
się zespół Rodła, a następnie na boisku Unii Miłoradzice, skąd wrócili z bagażem 4 bramek. 
Dopiero 4 kolejka okazała się szczęśliwa dla kibiców w Mikołajowicach. Na swoim obiekcie 
podejmowali rezerwy Kaczawy Bieniowice i pewnie pokonali rywali strzelając 4 bramki. 
Radość Orła trwała tylko tydzień. Następne trzy mecze zostały zakończone porażkami tra-
cąc punkty z Rezerwami Kuźni Jawor, Bazaltem Piotrowice i Albatrosem Jaśkowice. Orzeł 
Mikołajowice zajmuje 10 miejsce z ilością 6 pkt. Trzymamy kciuki za drużynę z Mikołajowic 
i wierzymy że Orzeł poszybuje w górę tabeli. Powodzenia

W październiku drużyna z Mikołajowic rozpoczęła z wysokiego C, w 8 kolejce na wła-
snym terenie wygrał z Parkiem Targoszyn 1 – 0 zdobywając komplet punktów, tydzień 
później Orzeł poszybował do Wiadrowa mierząc się z tamtejszą Nysą strzelając na boisku 
rywala aż 6 bramek inkasując kolejne 3 pkt. , w 10 kolejce odbył się gminny mecz der-
bowy w Koskowicach z Błękitnymi. Był to zacięty mecz, ale to gospodarze wyszli z niego 
z podniesionymi głowami wygrywając z Orłem 3 – 1. Kolejny mecz ze Spartą Parszowice, 
pewne zwycięstwo 3 – 0.

 Listopad dla Orła zaczął się od porażki, mecz Czarni Dziewień - Orzeł Mikołajowice zakoń-
czył się wygraną gospodarzy 4 – 1, komplet 3 punktów Orzeł zdobył ogrywając LZS Lipa 2 
– 1 , w przedostatniej kolejce rundy jesiennej grający w kratkę Orzeł Mikołajowice poległ 
w Różanej z Wilkami 4 – 1, na zakończenie jesieni padł bezbramkowy remis z Tęczą Kwietno.

Po 15 kolejkach drużyna z Mikołajowic zajmuje 10 miejsce w tabeli gromadząc na swo-
im koncie 19 pkt. Strzelając 28 bramek i tracąc 31. Komplet punktów zdobywali 6 razy, 8 
razy schodzili pokonani i raz remisowali. 

Poniżej prezentujemy komplet wyników:
Zjednoczeni Gościsław 1 - 8 Orzeł Mikołajowice

Orzeł Mikołajowice 1 - 2 Rodło Granowice
Unia Miłoradzice 5 - 1 Orzeł Mikołajowice

Orzeł Mikołajowice 4 - 1 Kaczawa II Bieniowice
Kuźnia II Jawor 3 - 0 Orzeł Mikołajowice

Orzeł Mikołajowice 0 - 3 Bazalt Piotrowice

Albatros Jaśkowice 2 - 0 Orzeł Mikołajowice
Orzeł Mikołajowice 1 - 0 Park Targoszyn
Nysa Wiadrów 2 - 6 Orzeł Mikołajowice 

Błękitni Koskowice 3 - 1 Orzeł Mikołajowice 
Orzeł Mikołajowice 3 - 0 Sparta Parszowice

Czarni Dziewień 4 - 1 Orzeł Mikołajowice 
Orzeł Mikołajowice 2 - 1 LZS Lipa

Wilki Różana 4 - 1 Orzeł Mikołajowice 
Orzeł Mikołajowice 0 - 0 Tęcza Kwietno

Błękitni Koskowice
Błękitni Koskowice głównym faworytem do awansu? Pod wodzą Trenera Władysława 

Morocha, Koskowiczanie ogrywają raz po raz swoich rywali w II Grupie Legnickiej A-kla-
sy. Po drodze na sam szczyt tabeli wygrali wszystkie swoje spotkania, a zaczęło się w Lipie 
gdzie LZS nie miał szans z Błękitnymi. Tydzień później pierwszy mecz na własnym bo-
isku i tym razem to Bazalt Piotrowice musiał uznać wyższość Koskowic przegrywając 5-2. 
Warto zwrócić uwagę na mecz 6 kolejki, w którym to Błękitni Koskowice nie mieli litości 
dla zawodników Parku Targoszyn aplikując im 8 goli, nie tracąc przy tym ani jednego gola. 
Na czele tabeli po siedmiu kolejkach bardzo wyraźnie i zasłużenie jest drużyna z  Koskowic 
z ilością 21 pkt. Gromiąc rywali, czasami wyglądało to jak na treningu, piłkarze Błękitnych 
niemal w każdym meczu urządzali kibicom festiwal goli czego dowodem jest ich dotych-
czasowy dorobek 37 bramek przy tym tracąc tylko 10. Koskowicki czołg nie zatrzymuje się 
w walce o awans do klasy okręgowej i październikowe mecze były doskonałym tego dowo-
dem. Najpierw 7 bramek zapakowanych Nysie Wiadrów, która już w pierwszej połowie zo-
stała zdekompletowana i sędzia zmuszony był przedwcześnie zakończyć spotkanie. Kolejna 
3 punkty zdobywane były najpierw w wyjazdowym meczu z Rodłem Granowice, a później 
z Orłem Mikołajowice. Mecze kolejno 4-1 i 3-1 umocniły Błękitnych w fotelu Lidera A klasy. 
Dość nieoczekiwanie, passa zwycięstw została przerwana w meczu z Unią Miłoradzice, choć 
trzeba przyznać, że będąca na 3 pozycji Unia postawiła Koskowicom trudne warunki i oba 
zespoły podzieliły się punktami, ale to nie podłamało zespołu trenera Morocha i już w na-
stępnej kolejce zgarnęli komplet oczek. Tym razem pokonanym zespołem byli przyjezdni 
z Parszowic. Sparta co prawda zdobyła 2 bramki w tym meczu, ale Koskowice strzelili ich aż 
4. Również rezerwy Kaczawy Bieniowice nie potrafiły chociażby nawiązać walki. Wynik 8-0 
mówi sam za siebie. Przedostatnia kolejna rundy jesiennej to dla Błękitnych mecz z Czarny-
mi Dziewień. Oba zespoły zdołały strzelić po 1 bramce i Błękitni zaliczyli drugi remis w całej 
rundzie jesiennej. 12 zwycięstw, 2 remisy i brak porażki. Wynik doprawdy imponujący ale 
przed Koskowicami zostało jeszcze jedno, piekielnie trudne spotkanie z rezerwami IV-ligowej 
Kuźni Jawor, który tego dnia pauzował w rozgrywkach 4 Ligi. Wzmocnieni zawodnikami 
z pierwszego zespołu, rezerwy zespołu z Jawora pokonały zespół Błękitnych 1-0 i niestety 
Koskowice zakończyły zmagania w roku 2020 porażką. 

1 miejsce w tabeli, 38 punktów, 65 strzelonych bramek (najwięcej w lidze) oraz 17 stra-
conych (najmniej ze wszystkich zespołów) i 4 punkty przewagi nad drugim zespołem.  
Błękitni Koskowice nie biorą jeńców i wzięli sprawy w swoje ręce - Okręgówka w następ-
nym sezonie!

Poniżej prezentujemy komplet wyników:
LZS Lipa 0 – 3 Błękitni Koskowice

Błękitni Koskowice 5 – 2 Bazalt Piotrowice
Wilki Różana 3 – 5 Błękitni Koskowice

Błękitni Koskowice 6 – 1 Albatros Jaśkowice
Tęcza Kwietno 0 – 2 Błękitni Koskowice
Błękitni Koskowice 8 – 0 Park Targoszyn

Zjednoczeni Gościsław 4 - 8 Błękitni Koskowice
Błękitni Koskowice 7 - 0 Nysa Wiadrów

Rodło Granowice 1 - 4 Błękitni Koskowice 
Błękitni Koskowice 3 - 1 Orzeł Mikoławice
Unia Miłoradzice 1 - 1 Błękitni Koskowice  

Błękitni Koskowice  4 - 2 Sparta Parszowice
Kaczawa II Bieniowice 0 - 8 Błękitni Koskowice  

Błękitni Koskowice  1 - 1 Czarni Dziewień
Kuźnia Jawor II  1 - 0 Błękitni Koskowice  
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Rozmaitości

Poziomo:
3) mieszkają w nim mnisi.
5) otacza ośmiokątny pawilon na terenie zespołu 
klasztornego.
9) ... historii, czyli bardzo cenny zabytek.
11) duży, wielonawowy kościół.
15) Święta ..., patronka świątyni.
17) święte miejsce, do którego przybywają pielgrzymi.
18) styl architektoniczny dominujący w ozdobach 
świątyni.
19) świątynia.
21) księżna, żona tragicznie zmarłego księcia Henryka, 
fundatorka klasztoru.
22) ośmiokątny budynek zdobiący ogród.
25) był nim architekt Kilian Ignacy Dientzenhofer, 
autor projektu zespołu klasztornego.
27) stół ofiarny do odprawiana mszy, często bogato 
zdobiony.
29) malowidła tynkowe na ścianach i suficie świątyni.
30) ... Damian Asam, malarz z Bawarii, autor dzieł 
z poprzedniego określenia.
32) zakonnicy kojarzeni z klasztorem w Legnickim 
Polu.
33) w ozdobnych ramach, na ścianach świątyni.
34) ... Bitwy Legnickiej, mieści się w budynku kościoła 
pod wezwaniem Trójcy Świętej.

Pionowo:
1) wieje w Tatrach.
2) interesują ornitologów.
3) bohaterstwo, męstwo.
4) ... wietrzna, choroba zakaźna.
6) pokój, w którym aktor przygotowuje się do występu.
7) muzeum pod gołym niebem.
8) narodowa gra Amerykanów (pisownia spolszczona).
10) mieszkanka Frankfurtu, Drezna.
11) stoją na czele diecezji.
12) pamięci – to amnezja.
13) podróż boeingiem.
14) porozumienie zawarte przez kilka partii (... 
rządząca).
16) mozolnie zbiera grosz do grosza.
20) odremontowanie budynku lub odmalowanie 
pokoju.
22) rabuś spod czarnej bandery.
23) lany w andrzejki.
24) płowe samice z sawanny.
26) drzewa iglaste.
28) szef uniwersytetu.
30) artyzm, maestria wykonania dzieła.
31) ... Odrzański, miasto między Głogowem a Nową 
Solą.
32) zespół Beaty Kozidrak.

Wyrazy wpisywane poziomo są powiązane ze sobą tematycznie. Litery w kolorowych polach, czytane kolejno rzędami, utworzą rozwiązanie.

Opracował: Leszek Rydz

Historyczna perełka Legnickiego Pola

W 2019 roku legnicki 
oddział PTTK usta-

nowił nową Odznakę Kra-
joznawczą Legnickie Pole. 
Dzięki współpracy z gmi-
ną Legnickie Pole w 2020 
roku odznaka powstała fi-
zycznie jako „kwiat”. 

Każdy z płatków stano-
wi kolejny stopień odznaki, 
a jest ich aż pięć. Popular-
ne Legnickie Pole, Srebrne 
Legnickie Pole, Złote Le-
gnickie Pole, Miłośnik Le-
gnickiego Pola, Bitwa pod 
Legnicą 1241. Odznakę mo-
że zdobywać już pięciolatek 
zdobywając na pierwszy sto-
pień zaledwie 5 punktów. Wy-
starczy więc odwiedzić w 1 
dzień Muzeum Bitwy Le-
gnickiej, Bazylikę Mniejszą 
pw. Św. Jadwigi (również we 
wnętrzu) oraz pomnik przy-

Kwiatowa odznaka krajoznawcza
rody Lipa Henryka i można 
otrzymać Popularne Legnic-
kie Pole. Pierwsze odznaki zo-
stały wykonane przez gminę 
i nie trzeba ich wykupywać, 
więc warto się śpieszyć. 

Pierwsze nadania Popular-
nego Legnickiego Pola już 
nastąpiły. Pierwszą odznakę 
otrzymał Paweł Wybierała – 
Członek Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i Prezes 
Dolnośląskiej Organizacji 
Turystycznej. Drugą ks. Wło-
dzimierz Gucwa – proboszcz 
Parafii Podwyższenia Święte-
go Krzyża i św. Jadwigi w Le-
gnickim Polu. 

Kolejne odznaki wręczył wi-
ceprezes legnickiego PTTK 
Marek Rabski podsumowu-
jąc: Jest to perła wśród odznak

Odznakę otrzymał również 
Ambasador Mongolii Dorij 

Barkhas wraz z małżonką En-
khee Tumurbaatar, Marcin 
Makuch – Dyrektor Muzeum 
Miedzi w Legnicy, Iwona Suł-
kowska - Muzeum Bitwy Le-
gnickiej, Paweł Bojko – prezes 
Fundacji Paucis Verbis oraz 
rekonstruktorzy Bitwy na Le-
gnickich Polach 1241: Marek 
Mojecki, Dariusz Dembiński, 
Bartosz i Magdalena Błądek, 

Mariusz Majchrzak i Paweł 
Kata.

Zachęcamy do zdobywania 
odznaki, więcej informacji 
znajduje się tutaj:

 https://legnickiepole.pl/
dla-turysty/odznaka-pttk-le-
gnickie-pole/  oraz w Oddzia-
le PTTK Legnica, Muzeum 
Bitwy Legnickiej i Urzędzie 
Gminy Legnickie Pole. 


