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Nadszedł długo wyczekiwany czas odpoczyn-
ku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Odby-
ło się zakończenie roku szkolnego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Legnickim Polu. 
Wójt Gminy Rafał Plezia odwiedził po raz 
kolejny Szkołę Podstawową w Bartoszowie, 
aby pogratulować uczniom i życzyć uda-
nych wakacji oraz wielu sukcesów w nauce.  
15 uczniów z 1 klasy zostało wyróżnionych 
dyplomem oraz nagrodami za udział w pro-
jekcie „Dolnoślązak umie pływać”.
Następnie w Legnickim Polu odbył się uroczy-
sty apel 8 klas. 41 uczniów w tym dniu opu-
ściło mury naszej szkoły. Uczniowie, którzy 
osiągnęli najwyższe wyniki w nauce otrzymali 
świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książ-
kowe oraz dyplomy. Wójt Gminy pogratu-
lował wszystkim zgromadzonym osiągnięć 
w nauce oraz życzył szerokich horyzontów 
w dążeniu do nowych celów edukacyjnych.

W Legnickim Polu nie ma nudy! A  przekonują 
się właśnie o tym uczestnicy letnich półkolo-
nii, realizowanych jako wspólna inicjatywa 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego   i   Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu  w Legnickim 
Polu. Na dzieci czeka ciekawy  program, a każ-
dy dzień pełen jest letnich atrakcji i wakacyj-
nych przygód. Realizowane są twórcze warsz-
taty plastyczne, wyjścia do muzeum, wesołe 
i kreatywne zabawy plenerowe, ale także po-

uczające wycieczki- do Miłkowic-Wioski Ko-
lejarzy oraz do kopalni uranu w Kowarach. 
Odbyły się również zawody strażackie, z któ-
rych nikt nie wyszedł suchy (koloniści okazali 
się bezwzględnymi przeciwnikami dla na-
szych Strażaków), a także warsztaty kulinar-
ne, z których nikt nie wyszedł głodny- a być 
może w którymś z uczestników obudziły one 
pasje i talent do gotowania. W półkoloniach 
bierze udział łącznie 60 dzieci. 

I oto mamy referendum. Tutaj warto 
byłoby się zastanowić kto, co? Po co? 
I dlaczego? Myślę, że to najlepszy czas, 
aby wyjaśnić ten mechanizm wszyst-
kim Mieszkańcom. Bo przecież nie ma 
powodu do organizacji referendum 
w gminie, ponieważ nigdy wcześniej 
nie było realizowanych tylu inwesty-
cji, jak w ciągu ostatnich 2 lat. 

Sesje Rady Gminy jasno i wyraźnie pokazują, 
kto jest w grupie radnym opozycyjnym i komu 
marzy się władza absolutna.  Inicjatorem jest 
„grupa interesu”, ludzie którzy chcą władzy 
i współpracują  z radnymi opozycyjnymi. Tu-
taj nikt nie ma żadnych wątpliwości. Więc jak 
to wymyślono? Od samego początku radni 
opozycyjni podsycają konflikt pomiędzy radą 
i wójtem. W rzeczywistości chodzi o jedno 
pozbycie się Wójta Gminy Rafała Plezi. Samo 
referendum w sprawie jego odwołania jest 
nierealne, bo nie byłoby frekwencji. 

W moim przekonaniu, gdyby radni opozycyjni 
mieli cywilną odwagę rozwiązania konfliktu, 
to referendum w sprawie odwołania wójta 
zorganizowaliby uchwałą Rady Gminy. Wte-
dy mielibyśmy konflikt rozwiązany. Bo gdyby 
referendum, w sprawie odwołania wójta było 
nieskuteczne, to automatycznie, rada gminy 

zostałaby rozwiązana i nie byłoby problemu. 
Teraz doszło do sytuacji, że „grupa interesu” 
chce się wysłużyć Mieszkańcami. Widzę jed-
nak, że Mieszkańcy nie dadzą się nabrać. I sta-
le słyszę „Panie wójcie jesteśmy za panem 
i nie idziemy na żadne referendum” 

WAKACYJNA PRZYGODA  
ROZPOCZĘTA! MIESZKAŃCY  

W MALINACH?

Letnie półkolonie w Legnickim Polu

Urząd Gminy w Legnickim Polu wrócił do 
normalnego trybu pracy. Od maja każdy 
może przyjść osobiście i załatwić sprawy 
w poszczególnych wydziałach. 
W trosce o zdrowie wszystkich Mieszkańców 
gminy oraz pracowników Urzędu prosimy 
o założenie maseczki ochronnej oraz dezynfekcję 
rąk przed wejściem do budynku. 

CZAS PRACY URZĘDU:

poniedziałek  
od 07.30 do 15.30

wtorek  
od 07.30 do 16.30

środa 
od 07.30 do 15.30

czwartek  
od 07.30 do 15.30

piątek 
od 07.30 do 14.30

Urząd Gminy Legnickie Pole  
jest otwarty od poniedziałku 
17.05.2021 r.   

aktualności OKIEM WÓJTA

Jak ją zapewnić? Dodano jeszcze Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Legnickie Pole.  
Bo jedni chcą odwołania rady, a „grupa interesu” chce odwołania wójta. Więc może się nazbiera więcej 
osób. Tylko, żeby odwołać radę potrzebnych jest 1505  głosów,  a do odwołania wójta mniej: 1420.  
Więc wójt jest bardziej zagrożony niż rada. Opozycja nie wzięła pod uwagę tylko jednego, że 
Mieszkańcy mają swój rozum i rozgryźli wydumaną strategię inicjatorów. I już słyszę „Ja na  żadne 
referendum nie idę!”. Miło mi to słyszeć z ust zwolenników rozwoju gminy, zwolenników inwestycji   
a zwłaszcza MOICH ZWOLENNIKÓW. Dziękuję za te słowa. 
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W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników 
ruchu gmina przystąpi do przebudowy dróg 
w zakresie jezdni i chodników oraz budowy 
przejść dla pieszych wraz z oświetleniem 
dedykowanym na terenie miejscowości 
Gniewomierz, Księginice, ul. Asama w Legnic-
kiem Polu oraz Strachowice. W partnerstwie 
z powiatem do przebudowy dróg w obsza-
rze skrzyżowań w miejscowości Księginice 
i Gniewomierzu za rondem  zostabie wykona-
ny dodatkowo nowy bezpieczny przystanek 
komunikacyjny wyposażony w peron. 

Przejścia dla pieszych należą do grupy stref, 
dla których istnieją dodatkowe wymaga-
nia oświetleniowe. W realizowanych przez 
gminę zadaniach na odcinkach dróg zloka-
lizowanych zarówno w obszarze Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu, 
hali sportowej oraz boiska sportowego wielo-
funkcyjnego przy ul. Asama jak również przy 
skrzyżowaniu dróg powiatowych w Księgini-
cach, przy rondzie i planowanym peronie au-
tobusowym w Gniewomierzu oraz na osiedlu 
mieszkaniowym w Strachowicach planuje się 
wykonanie oświetlenia dedykowanego. 
Przejście dla pieszych musi być widoczne 
w różnych warunkach atmosferycznych i po-
rach doby. Oświetlenie przejścia dla pieszych 
powinno jednocześnie zapewniać kierowcy 
właściwe warunki rozpoznania sytuacji dro-
gowej i obserwacji sylwetki pieszego, a piesze-
mu właściwe warunki obserwacji otoczenia 
i zbliżających się pojazdów.
Celem projektów jest zorganizowanie bez-
piecznego, sprawnego i wygodnego przecho-
dzenia pieszym przez jezdnię. Rozwiązanie 
to stanowi podstawowy warunek urządzenia 
dróg i ulic zapewniających bezpośrednią do-
stępność do obiektów i przestrzeni publicz-
nych przy nich zlokalizowanych.  

Zadania objęte dofinansowaniem do których 
Gmina Legnickie Pole przystąpi do realizacji 
zadań związanych z:

1)  Przebudowa drogi gminnej w Gniewo-
mierzu odcinek od Wierzbiaka do Ronda 
w zakresie jezdni chodników i wyniesione-
go doświetlonego przejścia dla pieszych.

We wniosku o dofinansowanie zadania w ra-
mach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na przejściach dla pieszych ujęto 
nowe wyniesione przejście dla pieszych mają-
ce na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych 
jako uczestników ruchu. Istniejące przejście 
w pobliżu ronda zostanie zlikwidowane. Nie 
zapewnia ono tak wysokiego poziomu bezpie-
czeństwa dla użytkowników oraz nie umożli-
wia kompletnej obsługi - w stanie istniejącym 
jest zakończone 50 cm opaską, która nie ma 
powiazania z innymi chodnikami/ciągami. 

Nowo zaprojektowane wyniesione przejście 
będzie dowiązane do dotychczas istniejącego 
chodnika     oraz chodnika który ma powstać 
w pasie drogi powiatowej w celu dojścia do 
zatoki autobusowej. Tak zaprojektowany 
układ umożliwi poprawę bezpieczeństwa oraz 
umożliwi mieszkańcom bardziej funkcjonalną 
komunikację. Odcinek poddany przebudowie 
wyniesie ok. 140 m.b.

2)  Przebudowa drogi gminnej ul. Asama 
w Legnickim Polu odcinek od Sali gim-
nastycznej do skrzyżowania z ul. Matejki 
w zakresie jezdni chodników i wyniesio-
nego doświetlonego przejścia dla pieszych. 
Odcinek poddany przebudowie wyniesie 
ok. 380 m.b. 

3)  Przebudowa drogi gminnej w miejsco-
wości Strachowice w zakresie jezdni 
chodników i wyniesionego doświetlonego 
przejścia dla pieszych. 
Odcinek poddany przebudowie wyniesie 
ok. 300 m.b. 

4)  Przebudowa skrzyżowania dróg powiato-
wych nr 2176D i 2202D w miejscowości 
Księginice w zakresie jezdni chodników 
i wyniesionego doświetlonego przejścia 
dla pieszych. 
Odcinek poddany przebudowie wyniesie 
ok. 350 m.b. 

5)  Przebudowa drogi powiatowej w Gniewo-
mierzu na odcinku od ronda na odcinku 
do skrzyżowania z drogą gminną wraz 
z wykonaniem dodatkowo nowego bez-
piecznego przystanku komunikacyjnego 
wyposażonego w peron.  
Odcinek poddany przebudowie wyniesie 
ok. 180 m.b.

Już wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi 
powiatowej w Koskowicach. Inwestycja jest 
niezwykle oczekiwana przez Mieszkańców 
całej Gminy Legnickie Pole. Dopiero obecna 
kadencja wójta Legnickiego Pola Rafała Plezi, 
przyniosła dopilnowanie zakończenia prac pro-

jektowych, porozumienie z władzami powiatu 
legnickiego i w konsekwencji udało uzyskać się 
wsparcie finansowe na naprawę drogi powia-
towej w miejscowości Koskowice. Pod uwagę 
wzięty został odcinek 1,459 km. w relacji Le-
gnica – Ujazd Górny. W zakresie współpracy 

Gminy Legnickie Pole z powiatem legnickim 
na to przedsięwzięcie przeznaczona została 
dotacja w łącznej wysokości 6.607.666,50 zł., 
z czego z budżetu Gminy Legnickie Pole prze-
znaczono niebagatelną kwotę 1.682.500,00zł 
w 2021 roku i drugie tyle w 2022r. 

W kwietniu tego roku, w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg Gminie Le-
gnickie Pole przyznano dofinansowanie na 
budowę i naprawę kolejnych dróg w naszej 
Gminie. Kwota sięga blisko 555.694 zł. 
i stanowi 50% udziału w całości zaplano-
wanych do realizacji inwestycji. To kolejne 
przedsięwzięcie, które przyczyni się do grun-

townej naprawy dróg gminnych. Tym razem 
przebudowana zostanie ulica Dientzenhofe-
ra i 9-kwietnia w Legnickim Polu. W chwili 
obecnej trwają prace związane z ukończe-
niem dokumentacji projektowej, kolejnym 
krokiem będzie wybór wykonawcy w trybie 
zamówień publicznych i rozpoczęcie realiza-
cji prac budowlanych. 

Bezpieczniej w Księginicach, Legnickim Polu, 
Gniewomierzu i Strachowicach 

Naprawa drogi w Koskowicach

Ciąg dalszy naprawy dróg gminnych

W LSSE będzie luźniej 
Rozpoczynamy przebudowę drogi nr 14 
w Nowej Wsi Legnickiej w obszarze LSSE 
Legnickie Pole.

Podpisano porozumienie z LSSE na przebudo-
wę drogi gminnej nr 14 w obrębie Nowej Wsi 
Legnickiej. Mając na względzie potrzebę polep-
szenia dostępności terenów Legnickie Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, usprawnienia dowozu 
pracowników przedsiębiorstw położonych na 
terenie Podstrefy oraz konieczność poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie 
Podstrefy- w celu optymalizacji m. in. warunków 

inwestycyjnych położonych na terenie Podstre-
fy, a w konsekwencji spowodowania rozwoju Le-
gnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wzrostu 
gospodarczego LSSE S.A. oraz Gminy Legnickie 
Pole Gmina Legnickie Pole oraz Legnicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna zadeklarowały wolę 
współrealizacji w latach 2021-2022 zadania 
inwestycyjnego pn.: „Projekt i budowa drogi 
gminnej w podstrefie Legnickie Pole". Wartość 
szacunkowa zadania określona została na kwo-
tę ogółem blisko 1 mln złotych. Z czego wkład 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wy-
niesie blisko 90 % wartości zadania, a Gmina 

Legnickie Pole poniesie koszt w wysokości 10 % 
wartości zadania. W której skład wchodzi doku-
mentacja projektowa, koszt robót budowlanych 
oraz koszt nadzoru inwestorskiego w trakcie re-
alizacji zadania.  
Zakres zadania dotyczy budowy jezdni 7m sze-
rokości. Ponadto cały odcinek drogi zostanie 
oświetlony oraz wyposażony w chodnik i ścież-
kę rowerową, powstanie również zajezdnia 
postojowa dla autobusów liniowych. Zadanie 
bezpośrednio skomunikuje Gminę z Miastem 
Legnica przez nowy przejazd kolejowy do LSSE 
Legnica. 

 555.694 zł 

6.607.666,50 zł
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W porozumieniu ze Starostwem w Legnicy 
Gmina Legnickie Pole współuczestniczy w re-
alizacji  zadania polegającego na budowie chod-
nika w pasie drogi powiatowej w miejscowości 
Mikołajowice. 

W chwili obecnej prace są na ukończeniu. Za-
danie dotyczy przede wszystkim budowy chod-
nika o szerokości 2,0 m z kostki betonowej 
wzdłuż całej miejscowości Mikołajowice. Chod-
nik zlokalizowano wzdłuż istniejącego chodni-
ka ziemnego obramowanego do strony jezdni 
granitowym krawężnikiem. Istniejący krawęż-
nik granitowy w razie możliwości wykorzystano 
powtórnie, wymiana krawężnika na nowy mia-
ła na uwadze estetykę nawierzchni. 
W miejscach istniejących zjazdów wykonano 
zjazdy o szerokości 5,0 m, zjazdy dostosowano 
do istniejących bram. Ze względu na istniejącą 
w miejscowości sieć kanalizacji deszczowej gra-
witacyjnej, nie przewiduje się budowy nowej 
sieci a jedynie modernizację (wymianę) istnieją-
cych wpustów deszczowych z odcinkami przy-
łączy do istniejących studni kanalizacyjnych 
oraz budowę nowych wpustów z wpięciami 

również do istniejącej sieci. W ramach roz-
budowy sieci planuje się jedynie wykonanie 
nowego odcinka kanalizacji deszczowej od-
wadniającego plac z peronem oraz zatoką 
autobusową w centrum miejscowości (koło 
kościoła). Na początku wsi (od strony auto-
strady) przewiduje się odprowadzenie wód 
deszczowych bezpośrednio do rowu poprzez 
ściek pod chodnikowy korytkowy. Istniejącą 
sieć kanalizacji deszczowej zostanie na całej 
długości odmulona i udrożniona. 
Na prośbę mieszkańców miejscowości doko-
nano wykonania dodatkowych zjazdów nie-
uwzględnionych w projekcie. Roboty ziemne 
ukazały dawny system kanalizacji deszczo-
wej, który bezwzględnie wymagał wymiany. 
W ramach zadania dodatkowo wykonane 
zostały  kolejne odcinki chodników oraz pero-
nów dla komunikacji autobusowej.

Na okoliczność zawartego porozumienia 
z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego 
na potrzeby przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 323 (dawna DK3) w Nowej Wsi Legnickiej 
w zakresie budowy chodnika w całej miej-
scowości. Wykonana jest już dokumentacja 
techniczna, która po zatwierdzeniu podle-
ga opiniowaniu przez zarządcę drogi. W ra-
mach zadania planuje się również dodatkowo 
montaż inteligentnego systemu sygnalizacji 

świetlnej spowalniającego ruch pojazdów. 
Ponadto w miejscowości zmianie ulegnie 
dotychczasowa organizacja ruchu mająca na 
celu ograniczenie prędkości kierowców. Nasz 
wniosek o dofinansowanie znalazł się na za-
szczytnym drugim miejscu z jedną z najwyż-
szych dotacji w województwie. Roboty bu-

dowlane rozpoczną się w IV kwartale 2021r 
i zakończą  II etapem w roku 2022.
Zadanie powiązane jest również z wykona-
niem stosownych normatywnych zjazdów na 
okoliczność dostosowania komunikacji dla 
budowy marketu Dino oraz myjni samocho-
dowej w miejscowości.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
po zweryfikowaniu złożonych wniosków 
o udzielenie dotacji oraz w oparciu o kryteria 
zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego oraz na podstawie Planu zadań re-
kultywacyjnych na rok 2021, z budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego udzielił w 2021 roku 
pomoc finansową w  formie dotacji celowych 
oraz dotacje celowe na finansowanie ochrony, 
rekultywacji i  poprawy jakości gruntów rol-
nych. Gminie Legnickie Pole przyznano pomoc 
finansową w formie dotacji celowej na zadanie 
pod nazwą: "Raczkowa- Mąkolice droga do-
jazdowa do gruntów rolnych" w wysokości 
256 600 zł. Dzięki realizacji przedsięwzię-
cia dojdzie do powstania drogi utwardzonej 
w masie asfaltowej dającej możliwość skróce-
nia czasu dojazdu poprzez bezpośrednie połą-
czenie dwóch miejscowości. Droga wyposa-
żona będzie w mijanki, normatywne pobocza, 
a system rowów przydrożnych zostanie odbu-
dowany. Fizyczna realizacja zadania nastąpi 

po żniwach. Zgodnie z zgłaszanymi potrzeba-
mi mieszkańców Mąkolic w ramach zadania 

wybudowane zostaną kanały technologiczne 
dla instalacji światłowodowej.

Wielkimi krokami zbliża się 
rozbudowa remizy strażackiej 
w miejscowości Taczalin.

Gmina w porozumieniu z druhami z OSP Ta-
czalin przygotowała już projekt budowlany 
na rozbudowę obiektu. Zadanie bezpośred-
nio powiązane jest z możliwością stworzenia 
dodtakowego miejsca garażowego dla nowe-
go auta dla jednostki na które to pozyskano 
blisko 400 tys. zł dofinansowania ze środków 
budżetu Państwa. Sam obiekt remizy zostanie 
przystosowany do potrzeb druhów. 
W dobudówce znajdzie się miejsce na biuro, 
szatnie oraz węzeł higieniczno-sanitarny. 

Chodnik w Mikołajowicach 

Będzie chodnik w Nowej Wsi Legnickiej 

Raczkowa -Mąkolice droga dojazdowa  
do gruntów rolnych

Nowy blask remizy w Taczalinie

Budowa chodnika 
w pasie drogi powiatowej 
na odcinku 450 m 
w zakresie zjazdów, 
skrzyżowań wraz 
z wymianą elementów 
kanalizacji deszczowej 
-wartość 650 000 zł 
(dofinansowanie z Gminy 
Legnickie Pole ok. 
325 000 zł) 

Budowa dwustronnego 
chodnika na obszarze 
całej miejscowości wzdłuż 
drogi wojewódzkiej 
do stacji Shell oraz 
KFC na odcinku 700 
m – kwota 1 100 000 
zł (dofinansowanie 
550 000 zł DSDiK)
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Nowa kosiarka bijakowa

W kwietniu br. Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Legnickim Polu zakupił nową 
kosiarkę bijakową do ciągnika Zetor Proxima. 
Maszyna ma uniwersalne zastosowanie. Będzie 
wykorzystywana do ścinania i rozdrabniania 
roślin, a także obcinania grubych chwastów, 
krzaków i samosiejek drzew. Najczęściej wyko-
rzystywana jest do koszenia nieużytków i przy-
drożnych poboczy dróg.

Już w kwietniu  pracownicy GZGK przy wykorzy-
staniu nowo zakupionego urządzenia rozpoczęli 
wykonywanie prac związanych z koszeniem 
poboczy dróg gminnych, w pierwszej kolejności 
w miejscowości Legnickie Pole, Gniewomierz – 
Psary. Prace były kontynuowane w pozostałych 
sołectwach w maju. 

Uzupełnienie ubytków masą asfaltową

Zima to najmniej łaskawa pora roku dla na-
wierzchni jezdni. Nagłe zmiany temperatury, 
mrozy i liczne opady deszczu oraz śniegu powo-
dują wiele ubytków. Wykonanie drogi z pew-
nością przyczyni się do bezpieczeństwa oraz 
jakości życia Mieszkańców sołectwa Koskowice. 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Le-
gnickim Polu wykonał uzupełnienie ubytków 
w nawierzchni asfaltowej drogi gminnej.

Po okresie zimowym wyraźne uszkodzenia nie 
ominęły również drogi w Bartoszowie nagmin-
nie uczęszczanej przez mieszkańców Legnicy 
i wykorzystywanej jako dojazd do Strefy Ekono-
micznej i tam właśnie  prowadzone były prace 
poprawiające stan drogi gminnej.

W następnym etapie poprawiono nawierzchnie 
w Gniewomierzu, na odcinku Gniewomierz-Psa-
ry, Nowa Wieś Legnicka, Koiszków - Mąkolice, 
Lubień, Kłębanowice, Strachowice - Mikołajowi-
ce i na bieżąco są usuwane uszkodzenia zgłasza-
ne przez mieszkańców.

Uszkodzenie rurociągu w Taczalinie

22.04.2021 do GZGK w Legnickim Polu wpły-
nęło zgłoszenie o uszkodzeniu mechanicznym 
rurociągu w miejscowości Taczalin. Do zdarze-
nia doszło w trakcie prac wykonywanych przez 
pracowników firmy wykonującej światłowody. 
Z relacji pracowników wynikało, że natrafili na 

rurociąg, którego nie było w projekcie. Awaria 
zostało usunięta po kilku godzinach pracy.

Wycinka krzewów 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej inten-
sywnie pracował nad wycinką krzewów Gnie-
womierz – Psary. Prace były wykonywane rów-
nież w miesiącu maju w granicach dróg rolnych 
na terenie gminy. Prace przyczyniły się do popra-
wy komfortu życia Mieszkańców, tych space-
rujących pieszo, oraz poruszających się ruchem 
komunikacyjnym.

GZGK informuje Legnickie Pole  
przejdzie  
rewitalizację!
Decyzją Wójta Gminy Rafała Plezi Gmina przystąpiła 
do programu „Wzorcowa Rewitalizacja”. Legnickie 
Pole zostanie objęte projektem planu odnowy, który 
opracują krajowi eksperci. To kolejny bardzo ważny 
krok do zmiany przestrzeni publicznej w centrum 
Legnickiego Pola.

14 kwietnia 2021 roku rozstrzygnięto nabór gmin do programu 
wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitali-
zacja”. Gmina Legnickie Pole, jako jedna z dwóch gmin na Dolnym 
Śląsku, zakwalifikowała się do projektu i przejdzie rewitalizację na 
obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym. Jest nam nie-
zmiernie miło i jesteśmy przeszczęśliwi, że spośród 96 formularzy 
zgłoszeniowych, los uśmiechnął się do nas. Warto wspomnieć, że 
uwzględnione zostanie dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób 
służący przezwyciężeniu problemów społecznych i infrastruktu-
ralnych. Rewitalizacja będzie dotyczyła w głównej mierze centrum 
Legnickiego Pola.

Zakończyły się prace projektowe dla 
budowy sieci wodno- kanalizacyjnej 
w rejonie ul. Matejki i ul. Długosza.

Po wnikliwej analizie i dokonaniu in-
wentaryzacji istniejących odcinków sieci, 
przyłączy, studni podjęte zostały działa-
nia mające na celu likwidację pajęczyn 
w postaci indywidualnych odcinków. Ca-
łość nowo wybudowanej infrastruktury 
doprowadzi do możliwości przyłączenia 
większej ilości podmiotów co pozwoli na 
rozwój budownictwa w Gminie i samym 
Legnickim Polu.  W rejonie skrzyżowania 
ul. Matejki i Piastowskiej zostanie posa-
dowiona przepompownia ścieków sani-
tarnych.

W ramach wieloletniego Programu „SE-
NIOR+” otrzymaliśmy kolejne, trzecie 
dofinansowanie na stworzenie i wypo-
sażenie Klubu Seniora. Trzeci Klub Se-
niora powstanie w świetlicy wiejskiej 
w Bartoszowie. Dotacja przyznana 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej dla naszej Gminy opie-
wa na kwotę 180.541,12zł. Z myślą 
o naszych najstarszych Mieszkańcach 
Gminy, mamy w zamiarze opracowa-
nie miejsca, w którym każdy senior 
poczuje się wyjątkowo. Będzie możli-
wość aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym, a także obejmującej usługi 
w zakresie aktywności ruchowej, oferty 
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej 
i opiekuńczej.

Porządkujemy  
sieć wodno 
-kanalizacyjną 

Program  
          SENIOR+

Kossak-Szczuckiej  
i Norwida jeszcze  
w 2021 roku

inwestycje inwestycje

Przebudowa dróg ul. Kossak- 
Szczuckiej i Norwida w zakresie 
jezdni, chodników, zjazdów i miejsc 
postojowych -wartość 1,5 mln. 
zł  (dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych – 
700 000 zł)

Zadanie przewidziane do realizacji III kwartale 
2021r. po wyłonieniu wykonawcy w przetargu, 
który obecnie jest przygotowywany. W ramach 
przedsięwzięcia przebudowie poddana zostanie 
również sieć wodociągowa w pasie drogi.
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Podatek od nierucho-
mości

Podatek rolny Opłata za od-
pady

Woda Ścieki

Miłkowice od gruntów:  
pozostałych,– od 1 m² powierzchni - 
0,52 zł.
od budynków lub ich części: 
mieszkalnych – od 1 m² powierzchni 
użytkowej - 0,85 zł.
pozostałych, – od 1 m² powierzchni 
użytkowej - 7,50 zł.

od 1 ha przelicze-
niowego gruntów – 
146,375 zł/ha,
od 1 ha gruntów 
fizycznego – 292,75 
zł/ha.

35zł za osobę
140zł za osobę – pod-
wyższona

Cena wody po 
dopłacie dla 
gospodarstw do-
mowych wynosi 
6,15 zł brutto.

Cena ścieków 
po dopłacie dla 
gospodarstw 
domowych wynosi 
5,47 zł brutto.

Kunice od gruntów:  
pozostałych, -0,52 zł od 1m² po-
wierzchni,
od budynków lub ich części: 
mieszkalnych -0,85 zł od 1m² po-
wierzchni użytkowej, użytkowej,
od pozostałych, -8,37 zł od 1m² 
powierzchni użytkowej

od 1 ha przelicze-
niowego gruntów – 
146,38 zł/ha,
od 1 ha gruntów 
fizycznego – 292,75 
zł/ha.

31 zł miesięcznie od 
każdej osoby 124 zł mie-
sięcznie – podwyższona 
od każdej osoby zamiesz-
kującej nieruchomość.

woda - 10,22 zł 
brutto.

31 zł miesięcznie 
od każdej osoby 
124 zł miesięcznie 
– podwyższona 
od każdej osoby 
zamieszkującej 
nieruchomość.

Prochowice od gruntów:   
pozostałych– 0,50 zł od 1 m² po-
wierzchni, 
od budynków lub ich części: 
mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej, 
pozostałych, – 8,05 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej;

powyżej 1 ha 58,46 zł 
x 2,5 q żyta = 146,15 
zł za 1 ha przelicze-
niowy, 
na gruntach skla-
syfikowanych na 
użytkach rolnych 
do 1 ha 
58,46 zł x 5 q żyta 
= 292,30 zł za ha 
fizyczny 

29,00 zł za osobę, za 
miesiąc; za odpady 
segregowane stawka 
podwyższona jeżeli 
właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiąz-
ku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób 
selektywny: 116,00 zł za 
osobę, za miesiąc

4,84 zł netto, 5,23 
zł brutto

8,15 zł netto , 8,80 
zł  brutto

Krotoszyce od gruntów:  
pozostałych– 0,82 zł od 1 m² po-
wierzchni, 
od budynków lub ich części: 
mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej, 
pozostałych, – 8,00 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej;

Do 1 ha – 282, 50 zł 
Powyżej 1 ha – 141,25 
zł

31 zł od każdego miesz-
kańca na miesiąc;
Opłata podwyższona, 93 
zł miesięcznie od każdej 
osoby zamieszkującej 
nieruchomość.

4,21 zł netto, 4,55 
zł  brutto

8,42 zł netto, 9,09 
zł brutto

Ruja od gruntów:   
pozostałych – 0,82zł od 1 m² po-
wierzchni, 
od budynków lub ich części: 
Budynki mieszkalne- 0,69zł  
od 1 m² powierzchni użytkowej,
Budynki pozostałe – 5,00zł  
od 1 m² powierzchni użytkowej,

od 1 ha przelicze-
niowego gruntów 
gospodarstw rolnych 
– równowartość 
pieniężną 2,5 q żyta,
 czyli 58,55 zł x 2,5 = 
146,375 zł, 
od 1 ha gruntów 
pozostałych – równo-
wartość pieniężną 5 q 
żyta, czyli 58,46 zł x 5 
= 292,75 zł.

22,00 zł miesięcznie od 
jednego mieszkańca 
zamieszkującego daną 
nieruchomość, 
Podwyższona 88,00 zł 
miesięcznie od jednego 
mieszkańca zamieszkują-
cego daną nieruchomość,

4,97 zł netto, 5,37 
zł brutto

12,28 zł netto, 
13,26 zł brutto

Chojnów 
(gmina 
wiejska)

od gruntów:  
pozostałych: 0,49zł od 1 m² po-
wierzchni, 
od budynków lub ich części: 
Budynki mieszkalne – 0,85zł  
od 1 m² powierzchni użytkowej,
Budynki pozostałe- 7,60zł  
od 1 m² powierzchni użytkowej,

Do 1 ha – 280, 00 zł 
Powyżej 1 ha – 140,00 
zł

30,00 miesięcznie od 
jednego mieszkańca 
zamieszkującego daną 
nieruchomość,
Podwyższona 60,00 
miesięcznie od jednego 
mieszkańca zamieszkują-
cego daną nieruchomość,  

4,99 zł netto, 5,59 
zł brutto

5,72 zł netto, 6,18 
zł brutto 

Legnickie 
Pole

od gruntów:  
pozostałych: 0,91zł od 1 m² po-
wierzchni, 
od budynków lub ich części: 
Budynki mieszkalne: 0,70zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,
Budynki pozostałe: 5,00zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

stawka podatku 
rolnego od 1 ha 
przeliczeniowego 
gruntów gospodarstw 
rolnych wynosi 131,10 
zł (52,44 zł x 2,5 dt 
=131,10 zł), stawka 
podatku od 1 ha fiz. 
gruntów ( nie stano-
wiących gospodarstw 
rolnych ) wynosi 
262,20 zł (52,44 zł x 5 
dt = 262,20zł).

15,00 miesięcznie od 
jednego mieszkańca 
zamieszkującego daną 
nieruchomość,
Podwyższona 30,00 
miesięcznie od jednego 
mieszkańca zamieszkują-
cego daną nieruchomość,   
Dodatkowo: zwolnienia 
z tytułu Karty Dużej 
Rodziny przysługuje 
w wysokości 70% mie-
sięcznej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

5,51 zł netto 5,95 
zł brutto 

6,33 zł netto, 6,84 
zł brutto

Czy mieszkańcom  
Gminy Legnickie Pola  

żyje się dobrze? 
Postanowiliśmy porównać koszty życia 
mieszkańców gmin wiejskich powiatu le-
gnickiego. I musimy przyznać z najwięk-
szą dumą. W Gminie Legnickie Pole żyje 
się najtaniej. Mamy najniższe koszty opłat 
i podatków lokalnych. Przede wszystkim 
należy zwrócić uwagę na stawki opłaty 
za odpady komunalne. Kiedy inne gmi-
ny mają stawki oscylujące w granicach 
30 zł za osobę za odpady segregowane, 
u nas stawka ta wynosi jedynie 15,00zł! 

Dodatkowo mamy ulgę z tytułu posia-
dania Karty Dużej Rodziny w wysokości 
aż 70%. Poza tym duże różnice widać 
w stawkach podatku rolnego. Wycho-
dzimy naprzeciw oczekiwaniom rolników 
i stawka za 1 ha gruntu przeliczeniowego 
jest najniższa w powiecie legnickim. Wy-
nosi ona u nas 131,10 zł/ha, kiedy w in-
nych gminach zbliża się do 150zł. Zbli-
żone mamy jedynie stawki podatku od 
nieruchomości, chociaż podatek od 1 m2 

budynków mieszkalnych jest praktycznie 
najniższy ze wszystkich 6 gmin. Zatem 
podsumowując, Gmina Legnickie Pole 
za rządów wójta Rafała Plezi jest Gminą 
myślącą o mieszkańcach i ich prywatnych 
portfelach.  Hitem jest oczywiście żłobek 
i opłata miesięczna w kwocie 280 zł. To 
są główne powody dlaczego rośnie zain-
teresowanie działkami budowlanymi na 
terenie naszej gminy.

Tabela z orientacyjnym 
zestawieniem kosztów życia  
w gminach powiatu legnickiego → 
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Na początku czerwca odbył się 
Dzień Otwarty w Żłobku Gminnym 
“Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu. 
Wydarzenie zorganizowane zostało 
przez dyrekcję i pracowników żłobka. 
Edyta Serafin-Wan, jako gospodyni 
imprezy serdecznie powitała 
wszystkich gości i podziękowała za 
liczne przybycie. Placówkę odwiedził 
ponownie Wójt Gminy Legnickie 
Pole Rafał Plezia. Swoje serce 
w organizację imprezy włożyli także 
pracownicy żłobka.  
Dzień był bardzo wesoły, kolorowy 
i słoneczny. Rodzice mieli okazję 
sprawdzić funkcjonowanie żłobka, 
a maluchy poznać atmosferę zabaw 
i zajęć. Na dzieci czekało wiele 
atrakcji, m.in.: dmuchane zjeżdżalnie, 
muzyka, plastyczne gry i zabawy.  
Bardzo dziękujemy wszystkim za 
przybycie. 

Dzień otwarty w Żłobku Gminnym 
Tęczowa Kraina  
w Legnickim Polu

wydarzenia

Od upałów zaczął się festyn na campingu 
w Legnickim Polu. Gości przywitali „Kumple 
z Dżungli”. Film oglądany na poduchach i ko-
cykach sprawił dzieciom wielką frajdę, ale to 
był dopiero początek dobrej zabawy, która 
rozkręciła się przy dmuchańcach. Urozmaice-
niem z letnim polotem było malowanie twarzy, 
tworzenie warkoczyków i dziary z brokatu. Tę-
czowych kolorytów dodawały ogromne bańki 
mydlane i magiczne laboratorium prowadzone 
przez clownów. Smakołyki w postaci waty cu-
krowej i popcornu zapewniła silna ekipa z so-
łectwa Biskupice, Księginice i OSP Legnickie 
Pole. Dla bardziej wymagających było ciasto 
przygotowane przez seniorów z Klubu Seniora 
Legnickie Pole. 

Gorące nastroje troszkę ochłodził letni deszcz, 
a potem znowu zabawa się rozkręcała. W dużej 
mierze robotę robiła foto budka, w której fru-
wały peruki, okulary, kapelusze i inne wariackie 
przedmioty. Sytuację ustabilizował delikatnie 
„Cudowny Chłopak” film na wielkim ekranie 
oglądany z zadumą i radością. Film pozwolił na 
płynne przejście i na widowni grupę dzieci za-
stąpili dorośli, głównie kibice. Święto zakończe-
nia sezonu rozpoczął Klub Sportowy Legnickie 
Pole, więc w strefie kibica Euro 2020 było sporo 
dopingujących. Austriakom to nie pomogło bo 
przegrali z Włochami 3:1 ale dopiero w dogryw-
ce. Kilkadziesiąt osób próbowało odgadnąć wy-
nik do 90 minuty i… nikt nie odgadł, że będzie 
to 0:0. W związku z tym zwycięzców ...WYLO-

SOWANO. Nagrody wygrali Patryk Krawczyk, 
Oliwia Mach i Piotr Wasilewski. 
Już w trakcie meczu na finałową atrakcję przy-
była licznie młodzież i Partyk Stanisz – DJ, który 
bawił wszystkich do 2 w nocy. I tak się zakoń-
czyło rozpoczęcia lata z GOKiSem. 
W związku udaną imprezą zapowiadamy już, 
w tym roku koleją zabawę dla młodzieży pro-
wadzoną przez DJ. 

GORĄCY 
POCZĄTEK LATA

wydarzenia

Tęczowych 
kolorytów 
dodawały 

ogromne bańki 
mydlane... 
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Rozpoczął się proces beatyfikacyjny 
księcia Henryka II Pobożnego

Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

W sobotę 5 czerwca w Legnickim 
Polu odbyła się uroczystość 
rozpoczynająca proces beatyfikacyjny 
Księcia Henryka II Pobożnego. 
Na to wydarzenie przybyli liczni, 
dostojni goście, w tym Senatorzy 
Rzeczypospolitej Krzysztof Mróz 
i Dorota Czudowska, Poseł na Sejm 
RP Ewa Szymańska, Przewodniczący 
Sejmiku Dolnośląskiego Andrzej 
Jaroch oraz radny Sejmiku Piotr 
Karwan. 

Wydarzenie zostało podzielone na dwie czę-
ści. Pierwsza część miała miejsce w Bazylice 
Mniejszej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu, gdzie 
została odprawiona Msza Święta celebrowana 
przez biskupa legnickiego, Zbigniewa Kier-
nikowskiego. Przy ołtarzu towarzyszyli mu 
m.in. biskup Stefan Cichy i księża członkowie 
przyszłego Trybunału. Po modlitwie nastąpiło 
zaprzysiężenie.
Następny element uroczystości odbył się 
w Muzeum Bitwy Legnickiej, które znajduje 
się na miejscu dawnego kościoła. Jak legenda 
głosi, budynek został zbudowany na miejscu 

odnalezienia ciała Księcia Henryka, który zgi-
nął z rąk Mongołów w obronie wiary. W tym 
miejscu, zgodnie z procedurami kanoniczny-
mi, został powołany Trybunał beatyfikacyjny 
i  Komisja Historyczna. 
W trybunale znalazł się delegat biskupa le-
gnickiego - ks. dr Krzysztof Wiśniewski, postu-
lator - ks. dr hab. Bogusław Drożdż, promotor 
sprawiedliwości - ks. dr Tomasz Kwiecień, no-
tariusz - ks. dr Tomasz Metelica oraz notariusz 
pomocniczy - ks. Mateusz Kopania. Przewod-
niczącym członków zespołu historycznego 

mianowali ks. dr hab. Stanisława Araszczuka, 
natomiast uczestnikami zostali dr Anna Suto-
wicz, ks. dr Adam Szpotański oraz mec. An-
drzej Stanisław Potycz. Wszyscy członkowie 
złożyli stosowną przysięgę. 
W imieniu Mieszkańców, Wójt Gminy Legnic-
kie Pole Rafał Plezia, złożył podziękowania  
ks. Zbigniewowi Kiernikowskiemu za modli-
twę w intencji księcia Henryka II Pobożnego 
oraz wręczył pamiątkowy obraz św. Jadwigi 
wykonany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Legnickim Polu.

Uroczystość rozpoczynająca proces beaty-
fikacyjny księcia Henryka II Pobożnego 
w Legnickim Polu była okazją do wręczenia 
Odznak Honorowych „Zasłużony dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego”. Wręczył je Prze-
wodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Andrzej 
Jaroch w asyście radnego sejmiku Piotra Kar-
wana oraz Wójta Gminy Legnickie Pole Rafa-
ła Plezi.

Na mocy uchwały Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego zostały wyróżnione 4 osoby, 
które szczególnie przyczyniły się do rozwoju 
wydarzenia rekonstrukcyjnego „Bitwa na Le-
gnickich Polach 1241”.

Sejmik przyznał Srebrne Odznaki Honoro-
we „Zasłużony dla Województwa Dolnoślą-
skiego”: Markowi Mojeckiemu, Dariuszowi 
Dembińskiemu, Jarosławowi Janowskiemu, 
Krzysztofowi Pisarskiemu

wydarzenia

Turniej Historyczny  
Legnickie Pole 1241

9 kwietnia to data, która kojarzy się nam z wydarzeniami mającymi miejsce  
780 lat temu na polach gniewomierskich w pobliżu Legnickiego Pola

W sobotę, 5 czerwca, camping w Legnickim 
Polu wzięli we władanie waleczni wojowie, a to  
za sprawą rozegranego tu Turnieju Historycz-
nego Legnickie Pole 1241, zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wraz 
z Urzędem Gminy.  Udało się tym samym pod-
trzymać coroczną tradycję rekonstrukcyjną, 
nawiązująca do Bitwy pod Legnicą z 9 kwiet-
nia 1241roku. Impreza zgromadziła wielu pa-
sjonatów i miłośników historii z całej Polski, 
którzy przybyli tłumnie, by wspólnie upamięt-
nić wydarzenia sprzed 780 lat, a wśród nich 
członków ponad dwudziestu bractw, zakonów 
rycerskich  i stowarzyszeń. 
Podczas imprezy biegli w sztuce miecza i tarczy 
rycerze stanęli w szranki w dwóch kategoriach: 
ciężkozbrojnej oraz lekkozbrojnej, a pojedynki 
wywoływały wiele emocji. Rozegrany został 
także turniej łuczniczy. Nagrody główne ufun-
dowali sponsorzy: Stowarzyszenie Dobroczyń-
cy oraz Lafarge - Kopalnia Bazaltu Lubień
Ponieważ to wydarzenie upamiętniające Bi-
twę na Legnickich Polach - nie mogło zabrak-
nąć także inscenizacji głównego starcia wojsk 
mongolskich z broniącym wiary rycerstwem 
europejskim, podczas którego poległ Książe 
Henryk II Pobożny. 

Podczas Turnieju każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie: na najmłodszych czekały gry i zabawy 
plebejskie, warsztaty czerpania papieru oraz 
stanowisko kata, warsztaty witrażu, 
stanowiska rzemieślników, gdzie 
można było nabyć wiele 
oryginalnych produktów, 
obóz średniowieczny, 
pokaz alchemii, prezen-
tacja i nauka tańców 
dawnych, zwiedzanie 
ś re d n i ow i e cz n e g o 
namiotu rycerskiego 
i wiele innych. A to 
wszystko ze wspania-
łą, klimatyczną muzyką 
na żywo, w wykonaniu 
zespołów: Dziwoludy, Ze-
spół Muzyki Dawnej „Huskarl” 
i Roderyk. Muzyka, piękne średnio-
wieczne stroje pań, lśniące zbroje rycerzy, 
a także sceneria obozowiska  bractw  i zako-
nów  rycerskich w tle sprawiły, że z łatwością 
można było przenieśc się do XIII w. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w czynną realizację tego wydarzenia.

„W roku zaś 1241 chan Tatarów Batu, wraz ze 
swymi wojskami Tatarów, ludu srogiego i niezli-
czonego, przeszedłszy przez Ruś... wojska skiero-
wał przeciw Polsce. Henryk syn Henryka Bro-
datego, książę Śląska, Krakowa i Wielkopolski 
potężnie zabiega im drogę z wieloma tysiącami 
zbrojnych na polu zamkowym Legnicy i odważ-
nie walczy z nimi, pokładając nadzieję i ufność 
w pomoc Boga, który niekiedy z powodu zbrod-
ni pozwala na biczowanie swoich. Wspomniany 
książę Henryk straciwszy wiele tysięcy ludzi, 
sam poległ zabity” – tak opisywał wydarzenia 
zakonnik w Kronice wielkopolskiej. 

Wiosną 1241 roku armia mongolska pod 
wodzą  Batu-chana, wnuka Czyngis-chana, 
w pogoni za plemionami Kumanów podjęła 
wielką wyprawę na Węgry. Aby uniemożliwić 
udzielenie pomocy ze strony krajów sąsied-
nich, z głównego korpusu wydzielono 10-ty-
sięczny oddział chana Ordu, który miał ope-
rować na terenie południowej Polski i wiązać 
tamtejsze siły. Działający w dwóch grupach 
Mongołowie 18 marca rozbili rycerstwo kra-
kowskie i sandomierskie pod Chmielnikiem, 
złupili Kraków i ruszyli na Śląsk. Nie czekając 
na umówione przybycie wojsk czeskich z księ-
ciem Wacławem na czele, zgromadzone pod 

Legnicą oddziały księcia śląskiego Henryka II 
Pobożnego podjęły bitwę z Mongołami. Obok 
rycerstwa śląskiego w skład wojska chrześci-
jańskiego walczącego pod Legnicą wchodzili 
Morawianie, Wielkopolanie, Małopolanie, ry-
cerze zakonni -Templariusze, Joannici, Krzyża-
cy oraz mieszczaństwo legnickie wspomagane 
górnikami złotoryjskimi. Siły Ordy liczyły oko-
ło 8 tysięcy wojowników, a armia chrześcijań-
ska prawdopodobnie około 3 tysięcy zbroj-
nych. Mimo uzyskania przewagi we wstępnej 
fazie bitwy, wskutek podstępu tatarskiego 
część wojsk chrześcijańskich rzuciła się do 
ucieczki, co zmusiło księcia Henryka do przed-
wczesnego natarcia hufcami odwodowymi. 
Sytuacja została opanowana, jednak zastoso-
wanie przez Tatarów nieznanych w Europie 
gazów bojowych spowodowało panikę wśród 
Polaków i masową ucieczkę. Bitwa zakończyła 
się ich kompletną klęską. Henryk II Pobożny, 
schwytany podczas walki, został ścięty. Zgod-
nie z planem Tatarzy po zwycięstwie spusto-
szyli Morawy i z końcem maja połączyli się 
z główną armią na Węgrzech.
O najeździe mongolskim i przebiegu bitwy 
dowiadujemy się ze źródeł opisowych takich 
jak  kroniki  i  roczniki. Z kronik najbliższymi 
opisywanemu wydarzeniu oraz przebiego-

wi najazdu tatarskiego, które stanowią jed-
nocześnie najwartościowsze informacyjnie 
źródła są: Kronika wielkopolska, powstała 
w końcu XIII lub początku XIV wieku oraz XIII 
wieczny  Latopis halicko-wołyński. Ponadto 
w pochodzącej z XIII i XIV wieku Kronice ślą-
sko-polskiej oraz podobnie datowanej  Kro-
nice książąt polskich. Najwięcej informacji 
o najazdach tatarskich oraz przebiegu bitwy 
pod Legnicą dostarcza Jan Długosz w rozpo-
czynającym się od 1241 roku VII tomie Rocz-
ników, czyli kronikach sławnego Królestwa 
Polskiego. Kolejnym źródłem jest  Historia 
Tartarorum spisana w 1247 roku przez fran-
ciszkanina  C. de Bridia, która była zapisem 
ustnej relacji polskiego podróżnika oraz posła 
papieskiego do Mongolii – Benedykta Polaka. 
Aby upamiętnić bohaterską walkę sprzymie-
rzonego rycerstwa i jego wodza księcia Hen-
ryka II Pobożnego  w Legnickim Polu orga-
nizowane są w rocznicę bitwy rekonstrukcje 
historyczne. Niestety rygory związane z pan-
demią uniemożliwiają kontynuacje tej pięknej 
tradycji. W 780 rocznicę bitwy uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim 
Polu obejrzeli film dokumentalny i utrwalali 
wiedzę poprzez quiz o wydarzeniach związa-
nych z bitwą
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Ogólnopolski  
Tydzień Bibliotek
8 maja przypadał Dzień Bibliotekarza 
i Bibliotek, który zapoczątkował 
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek - akcję 
promowania czytelnictwa, bibliotek 
i bibliotekarzy, organizowaną od 
2004r. przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. Z tej okazji 
Wójt Gminy Legnickie Pole, Rafał 
Plezia, udał się w odwiedziny do 
bibliotek, gdzie osobiście przekazał 
życzenia, upominki i słowa uznania 
naszym gminnym Bibliotekarzom. 

W tym roku hasło przewodnie obchodów 
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek brzmia-
ło:  „Znajdziesz mnie w bibliotece”.  Czytelnicy 
odwiedzający w tych dniach  Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Legnickim Polu, a także fi-
lię Biblioteczną w Koskowicach, otrzymywali 
okolicznościowe zakładki do książki. Z tej także 

okazji Gminny Ośrodek Kultury i Sportu opisał 
historię naszych bibliotek, którą prezentujemy 
w osobnym artykule. Dodatkowo biblioteka-
rze zaprosili do udziału w konkursie, w którym 
zadanie polegało na odgadywaniu tytułów ksią-
żek ukrytych pod emotikonami. Nagrodę książ-
kową otrzymała Pani Anna Diament.

Międzynarodowy Dzień Strażaka
W dniu 4 maja obchodziliśmy Międzyna-
rodowy Dzień Strażaka. Był to odpowiedni 
moment, aby złożyć wszystkim Strażakom 
wielkie wyrazy szacunku i przekazać słowa 
wdzięczności. Oto życzenia:
„W imieniu Wójta Gminy Legnickie Pole Ra-
fała Plezi składam najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim pracownikom Państwowej Straży 
Pożarnej w Legnicy, którzy w codziennej pra-
cy wykazują się ogromną odwagą i bohater-
stwem. Bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy 
jest najważniejsze, dlatego szczególnie dzię-

kuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Legnickim 
Polu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczko-
wej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Taczalinie 
za poświęcenie oraz pomoc w ekstremalnych 
sytuacjach. Serdecznie dziękuję za dotychcza-
sową trudną i niebezpieczną służbę na rzecz 
społeczeństwa oraz ogromne zaangażowanie, 
które wkładacie w ratowanie zdrowia i życia 
innych.”

Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek

– to hasło wszystkich Strażaków

22 kwietnia obchodziliśmy 
Światowy Dzień Ziemi, który ze 
względu na epidemię był inny niż 
w ubiegłych latach. Ale my się 
nie poddaliśmy! Przy współpracy 
z firmą Lear Corporation, która 
znajduje się na terenie Gminy, 
dokładnie w Nowej Wsi Legnickiej, 
wyruszyliśmy na spacer. Dłonie 
odzialiśmy rękawicami, a w nie 
chwyciliśmy 120 litrowe worki 
i zebraliśmy zalegające na terenie 
zieleni odpady. Były to m.in. pla-
stikowe butelki, puszki, artykuły 
higieniczne, opony i wiele innych.
Akcja sadzenia drzew również 
przebiegła z powodzeniem. 
Istotą jest, aby uświadomić spo-
łeczeństwu jak ważne jest dbanie 
o środowisko naturalne i aby na 
chwilę pochylili się nad losem na-
szej Planety. Moment ekologicznej 
refleksji ma za zadanie uchronić 
nas przed popełnianiem kolejnych 
błędów…

Międzynarodowy  
Dzień Ziemi  

w Gminie Legnickie Pole

rozmaitości

PONAD 70 LAT Z CZYTELNIKAMI
08-15 maja to Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek . Z tej okazji GOKiS zebrał 
informacje dotyczące historii naszych 
bibliotek. Zapewne nie wszyscy 
odwiedzający nasze placówki wiedzą, 
że  Biblioteka w Legnickim Polu, wraz 
z Filią Biblioteczną w Koskowicach, 
od ponad 70 lat działa i dba 
o czytelników, pilnując wydawniczych 
nowości, organizując imprezy 
i spotkania, będąc miejscem spotkań 
mieszkańców w każdym wieku. 

Początkowo Biblioteka w Legnickim Polu 
znajdowała się w budynku dawnego Urzę-
du Gminy przy ul. K. D. Asama, następnie 
została przeniesiona do budynku przedwo-
jennej poczty przy ul. Piastowskiej, później 
do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury 
przy ul. Benedyktynów. Na czas remontu bi-
blioteka znów zmieniła miejsce, tym razem 
na pomieszczenia w budynku remizy OSP 
Legnickie Pole przy ul. Książąt Śląskich, by 
ostatecznie, w roku 2011, znaleźć siedzibę 
w wyremontowanym budynku przy Pl. Hen-
ryka Pobożnego.
Biblioteka w Koskowicach od początku swo-
jego istnienia mieści się w budynku przed-
wojennej restauracji. Do 1990 r. zajmowała 
pomieszczenia na piętrze tego budynku, na-
stępnie została przeniesiona na parter, gdzie 
mieści się do dziś.
 Różnie wyglądało miejsce biblioteki w naszej 
gminie na przestrzeni lat i zmian. Biblioteka 
była kiedyś gromadzka, następnie działała 
w strukturach Urzędu Gminy, a od 2000 r. jest 

częścią Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Legnickim Polu.
O czytelnicze potrzeby mieszkańców naszej 
gminy dbali: Irmina Szostak, Teofila Przesław-
ska, Kazimierz Grondzio, Adela Zając, Zofia 
Matijczak (od 1985 r.) oraz Jadwiga Bober (od 
1990 r.).
W roku 2019 znane i lubiane Panie Zosia 
i Jadzia udały się na zasłużoną emeryturę, 
ustępując miejsca nowym bibliotekarzom - 
Tomkowi i Magdzie, którzy aktualnie pełnią 
tę funkcję i dokładają starań, by biblioteki 
były miejscami przyjaznymi, otwartymi i „na 
czasie”.
Pierwsza książka zaksięgowana w Legnic-
kim Polu to „Myśli o Polsce” A. Lampe, z ko-
lei w Koskowicach - „Walka jest zwycięska”  
E. Osmańczyk.
Przez cały czas działania przez biblioteki prze-
winęło się w sumie 56498 książek. Aktualnie 
obie placówki mają na swoich półkach łącz-
nie 25690  publikacji, i to na pewno nie jest 
koniec zbiorów.

Skarb z Czarnkowa
5 maja br., Wójt Rafał Plezia podpisał umowę z Dyrektorem Muzeum Mie-
dzi w Legnicy Marcinem Makuchem na przedsięwzięcie pn. opracowanie 
i publikacja wczesnośredniowiecznego skarbu monet i siekanego srebra 
z Czarnkowa w Gminie Legnickie Pole.  Priorytetem naszej Gminy jest ra-
towanie i ochrona zabytków archeologicznych, które mają przełożenie na 
wzmocnienie atrakcyjności turystycznej naszego regionu, podsumowuje 
inicjatywę Wójt Rafał Plezia.
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Z okazji obchodzonych w maju 
Święta Pracy, Dnia Flagi oraz 
Święta Konstytucji 3-go Maja 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
zorganizował wystawę plenerową 
zlokalizowaną na terenie przy 
Bazylice Mniejszej w Legnickim 
Polu. Wystawa poświęcona była 
polskim symbolom narodowym 
i ich historii na przestrzeni dziejów.

rozmaitości

Warsztaty ceramiczne 
dla dorosłych
Nasza Gmina skrywa w sobie wiele talentów- to 
jedyny wniosek, jaki może nasunąć się oglądając 
piękne, autorskie dzieła powstałe na zorganizo-
wanych przez Gminny Ośrodek Kultury i  Spor-
tu Warsztatach Ceramicznych dla Dorosłych. 
Podczas dwóch spotkań, prowadzonych przez 
Panią Jolantę Ubysz, uczestnicy mieli okazję nie 
tylko poznać techniki i     tajniki powstawania 
ceramicznych naczyń, ale także przekonać się 
na własnej skórze, jak doskonale proces twór-
czy wpływa na samopoczucie.  Praca w glinie 
relaksuje, uczy cierpliwości, sprzyja wyciszeniu, 
daje także możliwość wykonania oryginalnych, 

unikatowych przedmiotów na własny użytek. 
Podczas warsztatów uczestnicy z wielkim sta-
raniem, samodzielnie tworzyli naczynia, ozda-
biali je i szklili, i trzeba przyznać, że wyszło im 
to bardzo dobrze. Kolejna edycja Warsztatów 
Ceramicznych dla Dorosłych już jesienią. 

Bezpieczeństwo Mieszkańców  
jest NAJWAŻNIEJSZE!
Zakończył się kurs kwalifikowanej 
pierwszej pomocy przez Centrum 
Ratownictwa dla ratowników powiatu 
legnickiego. Razem w gminie Legnickie 
Pole mamy 48 kolejnych ratowników. 
Łącznie kurs ukończyło 120 osób 
z powiatu legnickiego.

Po kursie mamy ratowników 
w następujących jednostkach:

• OSP Legnickie Pole 15 ratowników
• OSP Raczkowa – 12 ratowników
• OSP Taczalin – 7 ratowników
•  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Legnickim Polu – 2 ratowników
•  Warsztaty Terapii Zajęciowej 

w Legnickim Polu – 1 ratownik
•  Formacja Obrony Cywilnej – 6 

ratowników
•  Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Legnickim Polu – 5 ratowników

Wystawa 
plenerowa 

rozmaitości

Wiosna, ach to Ty...

26 maja, w Dzień Matki, minęła 10 
rocznica posadzenia Dębu Męstwa, 
który znajduje się przy Bazylice św. 
Jadwigi w Legnickim Polu. Drzewo 
zostało posadzone w 2011 roku 
przez Uczniów Zespołu Szkół dla 
upamiętnienia III LEGNICKIEGO 
MARSZU DLA ŻYCIA. 
Poniżej cytat Błogosławionego Jana 
Pawła II:
,,Do was, drogie matki, którym wro-
dzony instynkt każe zawsze bronić 
życia, kieruje naglące wezwanie: 
bądźcie zawsze źródłem życia, nigdy 
śmierci!”.

16 marca br. Gminny Zakład Go-
spodarki Komunalnej Legnickie 
Pole sp. z o.o. na zlecenie Urzędu 
Gminy Legnickie Pole wykonał 
usunięcie wiatrołomów z koron 

drzew bezpośrednio zagrażają-
cych przechodniom z drzewo-
stanu na ulicy Świętej Jadwigi, 
Benedyktynów i terenu Bazyliki 
w Legnickim Polu.

Kwiecień to był miesiąc 
wyczekiwania na prawdziwą wiosnę. 
Tymczasem pogoda w tym roku 
nas nie rozpieszczała. Natomiast 
przejeżdżając po regionie Gminy 
Legnickie Pole można zauważyć 
piękne krajobrazy, oraz naturę, która 
rodzi się do życia. 

Okres wakacyjny, to czas, na który każdy długo 
wyczekuje. W końcu mamy lato! Zachęcamy 
więc wszystkich Mieszkańców do spacerów 
gminnymi ulicami w promieniach słońca.

Dąb Męstwa Wiatrołomy
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INSPIRUJE  
MNIE ŻYCIE… 

N – Pani Kamilo, nie ukrywam, że sły-
szałam audycję z Panią w roli głównej w 
Radio Plus Legnica. Jest Pani Mieszkanką 
naszej gminy, dlatego to dla nas ogromny 
zaszczyt.
K – Tak, udało mi się wystąpić w Radio Plus. 
Moja ostatnia książka pt. „Moje greckie lato” 
trafiła do rankingu Empik, do „top 100 sprze-
daży” i tam właśnie szybuje sobie raz do góry, 
raz na dół… (śmiech)

R – A co trzeba zrobić, żeby znaleźć się 
w rankingu i widnieć na wysokiej pozycji?
K – Sprzedaż. Analizują na bieżąco jak książka 
się sprzedaje i umieszczają w rankingu. Tuż po 
premierze, najwyższe moje miejsce w rankin-
gu, to było 25. 

R – Sprawdziłem, że w naszych bibliote-
kach są już Pani pozycje księgarskie.
K – Oczywiście nasze gminne biblioteki otrzy-
mały ode mnie egzemplarze, także są dostęp-
ne dla każdego i w Koskowicach i w Legnic-
kim Polu. Wiem, że Mieszkańcy chętnie po 
nie sięgają, ponieważ zdarzyło się, że sąsiad-
ki do mnie machały i mówiły, że przeczytały 
(śmiech). Bardzo jestem wdzięczna naszemu 
Gokisowi, który cały czas mnie wspiera i po-
mógł przy organizacji spotkań z czytelnikami.

R – To ile w sumie powieści ma Pani na 
swoim koncie?
K – Trzy. Pierwszym moim debiutem było „Na 
śniadanie… tort szpinakowy, drugim „Pożar 
w mojej głowie” i przyznam szczerze, że książ-

ka bardzo fajnie została odebrana przez Pa-
nów, poprzez dynamiczną akcję i zagadnienia 
strażackie. No i teraz „Moje greckie lato”.

R – Pani wykuwa historie z życia… 
K – Ja… ja obserwuję świat.

R – Ja myślę, że jest to dopiero skromny 
początek całej kariery wydawniczej.
K – Oczywiście. Zależało mi bardzo, aby tra-
fić na rynek wydawniczy, ponieważ samotna 
walka żeby dotrzeć do czytelnika, nie jest taką 
prostą sprawą. Ja to zrobiłam przy dwóch 
tytułach jeszcze w trakcie pandemii. W mię-
dzy czasie udało mi się pozyskać wydawcę 
w standardowym trybie wydawniczym. Czyli 
wydawca sam wydaje książkę, autor tego już 
nie współfinansuje, otrzymuje tylko procent 
od sprzedaży.

R – Pani jest bardzo ciekawą i energiczną 
osobą. Zadaję sobie pytania w głowie, 
a Pani zanim je zadam już na nie odpowia-
da.
K – Autor nie tylko pisze, ale jest żywym czło-
wiekiem, którego czytelnik chce poznać. Na 
stronach medialnych czasami odsłaniam rą-
bek swojego życia prywatnego. Publikuję tak-
że swoje wiersze.

R – A co Pani na co dzień robi?
K – Na co dzień zajmuje się pisarstwem i do-
mem – dziećmi. Teraz staram się o prace psy-
chologa szkolnego. Chciałabym wrócić do 
zawodu psychologa. 

R – Czy te historie z książek są prawdzi-
we?
K – Jeżeli jakaś historia mnie poruszy, to zda-
rza mi się wykorzystać wątek z życia, o którym 
ktoś mi opowiada, natomiast odpowiednio to 
modyfikuję, aby nie było możliwości wskazać 
na konkretną osobę. 

N – Główna bohaterka – Agata jest osobą 
fikcyjną? 
K – Tak, wszystkie moje bohaterki są fikcyjne, 
chociaż w tej książce jest też kilka osób, które 
mają swoje pierwowzory w ludziach, których 
poznałam na Kefalonii. Poznałam tam kilku 
Greków, których wypytywałam o wszystko 
– miejsca, krajobrazy, aspekty, imiona i na-
zwiska popularne, które później mogłam wy-
korzystać w swojej książce. Chociaż powiem 
szczerze, Agata ma kilka moich cech charak-
teru… (śmiech)

R – Jak Pani tworzy książki? Czy to jest 
historia już w głowie poukładana, czy 
tworzy się szkielet do którego dobudowu-
je się wątki poboczne?
K – Z reguły mam szkielet i zakończenie, wiem 
o czym chcę opowiedzieć. Staram się, aby 
każda opowieść miała jakieś motto. Po drodze 
tworzę wątki i bohaterów drugoplanowych.

N – Z czego czerpie Pani inspiracje? 
K – Mnie życie inspiruje. „Moje greckie lato” jest 
inspirowane moim pobytem w Grecji z rodziną, 
na wyspie Kefalonii. Będąc tam, wiedziałam 
już że chce osadzić fabułę, ponieważ chciałam 

Zafascynowani  pasją pisarską mieszkanki Legnickiego 
Pola Kamili Mitek, zaprosiliśmy autorkę do udzielenia 
wywiadu.  Spotkanie przeprowadził osobiście Rafał 
Plezia (R ) i Natalia Czernicka (N).  Pani Mitek jest 
autorką takich powieści „Moje greckie lato”, „Pożar 
w mojej głowie” i „Na śniadanie tort szpinakowy”.

ludzie z pasją

Mieliśmy okazję porozmawiać 
z Panią Kamilą o jej pasji, 
w którą wkłada całe serce. 
Opowiedziała nam o swoich 
książkach, inspiracjach i pla-
nach na przyszłość. Uchyliła 
rąbka tajemnicy, że niebawem 
może zostać wydana książka 
dla najmłodszych, która będzie 
łączyła zabawę z wydarzeniami 
historycznymi na Legnickich 
Polach.
5 sierpnia w naszej gminie 
szykujemy wspólne spotkanie 
z autorką, która ma ogromny 
dar tworzenia. Będzie moż-
liwość porozmawiania i ku-
pienia książki z autografem. 
Więcej szczegółów podamy 
wkrótce. 

MOJE GRECKIE  
LATO

Słoneczna plaża, skaliste wybrzeża, lazurowa woda 
i urokliwe miasteczka, to podróż w którą zabierze Was 
Kamila Mitek, autorka książki pt. „Moje greckie lato”. 
Energiczna, ciekawa świata i pewna siebie kobieta, 
która jest mieszkanką Legnickiego Pola, ma jedno 
marzenie: ,,by pisać”. Inspiracje czerpie z własnych 
doświadczeń. Wydała już dwie powieści: „Na 
śniadanie… tort szpinakowy” i „Pożar w mojej głowie”.

napisać książkę z wątkiem podróżniczym. Przy 
drugiej, gdzie opisywałam życie strażackie, ko-
rzystałam z pomocy Mateusza Alwina – straża-
ka zawodowego, który wspierał mnie wiedzą. 
Miałam naprawdę duże wsparcie lokalne.

R – Ugasili pożar w głowie, czy nie? 
(śmiech)
K – Emocjonalny to na pewno. W tej książce 
sięgałam do wiedzy psychologicznej, ponieważ 
chciałam pokazać czytelnikom jak można so-
bie radzić z emocjonalnym pożarem w głowie. 
Wszystko oczywiście zostało wplecione w fa-
bułę. Oprócz tego staram się pisać z poczuciem 
humoru, bo to ma służyć rozrywce, a rozrywka 
ma również swoją wartość. 

R – Skupmy się jednak na „Moje greckie 
lato”, które jest na tą chwilę najważniej-
szym elementem Pani kariery.
K – Jeżeli czytelnicy czują serducho w tym 
co się robi, to jest pierwszy krok do sukcesu. 
Przede wszystkim pamiętajmy o poczcie pan-
toflowej, to jest siła, największa dźwignia. Ja 
sama polecam tylko te książki, które napraw-
dę mi przypadły do gustu. 

R – Pani płynie na tych słowach… Często 
zdarza się tak, że trzeba wszystkie infor-
macje wyciągać od drugiej osoby.
K – Tak jak wspominałam, pisarz musi mówić, 
musi władać słowem. To jest moja ogromna 
pasja, no i o tej pasji mogę rozmawiać godzi-

nami. Na spotkaniach przyjacielskich muszę 
się często stopować.

R – Książka na rok, jest Pani niezwykle 
produktywna.
K – Tak, chociaż dla osób, które się z tego 
utrzymują, to za mało. Ja robię to w ramach 
swojego zainteresowania, na tą chwilę my-
ślę o tym ambicjonalnie. Jeśli chciałabym się 
z tego utrzymywać, musiałabym wydawać 
jedną książkę na kwartał.

R- Dziękujemy za poświęcony czas i cze-
kamy na dalsze publikacje.

ludzie z pasją
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3000 KM  
Z KATARZYNĄ

N -  Jak zaczęła się Pani przygoda  
z bieganiem?

K - Moje bieganie zaczęło się 1 lipca 2013r. 
po półrocznej walce z dietetyczką w celu 
zrzucenia wagi (30 kg), by nie zaprzepa-
ścić efektów. Przyczyniła się jeszcze do tego 
myśl o mojej biegającej, walczącej wtedy 
z rakiem koleżance, że skoro ona ma siłę, to 
dlaczego nie miałabym wziąć się za siebie 
od tej strony.

N – Czym jest dla Pani ten sport?
K - W tej chwili jest to już pasja w pewnym 
sensie nałóg niosący szczęście, spokój, od-
stresowanie i ładowanie baterii.

N -  Jakie dystanse pokonuje Pani  
jednorazowo?

K - Najdłuższym dystansem do tej pory, 
z jakim  mierzyłam się to maraton 42,195 
km, który staram się przebiec raz w roku.

N -  Ile kilometrów przebiega Paniw  
skali miesiąca i roku?

K - W miesiącu jest to około 250-300 km, 
w zależności od dystansu, do którego się 
przygotowuję. W roku będzie ponad 3000 
km.

N -  Ile godzin tygodniowo poświęca 
Pani na treningi?

Okazuje się, że w naszej społeczności mamy sportową 
gladiatorkę, która w bieganiu dosłownie pochłania 
kilometry. Natalia Czernicka w imieniu naszych Wieści 
przeprowadziła wywiad z biegaczką Katarzyną Sawko.

ludzie z pasją

K - Około 6 – 7 godzin w zależności od ro-
dzaju treningu lub dystansu.

N -  Może spotkała Pani jakieś zaska-
kujące sytuacje podczas zawodów, 
treningów?

K - Podczas treningów często uciekając 
w polne drogi dzikie zwierzęta przecinają 
mi drogę, co jest bardzo piękne, a czasami 
niebezpieczne. Podczas zawodów to przede 
wszystkim nowe znajomości. Podczas któ-
regoś z maratonów we Wrocławiu miałam 
przyjemność biec i rozmawiać z 90-letnim 
biegaczem, co nie pozwalało mi zwalniać, 
to byłby wstyd odpuścić przy tak żwawym 
człowieku (śmiech).

N -  Woli Pani biegać w grupie czy indy-
widualnie?

K - Jest mi to obojętne, towarzystwo zawsze 
mile widziane na trasach.
Zawsze staram się wybiegać swój plan.  
Nie uzależniam swojego biegania od in-
nych osób.

N -  W Ilu imprezach biegowych Pani 
uczestniczyła?

K - Około 40.

N -  Jaki jest Pani największy sukces 
biegowy?

K - Obecnie są to przebiegnięte półmaratony 
i maratony. Zbieram siły i odwagę na większe 
kilometraże.

N -  Co Pani czuje, kiedy stoi Pani na 
starcie biegu, wśród ponad 5 tys. 
pasjonatów biegania?

K - Spokój w oczekiwaniu na start, ale 
i wielkie, kotłujące się wewnątrz emocje 
(radości). Ciężko je opisać, ale życzę takich 
uczuć każdemu walczącemu w swoich pa-
sjach.

N -  Jakie ma Pani najbliższe plany 
startowe w tym trudnym dla nas 
wszystkich okresie?

K - Obecnie przygotowuję się do Półmara-
tonu Jeleniogórskiego, mam nadzieję, że się 
odbędzie w wyznaczonym terminie. Cięż-
ko się biega, nie mając wyznaczonego celu 
biegowego, których brakuje ze względu na 
pandemię. Może Korona Maratonów Pol-
ski, jak już wszystko wróci do normy.

N -  Jak Pani radzi sobie ze zmienną 
aurą w ostatnim czasie? Nie działa 
demotywująco na Panią i na chęć 
biegania?

K - Nie ma złej pogody do biegania. Uwiel-
biam słońce, nie przeszkadzają mi mrozy 
(najniższa temperatura przy jakiej biega-

łam to -23st.C), ani wylewanie deszczu 
z butów, jak wracam do domu.

N - Woli Pani bieganie w terenie czy na 
bieżni mechanicznej i dlaczego?
K - Z decydowanie teren, natura, świeże 
powietrze, przestrzeń, ucieczka, całkowity 
reset i wyłączenie się (uśmiech).

N - Co sądzi o Pani bieganiu rodzina, 
przyjaciele, znajomi?
K - Chyba się już przyzwyczaili. Na hejt 
i zazdrość pozostałych  nie ma lekarstwa 
i szkoda czasu.

N - Jakby Pani zachęciła do biegania 
innych?
K - Szukajcie swoich pasji, czegoś w co 
„uciekniecie” dla samych siebie. Wszystko 
leży w głowie.

N - Oprócz biegania, trenuje Pani inne 
sporty?
K - Rekreacyjnie rower, rolki, pływanie, 
morsowanie. Zawsze coś co przyniesie po-
zytywne zmęczenie (uśmiech).

N –  Bardzo dziękuję Pani za rozmowę 
i życzę samych sukcesów w życiu 
zawodowym jak i prywatnym.

K - Dziękuję bardzo.

ludzie z pasją



24 25www.legnickiepole.plwww.legnickiepole.pl

 Zabawa rozpoczęła się interaktywnym przedsta-
wieniem w wykonaniu sympatycznego klauna. 
Następnie zostały wręczone nagrody w kon-
kursie na EKO-ZABAWKĘ oraz otworzyły się 
kolorowe stanowiska dla dzieci. Można wśród 
nich wymienić kreatywne warsztaty malowania 
kubków, brokatowe tatuaże, malowanie twarzy, 
balonowe zoo, kolorowe warkoczyki, tor prze-
szkód czy kącik malucha. Był także popcorn, 
wata cukrowa oraz kosze pełne smakołyków. Nie 
zabrakło również zmechanizowanych atrakcji, 
najmłodsi mogli zobaczyć wnętrze wozu strażac-
kiego, a także doświadczyć przejażdżki quadem.
 Przy okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich 
autorów”, najmłodszych mieszkańców odwie-
dził również tego dnia Artur Guzicki ze swoją 
najnowszą książką dla dzieci pt. „Podróże Misia 
Wojtka”.
 Podczas imprezy była także okazja, by zrobić coś 
dobrego dla innych: rodzice i uczniowie Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu 
zorganizowali kiermasz charytatywny "DZIECI-
-DZIECIOM", z którego cały dochód został prze-
kazany na Fundację Window of Life i wsparcie 
dzieci z Masindi w Ugandzie. 

W organizację imprezy aktywnie włączyło się: 
Stowarzyszenie Dobroczyńcy, Sołectwo Księgini-
ce, Sołectwo Legnickie Pole, OSP Legnickie Pole, 
a także Hurtowni Warzyw i Owoców Sylwia.

RUFI RAFI SHOW NA DZIEŃ DZIECKA 
Po kilkumiesięcznej przerwie, w so-
botę 29 maja, odbyło się pierwsze 
wydarzenie plenerowe, Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu zaprosił 
najmłodszych na Dzień Dziecka z Rufi 
Rafi Show. Mimo kapryśnej tego dnia 
pogody, impreza zgromadziła spo-
rą ilość rodziców i dzieci w każdym 
wieku, a organizatorzy zadbali o moc 
atrakcji dla najmłodszych.

KONKURS NA EKO-ZABAWKĘ 
ROZSTRZYGNIĘTY
Poznaliśmy już zwycięzców „Konkursu na Eko-
-zabawkę”, zorganizowanego z okazji  przy-
padającego 22.04.2021 r.  Światowego Dnia 
Ziemi przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 
Zadaniem uczestników było własnoręczne wy-
konanie Eko-zabawki z surowców wtórnych. 
W konkursie wzięło udział 19 zabawek, a każ-
da z nich była oryginalna i wyjątkowa.
Organizatorzy przewidzieli dwie nagrody 
główne: o jednej z nich zadecydowali inter-
nauci, głosując pod jej zdjęciem na Facebooku, 

drugą natomiast wyłoniła komisja konkur-
sowa, biorąc pod uwagę pomysł, staranność 
wykonania  i użyteczność zabawki. Nagrody- 
a są to hulajnogi- wędrują do: Karolinki Kucy 
(nagroda internautów) oraz Hani Grześkiewicz 
(nagroda komisji konkursowej). Serdecznie 
gratulujemy!
Dodatkowo organizatorzy postanowili na-
grodzić upominkami wszystkich uczestników 
konkursu, doceniając w ten sposób ich zaan-
gażowanie i pomysłowość. 

oświata, kultura, dzieci 

Przedszkolaki z Legnickiego Pola 
bardzo sumiennie przygotowały się 
do obchodów z okazji Pierwszego 
Dnia Wiosny. Każda z grup wyko-
nała wiosenne dekoracje, kwiaty 
lub opaski z wykorzystaniem bi-
buły, kolorowego papieru oraz nie-
użytków. Natomiast najmłodsza 
grupa przedszkolaków wykonała 
Marzannę – kukułka, która jest 
symbolem odchodzącej zimy. Nad-
szedł czas na przywołanie wiosny. 

22 marca przedszkolaki już od 
rana brały udział w wiosennych 
zabawach przygotowanych przez 
nauczycielki, a śpiewom i tańcom 
nie było końca. Wszystkie grupy 
wybrały się również na spacer po 
ulicach Legnickiego Pola, podczas 
którego śpiewały piosenki, szuka-
ły zwiastunów wiosny oraz głosiły 
wiosenne hasła. To był bardzo ra-
dosny dzień.

W Przedszkolu w Legnickim Polu podejmu-
je się  wiele różnorodnych działań mających 
na celu kształtowanie prawidłowych postaw 
proekologicznych u dzieci. Z tej okazji 20 
maja przedszkolaki wzięły udział w uroczy-
stości z okazji Światowego Dnia Pszczół. 
Celem ustanowienia tego święta było pod-

kreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania 
żywności oraz zwrócenie uwagi na pożytecz-
ność tych owadów. Dzieci dowiedziały się, ja-
kie znaczenie dla świata ma praca pszczół, po-
znały pracę pszczelarza oraz zobaczyły w jaki 
sposób powstaje miód. Oglądały film eduka-
cyjny przedstawiający etapy rozwoju pszczół, 

poznały kilka ciekawostek z życia tych poży-
tecznych owadów oraz dowiedziały się  w jaki 
sposób możemy pomóc im w przetrwaniu. 
Przedszkolaki z wielką radością próbowały 
miodu oraz wykonały prace plastyczne, które 
ozdobiły przedszkolne korytarze. To był bar-
dzo pracowity dzień.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY  
BARDZO RADOSNY!

ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ

oświata, kultura, dzieci
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu zaprosił 
najmłodszych podczas majówki na dwa plenerowe wydarzenia.
Pierwszym z nich był Spacer Patriotyczny, który odbył się 30 
kwietnia. Podczas pieszej wędrówki nie zabrakło ciekawych 
dyskusji, zagadek, konkurencji sportowych, a także pięknych 
krajobrazów naszej okolicy.
W sobotę , 1 maja,  odbyła się natomiast Majówka na Sportowo 
z GOKiS-em. Na terenie Campingu czekało  mnóstwo atrakcji: 
konkurencje sportowe, gry zespołowe, nauka tańca, a także za-
bawy konstrukcyjne.

1, 2, 3 maja to doskonały czas, by 
uzmysłowić sobie rolę i znaczenie ta-
kich słów jak Patriotyzm i Ojczyzna. 
Dzieci z oddziału przedszkolnego 
w szkole w Bartoszowie  w związku ze 
świętami majowymi poznały podczas 
zajęć historię związaną z tymi wyda-
rzeniami, symbole oraz hymn narodo-
wy. Przedszkolaki pilnie słuchały lek-
cji historii i patriotyzmu oraz radośnie 
wykonywały wszystkie zadania. 

Z okazji Dnia Flagi-święta ustanowionego 
przez Sejm w 2004 roku, które ma propa-
gować szacunek do polskiej flagi, promować 
postawy patriotyczne, a także wzmacniać 
wiedzę o naszych symbolach narodowych, 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu na swoim 
facebookowym profilu oraz stronie interne-
towej, zamieścił filmik warsztatowy dla naj-
młodszych, pokazujący, w jaki sposób i z ła-
two dostępnych materiałów wykonać flagę 
sensoryczną.
3 maja z kolei przypadała 230 rocznica 

uchwalenia Konstytucji z 1791 roku- pierw-
szej polskiej ustawy, która regulowała ustrój 
Rzeczypospolitej. Był to  drugi w Europie 
i trzeci na świecie taki dokument. I także z tej 
okazji GOKiS zaprosił do oglądania swojej 
produkcji- tym razem był to fikcyjny wywiad 
filmowy, przeprowadzony przez początku-
jącego dziennikarza, Tomasza, z osadzonym 
w Twierdzy Pietropawłowskiej obrońcą Kon-
stytucji Tadeuszem Kościuszką, z którego 
można się było dowiedzieć, dlaczego Konsty-
tucja warta była największych poświęceń.  

Majowe święta - Święto Pracy, Dzień 
Flagi i Święto Uchwalenia Konsty-
tucji 3-go Maja - każdego roku są 
okazją do budowania w dzieciach 
postaw patriotycznych, do ucze-
nia naszej historii. Również i w tym 
roku dzieci z przedszkola w Legnic-

kim Polu wzięły udział w cyklu za-
jęc  poświęconych Polsce. Uczyły 
się o symbolach narodowych i ich 
szanowaniu.  Oglądały filmy eduka-
cyjne oraz wykonywały piękne prace 
plastyczne. Śpiewały hymn i recyto-
wały wiersze o Polsce. 

MALI 
PATRIOCI

Majowe świętowanie Zajęcia sportowe  
z GOKISEM

PATRIOTYCZNIE w majówkę

oświata, kultura, dzieci 

Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich
23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich – coroczne święto 
miłośników książek, organizowane przez UNE-
SCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa 
i ochrony własności intelektualnej za pomo-
cą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy 
obchodzono w 1995 roku. Z tej okazji Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu 
opublikował na swoim Facebook’u i stronie in-
ternetowej filmik zachęcający do wizyty w na-
szych gminnych bibliotekach, gdzie dobrze mija 
czas, gdzie pachnie książkami, gdzie zawsze cze-
kają  Bibliotekarze, bo cytując Cycerona: „Książ-
ka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka 
to świątynia jego myśli”. 

13 kwietnia przypadał Światowy Dzień 
Scrabble. Ta niezwykła gra, która łączy na-
ukę i rozrywkę, wzbogaca słownictwo i uczy 
zdrowej rywalizacji, powstała w 1931 roku, 
a stworzył ją architekt Alfred Butts. Warto 
wiedzieć, że wartość punktowa poszczegól-
nych liter na konkretnych miejscach planszy 

została ustalona po obliczeniu częstotliwości 
występowania liter na stronie tytułowej gaze-
ty New York Times. Gra sprzedała się w mi-
lionach egzemplarzy na całym świecie. Wiel-
bicielami układania literek są m.in. Królowa 
Elżbieta, Brad Pitt, Madonna, Sting.
Z okazji Światowego Dnia Scrabble Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Le-
gnickim Polu zaprosił wszystkich 
miłośników tej popularnej gry do 
udziału w konkursie, w którym do 
wygrania był egzemplarz słynnej 
planszówki.
Zasady były proste – wystarczyło 
z podanych liter ułożyć jak najwię-
cej wyrazów (bez wulgaryzmów 
i nazw własnych) i przesłać je 
w wiadomości prywatnej na Face-
book’u. 
Zwyciężczynią konkursu została 
Hanna Szmidt, która z podanych 
liter ułożyła najwięcej słów, bo aż 
289 wyrazów. Serdecznie gratulu-
jemy i dziękujemy za udział w kon-
kursie. 
Poniżej literki konkursowe, zachę-
camy do spróbowania swoich sił 
w układaniu słów.

27 marca przypadał Międzynaro-
dowy Dzień Teatru - święto uchwa-
lone w 1961 roku, na pamiątkę 
otwarcia Teatru Narodów w Pary-
żu, które miało miejsce 27 marca 
1957 roku. Z tej okazji w imieniu 
Gminy Legnickie Pole chcielibyśmy 
życzyć artystom i wszystkim oso-

bom związanym z teatrem nadziei, 
wsparcia oraz sił twórczych w tym 
niezwykle trudnym czasie. Uczest-
niczy gminnych bibliotek również 
godnie obchodzili ten dzień.
Z tej okoliczności Aktorzy z Ama-
torskiego Teatru Dziecięcego 
„W TO MI GRAJ”, działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Legnickim Polu pod artystycz-
nym okiem Pani Doroty Gresiuk, 
zaangażowali się mocno i tym ra-
zem podzieli się z widzami swoimi 
przemyśleniami na temat teatru 
i gry aktorskiej, a także dali próbkę 
swoich aktorskich umiejętności. 
Filmik można obejrzeć na stronie 
internetowej i facebookowym 
profilu GOKiSu .

Światowy Dzień Scrabble

Międzynarodowy 
Dzień Teatru  
w Gminie

oświata, kultura, dzieci
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W marcu przedszkolna grupa "Minionki" ob-
chodziła Międzynarodowy Dzień Matematyki. 
Z tej okazji dzieci przez cały dzień kształciły 
kompetencje matematyczne oraz rozwijały 
logiczne myślenie. Przedszkolaki przeliczały 
na liczmanach, utrwalały pojęcia: mniej, wię-
cej oraz tyle samo, a także rozróżniały błędne 
liczenie od poprawnego. Minionki poradziły 
sobie ze wszystkimi zadaniami bezbłędnie, 
a co najważniejsze od tej pory nie straszna im 
matematyka.

Dzień Strażaka
Światowy  
Dzień Ziemi

Z okazji Dnia Strażaka dzieci z przed-
szkola w Legnickim Polu z grupy Kra-
snali uczestniczyły  w zajęciach prowa-
dzonych przez strażaków- Panią Iwonę 
Niedbałę i Pana Norberta Malczewskie-
go.  Goście pokazywali dzieciom strój 
strażaka, pozwalali przymierzyć jego 
elementy. Opowiadali o sytuacjach, 
w których straż jest potrzebna. W cza-
sie tych zajęć dzieci poznały podstawy 
udzielania pierwszej pomocy. Oglądały 
też z ciekawością wóz strażacki, jego 
wyposażenie. Po odjeździe gości długo 
wspominały o tym, co widziały i wiele 
z nich postanowiło zostać w przyszło-
ści strażakiem.

Dzień Matematyki

oświata, kultura, dzieci 

Przedszkolaki z Legnickiego Pola co 
roku 22 kwietnia obchodzą Świato-
wy Dzień Ziemi. Tegoroczne hasło 
przewodnie brzmiało „ Przywróć 
naszą ziemię”. Celem tego święta jest 
promowanie postaw proekologicznych 
oraz zwrócenie uwagi na problemy 
zanieczyszczenia środowiska. W każ-
dej grupie odbyły się zajęcia ekolo-
giczne podczas których przedszkolaki 
utrwaliły sobie zasady segregowania 
śmieci oraz sposoby na oszczędzanie 
wody i prądu. Starsze dzieci stworzyły 
„Kodeks małego ekologa”  oraz wzięły 
udział w małym quizie ekologicznym. 
Ponadto dzieci grały w ekologiczne gry 
z wykorzystaniem tablicy multimedial-
nej oraz podczas zajęć wykorzystały 
nieużytki np. papierowe rolki, nakrętki 
lub butelki plastikowe. Powstały też 
piękne ekologiczne prace plastyczne.

oświata, kultura, dzieci
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Światowy  
Dzień Ziemi

MĄDRZE 
POSTĘPUJESZ, 
WYPADKU NIE SPOWODUJESZ!

Mechanizacja rolnictwa, nowoczesne maszyny, mechanizacja prac ułatwiają prace rolnikom oraz pozwalają 
zwiększyć wydajność produkcji, jednak ich niewłaściwa eksploatacja prowadzi do wypadków, niestety często tych 
najgroźniejszych w skutkach. 

Pamiętaj:
•    dbaj o park maszynowy (konserwacja 

sprzętu, posiadanie osłon i zabezpie-
czeń);

•    korzystaj z maszyn, urządzeń zgodnie 
z ich przeznaczeniem;

•    obsługę maszyn i urządzeń powierzaj 
wyłącznie osobom dorosłym, zdrowym, 
posiadającym wymagane przeszkolenia 
i uprawnienia;

•    przed uruchomieniem maszyny upew-
nij się, że nikomu nie zagraża niebezpie-
czeństwo;

•    w czasie postoju zabezpiecz maszyny 
i urządzenia przed niekontrolowanym 
przemieszczeniem lub stoczeniem;

•    właściwie zabezpieczaj ładunki podczas 
transportu przed ich upadkiem;

•    przed przystąpieniem do regulacji 
bądź usuwania awarii wyłącz napęd 
i upewnij się, że maszyna jest unieru-
chomiona;

•     dostosuj obuwie, odzież roboczą i środ-
ki ochrony indywidualnej;

•    nie przystępuj do pracy w przypadku 
złego stanu psychofizycznego,

•    przestrzegaj zasad ruchu drogowego 
podczas poruszania się po drogach 
publicznych;

•    zorganizuj punkt przeciwpożarowy 
w gospodarstwie oraz wyposaż maszy-
ny samobieżne w apteczki pierwszej 
pomocy.

Co jeśli przydarzy się  
wypadek?

•    zabezpiecz miejsce wypadku;

•    zadbaj o bezpieczeństwo osób poszko-
dowanych i udzielających pomoc;

•    wezwij pomoc;

•    poinformuj lekarza o okolicznościach 
wypadku;

•    zgłoś wypadek przy pracy rolniczej bez 
zbędnej zwłoki w najbliższej jednostce 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego (telefonicznie, osobiście bądź przez 
platformę ePUAP)

Bądź odpowiedzialny. 
Twoim obowiązkiem 
jest zapewnienie 
bezpieczeństwa sobie 
oraz innym osobom 
pracującym czy prze-
bywającym na terenie 
gospodarstwa.

forum rolnicze

Po raz pierwszy w tym samym terminie można 
składać wnioski o przyznanie pomocy dotyczące 
wszystkich obszarów wsparcia w ramach "Mo-
dernizacji gospodarstw rolnych", tj.: rozwój pro-
dukcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka 
krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mię-
snego (obszar C); inwestycje związane z racjona-
lizacją technologii produkcji, wprowadzeniem 

innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększe-
niem skali produkcji, poprawą jakości produkcji 
lub zwiększeniem wartości dodanej produktu 
(obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie. 

Wysokość i poziom pomocy

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym 
okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:  

•  rozwój produkcji prosiąt (obszar A)  
– 900 tys. zł; 

•  rozwój produkcji mleka krowiego (obszar 
B) – 500 tys. zł; 

•  rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar 
C) – 500 tys. zł; 

•  inwestycje związane z racjonalizacją tech-
nologii produkcji, wprowadzeniem innowa-
cji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem 
skali produkcji, poprawą jakości produkcji 
lub zwiększeniem wartości dodanej pro-
duktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym 
w przypadku inwestycji niezwiązanych 
bezpośrednio z budową, modernizacją 

budynków inwentarskich, w tym ich wy-
posażeniem lub budową, lub modernizacją 
magazynów paszowych w gospodarstwach 
maksymalna wysokość pomocy wynosi 
200 tys. zł; 

•   nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.
Pomoc na „Modernizację gospodarstw rol-
nych” we wszystkich obszarach jest, co do za-

sady, przyznawana w postaci dofinansowania 
wydatków przeznaczonych na realizację danej 
inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. po-
niesionych kosztów kwalifikowanych. W przy-
padku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik 
lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom 
dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc., 
z tym że w przypadku inwestycji w nawadnia-
nie o pomoc nie może ubiegać się wspólnie 
grupa rolników.  

Można złożyć tylko jeden wniosek,  
ale jest wyjątek
W przypadku tegorocznych naborów na inwe-
stycje w produkcję prosiąt, produkcję mleka 
krowiego, produkcję bydła mięsnego czy inwe-
stycje związane z racjonalizacją produkcji, czyli 
mówiąc inaczej w przypadku inwestycji w ob-
szary A, B, C czy D, można złożyć tylko jeden 
wniosek o pomoc. Zatem jeżeli rolnik zdecydu-
je się starać o pomoc na inwestycje w produk-
cję prosiąt, czyli obszar A, nie może już ubiegać 

się o wsparcie w ramach działań z obszarów B, 
C czy D. Natomiast może złożyć wniosek na in-
westycje w nawadnianie gospodarstwa.

Kto może otrzymać wsparcie

O dofinansowanie inwestycji w produkcję 
prosiąt (obszar A) mogą ubiegać się rolnicy, 
którzy posiadają gospodarstwo wielkość eko-
nomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie 
większej niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli 
rolnik planuje inwestycje związane z produk-
cją mleka krowiego (obszar B), bydła mięsne-
go (obszar C) czy związane z racjonalizacją 
technologii produkcji, wprowadzeniem inno-
wacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem 
skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości dodanej produktu 
(obszar D), wielkość ekonomiczna gospodar-
stwa nie może być mniejsza niż 13 tys. euro 
i nie większa niż 200 tys. euro. 
Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspól-
nie wnioskujących. W takim przypadku wiel-
kość ekonomiczna pojedynczego gospodar-
stwa może być mniejsza od 13 tys. euro, przy 
czym suma wielkości ekonomicznej wszyst-
kich gospodarstw musi wynosić co najmniej 
15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, 
wielkość ekonomiczna gospodarstwa każde-
go z wspólnie wnioskujących rolników po-
winna osiągnąć wartość co najmniej 13 tys. 
euro.  
Natomiast w przypadku inwestycji w nawad-
nianie wystarczy, by gospodarstwo rolnika 
ubiegającego się o pomoc miało powierzch-
nię co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha, 
a on sam był pełnoletni. Może ewentualnie 
prowadzić produkcję w zakresie działów spe-
cjalnych produkcji rolnej. Dodatkowo rolnik 
musi udokumentować osiągnięcie przychodu 
z działalności rolniczej w wysokości co naj-
mniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy tych, 
którzy gospodarują krócej niż 12 miesięcy 
przed złożeniem wniosku o pomoc.

Gdzie złożyć wniosek 

Wnioski należy składać osobiście lub przez 
upoważnioną osobę w biurach powiatowych 
i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to 
zrobić również przesyłką rejestrowaną nada-
ną w placówce Poczty Polskiej lub elektro-
nicznie – za pośrednictwem skrzynki podaw-
czej ePUAP. 

Rusza modernizacja  
Aż pięć naborów wniosków w jednym terminie

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych", i to we wszystkich 
pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r. 

forum rolnicze
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Żyjemy w specyficznych, trudnych czasach pan-
demii i wiemy jak wiele zależy od nas samych. 
Bezpieczeństwo nas, naszych bliskich i zna-
jomych tak naprawdę jest w naszych rękach. 
Przestrzegamy zasad, procedur związanych z 
dystansem społecznym oraz higieną. Dezyn-
fekujemy i wietrzymy pomieszczenia. Jednak 
najskuteczniejszą metodą przeciw zakaże-
niem wirusem są szczepienia. Liczne poga-
danki, uświadamianie niebezpieczeństwa 
spowodowały, że uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Legnickim Polu przystąpili 
do Narodowego Planu Szczepień i tak wszy-
scy zostali zaszczepieni szczepionką przeciw 
COVID-19.

Warto przypomnieć że:
Szczepiąc się uchronisz siebie i najbliższych przed 
zachorowaniem

Szczepionka jest bezpłatna

Szczepionka jest bezpieczna- przebadana przez 
Polskie i unijne instytucje

Zostaniesz zbadany przed podaniem szczepionki

Zyskasz wewnętrzny spokój

Szczepiąc się przyczynisz się do szybszego po-
wrotu nas wszystkich do normalnego życia.

Wzrok to niezwykle istotny zmysł człowie-
ka. Aby móc cieszyć się nim do późnej sta-
rości musimy o niego dbać. Zdrowe oczy nie 
wymagają specjalnej pielęgnacji, jeśli jednak 
spędzamy dużo czasu przed komputerem, 
sporo czytamy, szczególnie przy złym oświe-
tleniu lub przebywamy często w zadymionych 
pomieszczeniach, mogą pojawić się problemy. 
Jeśli bagatelizujesz znaczenie wzroku, nara-

żasz swoje oczy na wiele poważnych chorób. 
Chorób, których skutkiem może być nawet 
utrata widzenia. Dlatego należy zgłaszać się 
do lekarza chorób oczu i regularnie badać 
wzrok. 

Od początku istnienia Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Legnickim Polu cieszymy się przy-
jaźnią i zawsze możemy liczyć na pomoc oraz 

wielkie, wrażliwe na potrzeby innych serce 
Pani doktor Joanny Maziak, lekarza okulisty. 
Pani doktor pomimo pandemii i obostrzeń 
z nią związanych przebadała wszystkich 
uczestników Warsztatów. Każdego trakto-
wała z wielką empatią i ciepłem. Serdecznie 
dziękujemy Pani za profesjonalizm i przyjazną 
atmosferę podczas wizyt oraz życzymy dużo 
zdrowia i sukcesów.  

#SZCZEPIMYSIĘ!

Wzrok masz tylko jeden, więc musisz o niego dbać. Zastanawiasz się, dlaczego  to jest takie ważne? 

DBAMY O ZDROWIE 
NASZYCH MIESZKAŃCÓW

zdrowie

Metoda na rachmistrza w Internecie
W pierwszej fazie spisu powszechnego, se-
niorzy są szczególnie narażeni na oszustwa 
poprzez fałszywe strony internetowe „umoż-
liwiające” udział w spisie. Należy uważać na 
wszystkie komunikaty przychodzące z nie-
sprawdzonych źródeł, a wśród nich m.in.: e-
-maile, SMS-y, media społecznościowe czy 
komunikatory. Pod żadnym pozorem nie po-
winno się klikać w linki zewnętrzne zawarte 
w podejrzanych wiadomościach, ponieważ 
mogą one prowadzić do stron czy aplikacji, 
które bez problemu przechwycą nasze dane. 
Do systemu należy logować się wyłącznie po-
przez autoryzowaną stronę www.spis.gov.pl.

Metoda na rachmistrza przez telefon
W drugim etapie spisu powszechnego, do 
osób niezapisanych będzie dzwonił bezpo-
średnio rachmistrz z GUSu. W związku, że 
według licznych badań tylko 20% seniorów 
korzysta z Internetu, druga metoda manipu-
lacji może okazać się jeszcze bardziej skutecz-
na z perspektywy oszustów. Osoby te będą się 
starały wyłudzać dane osobowe. Dzwoniący 
mogą równieżnamawiać do kliknięcia w po-
dejrzane linki lub instalacji specjalnych apli-
kacji. Każdy uczestnik spisu ma prawo zwe-

ryfikować tożsamość swojego 
rozmówcy. Wystarczy poprosić 
o jego imię, nazwisko i numer 
legitymacji. Można je spraw-
dzić na stronie spisu w zakład-
ce "Sprawdź rachmistrza" lub 
dzwoniąc na infolinię spisową 
na numer 22 279 99 99. Nale-
ży to zrobić przed udzieleniem 
jakichkolwiek informacji.

Metoda na rachmistrza 
w domu

 Jeśli sytuacja pandemiczna 
na to pozwoli to nieunikniona 
będzie również bezpośrednia wizyta rachmi-
strza w domach osób, które do tej pory nie 
wzięły udziału w spisie powszechnym. Jest to 
kolejna idealna sytuacja dla oszustów, którzy 
mogą podszywać się pod rachmistrza. Wpusz-
czenie takiej osoby do domu może być bardzo 
nieprzyjemne w skutkach dla właściciela 
mieszkania, ponieważ kradzież danych oso-
bowych może okazać się tylko jednym z na-
szych zmartwień. Przestępcy nie będą mogli 
oprzeć się okazji na rabunek majątku z nasze-
go mieszkania. Należy uważać na wszystkie 

podejrzane prośby osoby podszywającej się za 
rachmistrza. Rachmistrzowie nie mogą robić 
zdjęć naszym dowodom osobistym w celu we-
ryfikacji, prosić o opłatę za udział w spisie czy 
proponować do zalogowania się na ich urzą-
dzeniu do systemu spisowego poprzez bank. 
Podobnie, jak w przypadku oszustw przez te-
lefon, przed podaniem danych każdego rach-
mistrza należy zweryfikować samodzielnie 
poprzez zakładkę "Sprawdź rachmistrza" na 
stronie spisu lub dzwoniąc na infolinię spiso-
wą pod numerem 22 279 99 99.

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021 w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu możliwy jest dostęp stanowiska 
komputerowego, w celu przeprowadzenia spisu internetowego – w godzinach od 8.00 do 15.00.

Narodowy Spis Powszechny  
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Oszustwa na spis powszechny 

Z uwagi na sytuację epidemiczną prosimy o wcześniej-
sze umówienie się pod nr tel. 76 858 28 10.

Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 
r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 
września 2021 roku.

Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samospis internetowy. 
Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii 
spisowej.

Czy muszę się sXpisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Na-
rodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 jest obowiązkowy.

zdrowie
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Na boiska wybiegli piłkarze, by w sportowej 
rywalizacji walczyć o swoją przyszłość i ligo-
wy byt w kolejnym sezonie. Przypomnijmy, że 
naszą Gminę reprezentują 4 zespoły, występu-
jące w 3 różnych poziomach rozgrywkowych. 
W najwyższej lidze występuje tylko jeden ro-
dzynek, a jest nim Klub Sportowy Legnickie 
Pole, który rozgrywa swoje mecze w 4-ligo-
wych rozgrywkach. Zryw Kłębanowice wal-
czy w klasie Okręgowej, a Orzeł Mikołajowice 
oraz Błękitni Koskowice walczą w A-Klasie.

Zacznijmy więc podsumowanie kwietnia od 
zespołu KS Legnickie Pole!
Pierwszy i w sumie jedyny mecz kwietnia 
rozgrywany był w Chocianowie, gdzie miej-
scowa Stal gościła naszych zawodników, ale 
najpierw wróćmy do tego, co działo się w Klu-
bie w przerwie zimowej. Słabo spisujący się 
w rundzie jesiennej KS przeprowadził małą 
rewolucję w składzie. Dobre oferty otrzyma-
li bracia Wasilewscy, którzy przenieśli się do 
AKS Strzegom, walczący o topowe miejsce 
w 4 lidze grupy wschodniej, natomiast trzecim 
zawodnikiem, który zmienił barwy jest Kacper 
Kaśczyszyn. Do tej pory, kluczowy zawodnik 
pierwszego składu, wypożyczony został do 
Górnika Złotoryja.
KS Legnickie Pole pozyskał w zimowej prze-
rwie aż 8 zawodników jednak we wspomnia-
nym już meczu w Chocianowie ulegli Stali 5-1, 
a jedyną bramkę zdobył Piotr Kmera. Mecz od 
samego początku wyglądał bardzo obiecująco, 
gdyż przez pierwsze 25 minut zawodnicy tre-
nera Jasińskiego stworzyli sobie 2 dogodne sy-
tuacje do strzelenia bramki, jednak po bramce 
Tomisława Żmudy, to Stal zaczęła dominować 
na boisku.
Następnie 01.05.2021 KS Legnickie Pole po-
dejmował na własnym boisku drużynę z Pro-
chowic zajmującą 5 miejsce w tabeli. Piłka-
rze z Prochowic wyglądali jakby przyjechali 
po łatwe trzy punkty, ale życie napisało inny 
scenariusz. Trener KS-u Kamil Jasiński musiał 
mocno zmobilizować swoich zawodników bo 
zdołali wygrać z Prochowiczanką 2-0 i osta-
tecznie 3 pkt. Zostały w Legnickim Polu.
KS Legnickie Pole zajmuje obecnie przedostat-
nie miejsce w tabeli.

ZRYW Kłębanowice zdecydowanie lepiej 
rozpoczął zmagania po "wirusowej" przerwie. 
Pierwszym rywalem Kłębanowiczan była 
drużyna Gwardii Białołęka. Na ten moment, 
walczący o utrzymanie zespół Zrywu posta-
wił Gwardii twarde warunki i po bramkach 
Dominika Łysaka i Karola Nikodema zgarnęli 
komplet punktów, co pozwoliło złapać oddech 

przed kolejnymi meczami. Jednak, w naszej 
opinii, to nie mecz jest najciekawszą informa-
cją płynącą z Kłębanowic! 
Warto przyjrzeć się Dominikowi Łysakowi. 
Większość kojarzy Dominika z Firmy SALLER, 
która zaopatruje w sprzęt sportowy ogromną 
większość klubów sportowych w okolicy, jed-
nak teraz, głośno zrobiło się o Dominiku z in-
nego powodu. Mianowicie objął stanowisko 
kierownika Reprezentacji Polski do lat 21!
To nie wszystkie informacje z Kłębanowic.
Po raz pierwszy z gościnności Zrywu skorzy-
stał Klub z zaplecza Ekstraklasy! Pod koniec 
lutego z boiska Zrywu Kłębanowice korzysta-

ła Chojniczanka Chojnice, która rozgrywała 
2-ligowy mecz z Górnikiem Polkowice i po-
stanowiła swój trening przedmeczowy odbyć 
właśnie z Kłębanowicach, natomiast 1-ligowy 
klub trenował tam po raz pierwszy!
Górnik Łęczna, bo o nich mowa, gościł na 
boisku w Kłębanowicach, gdzie 26 kwietnia 
przygotowywał się do meczu przeciwko Mie-
dzi Legnica!

Błękitni Koskowice po przerwie spowodowa-
nej pandemią powrócili na boisko naładowani 
energią,  już w pierwszym meczu podejmowali 
na własnym boisku wicelidera tabeli Wilki Ró-
żana. Piłkarze trenera Władysława Morocha 
choć szybko stracili bramkę to zdołali się pod-

nieść i ostatecznie wygrali ten mecz 4-1. Był 
to bardzo ważny mecz tzw. mecz o 6 punktów. 
Błękitni oddalili się w tabeli od Wilków o 4 pkt.
Następny mecz rozegrali 1.05.2021 na wy-
jeździe z Albatrosem Jaśkowice. Był to bar-
dzo zacięty mecz w którym pierwszą bramkę 
strzeliła drużyna z Koskowic, ale jeszcze przed 
przerwą gospodarze strzelili bramkę i do szatni 
schodzili przy wyniku 1-1. W drugiej połowie 
podopieczni Jacka Terpiłowskiego wyszli na 
prowadzenie 3-1 lecz mecz zakończył się wy-
nikiem 3-3. Drużyny podzieliły się punktami 
i Błękitni musieli wrócić do domu z dorobkiem 
jednego punktu.

Tym sposobem Błękitni Koskowice awanso-
wali do Okręgówki! Gratulujemy!

Orzeł Mikołajowice swój zaległy mecz roze-
grali 25.04.2021 na własnym boisku podej-
mowali Unię Miłoradzice. Niestety ten mecz 
był pod dyktando drużyny gości i ostatecznie 
zakończył się wynikiem 1 – 3 dla Uni. Następ-
ny mecz drużyny Emila Borka Orły zagrały 
w Bieniowicach z tamtejszą drugą drużyną 
grającą na poziomie A klasy. Tutaj już nie było 
mocnych na uskrzydlone Orły i drużyna z Mi-
kołajowic urządziła gospodarzom festiwal goli 
wygrywając na ich terenie aż 8 – 1 .
Orzeł Mikołajowice zajmuje 10 miejsce w ta-
beli, ze stosunkiem bramek 71-58.

Po wielotygodniowej przerwie w rozgrywkach spowodowanych COVID-19 wróciliśmy do tego, na co czekali nie tylko 
zawodnicy lokalnych zespołów, ale również kibice klubów, oraz mieszkańcy Gminy Legnickie Pole!

WRÓCILIŚMY!!!

sport 

Pomimo wielu przygo-
towań ze strony Gminy, 
a także osób, które 
pilnie trenują do biegu 
przełajowego, jesteśmy 
zmuszeni przesunąć 
wydarzenie „Bieg na 
Legnickich Polach”, które 
miało odbyć się w sobotę 
24 kwietnia 2021 roku. 
Z uwagi na zagrożenie 
epidemiologiczne oraz 
w związku z wprowadze-
niem nowych obostrzeń 
dotyczących walki 
z koronawirusem, Bieg 
na Legnickich Polach 
odbędzie się w nowym 
terminie - 11 września 
2021 roku.

Wójt Gminy Legnickie 
Pole Rafał Plezia zachęca 
wszystkich, biorących 
udział w wydarzeniu, 
do dalszego trenowa-
nia i przygotowywania 
się do biegu, a także 
chętnych do wzięcia 
udziału w nadchodzącym 
wydarzeniu, którego ge-
nezą jest upamiętnienie 
wydarzeń historycznych 
związanych z Bitwą pod 
Legnicą z 1241 roku.

Na uczestników czeka 
ciekawa trasa, o długości 
5600 metrów, która 
przebiegać będzie 
ulicami Legnickiego 
Pola. Start o godz. 12 na 
terenie campingu przy 
ul. Henryka Brodatego 
7. Będzie to wspaniała 
okazja, aby raz jeszcze 
odkryć historię regional-
ną i podziwiać okoliczne 
walory krajobrazowe. 
Czekają również nagrody 
ufundowane przez naszą 
lokalną kopalnię bazaltu 
LAFARGE z Lubienia. 

Bieg na Legnickich Polach
przesunięty ze względu na pandemię
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CZYSZCZENIE, PRANIE 
TAPICEREK I WYKŁA-
DZIN: Oferuję pranie 
tapicerekmeblowych 
(kanapy, krzesła), 
pranie tapicerek sa-
mochodowych, pranie 
dywanów, komplekso-
we przygotowanie sa-
mochodu do sprzedaży 
(polerowanie lakieru). 
I wszystko to co się da 
wyprać, wyczyścić. 
Dojeżdżam do klienta, 
usługa na wysokim 
poziomie.
Zapraszam, tel. 739-
061-330 – Łukasz.

Zakład usługowy 
WOJAN-BRUK. Oferu-
jemy usługi brukarskie, 
koparko- ładowarką, 
transport wywrotką do 
3,5 t, usługi traktorkiem 
z kosiarką bijakową.

Usługi koparko-ła-
dowarko MECALAC. 
Świadczenie usług: 
Rozładunek i załadunek 
materiałów widłami 
oraz materiałów 
sypkich, wykopy wod-
no-kanalizaycjne, przy-
gotowanie terenu pod 
budowę i inne. Usługi 
budowlane, remont 
mieszkań, elewacje.
Nr tel.: 668-096-605 – 
Firma Wielobranżowa 
KRETKOP.

Ogłoszenia

Zapraszamy Mieszkań-
ców do bezpłatnego 
umieszczania ogłoszeń 
w naszej rubryce. Treść 
ogłoszeń prosimy 
przesyłać na adres: 
promocja@legnickiepo-
le.pl lub zgłaszać tele-
fonicznie pod numerem 
telefonu 76 85 82 822.

Zapraszamy  
do Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Legnickim Polu oraz Fi-
lia Biblioteczna w Koskowicach informują swoich Czy-
telników o wakacyjnych godzinach pracy. Zapraszamy 
po zapas lektur na lato.

 
 
WWóójjtt  GGmmiinnyy  LLeeggnniicckkiiee  PPoollee,,  RRaaffaałł  PPlleezziiaa  

SSoołłttyyss  WWssii  NNoowwaa  WWiieeśś  LLeeggnniicckkaa,,  SStteeffaann  WWaann  
z a p r a s z a j ą 

nnaa  GGmmiinnnnee  ŚŚwwiięęttoo  SSeenniioorróóww  
w Nowej Wsi Legnickiej.  

 

Uroczystość odbędzie się 1100  lliippccaa  22002211  rr..,,  oo  ggooddzz..  1177..0000    
ww  NNoowweejj  WWssii  LLeeggnniicckkiieejj, w świetlicy wiejskiej. 

PPrrooggrraamm  uurroocczzyyssttoośśccii::  

• Godz. 17.00 rozpoczęcie uroczystości, 
• Otwarcie Klubu „Senior +”, 
• Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, 
• Występ kapeli Nowowianki z NWL, 
• Potańcówka przy zespole Dynakord 

DDllaa wwsszzyyssttkkiicchh uucczzeessttnniikkóóww uurroocczzyyssttoośśccii 
ggwwaarraannttuujjeemmyy ppoocczzęęssttuunneekk i ddoobbrrąą zzaabbaawwęę  
ddoo bbiiaałłeeggoo rraannaa. 
 

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY!!  

Numery tel. do naszych placówek:

609 400 534  
biblioteka w Legnickim Polu

603 367 150  
biblioteka w Koskowicach

PANI AGNIESZKI Z GNIEWOMIERZA

CIASTO  
MARCHEWKOWE 

300 g. marchewki startej na tarce,

1 szklanka mąki tortowej,

½ szklanki cukru,

3 jajka,

1 łyżeczka sody,

1 łyżeczka cynamonu,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżka przyprawy do piernika,

½ szklanki oleju,

½ szklanki orzechów włoskich,

½ szklanki żurawiny,

½ szklanki rodzynek.

Jajka i cukier miksujemy i po kolei dodajemy wszystkie składniki, 
a na koniec startą marchewkę – mieszamy drewnianą łyżką. 
Piekarnik nagrzewamy do 175 st.C. Masę wlewamy do keksówki  
i pieczemy 50 minut.

Wykonanie: 

Składniki: 

rozrywka 

Wypożyczalnia sprzętu 
ogrodniczego i budowla-
nego GZGK Legnickie Pole

Odznaki Krajoznawcze 
„Popularne Legnickie 
Pole” rozdane!

Witaj no, bocianie!

4 maja 2021r. została uruchomiona Wypoży-
czalnia Sprzętu Ogrodniczego i Budowlanego 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Legnickie Pole Sp. z o.o.
Wypożyczalnia czynna jest w godzinach pracy 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Legnickie Pole Sp. z o.o. w dni robocze tj.:
poniedziałek – od 7.00 do 15.00
wtorek – od 7.00 do 16.00
środa – od 7.00 do 15.00
czwartek – od 7.00 do 15.00
piątek – od 7.00 do 14.00

Osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad 
funkcjonowaniem Wypożyczalni jest Kierownik 
Działu Gospodarki Komunalnej Spółki, dostęp-
ny pod następującym adresem e-mail: kierow-
nik.gzgk@legnickiepole.pl oraz nr telefonu: 
660-726-837.

Zarząd Spółki zaprasza osoby zainteresowane 
do zapoznania się z ofertą.

Turniej Historyczny, który odbył się w czerw-
cu był idealną okazją do zdobycia Odznaki 
Krajoznawczej „Popularne Legnickie Pole”. 
Pierwszych 50 uczestników miało możliwość 
otrzymania limitowaną odznakę całkowicie za 
darmo. Wystarczyło pobrać kronikę wycieczki 
w punkcie informacyjnym i wypełnić zgod-
nie z poleceniami. Następnie odwiedzić trzy 
miejsca, tj. Muzeum Bitwy Legnickiej, Bazylikę 
Mniejszą św. Jadwigi i Pomnik Przyrody Lipa 
Drobnolistna w Legnickim Polu.

Jak już na pewno udało się zauważyć, pierw-
sze bociany przyleciały do Polski i zajęły swoje 
gniazda. Jeden z Mieszkańców naszej gminy 
zgłosił się do nas z cudowną wiadomością. Od 
kilku dni, bociany usiłowały zrobić gniazdo na 
dachu stodoły, przy domu pewnej Pani. Tym 
sposobem, przy pomocy serdecznych osób, 
bociany zdobyło nowe mieszkanko w Gnie-
womierzu. Chęć pomocy bezbronnym ptakom 
była bardzo silna.
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Poziomo:
5) wczesna odmiana marchwi o krótkim korzeniu
6) ... wielkanocny, przynosi dzieciom upominki
10) duży miejski lub przypałacowy ogród z drzewami, alejami i skwerami
11) roślina o kosmatych listkach, symbol wiosny
13) ... drzewek i krzewów, wiosną obsypują się pąkami
14) miesiąc, w którym mówimy zimie „pa, pa”
15) miesiąc, w którym przygotowujemy się do długiego weekendu
16) skojarz: ssak, wąsiki, marcowanie
17) wiosenne ... w ogródku (skopanie rabatek, pielęgnacja trawnika...)
19) kolor kojarzący się z wiosną
22) tradycyjne ciasto wielkanocne
24) porasta łąki
26) Wielkanoc
27) wite przez ptaki
29) wiosenne topnienie śniegów; odwilż
30) gałązki wierzby obsypane kotkami
31) 1 kwietnia
32) wiosną przyroda budzi się do ...

Pionowo:
1) imię i nazwisko wykonawcy piosenki „Wiosna, ach, to ty!”
2) je obowiązkowo umyć w ramach wiosennych porządków
3) świergoczące maleństwo
4) ptak – symbol powracającej wiosny (wpisujemy zdrobniale)
7) wiklinowy, z święconką
8) wiosenna wycieczka za miasto, zwłaszcza w piątym miesiącu roku
9) kaczeniec, przylaszczka lub przebiśnieg
12) coraz mocniej przypieka w drugim kwartale roku
14) kukła topiona w rzece na znak końca zimy
18) słodki sok wydzielany przez kwiaty
20) zielony, składa się z blaszki i ogonka
21) wiosenna przechadzka
23) ... młodziutkich rzodkiewek, kupowane na zielonym rynku
25) cienkie, długie i wiotkie gałązki wierzby
28) żegnana 21 marca
30) „Wiosna, wiosna wkoło, rozkwitły ...”, śpiewają Skaldowie
 Leszek Rydz

Litery w kolorowych polach, czytane kolejno rzędami, utworzą rozwiązanie.

KRZYŻÓWKA WIOSENNA

rozrywka 


