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Tylko w ubiegłym roku budżet 
gminy zasiliła kwota 2,17 mln 

złotych z tytułu podatku pocho-
dzącego od farmy wiatrowej, która 
znajduje się w rejonie Taczalina.

– Za te pieniądze już teraz powstają 
nowe chodniki, boiska wielofunkcyjne, 
remontowane są drogi – mówi Henryk 
Babuśka, wójt gminy Legnickie Pole. – 
Z każdym kolejnym rokiem inwestycji 
będzie coraz więcej – dodaje włodarz.

Wspaniały obiekt powstaje obecnie 
w Raczkowej – to połączenie wiejskiej 
świetlicy z remizą strażacką. Za kilka 
miesięcy powinien być gotowy. Tuż 
obok znajduje się już nowoczesne 
boisko sportowe, z którego niebawem 

będą mogli korzystać mieszkańcy wsi 
i nie tylko. Księginice z kolei wzboga-
ciły się o nowoczesną świetlicę.

– Nie są to może spektakularne inwe-
stycje, ale takie, które istotnie oddzia-
łują na życie naszych mieszkańców, 
rozwijają ich i wpływają na bezpie-
czeństwo całej społeczności – tłuma-
czy wójt Babuśka. Dzięki świetlicom 
nasi mieszkańcy mają bazę rekreacyj-
ną, kulturową. Nie maja problemu i nie 
muszą szukać, gdzie zorganizować 
istotne dla nich uroczystości rodzinne. 
Nowe bądź wyremontowane obiekty 
są wyposażone we wszystko, co nie-
zbędne.

W ubiegłym roku samorząd zakoń-
czył rozbudowany projekt termomo-
dernizacji piętnastu budynków uży-
teczności publicznej. Docieplone 
i wyremontowane zostały: budynek 
byłego przedszkola w Legnickim 
Polu przy ul. św. Jadwigi, Zespół 
Szkół w Legnickim Polu przy ul. 
Kosmy Damiana Asama w Legni-
ckim Polu, sala Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Legnickim Polu 
przy ul. Benedyktynów w Legnickim 
Polu, oddział przedszkolny w Barto-
szowie, remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Legnickim Polu, sala 
gimnastyczna przy Szkole Podsta-
wowej w Mikołajowicach, siedziba 
GOKIS, GOPS oraz GZGK przy ul. 
Henryka Pobożnego w Legnickim 

Polu, szkoła podstawowa w Barto-
szowie, szkoła podstawowa w Mi-
kołajowicach, świet l ice wiejskie 
w Gniewomierzu,  Koskowicach, 
Lubieniu, Bartoszowie, Taczalinie 
i Nowej Wsi Legnickiej. Koszt tego 
projektu to ponad 4 mln zł.

Jeszcze kilka lat temu budżet Legni-
ckiego Pola nie przekraczał 15 mln zł. 
Dziś to już ponad 22 mln zł. Przyby-
wa również nowych mieszkańców. To 
przede wszystkim legniczanie, ale też 
wrocławianie, zmęczeni zgiełkiem du-
żych miast. Zachęcają nie tylko piękne 
widoki, czyste środowisko, coraz funk-
cjonalniejsze wsie, ale też znakomite 
skomunikowanie gminy. Przez jej ob-
szar przebiega bowiem autostrada A4 
i droga krajowa nr 3.

Gmina inwestuje w młodzież poprzez 
zajęcia edukacyjne, stałe rozwijanie 
i rozbudowywanie pracowni kompu-
terowych, ale też przez zwiększanie 
środków, które trafiają do lokalnych 
stowarzyszeń. Mieszkańcy gminy 
dzięki nim mogą realizować własne 
projekty i aktywizować zarówno młod-
szych, jak i starszych.

Na koniec dodać trzeba, że gmina ni-
czym magnes przyciąga kolejnych in-
westorów, bowiem na jej terenie znaj-
duje się Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna. Kolejne zakłady mają 
powstać już niebawem.

Gmina Legnickie Pole od lat systematycznie stawia na rozwój, wspierając 
przedsiębiorców, nowe technologie i przede wszystkim mieszkańców.


