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Ulepszamy 
gminną 
służbę zdrowia! 

Pod koniec wakacji Mieszkańcy gminy Legnickie 
Pole uczestniczyli w Uroczystości Dożynkowej, 

czyli święcie wszystkich rolników i ich plonów. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie prawie 

700 000,00 zł na poprawę jakości działania 
Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu.

Średni pojazd o wartości prawie 800 000 zł  
trafił w ręce strażaków z Taczalina. 

Rekrutacja do Tęczowej Krainy wciąż trwa! → str. 22

Święto rolników 
i ich plonów 
za nami
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Inwestycje

Otrzymaliśmy dofinan-
sowanie w kwocie 

prawie 700 000,00 zł na 
poprawę jakości działa-
nia Gminnej Przychod-
ni Zdrowia w Legnickim 
Polu. Dzięki uzyska-
nej dotacji zostanie po-
lepszona dostępność 
przychodni dla osób 
z niepełnosprawnościa-
mi i osób starszych. 

Przebudowana zostanie 
rejestracja, schody wejścio-
we do budynku i dojścia do 
windy, tak aby budynek był 
w pełni dostępny dla osób 
starszych i niepełnospraw-
nych. Zostanie zamontowa-

Mamy to! Ulepszamy gminną 
służbę zdrowia! 

na klimatyzacja, wdrożymy 
rozwiązania telemedycyny 
oraz stworzymy kompaty-
bilną do niej stronę inter-
netową i aplikację mobilną 

dla pacjentów. Przeprowa-
dzone zostaną szkolenia 
i warsztaty dla personelu 
placówki oraz zakupimy 
usługi tłumacza migowe-

Zakończyła się przebu-
dowa chodnika w Mi-

kołajowicach przy drodze 
powiatowej nr 2186 D. 

Zgodnie z obietnicą wójta Ra-
fała Plezi, daną mieszkańcom 
Mikołajowic oraz zawartym po-
rozumieniem ze starostwem 
legnickim udało się zrealizo-
wać pierwotnie podzielone na 
dwa etapy zadanie, w jednym 
terminie. 

Zadanie w połowie swej war-

go. Analizując komponen-
ty organizacyjne, zostaną 
przeprowadzone badania 
ankietowe wśród pacjentów, 
sporządzony pakiet  doku-
mentów zawierających pro-
cedury, powołani zostaną 
asystenci, przeprowadzimy 
audyt dostępności. Nawią-
zana zostanie współpraca 
z organizacją pozarządo-
wą reprezentującą osoby ze 
szczególnymi potrzebami. 
– podsumowuje założenie 
projektowe Agnieszka Tabi-
szewska, dyrektor Gminnej 
Przychodni Zdrowia w Le-
gnickim Polu i autorka pro-
jektu.

Będzie samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Decyzją Państwowego Funduszu Rehabilita-
cyjnego Osób Niepełnosprawnych PFRON, 

naszej gminie zostało przyznane dofinansowa-
nie w kwocie 84 000,00 zł. na zakup nowego 
samochodu dla transportu osób.

Pojazd będzie służył Mieszkańcom gmi-
ny Legnickie Pole i będzie przystosowany 
do przewozu osób na wózkach inwalidz-
kich. Planujemy, że nowy pojazd będzie 
służył już od połowy grudnia br.

Odbiór chodnika w Mikołajowicach 
tości dotowane było przez 
Gminę Legnickie Pole, zazna-
cza Wójt. W ramach inwe-
stycji położono chodnik na 
odcinku 660 metrów. Łączny 
koszt zadania wyniósł ponad 
660 000 zł, z czego Gmina 
zapłaciła 50%. Wykonawcą 
prac była firma: Usługi Ogól-
nobudowlane Rafał Szlach-
cic z Oleszny. Cała inwestycja 
z pewnością przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
oraz jakości życia Mieszkańców 
sołectwa Mikołajowice. 
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Aktualności

W związku z zarządzeniem Wojewody Dolnośląskie-
go, na 10 października 2021 r. zostały zaplanowane 
wybory uzupełniające do Rady Gminy Legnickie Pole. 
Wybory odbędą się w dwóch okręgach wyborczych: nr 
9-Taczalin i 11-Koskowice. Głosowanie odbędzie się 
w świetlicy wiejskiej w Koskowicach.

Wybory uzupełniające 
do Rady Gminy Legnickie Pole

Gminny program usuwania azbestu cieszył się dużym 
zainteresowaniem wśród Mieszkańców. W ramach kon-
kursu gmina Legnickie Pole zakwalifikowała się do dofi-
nansowania do demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest. 

Kolejnym etapem było wyłonienie wykonawcy. W tym 
roku, firma REVOL z Łodzi zajęła się usunięciem azbestu 
z dachów. 

W celu wyeliminowania 
bezpośredniego kie-

rowania służb  do zgłoszeń 
niezasadnych lub fałszy-
wych informujemy, że nu-
mer alarmowy 998 (Straż 
Pożarna) będzie przełą-
czony do centrów powia-
damiania ratunkowego. 

Numer 998 będzie na-
dal działał, zmieni się na-
tomiast miejsce odbioru 
zgłoszenia. Centrum Powia-
damiania Ratunkowego bę-
dzie przyjmowało zgłoszenia 
i weryfikowało zasadność 

 

Wójt Gminy Legnic-
kie Pole, Rafał Plezia 

spotkał się z Kierowni-
kiem Działu Utrzymania 
Wód i Urządzeń Wodnych 
w Państwowym Gospo-
darstwie Wodnym Wo-
dy Polskie, Aleksandrem 
Świerczkiem, który jest 
mieszkańcem naszej gmi-
ny, miejscowości Kosko-
wice. 

Na spotkaniu omówiono 
projekt porozumienia w spra-
wie utrzymania koryta rzeki 
Wierzbiak w naszym regionie. 
Koszt całego zadania wynie-
sie 55 000 zł, z czego dofinan-
sowanie 45 000 zł. Odcinek, 
który zostanie poddany kon-
serwacji przebiega przez 
Mikołajowice, Strachowice, 
Lubień, Biskupice i Raczkową.

Ruszyła także przebudowa 
drogi w Koskowicach. Każ-

Po pierwsze - gospodarka wodna

da inwestycja, zwłaszcza tak 
skomplikowana i kosztowna 
wymaga starannego przygo-
towania do realizacji. Jedną 

z podstawowych przyczyn 
wpływających na trwałość 
dróg jest zapewnienie właści-
wego odwodnienia, co w na-

szym klimacie ma szczególne 
znaczenie. Cieszy nas ogrom-
nie fakt, że cała inwestycja 
będzie „pod okiem” Pana 
Aleksandra, ponieważ będzie 
miał możliwość obserwowa-
nia działań jako mieszkaniec 
Koskowic, przez które prze-
chodzi przebudowywana 
jezdnia. 

7 września na spotkaniu 
z Wojewodą Dolnośląskim 
Jarosławem Obremskim, Wójt 
Gminy Legnickie Pole Rafał 
Plezia, wraz ze Starostą Le-
gnickim Adamem Babuśką 
podziękowali za wsparcie fi-
nansowe ze strony rządu, bez 
którego ta inwestycja byłaby 
nierealna. Nadmieniamy, że 
z budżetu Gminy Legnickie 
Pole przekazujemy na prze-
budowę drogi niebagatelną 
kwotę 3 418 833,25 zł.

Numer alarmowy 998 
będzie przełączony do centrów 

powiadamiania ratunkowego

powiadomienia. Jednocze-
śnie będzie powiadamiało 
o zdarzeniu wszystkie wła-
ściwe służby celem udziele-
nia pomocy osobom, które 
rzeczywiście jej potrzebują. 
Przełączenie numeru alarmo-
wego  dla Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Legnicy nastąpi od dnia 
05 października 2021 roku.

Usuwamy azbest z dachu
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Inwestycje

Mając na uwadze po-
trzebę polepsze-

nia dostępności terenów 
LSSE, usprawnienia do-
wozu pracowników oraz 
konieczność poprawy bez-
pieczeństwa ruchu dro-
gowego, podpisaliśmy 
porozumienie z LSSE na 
przebudowę drogi w obrę-
bie Nowej Wsi Legnickiej. 

Gmina Legnickie Pole 
sfinalizowała nieod-

płatne przejęcie od Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa działki w obrębie 
Gniewomierza, która sta-
nowi drogę dojazdową do 
budynków mieszkalnych. 

W LSSE będzie luźniej. Gmina Legnickie Pole 
podpisała porozumienie na przebudowę drogi

Wartość inwestycji określona 
została na kwotę blisko 1 000 
000 złotych. Zakres przedsię-
wzięcia dotyczy budowy jezdni 
7 metrów szerokości. Ponad-
to cały odcinek drogi zostanie 
oświetlony oraz wyposażony 
w chodnik i ścieżkę rowerową, 
powstanie również zajezdnia 
postojowa dla autobusów li-
niowych.

Droga dojazdowa do budynków mieszkalnych 
w Gniewomierzu

Dzięki przejęciu działki, 
wyremontujemy drogę do-
jazdową do budynków miesz-
kalnych i na ten cel KOWR 
przeznaczy blisko 120 000 zł. 
Przedsięwzięcie znacznie po-
lepszy komfort życia Miesz-
kańców osiedla.

Jest nam niezmiernie 
miło poinformować, 

że nasza lokalna pasieka 
zajęła II miejsce na „Wzo-
rową Pasiekę Dolnego Ślą-
ska”. 

Joanna Brzezina i Krzysztof 
Hernik są mieszkańcami na-
szej gminy, sołectwa Taczalin, 
są prawdziwymi pasjonatami 
miodu i kochają to co natural-
ne. 26 września wzięli udział 
w XXI Dolnośląskim Święcie 
Miodu i Wina w Przemkowie. 
Spośród 130 stoisk, to właśnie 
Fabryka Miodu z Taczalina 
stanęła na podium i wróciła 
do gminy z nowym osiągnię-

Wzorowa Pasieka Dolnego Śląska z Taczalina

ciem! Gratulujemy!
,,Jesteśmy niesamowicie 

szczęśliwi i dumni, że na-
sze starania, pasja, miłość 
do pszczół, dbałość o każdy 
szczegół w tym co robimy zo-
stały docenione’’ – piszą na 
swoim Facebok’u.



5www.legnickiepole.pl

N R  6  ( W R Z E S I E Ń  2 0 2 1 )

Wydarzenia

Z początkiem lipca 
odbyło się oficjalne 

otwarcie Klubu „Senior+” 
w Nowej Wsi Legnickiej. 

Na to wydarzenie przybyli 
honorowi goście t.j.: poseł na 
Sejm Ewa Szymańska i rad-
ny Sejmiku Dolnośląskiego 
Piotr Karwan, którzy w asy-
ście wójta Gminy Legnickie 
Pole - Rafała Plezi, sołtysa 
wsi Nowa Wieś Legnicka - 
Stefana Wana, oraz prezesa 
firmy Ruka Projekt - Rober-
ta Rutkowskiego, przecięli 
wstęgę na znak ukończone-
go projektu i oddania bu-
dynku do użytku. Zdarzenie 
było zarazem inauguracją 
Gminnego Święta Seniora. 
Po uroczystym otwarciu od-
było się wręczenie medali za 

Gminne Święto Seniorów

„Z okazji Światowe-
go Dnia Sybiraka 

w imieniu własnym oraz 
całego Samorządu Gminy 
Legnickie Pole, pragnę zło-
żyć Państwu najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, 
spokoju i troski najbliż-
szych. Niech każdy kolejny 
dzień przynosi Państwu du-
żo radości i pogody ducha. 

Składam wyrazy głębokiego 
szacunku i uznania dla Pań-
stwa, dotkniętych losem ze-
słania na Syberię podczas II 
Wojny Światowej. Dziękuję za 
walkę w tak trudnych warun-
kach, w tęsknocie i nadziei na 
powrót do Ojczyzny. 

Dziękuję za wszelkie działa-
nia, które pielęgnują pamięć 

długoletnie pożycie małżeń-
skie, Państwu Adeli i Zdzi-
sławowi Łukaszów z Nowej 
Wsi Legnickiej, oraz Janinie 
i Ryszardowi Sztohel z Le-
gnickiego Pola. Następnie 
wszystkich uczestników za-
prosiliśmy na wzniesienie 
toastu oraz poczęstowaliśmy 
tortem, wykonanym przez 
lokalną cukiernię „Paulin-
ka” w Legnickim Polu. 

Muzyczną część imprezy, 
swoim występem, rozpoczął 
Zespół Ludowy Nowowian-
ki z Nowej Wsi Legnickiej. 
Gwiazdą wieczoru był Łem-
kowski Zespół Pieśni i Tań-
ca „Kyczera” z Legnicy, który 
zaprezentowali repertuar 
tradycyjny. Przy zapachu 
grilla, seniorzy zaśpiewali 
piosenki biesiadne, a wie-

Światowy Dzień Sybiraka

czorem ruszyli na parkiet 
i w rytm muzyki, którą grał 
zespół Dynakord tańczyli do 

późnych godzin nocnych. 
Bardzo dziękujemy wszyst-
kim za przybycie!

o tych wydarzeniach. Państwa 
czyny i doświadczenia są naj-
lepszym drogowskazem dla 
przyszłych pokoleń.” 

Tymi słowami Wójt Gminy 
Legnickie Pole – Rafał Plezia 
przywitał Członków Gminnego 
Koła Związku Sybiraków z Le-
gnickiego Pola oraz Członków 
Związku Sybiraków Oddziału 
w Legnicy, podczas uroczystego 
obiadu zorganizowanego z oka-
zji Światowego Dnia Sybiraka. 

Aby upamiętnić te bole-
sne wydarzenia, uroczystość 
rozpoczęła się mszą świętą 
w kościele pw. św. Bartłomie-
ja w Nowej Wsi Legnickiej. Na-
stępnie złożono znicze oraz 
kwiaty pod Pomnikiem Sybi-
raków. Na świetlicy wiejskiej, 

Wójt w asyście Wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy Legnic-
kie Pole – Jerzego Sajewicza, 
wręczył wszystkim Sybirakom 
upominki, w ramach wdzięcz-
ności i szacunku dla zaproszo-
nych gości. 
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Wydarzenia

Odpust ku czci pa-
trona kościoła św. 

Bartłomieja, to już gminna 
tradycja. Z tej okazji, ostat-
nie dni wakacji Mieszkań-
cy Nowej Wsi Legnickiej 
spędzali na Jarmarku św. 
Bartłomieja. 

Uroczystość rozpoczęła się 
występem Zespołu Ludowe-
go „Nowowianki” z Nowej 
Wsi Legnickiej, a następnie 
Idalia zaprezentowała folk-
lor arabski, czyli klasyczny 
egipski taniec orientalny. Na 
najmłodszych czekały atrak-
cje tj.: animacje, dmuchańce, 
bańki mydlane, zabawy stra-
żackie, tańce z przesympa-
tyczną OląZozolą. 

Atrakcją wieczoru był kon-
kurs o nagrodę sołtysa, któ-
ry polegał na rzucie broną. 
Oprócz mężczyzn, chęć udzia-
łu wykazały również kobie-
ty. Zwycięski rzut rolniczym 
narzędziem wykonali Bartło-

Pierwszy Piknik Spotka-
nie z Pasją zgromadził 

na Campingu w Legnickim 
Polu lokalnych pasjonatów, 
artystów i rękodzielników. 

Polana oblegana była róż-
norodnymi stoiskami, na 
których każdy Mieszkaniec 
gminy miał możliwość za-
prezentowania swoich pro-
duktów. 

Pomimo kapryśnej pogo-
dy, atrakcji nie było końca. 
Rozpoczęcie wydarzenia 
zapowiedziała Pani Mar-
ta Majchrzak – prezes Sto-
warzyszenia Dobroczyńcy, 
Rafał Plezia – wójt gminy Le-
gnickie Pole, oraz Małgorza-
ta Kubik – dyrektor GOKiS 
w Legnickim Polu. Następnie 
scenę przejęli zgromadze-
ni hobbyści, którzy zapre-
zentowali swoje pasje. Nie 
zabrakło występu Zespołu 
Ludowego „Nowowianki” 

Ostatnie dni wakacji 
w gminie Legnickie Pole

Pierwszy Piknik 
Spotkanie z Pasją

miej Myjak oraz Magdalena 
Wójcik. Gratulacje!

Gwiazdą wieczoru był zespół 
Raz 2 Tribute to Maanam, któ-
ry zagrał i zaśpiewał znane 
i lubiane utwory Kory i Mar-
ka Jackowskiego. Bez wątpie-
nia, wokalistka zespołu swoją 
energią rozpaliła muzyczną 
iskrę wśród gości. Następnie 
za sterami stanął Waldemar 
Staszczyk z Nowej Wsi Le-
gnickiej, który przygrywał do 
późnych godzin nocnych. 

Podczas imprezy była moż-
liwość zaszczepienia się prze-
ciw COVID-19, oraz spisania 
się w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludzi i Mieszkań 
2021, do czego zachęcał Sena-
tor Rzeczypospolitej Polskiej 
- Krzysztof Mróz.

Frekwencja była bardzo za-
dawalająca, a całej uroczy-
stości przyświecało słońce. 
Dziękujemy wszystkim za 
przybycie!

z Nowej Wsi Legnickiej oraz 
Zespołu Tanecznego “Dream 
Dancing”.

Był pasjonacki misz masz: 
krótkofalowy, pszczelarski, 
rzeźbiarski, koronczarski, 
modowy, pisarski, śpiewa-
czy, wikliniarski, patriotycz-
ny, strzelecki, historyczny 
i artystyczny.

Podczas wydarzenia odbył 
się PLENER ARTYSTYCZ-
NY Legnickie Pole 1241, 
podczas którego można 
było spróbować swoich sił 
w rzemiosłach artystycznych 
- rzeźbie, malarstwie, a także 
tworzeniu witraży i mozaik 
ze szkła pod okiem profesjo-
nalnych instruktorów.

Wydarzenie dało szanse 
wszystkim, którzy jeszcze 
tego nie zrobili, zaszczepić 
się przeciw COVID-19, oraz 
spisać się w ramach Naro-
dowego Spisu Powszechne-
go Ludzi i Mieszkań 2021. 
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Dożynki 2021

Pod koniec wakacji 
Mieszkańcy gminy Le-

gnickie Pole uczestniczyli 
w Uroczystości Dożynko-
wej, czyli święcie wszyst-
kich rolników i ich plonów. 

Uroczystość zainicjowała 
Msza Święta, która odbyła się 
w Bazylice Mniejszej w Le-
gnickim Polu. Po zakończe-
niu liturgii odbył się korowód 
dożynkowy na camping. Były 
występy Orkiestry Dętej i Ze-
społu Ludowego Nowowianki, 
poczęstunek i inne atrakcje. 
Bardzo ważnym elementem 
całej uroczystości był konkurs 
na najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy, w którym pierwsze 
trzy miejsca i nagrody w wy-

Uroczystość Dożynkowa za nami!
sokości odpowiednio 1200, 
800, 500 zł, zdobyły sołec-
twa: Księginice, Bartoszów, 
Raczkowa.

Pozostałe sołectwa, które 
wzięły udział w konkursie na 
wieniec, tj.: Legnickie Pole, Ko-
skowice, Gniewomierz, Nowa 
Wieś Legnicka i Taczalin, tak-
że otrzymały nagrody pienięż-
ne. Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom oraz wszystkim 
uczestnikom konkursu. 

Lato 2021 zostało pożegna-
ne głośno i energetycznie, a to 
za sprawą „Zakończenia La-
ta  z  GOKiSem”, które odbyło 
się na Campingu w Legnic-
kim Polu, tuż po Uroczysto-
ści Dożynkowej. Atrakcji nie 

brakowało, i to wszelakiego 
rodzaju: zagrali i zaśpiewa-
li POGWIZDANI - zespół, 
który łączy folklor z innymi 
gatunkami muzycznymi. Na-
stępnie iluzjonista Amon za-
brał uczestników w magiczną 
podróż, a strażacy pokazali, 
w jaki sposób wygląda akcja 
ratunkowa, używając do tego 
celu wraku samochodu. Dzięki 
Zespołowi Tradycyjnego Tań-
ca Tajskiego, przebywającego 
w  naszych kraju w związku 
z festiwalem „Świat pod KY-
CZERĄ”, mogliśmy zobaczyć 
oryginalne tajskie tańce. Ucztą 
dla oka był również występ 
dziewczyn z Zespołu Tańca 
Orientalnego Mirage, które 

po swoim występie chętnie 
poprowadziły krótką lekcję 
tańca brzucha. Na najmłod-
szych przez całe popołudnie 
czekały animacje, dmuchańce, 
fotobudka, konkursy oraz fe-
stiwal kolorów z proszkiem 
Holi. Wieczorem odbył się 
koncert zespołu AVANGARDE, 
po którym mieszkańcy gmi-
ny oraz przybyli goście bawili 
się w rytmach największych 
przebojów do późnych go-
dzin nocnych. Z tego miej-
sca, chcielibyśmy serdecznie 
podziękować wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organi-
zacji Uroczystości Dożynkowej 
i przybyli na sobotnie wyda-
rzenie. 
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Wydarzenia

3 września był bardzo 
ważnym dniem dla 

Warsztatów Terapii Za-
jęciowej z dwóch powo-
dów. Pierwszym z nich 
była 5 rocznica utworzenia 
jednostki organizacyjnej, 
prowadzonej przez Dyrek-
tor Ewę Patrzek, drugim 
otwarcie nowej pracowni 
rękodzielniczo-stolarskiej, 
do której zostały kupione 
m.in. szlifierki, wiertarki, 
szafa narzędziowa.

Na to wydarzenie przyby-
li liczni goście – Poseł na 
Sejm RP Ewa Szymańska 
oraz Wojewoda Dolnośląski 
Jarosław Obremski. Uroczy-
stość została podzielona na 
dwa etapy. Oficjalne przecię-
cie wstęgi na cześć nowej sa-
li odbyło się przy jednostce 
WTZ w Legnickim Polu. Dy-
rektor placówki oprowadzi-
ła gości po pomieszczeniach 
i opowiedziała o historii 

Średni pojazd  
o wartości prawie  

800 000 zł trafił w ręce 
strażaków z Taczalina. 

Z udziałem Dolnośląskiego 
Komendanta Wojewódzkie-
go Państwowej Straży Po-
żarnej, Marka Kamińskiego, 
Komendanta Miejskiego PSP 
w Legnicy, Wojciecha Huka 
oraz druha Grzegorza Oba-
ry – wiceprezesa Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP wojewódz-
twa dolnośląskiego, odbyło 
się uroczyste przekazanie 
samochodu pożarniczego 

5 urodziny Warsztatów Terapii Zajęciowej
każdego z nich. Następna 
część wydarzenia odbyła się 
w sali benedyktyńskiej. Tam 
czekała na gości prezenta-
cja oraz podziękowania za 
dotychczasową współpracę.

Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej to nic innego jak pomoc 
terapeutów, psychologów 
i rehabilitantów dla osób 
niepełnosprawnych. Dzia-
łanie jednostki ma na celu 
przybliżenie niepełnospraw-
nego uczestnika do prawi-
dłowego funkcjonowania 
w życiu, uczenie czynno-
ści życia codziennego, od-
krywanie pasji i talentów, 
aktywizacja zawodowa oraz 
integracja społeczna.

,,To nie jest działanie tylko 
dla tych 20 osób, to jest dzia-
łanie dla ich rodzin, dla oto-
czenia i środowiska. To jest 
dowartościowanie i otwiera-
nie tych osób na świat. Pra-

cownicy wykonują ogromną 
pracę, dzięki czemu Ci lu-
dzie się zmieniają. 

Pani Ewa nie da spoko-
ju, dopóki nie osiągnie ce-

lu i to jest wielkie serce, za 
co ogromnie z tego miejsca 
dziękuję.” – podkreślił wójt 
gminy Legnickie Pole Rafał 
Plezia.

Mamy nowy wóz strażacki!

dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Taczalinie. Jest to 
wóz, który będzie służył ca-
łej naszej społeczności. To już 
drugi, nowy pojazd w naszej 
gminie. Dwa lata temu prze-
kazywaliśmy samochód dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Legnickim Polu. 
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O niezwykły klimat pod-
czas X jubileuszowej 

edycji Narodowego Czyta-
nia zadbał tradycyjnie już 
GOKiS w Legnickim Polu, 
organizując ponownie tę 
akcję w wyjątkowo nastro-
jowym stylu. 

Ponieważ w tym roku lek-
turą wybraną przez Parę 
Prezydencką do wspólnego 
czytania była „Moralność Pa-
ni Dulskiej” Gabrieli Zapol-
skiej, Piwnica Benedyktyńska 
zamieniła się w odtworzony 
z ogromną starannością salo-
nik pani Anieli Dulskiej. Dzię-
ki temu, że utwór czytany był 
z podziałem na role, każdy 
z obecnych mógł przez chwilę 

Słoneczna Kefalonia zo-
stała odkryta, a to za 

sprawą Pikniku Literac-
kiego, organizowanego 
przez GOKiS w Legnickim 
Polu, który odbył się w 11 
sierpnia i poświęcony był 
najnowszej książce miesz-
kanki Legnickiego Po-
la- Kamili Mitek pt. „Moje 
greckie lato”. 

Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”

Piknik literacki

zamienić się w bohatera dra-
matu, a piękne i oryginalne 
stylizacje Czytających spra-
wiły, że teatralny klimat wy-
pełnił wnętrza piwnicy. 

Była to doskonała okazja, 
by wrócić do treści utworu, 
poznać biografię i ciekawost-
ki z życia Zapolskiej, a także 
przypomnieć sobie, jak to z tą 
dulszczyzną było.

Lekturą wybraną na Na-
rodowe Czytanie 2022 są 
„Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza. Czym tym ra-
zem GOKiS zaskoczy wiel-
bicieli literatury? Czekamy 
z  niecierpliwością… Bo to, 
że zaskoczy nie ulega wąt-
pliwości.

Na spotkaniu Autorka opo-
wiadała o tym, jak wyglą-
dała praca nad najnowszą 
powieścią,  na jakie napo-
tkała trudności, co stanowi 
dla Niej motywacje do pra-
cy i nie tylko. A ponieważ 
akcja książki dzieje się na 
greckiej wyspie - Kefalonii, 
całe wydarzenie zrealizowa-
ne było w greckim klimacie. 

Nie zabrakło greckiej muzy-
ki, pysznych, oryginalnych 
przekąsek serwowanych w  
odtworzonej na tę okolicz-
ność plenerowej restauracyj-
ce „Perła Kefalonii”, a także 
nauki podstawowych grec-
kich zwrotów.

Tradycją pikników jest rów-
nież to, że na Autorkę zawsze 
czeka wyzwanie, związane  z  
tematyką powieści. W ze-
szłym roku był to chrzest 
strażacki (nawiązujący do 

książki „Pożar w mojej gło-
wie”), a tym razem na Panią 
Kamilę czekało inne wyzwa-
nie - nauczyć tańczyć Zorbę 
zebranych na pikniku gości.  
Cel oczywiście został osią-
gnięty, udało się porwać Czy-
telników do tańca, i to przy 
muzyce granej na żywo przez 
Pana Waldemara Staszczyka. 

Piknik zakończył się 
wspólnym ogniskiem, a na 
najmłodszych czekały sza-
leństwa na dmuchańcu. 
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Mieszkańcy Domu Po-
mocy Społecznej 

w Legnickim Polu nie mo-
gą narzekać na nudę. 

Oprócz zajęć terapeutycz-
nych, rehabilitacyjnych i in-
nych warsztatów terapii 
zajęciowej, w wolnym czasie 
sadzą drzewka, kwiaty, po-

Prywatna pracownia 
stolarska DPS’u

Podczas lipcowego spo-
tkania z dendrologiem 

poznaliśmy najciekawsze 
okazy parkowej flory. 

Pan Krystian Komarnicki, 
miłośnik przyrody, w ciekawy 
sposób omówił życie drzew 
oraz ich wpływ na naszą pla-
netę. 

Poruszone zostały m.in. za-
gadnienia związane z grzy-
bami rozwijającymi się na 
pniach i korzeniach drzew. 
Następnie ruszyliśmy na 
spacer, podczas którego zo-
stały przybliżone rozmaite 
gatunki drzew na terenie 
DPS’u w Legnickim Polu. 
Warto wspomnieć, że ogród 

Spacer dendrologiczny w Legnickim Polu

przyklasztorny jest wpisany 
do rejestru zabytków. Każdy 
uczestnik miał możliwość 
skorzystania z kamery en-
doskopowej, przy pomocy 
której można było zajrzeć 
do wnętrza pnia. 

midory, a nawet mają swoją 
prywatną pracownie solar-
ską! Pewnego wakacyjnego 
popołudnia wybraliśmy się 
do ich ogródka. Mieszkańcy 
DPS’u chętnie oprowadzili 
nas po swoim skwerku, opo-
wiadając przy tym całą histo-
rię sadzenia i pielęgnowania 
zieleni.

Dzisiaj uroczyście wko-
pano “pierwszą łopa-

tę”, która jest początkiem 
budowy nowej hali pro-
dukcyjnej w Nowej Wsi Le-
gnickiej. 

Pierwsza łopata 
wkopana

Inwestycja warta około 
15 mln złotych, gotowa bę-
dzie na przełomie czerwca 
i lipca 2022 r. Rozbudowa za-
kładu przyczyni się do stwo-
rzenia nowych miejsc pracy 
dla kilkudziesięciu osób.
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Trzy niezwykle energe-
tyczne i harmonijne 

poranki z Jogą, zorgani-
zowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu 
w Legnickim Polu, odby-
ły się w lipcu i sierpniu na 
trawniku pod koskowicką 
biblioteką. 

Pojawiły się na nich głównie 
osoby rozpoczynające swoją 

W środę 15 września 
w przedszkolach 

i szkołach na całym świe-
cie obchodzony jest Dzień 
Kropki. 

Ma on na celu odkrywanie 
swoich talentów, wzbudza-
nie kreatywności wśród dzie-
ci oraz budowanie poczucia 
własnej wartości i wiary we 
własne możliwości. Przed-
szkolaki z Legnickiego Pola 
za sprawą swoich wycho-
wawczyń kolejny raz brały 
udział w tym wspaniałym 
wydarzeniu. Dzieci poznały 
historię Vashti, która dzięki 
małej kropce i nauczycielce 
plastyki odkryła swój talent 

Obchodziliśmy Dzień Kropki 
do rysowania. Nauczycielki 
chcąc zainspirować swoich 
wychowanków, przygotowa-
ły wiele zabaw mających na 
celu rozwijanie kreatywno-
ści, twórczego myślenia oraz 
wyobraźni. 

Przedszkolaki bardzo 
chętnie opowiadały o swo-
ich talentach i pasjach oraz 
z wielkim zaangażowaniem 
brały udział w proponowa-
nych zadaniach. Powstały 
też wyjątkowe zakropkowane 
prace, które zostały umiesz-
czone w przedszkolnej gale-
rii. To był wspaniały dzień  
i kropka.:)

Agnieszka Pisulska

Joga o poranku

przygodę z tym niezwykłym 
systemem ćwiczeń. Wcze-
sna godzina okazała się nie 
być przeszkodą, by dobrze 
i w nieco inny sposób roz-
począć dzień. Zajęcia popro-
wadziła mieszkanka naszej 
gminy-Pani Elżbieta z Ko-
skowic, która na co dzień jest 
wielką miłośniczką jogi i ak-
tywnie ją praktykuje.
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Ludzie z pasją

Pan Jarosław Żak jest mieszkań-
cem naszej gminy. Jego pasją 

jest fotografia krajobrazowa  oraz 
astrofotografia. Bardzo chętnie łapie 
aparat do ręki i wychwytuje najpięk-
niejsze kadry Legnickiego Pola, oraz 
okolic. 

Wykonując zdjęcia utrwala najważ-
niejsze chwile, uwiecznia piękne wido-
ki, ciekawe zjawiska, tj.: zachód słońca, 
księżyca oraz Wenus  uwiecznione 
na jednej fotografii w polu słoneczni-
ków  w Raczkowej. Koniunkcja Jowi-
sza, Saturna oraz księżyca z królową 
Karkonoszy w tle, czy jedna z ostat-

Magia zatrzymywania czasu 
w kadrze aparatu

nich fotografii przedstawiająca tran-
zyt księżyca na tle Bazylik św. Jadwigi 
w Legnicki Polu, to tylko kilka prze-
pięknych kadrów w wykonaniu Pana 
Jarosława. 

Stało się to częścią jego życia, któ-
rą uwielbia realizować każdego dnia 
a nawet nocy.  Poprzez głowę pełną po-
mysłów, zatrzymuje uciekające chwile. 
Sami zobaczcie jakie są tego efekty:

Całą galerię można zobaczyć :
www.instagram.com/photo_pstryki/

www.fb.com/jaroslawzak.photopstryki
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Oświata

„Wiedza jest drugim 
słońcem dla tych, 

którzy ją posiadają” powia-
dał Heraklit z Efezu. 

Zatem  22 września był 
bardzo ważnym dniem dla 
uczniów z gminy Legnickie 
Pole. Jak co roku, wójt Ra-
fał Plezia, docenił starania 
uczniów i z tego tytułu wrę-
czył im stypendia. 

Stypendia otrzymało 40 
uzdolnionych uczniów z na-
szej gminy. Wójt rozdał:

34 stypendia za wysokie wy-
niki w nauce uczniom, któ-
rzy osiągnęli na świadectwie 

Na początku lipca wójt 
Rafał Plezia odwie-

dził po raz kolejny żłobek 
w Legnickim Polu, aby 
przywitać najmłodszych 
Mieszkańców gminy. 

Jest to wspaniała okazja 
do rozmowy, wymiany 
d o ś w i a d c z e ń  m i ę d zy 
ro d z i c a m i ,  a  p r z e d e 
wszystkim poznania się.

Dzieci są jak skarb, dlatego 
wójt serdecznie pogratulował 
rodzicom, którzy przybyli 
ze swoimi pociechami na to 
spotkanie. 

Nowonarodzonym dzie-
ciom wręczył pierwsze czy-
tanki i poduszki wykonane 
przez naszą lokalną rękodziel-
niczkę Sylwię Lelito. 

Stypendium Wójta rozdane
średnią co najmniej 5,0 - 5,3; 

2 stypendia naukowe za 
zajęcie 1-go miejsca w kon-
kursie przedmiotowym na 
szczeblu powiatowym, lub 
zajęcie jednego z miejsc 1-3 
na szczeblu wojewódzkim, 
ogólnopolskim, europejskim 
lub światowym;

7 stypendiów uznaniowych 
w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej i sportowej laure-
atom lub finalistom konkursu 
na szczeblu wojewódzkim lub 
krajowym. 

Pula środków przezna-
czona na ten cel wyniosła 
16 400,00 zł. 

Przywitanie najmłodszych 
Mieszkańców gminy
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Kultura

3 września ucznio-
wie klas siódmych 

i ósmych mogli na moment 
przenieść się do epoki dłu-
gich sukien i malowniczych 
kapeluszy. Część sali gim-
nastycznej stała się sceną, 
na której gościli bohate-
rowie dramatu Gabrieli 
Zapolskiej pt. „Moralność 
pani Dulskiej”.

Utwór pokazuje życie zde-
generowanej rodziny, która 
podporządkowując się koł-
tuńskim zasadom i życiem 
na pokaz, zatraciła własną 

Ogromne pokłady po-
mysłowości, talentu 

i twórczego myślenia zo-
stały uwolnione podczas 
„Kreatywnego Lata z GO-
KiSem”. 

Był to cykl warsztatów or-
ganizowanych podczas wa-
kacji przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Legnickim 
Polu w poszczególnych miej-
scowościach gminy Legnickie 

Rozpoczął się już rok 
szkolny, ale wspo-

mnienia letnich podróży 
i przygód pozostaną w pa-
mięci na długo. 

A nie zabraknie ich na pew-
no uczestnikom wycieczek, 
organizowanych w te waka-
cje przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Legnickim 
Polu. Odkryli oni niezwykłe 
tajemnice Gignatei - par-
ku pełnego niesamowitych 
owadów-olbrzymów, strze-

Narodowe Czytanie z moralnością w tle
tożsamość. Dramat porusza 
również kwestie natury ludz-
kiej, demaskuje jej przewrot-
ność i dwulicowość.

X – jubileuszowa odsłona 
akcji „Narodowe Czytanie” to 
kolejne przedsięwzięcie  hu-
manistów z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Legnickim 
Polu. Przy scenografii sym-
bolizującej wnętrze miesz-
czańskiej kamienicy, zostały 
odczytane, a właściwie ode-
grane fragmenty dzieła Za-
polskiej. Młodzież została 
zapoznana  także z twórczo-

ścią G. Zapolskiej i jej ponad-
czasowością.

Za rok „Ballady i romanse”  

autorstwa Adama Mickiewi-
cza, czyli świat baśniowych 
historii z morałem.

Kreatywne lato 
z GOKisem 

Wakacyjne podróże
Pole. Spotkania zgromadziły 
najmłodszych mieszkańców, 
często w towarzystwie rodzi-
ców, dziadków, cioć i wujków, 
którzy chętnie przyłączali się 
do wspólnej pracy. Na uczest-
ników czekało wszystko, co 
niezbędne do stworzenia 
przepięknych witraży, a także 
kolorowe materiały do zrobie-
nia pomysłowych breloczków. 
Powstały bardzo kreatywne, 
oryginalne prace. 

żonych przez karkonoskich 
strażników, zgłębiali tajni-
ki jazdy konnej i hodowli 
zwierząt na Ranczu Szalony 
Koń, a także poznawali życie 
i zwyczaje gatunków fauny 
z całego świata we wrocław-
skim ZOO. Przede wszystkim 
jednak dobrze się bawili w  
swoim towarzystwie, hała-
sowali, śpiewali, jedli lody 
i cieszyli się letnimi dniami 
pełnymi beztroski. Kolejne 
wakacyjne przygody z GO-
KiSem już za rok!
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W związku z roz-
poczynającą się 

„Przebudową drogi po-
wiatowej nr 2177D relacji 
Legnica – Ujazd Górny 
na terenie miejscowo-
ści KOSKOWICE” od dnia 
29 września 2021 r. (śro-
da), informujemy, iż mo-
gą wystąpić utrudnienia 
w odbiorze odpadów ko-
munalnych. 

Utrudnienia dotyczą w szcze-
gólności właścicieli nieru-
chomości, do których będzie 
całkowity zakaz wjazdu.

Z powodu zaistniałej sytu-
acji, wyznaczono 3 miejsca, 
w których ustawiono pojem-
niki o pojemności 1100 li-
trów na odpady zmieszane, 
odpady bio, papier, szkło 
oraz metale i tworzywa 
sztuczne zgodnie z załą-
czoną mapką poglądową: 
ul. Wiosenna, ul. Lawendo-
wa, ul. Kościelna.

Koskowice: zamknięta droga i zmiana 
w odbiorze odpadów komunalnych 

P r o s i m y  M i e s z k a ń -
ców o samodzielne wy-
noszenie w/w odpadów 

do wyznaczonych pojem-
ników.

Za utrudnienia w ruchu 

przepraszamy i prosimy 
o wyrozumiałość.

Działki na sprzedaż

Tel. 76 85 82 869

Inwestycyjne i budowlane

Legnickie Pole, Nowa Wieś Legnicka

www.legnickiepole.pl
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Wojewódzki
Fundusz Ochr

Rolnicy z gminy po-
jechali na wystawę 

sprzętu i maszyn rolni-
czych. Międzynarodowa 
Wystawa Rolnicza AGRO 
SHOW organizowana jest 
przez Polską Izbę Gospo-
darczą Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych od 1999 roku. 

AGRO SHOW od lat po-
strzegane jest jako dosko-
nałe miejsce prezentacji 
najnowszych i najnowocze-
śniejszych maszyn i urzą-
dzeń rolniczych. Agroshow 
to również kompleksowa wy-
stawa, podczas której swo-
ją aktualną ofertę pokazują 
producenci nawozów, nasion, 
środków ochrony roślin, fir-
my z sektora finansowego 

We wrześniu odbył się wyjazd dla rolników 
z gminy Legnickie Pole

i innych branż związanych 
z rolnictwem. Dzięki temu rol-
nicy przybywający na AGRO 
SHOW podczas 4 dni Wy-

stawy mają możliwość zapo-
znania się z kompletną ofertą 
środków produkcji i usług dla 
rolnictwa. Mogą też spotkać się 

bezpośrednio z przedstawicie-
lami wszystkich liczących się 
instytucji i agencji związanych 
z branżą rolniczą.
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Rozmaitości

We wrześniu Gminny 
Zakład Gospodar-

ki Komunalnej wyciął dwa 
drzewa w Gniewomierzu 
oraz na drodze gminnej 
prowadzącej do miejsco-
wości Psary. 

Wycinka 
niebezpiecznych drzew

Drzewa były mocno pochylo-
ne i zagrażały bezpieczeństwu 
mieszkańcom oraz pobliskim 
budynkom mieszkalnym i go-
spodarczym. Działanie po-
lepszy również przejazd dla 
rolników z ciężkim sprzętem. 
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Czas na podsumowanie 
sportowych wydarzeń. Za 
nami pierwszy bieg prze-
łajowy pn.: „Bieg na Le-
gnickich Polach”, którego 
genezą jest upamiętnienie 
wydarzeń historycznych 
związanych z Bitwą pod 
Legnicą z 1241 roku. 

106 biegaczy stanęło na 
starcie – kobiet, mężczyzn, 
profesjonalistów, amatorów, 
maratończyków, krótkody-
stansowców, a także tych 
którzy swoją przygodę z bie-
ganiem dopiero rozpoczęli. 
Startowali z campingu i do 
pokonania mieli trasę o dy-
stansie 5,6 km, która prze-
biegała ulicami Legnickiego 
Pola. Był wysiłek, było zmę-
czenie, ale również dużo ra-
dości.

Nie brakowało ducha dzie-
jących się tu przed wiekami 
wydarzeniami. Imprezę od-
wiedził bowiem sam Hen-
ryk II Pobożny - a w tej roli 
oczywiści nikt inny, jak Ma-
rek Mojecki h. Brodzic - Ry-
cerz Pasowany, Marszałek 
Konwentu Kapituły Rycer-
stwa Polskiego, Namiestnik 
Śląska, który oczekiwał, na 
zawodników na mecie. Pod-
czas wydarzenia była rów-
nież okazja do zwiedzenia 
jurty mongolskiej oraz hi-
storycznego namiotu obozu 
zachodniego, wystawionych 
przez obecne na imprezie 
Stowarzyszenie Historycz-
no-Eksploracyjne Księstwa 
Legnickiego, a także Stowa-
rzyszenie Dobroczyńcy.

W kategorii mężczyzn, 
pierwsze miejsce z cza-
sem 19 minut i 22 sekundy 
zdobył Jan Kaczor z Wał-

Bieg z historią w tle… 

brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Tuż za nim 
do mety dotarł Alan Dobro-
wolski z Boguszowa – Gorc 
(20 minut 36 sekund), a na 
trzecim miejscu finiszował 
legniczanin Rafał Bardziń-
ski z firmy Viessmann (20 
minut 50 sekund). 

W kategorii kobiet, pierw-
sze miejsce zdobyła Anna 
Fincer - Olaws Złotoryja Mks 
Siechnice z czasem 22 mi-
nuty 23 sekundy. W 25 mi-
nucie i 02 sekundzie, metę 
przekroczyła Ewelina Kra-
wiec z Edi Team Zgorzelec, 
a trzecie miejsce należało do 
Alicji Zielińskiej (25 minut 
37 sekund).

Najszybsi z gminy Legnic-
kie Pole to Andrzej Kozubal, 
Waldemar Hreczany i To-
masz Kucewicz oraz Alicja 
Zielińska, Katarzyna Sawko 
i Dagmara Gawęda. Serdecz-
nie gratulujemy i dziękuje-
my za udział!

Jednak sukces ten nie byłby 
możliwy bez wspierających 
nas w tym przedsięwzię-
ciu firm oraz organizacji, 
a wśród nich: Lear Corpo-
ration Poland II Sp. z o. 
o.; KGHM Metraco S. A.; 
WINKELMANN Sp. z o. o.; 
VOSS Fluid Polska Sp. z o. 
o.; Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S. A.; Stowa-
rzyszenie DOBROCZYŃCY; 
LAFARGE Kopalnia Bazaltu 
Lubień; LIDL; DECATHLON; 
SALLER; Muzeum Miedzi 
w Legnicy; Stowarzyszenie 
Historyczno-Eksploracyjne 
Księstwa Legnickiego; Orga-
nizacja Harcerska; ProMun-
di; PHU INMIR Mirosław 
Przyczyna; Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej w Legnickim 
Polu i Jaworze; OSP Legnic-
kie Pole, Raczkowa i Tacza-
lin; Gminna Przychodnia 
Zdrowia w Legnickim Po-
lu; Gminny Zakład Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o. o. 

w Legnickim Polu; Policja - 
Wydział Ruchu Drogowego 
z Legnicy.

,,To jest coś wspaniałego, 
kiedy w naszej gminie od-
bywa się taki bieg, który da-
je frajdę ludziom, nie tylko 
naszym mieszkańcom, ale 
także mieszkańcom okolicz-
nych gmin i całego Dolnego 
Śląska. Ja się bardzo cieszę, 
że Państwo odwiedzili naszą 
gminę i wystartowali w tur-
nieju. Było zmęczenie, ale 
też było dużo uśmiechu 
i energii. 

To przekonuje mnie, że ten 
bieg jest potrzebny i powi-
nien być kontynuowany 
w następnych latach. Zapra-
szam zatem serdecznie na 
następny Bieg na Legnickich 
Polach. Dziękuję wszystkim 
uczestnikom i sponsorom, 
którzy uświetnili tą impre-
zę.’’ – podsumował wójt 
gminy Legnickie Pole, Ra-
fał Plezia. 
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KS Legnickie Pole

Legnickie Pole wróciło do klasy okręgowej po 2 sezo-
nach spędzonych w IV lidze, gdzie finalnie, w kiepskim 
stylu przegrywało mecz za meczem, do tego kłopoty ka-
drowe w trakcie poprzedniego sezonu sprawiły, że Zarząd 
Klubu postanowił podziękować za współpracę trenerowi 
Kamilowi Jasińskiemu.

Pier wsz ą  le t n ią  dec y z ją  było  z a kont r a k to -
w a n i e  n a  s t a now i s k u  t r e ne r a  A d a m a  Wa -
s i l e w s k i g o ,  k t ó r y  w s p ó l n i e  z  D a r i u s z e m 
Skwarkiem będzie prowadził klub w bieżącym sezonie. 
Do tego doszło do swoistego „wietrzenia szatni”. Z klubu 
odeszło wielu zawodników, m.in. Patryk Czuchnicki, Pa-
tryk Kukla, bracia Adach i zawodnicy, który wypożycze-
ni byli do Legnickiego Pola z innych zespołów.

Odeszli jedni, musieli też przyjść inni. Mateusz Szcze-
paniak, najgłośniejszy transfer w niższych ligach w Pol-
sce, Wasilewscy, którzy wrócili z wypożyczenia do AKS 
Strzegom czy Maciej Paszkowski, który po wielu latach 
powrócił do KS-u. W sumie klub pozyskał aż 9 nowych 
zawodników.

Pierwszy mecz w Prusicach i pierwszy punk Legnickiego 
Pola. Remis 3-3 można uznać jednak za stratę 2 punktów. 

Druga kolejka to zwycięstwo w Kłębanowicach 4-1 i choć 
można było wyczuć entuzjazm, to kolejne spotkanie, 
tym razem pierwsze w roli gospodarza i kolejny remis. 
Bramka Marcina Wasilewskiego pozwoliła uratować ho-
nor w tym meczu. 

Do blamażu doszło jednak w 4 kolejce. Orla Wąsosz 
strzeliła 8 bramek, a Legnickie Pole nie było w stanie 
odpowiedzieć ani jednym trafieniem w tym spotkaniu.

4 spotkania, 5 punktów, 10 miejsce w lidze to na pewno 
nie jest wynik, który zadowala zawodników i kibiców KS 
Legnickie Pole.

Podsumowanie ostatnich zmagań piłkarzy

Zryw Kłębanowice

Nowy sezon to nowa szansa na sukces sportowy w Kłę-
banowicach, jednak Zryw przystąpił do nowego sezonu 
bez nowych zawodników. Podopieczni Adama Kłaka po-
stawili na zgranie i doświadczenie obecnych już w klu-
bie zawodników.

Pierwsze spotkanie było jednak weryfikacją okresu przy-
gotowawczego i porażka w Lubinie z miejscowym Gór-
nikiem 3-1.

 Druga kolejka to pierwsze w tym sezonie Derby Gminy 
i mecz Zrywu Kłębanowice z KS Legnickie Pole. Goście 
przyjechali w 10-ciu, ale i tym razem w Kłębanowicach 
musieli uznać wyższość przeciwnika przegrywająć 4-1. 

Kolejne mecze również kończyły się dla Zrywu porażka-
mi, najpierw 11 stracownych bramek w Radwanicach (11-
1), a później tylko honorowe trafienie w meczu z Gwardią 
Białołęka, która zaaplikowała 3 trafienia.

To nie jest dobry początek sezonu dla Kłębanowic, które 
po 4 kolejkach zajmują ostatnie miejsce w lidze okręgowej.

Warto zauważyć, że po 3 porażkach z rzędu w końcu do-
łączyli do Zrywu nowi zawodnicy. W ostatni dzień okienka 
transferowego klub ogłosił aż 4 transfery: Paweł Łopaciń-
ski, Mykhailo Zviahintsev, Ivan Barysevich czy Ivan Luzan!
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Błękitni Koskowice

Po 10 latach Błękitni Koskowice ponownie zagrają na szcze-
blu klasy okręgowej. Gratulujemy awansu!

W okresie przygotowawczym do sezonu podopieczni Wła-
dysława Morocha rozegrali cztery spotkania, kolejno : Lu-
biatowianka Lubiatów 2:3, Orzeł Mikołajowice 2:1, Odra 
Malczyce 1:0 oraz Dąb Siedliska 3:1.

W pierwszym meczu o punkty doszło do starcia dwóch be-
niaminków czyli Czarni Rokitki podejmowali na własnym 
terenie drużynę z Koskowic. Błękitni pokonali Czarnych 1:0 
po bramce Konrada Cieślaka. Już po meczu okazało się że 
w Rokitkach grał nieuprawniony zawodnik i z wyniku 1:0 
zrobił się walkower i ostatecznie Błękitni wygrali 3:0.

W drugiej kolejce Koskowice podejmowali na swoim bo-
isku Konfeks Legnica i przed własną publicznością pokazali 
charakter i wolę walki pokonując drużynę z Legnicy 2:0 po 
bramkach Grzegorza Korytka i Adriana Korytka.

Trzecia  kolejka okazała się również szczęśliwa dla piłka-
rzy Morocha bo na niełatwym terenie w Przemkowie poko-
nali tamtejszy Zamet 1:0, a do siatki piłkę skierował Konrad 
Skobelski.

Następną kolejną potyczką w 4 kolejce był mecz rozgry-
wany w Koskowicach  z liderem tabeli czyli Iskrą Kochlice 
niestety gospodarze w błękitnych koszulkach przegrali 0:4 

Po czterech  kolejkach Błękitni zajmują 5 miejse groma-
dząc 9 punktów.  Gratulujemy mocnego wejścia sezon!

Orzeł Mikołajowice

Mikołajowice to jedyna drużyna w naszej gminie występu-
jąca w A klasie i na tym szczeblu będzie walczyła o jak naj-
lepsze miejsce w końcowej tabeli ligi.

W okresie przygotowawczym do sezonu rozegrali kilka me-
czy ale szczególnie mogli się Cieszyc z wysokiego zwycięstwa 
pokonując aż 8:0 Kolejarz Miłkowice. 

W Orle doszło do zmiany trenera Mateusza Borka na ławce 
trenerskiej zastąpił Adam Łazarz niegdyś trener Ks Legnickie 
Pole. Nowemu trenerowi życzymy dużo sukcesów i samych 
wzlotów na skrzydłach Orła.

Drużyna z Mikołajowic w pierwszej kolejce nie miała ła-
twego zadania gdyż pierwszy mecz rozgrywali  na wyjeź-
dzie ze Spartą Parszowice. Niestety Orły Łazarza przegrali 
to starcie 1:5.

W drugiej kolejce Orzeł już bardziej zdeterminowany po-
dejmował na własnym boisku Czarnych Dziewin, i choć 
gra wyglądała dobrze i bardzo często na korzyść drużyny 
z Mikołajowic to ostatecznie nie udało się zdobyć cennych  
punktów i po ostatnim gwizdku sędziego schodzili do szat-
ni z niekorzystnym wynikiem 2:4.

Po dwóch meczach Orzeł rozegrał arcyważne spotkanie 
w Granowicach z tamtejszym Rodłem. Od pierwszego gwizd-
ka nie zapowiadało się to łatwe spotkanie, ale piłkarze trene-
ra Łazarza walczyli mocno o punkty i udało się zdobyć tylko 
jeden remisują to spotkanie 1:1, a bramkę dla Orła zdobył 
Marcel Kata. Następny mecz Orła to równie bardzo ważne 
spotkaniem z Bazaltem Piotrowice wygrywając na własnym 
boisku 3:2 prześcigając Bazalt w ligowej tabeli.

Orzeł Mikołajowice po czterech kolejkach zajmuje 10 
miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów. Druży-
nie  życzymy dużo szczęścia w nadchodzących meczach!
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Od niepamiętnych cza-
sów przylatywały do 

Gniewomierza bociany. 
Budowały gniazda. Wy-
chowywały młode. Od-
latywały i wracały. Były 
zawsze zwiastunami wio-
sny, szczęścia i dobrobytu 
mieszkańców. Są ozdobą 
i dumą każdej Polskiej wsi. 

Nie tak dawno z inicjatywy 
pracowników Gminy Legnic-
kie Pole przy pomocy służb 
ówczesnego Zakładu Ener-
getycznego w Legnicy bu-
dowano specjalne metalowe 
platformy i montowano na 
słupach energetycznych na 
terenie całej gminy, by ułatwić 
ptakom zakładanie gniazd 
i odchowanie młodych.

Nikomu te ptaki nie prze-
szkadzały. Jednakże w ostat-
nim czasie, a szczególnie tej 
wiosny w Gniewomierzu by-
ły płoszone i straszone bo… 
zanieczyszczają posesję, bo 
ich klekot zakłóca spokój… 
Działania te były na tyle sku-
teczne, że bociany porzuciły 
gniazdo. Nie chciały miesz-
kać w takim otoczeniu. Usiło-
wały jeszcze zbudować nowe 
gniazdo na innym słupie, na 
dachu stodoły w sąsiedniej 
posesji. Stracony czas i nie-
udane próby posadowienia 
gniazda na słupie zniechęciły 
je tak, że całkowicie opuści-
ły naszą wieś. Przez całe la-
to pojawiały się w okolicach 
gniazda, siadając na dachach.

Są jednak ludzie, którzy 
potrafili powiedzieć – dość, 
tak dłużej być nie może! „Nie 
chcemy, żeby nasze wnuki 
oglądały bociany w ZOO”. 
Były zawsze w naszej wsi 
i muszą pozostać. Podczas 

Przyroda

Komu przeszkadzają bociany?
remontu dachu na budyn-
ku gospodarczym bracia: Pa-
weł i Marcin Zielińscy, przy 
pomocy Pana dekarza posta-
nowili wyspawać stelaż pod 
gniazdo, wymościć suchymi 
gałązkami i umocować na da-
chu swojej stodoły. Niezbędny 
był też podnośnik, żeby zachę-
cić ptaki do zajęcia gniazda 
zrobionego przez ludzi na-
leży je odpowiednio „nazna-
czyć”, tak jak robią to bociany. 
I w tym przypadku Marcin Zie-
liński stanął na wysokości za-
dania… i podnośniku.

Nikt nie pytał po co, na co, 
dlaczego, za ile? Całe to przed-
sięwzięcie wynikło z dobrej 
i nieprzymuszonej woli. Cał-
kowicie spontanicznie, bo tak 
trzeba i nie można inaczej. 
Nie wiemy czy bociany cią-
gle straszone, wyganiane ze-
chcą zasiedlić nowe miejsce. 
Dobrze by było, żeby w przy-
szłym roku przyleciały i za-
domowiły się, bo tak zawsze 
robiły. Chyba potrafią wyba-
czyć  i na zło odpowiedzieć 
dobrem.

Panowie dziękujemy!
W godzinach popołudnio-

wych w dniu 11 sierpnia br. 
nastąpił odlot bocianów na 
zimowisko. Najpierw jednak 
na polu przy zabudowaniach 
sołectwa sejmikowało 37 bo-
cianów – pewnie z całej naszej 
gminy. Później przez dłuższą 
chwilę krążyły nad Gniewo-
mierzem – ku ogromnej ucie-
sze mieszkańców. Przed mini 
bardzo długa droga. Trasa 
licząca ponad 10 tysięcy ki-
lometrów, ale wierzymy, że 
wrócą do nas wraz z wiosną, 
bo tak robiły od wieków.
  Sołtys wsi Gniewomierz

Jadwiga Gawron
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Nasz Żłobek Gminny 
jest placówką przy-

jazną dziecku, otwartą na 
jego potrzeby oraz wycho-
dzącą naprzeciw oczeki-
waniom opiekunów.

 Jesteś pracującym rodzi-
cem i nie masz z kim zo-
stawić swojego malucha? 
Rekrutacja do Żłobka Gmin-
nego „Tęczowa Kraina” na-
dal trwa. Oferujemy opiekę 

Rekrutacja do Tęczowej Krainy wciąż trwa!

Rozmaitości

nad dzieckiem w godzinach 
5:30-16:30, ciepłą i rodzin-
ną atmosferę, nowoczesne 
w yposażenie, smaczne 
i zdrowe posiłki, wykwali-
fikowany personel, atrakcyj-
ne gry i zabawy. U nas nie 
ma czasu na nudę. Zapra-
szamy serdecznie!

„Nasz Żłobek to nasza pa-
sja” – podkreśla dyrektor 
placówki Edyta Serafin-
-Wan.
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Świadczymy usługi: 

•	Budowa przyłączy WOD-KAN,
•	Usługi koparko-ładowarką,
•	Pielęgnacja terenów zielonych,
•	Usługi budowlano-remontowe 

Rozmaitości

SERNIK Z PIANKĄ 
PANI ANI Z RACZKOWEJ
CIASTO:
•	 10	dkg	cukru
•	 1	jajko
•	 ¾	szklanki	oleju	rzepakowego
•	 1,5	szklanki	mąki	pszennej	lub	orkiszowej
•	 garść	płatków	owsianych
•	 1	łyżeczka	proszku	do	pieczenia	
•	 szczypta	soli

MASA SEROWA:
•	 1,5	kg	sera	białego
•	 ¾	szklanki	cukru
•	 ¾	szklanka	oleju
•	 1	cukier	waniliowy
•	 laska	wanilii
•	 4	łyżki	mąki	pszennej
•	 4	łyżki	mąki	ziemniaczanej
•	 2	całe	jajko	+	5	żółtek
•	 0,7	l	mleka

PIANKA NA WIERZCH:
•	 5	białek
•	 ½	szklanki	cukru
•	 wiórki	kokosowe	do	obsypania

WYKONANIE
CIASTO:
wszystkie	składniki	ciasta	zagnieść	razem	
(można	dosypać	trochę	mąki,	ale	ciasto	
ma	być	dosyć	luźne).	Wstawić	do	lodówki	
(niekoniecznie,	jednak	łatwiej	potem	wykle-
ić	nim	formę).	Wyłożyć	na blachę	pokry-
tą	papierem	do	pieczenia	i wstępnie	piec	
ok.	20	minut	(do	lekkiego	zrumienienia).

MASA SEROWA:
Wykonanie budyniu:
Laskę	wanilii	rozciąć	ostrym	nożem	na	pół	wzdłuż.	
Końcówką	noża	lub	łyżeczką	wyskrobać	całą	zawar-
tość	strąka		i dodać	do	mleka.	Dodać	również	mąkę	pszen-
ną	i ziemniaczaną,	a następnie	zblendować	na	gładką	masę.
Olej	rozetrzeć	z cukrem,	dodać	zmielony	przez	maszynkę	ser,	jajka,	żółt-
ka,	cukier	waniliowy.	Na koniec	dodać	budyń	rozprowadzony	na	zimno.	
Wszystko	razem	dokładnie	wymieszać	(masa	powinna	być	rzadka),	wyło-
żyć	na	przygotowany	spód	i piec	ok.	40	minut	w temperaturze	ok.	180oC.

PIANKA NA WIERZCH:
Ubić	pianę	z białek	i cukru,	wyłożyć	na	upieczony	sernik,	posypać	wiórkami	
kokosowymi	i ponownie	wstawić	do	piekarnika.	Piec	jeszcze	20	minut.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 4 maja 2021 r. została uruchomiona Wypożyczalnia Sprzętu 
Budowlanego i Ogrodniczego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o.

tel.:	660 726 837	/	e-mail:	kierownik.gzgk@legnickiepole.pl	/	sekretariat:	76 858	22	00
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

Zarząd Spółki zaprasza osoby zainteresowane do zapoznania się z ofertą.
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Krzyżówka „powrót do szkoły”
Rozrywka

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

Poziomo:
4)	recytowany	podczas	szkolnej	akademii
6)	„...	wesoło	wybiegły	ze	szkoły”,	śpiewa	zespół	Elektryczne	Gitary
9)	wystawiane	na	pierwsze	i	drugie	półrocze
11)	kadra	pedagogiczna
12)	serwowany	w	szkolnej	stołówce
14)	sala	lekcyjna
15)	spotkanie	nauczyciela	z	rodzicami	uczniów
19)	dziś	o	wiele	bardziej	popularne	niż	tornistry
20)	nauczycielka	religii
21)	...	szkoły	–	nieupoważnionym	wstęp	wzbroniony	(napis	na	tabliczce)
22)	dopuszczająca,	dostateczna	lub	celująca
25)	szkolne	–	pełne	wrzawy	podczas	przerw
29)	rozpiska	zajęć	od	poniedziałku	do	piątku
30)	...	szkolna,	przygotowywana	przez	uczniów,	wywieszana	na	tablicy	korkowej
31)	do	pisania	po	tablicy	(dziś	coraz	częściej	zastępowana	mazakami	ścieralnymi)

Opracował: Leszek Rydz

Pionowo:
1)	do	zapisywania	notatek	z	lekcji	(zdrobniale)
2)	z	ocenami	całej	klasy
3)	książka,	której	przeczytanie	zadała	polonistka
4)	zdobywana	w	szkole
5)	pokój	zwykle	sąsiadujący	z	gabinetem	dyrektora
7)	zapowiedział	klasówkę	z	geometrii
8)	pisany	np.	z	trzech	ostatnich	lekcji
10)	na	niej	temat	lekcji
13)	szef	szkoły
16)	spokojnie,	jeszcze	tylko	jesień,	zima,	wiosna	i	znów	będą	...!
17)	...	fizyczne,	lekcja	z	rozgrzewką
18)	spotkania	wszystkich	uczniów	szkoły,	np.	z	okazji	uroczystości	patriotycznych
19)	czerwony	–	na	świadectwie	prymusa
23)	podobno	nie	idzie	w	las
24)	lekcja,	na	której	czasem	pisze	się	dyktando
26)	...	prowadzący	szkołę,	np.	gmina
27)	jego	odwiedzenie	często	stanowi	jeden	z	punktów	szkolnej	wycieczki	(skojarz	z	kurtyną)
28)	...	pedagogiczna,	działa	w	każdej	szkole


