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W Gminie Łagiewniki jak co roku 
Orkiestra Świątecznej Pomocy 

grała w Gminnym Ośrodku Kultury, Biblio-
tek i Sportu, którą to od lat dyryguje hm. 
Ryszard Gacek. Organizacją imprezy zajął 
się oraz Hufiec ZHP Łagiewniki i GOKBiS. 
Młodzież i dzieci kwestowały od wczesnych 
godzin porannych w całej gminie Łagiewniki. 
Na sali można było poczęstować się pysz-
nym ciastem, kawą i herbatą czy wylosować 
pięknego pluszaka. Pierwsi na scenie pojawili 
się najmłodsi artyści z Przedszkola „Na Aka-
cjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach.  Po nich 
na trąbce grała Judyta Cenkier, śpiewała  
Zuzanna Kwiędacz oraz ARMAN. Następnie 
na scenie zaprezentowały się dzieci z „ze-
rówki” Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Łagiewnikach. Nastał oczekiwany czas 
licytacji. Na stołach pod sceną wiele przed-
miotów czekających na nowych właścicieli. 
Harcmistrz Ryszard Gacek czuł się jak przy-
słowiowa ryba w wodzie. Wymachując młot-
kiem znalazł nabywców na wszystkie fanty  

a dwie urocze wolontariuszki Maja Krawczyk 
i Natalia Bykowska z puszkami szybko docie-
rały do nowych właścicieli wylicytowanych 
przedmiotów i nie odpuściły nikomu. Nie 
sposób wymienić wszystkie przedmiot licy-
tacji, ale było ich wyjątkowo dużo ja k rów-
nież o dużej wartości a niektóre nawet ładne 
i smaczne jak licytowane trzy torty. Niestety 
nie mogę tego potwierdzić. Po zakończonej 
licytacji na scenie mogliśmy zobaczyć i usły-
szeć uczennice kl. Vc oraz Agnieszkę Piechu-
rę świetnie zapowiadająca się chyba nie tylko 
naszą lokalną gwiazdę. Czas gościć na scenie 
naszych znanych już młodych artystów. Przy 
mikrofonach znani, lubiani i podziwiani nasi 
piosenkarze. Trio Zuzanna Kwiędacz, Maja  
Krawczyk i Adam Juraszek zaprezentowali 
nam nowe swoje piosenki. Po nich solo Zu-
zanna Kwiędacz i Agnieszka Piechura a na-
stępnie wspomniane trio i duet Zuzi i Adasia. 
Spotkanie zakończył Grzegorz Armanowski 
znany pod artystycznym pseudonimem jako 
ARMAN. Nie dla wszystkich był to koniec 

imprezy. Do pracy przystąpiła komisja li-
cząca pieniądze. Na zapleczu zastałem za 
stołami zastawionymi mnogością koloro-
wych pełnych pieniędzy puszek Annę i Jó-
zefa Filińskich skrupulatnie liczących każdy 
grosz. W całym przedsięwzięciu brało wielu 
młodych kwestujących ludzi, ich rodziców 
mających baczenie na swoje pociechy i ich 
puszki, harcerzy, pracowników GOKBiS  
z p. Wioletą Wawrzyniak Dyrektorem pla-
cówki i Robertem Bronowickim, który jak 
zwykle za głośno grał i dym na scenie pusz-
czał abym nie mógł robić zdjęć i kręcić fil-
mów, ale On tak ma i jest świetnym fachow-
cem. Ukłony wychowawczyniom naszych 
maluszków, za przygotowanie dzieci i wszyst-
kim ludziom dobrej woli. Nauczycielom  
p. Sobczyńskim i p. Asi i innym osobom nie 
wymienionym.

hm. Ryszard Gacek – Tobie dziękuję, że 
jesteś, działasz i nasz siłę. Takie święto poka-
zuje jaka jest siła w dobroci. Tak trzymać!!!

Tadeusz Szot   
PS
Komisja licząca w składzie: Anna i Józef Fi-

lińscy, Beata i Leszek Sobczyńscy, stwierdziła, 
że w wyniku kwesty i licytacji do puszek wolon-
tariuszy w Gminie Łagiewniki trafiło 53.477,94 
zł to jest o ponad 19% więcej niż przed rokiem.

1 (01)/2020Gazeta bezpłatna

GRAMY DLA DZIECIĘCEJ 
MEDYCYNY ZABIEGOWEJ.

Takie było przesłanie 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który odbył się 12 stycznia 2020 roku. Jego celem jest 
zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczni-
czych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Oddajemy Państwu pierwszy numer gminnego biuletynu informacyjnego „Gazeta Łagiewnicka”. Rada Gminy Łagiewniki na Sesji w dniu  
27 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu gazety o takiej nazwie i z zespołem redakcyjnym składającym się z pracowników Gminy 
Łagiewniki.  Jest to już kolejny tytuł biuletynu łagiewnickiego. Przypomnę, że w 1990 roku ukazało się kilka numerów „Sygnałów Ła-
giewnickich” a od czerwca 2004 do 
grudnia 2011 wydawany był „Kurier Ła-
giewnicki”. Od lutego 2012 do grudnia 
2015 roku było to „Echo Łagiewnik”. Od 
lutego 2016 roku powrócono do wyda-
wania „Kuriera Łagiewnickiego”, którego ostatni 115 numer ukazał się w grudniu 2019 roku. Tą drogą chciałbym podziękować re-
dakcji wydawnictwa FORMAT z Wrocławia, którego to zespół w składzie: redaktor naczelny Tomasz Malejki, redakcja i korek-
ta Dorota Hartwich, grafik Jacek ‘siwy’ Drumowicz, redaktor prowadzący Tadeusz Szot redagował i wydawał przez wiele lat nasz 
biuletyn gminny. Podjęta uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia tytułu biuletynu oraz powołaniu zespołu redakcyjnego spowo-
duje to, że przy corocznym zapytaniu ofertowym do wielu wydawnictw i ewentualnej zmianie wydawcy biuletynu gminnego tytuł  
pozostanie taki sam – „Gazeta Łagiewnicka”. 

Jarosław Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki 



2

Uroczystość otworzył sołtys Sienic 
pan Paweł Kondrakiewicz. Przy-

pomniał historię Wspólnego Kolędowania  
w Sienicach oraz przedstawił i powitał zapro-
szonych gości: Wójta Jarosława Tyńca, Za-
stępcę Jacka Mikusa, Przewodniczącą Rady 
Gminy Łagiewniki Dobromiłę Szachniewicz, 
księdza proboszcza Piotra Krzywanię, Staro-
stę Powiatu Dzierżoniowskiego Grzegorza 
Kosowskiego, radnego sejmiku wojewódz-
kiego Stanisława Jurcewicza z małżonką, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łagiewni-
kach Mariolę Początek, radnych i sołtysów 
z gminy Łagiewniki. Następnie prowadzący 
poprosił do mikrofonu współorganizatorkę 
kolędowania Dyrektor GOKBiS Wioletę 
Wawrzyniak, która przedstawienie program 
i występujących. Przed kolędowaniem ksiądz 
Piotr Krzywania odmówił z zebranymi mo-
dlitwę oraz pobłogosławił kolędujących. Ko-
lędowanie rozpoczęła pani Bańkowska-Jen-
dras kolędą „Kiedyś to były święta” śpiewaną 
a cappella wraz z zebranymi na sali gośćmi. 
Po naszej „Łagiewnickiej Bielickiej” przed 

gośćmi zaprezentował się chór „FERMA-
TA” z Przystronia pod kierunkiem Krzyszto-
fa Milewskiego. Chór mieszany z mocnymi 
męski głosami zaśpiewał kilka kolęd. Nie był 
to pierwszy występ chóru na scenie w Sieni-
cach. Po dorosłych przyszedł czas na nasze 
prawdziwe „młode perełki”, inaczej szkolny 
zespół „Do góry nogami” ze Szkoły Podsta-
wowej w Łagiewnikach wraz z absolwentami. 
Nasza wszechstronnie uzdolniona młodzież 
dała piękny występ śpiewając i grając na wie-
lu instrumentach. Kolędowanie młodych ar-
tystów przygotowały panie Joanna Kwiędacz 

i  Wioletta Patyk. W międzyczasie można 
było częstować się herbatą, kawą i ciasta-
mi wypieku pań i panów z chóru Legato.  
No i przyszedł czas na dzień wcześniej wy-
różniony na Przeglądzie Kolęd i Chórów  
w Złotym Stoku chór LEGATO z Sienic 
prowadzony przez panią Paulinę Pycką. 
Miejscowy chór został przyjęty z wielkim 
aplauzem. Po seniorach z Sienic na scenie 
zajął miejsce chór „A Capriccio” z Sobótki 
pod kierunkiem Wojciecha Magnuckiego. 

Chór bardzo nam znany, który od lat współ-
pracuje z CANZONĄ z Olesznej. To była 
prawdziwa uczta dla słuchaczy. Pięć kolęd  
i pastorałek słuchaliśmy w wielkim skupie-
niu. Po występach do mikrofonu podszedł 
wójt pan Jarosław Tyniec z pięknym bukie-
tem kwiatów, które wręczył dyrygentce pani 
Paulinie Pyckiej w dowód uznania za wyróż-
nienie otrzymane w Złotym Stoku przez chór 
Legato z Sienic, którym kieruje. Brawa i po-
dziękowania otrzymała dyrygentka i człon-
kowie chóru. Dostało się też coś słodkiego  
i najmłodszym uczestnikom kolędowania. 
Pan Stanisław Jurcewicz okazałą torbę sło-
dyczy przekazał dla opiekunów i członków 
zespołu „Do góry nogami” z Łagiewnik. 
Przyszedł czas na wspólne wszystkich zebra-

nych kolędowanie. Przy akompaniamencie  
Krzysztofa Milewskiego sala rozbrzmiewała 
kolędami śpiewanymi przez zgromadzo-
nych. Koniec spotkania zaskoczył wszystkich  
w tym organizatorów. Radny z Sieniawki pan 
Waldemar Tokarski podszedł do mikrofonu 
i poprosił obecnych na sali samorządow-
ców na scenę. Wielce zaskoczeni na sce-
nę wkroczyli pani Dobromiła Szachniewicz  
i panowie Jarosław Tyniec, Adam Tadeusiak, 
Marek Milewski, Romuald Milewski, Stani-
sław Jurcewicz, Tomasz Roszak i Paweł Kon-
drakiewicz. Pan Waldemar zaproponował 
zaskoczonym samorządowcom zaśpiewanie 
kilku kolęd przy akompaniamencie Krzyszto-
fa Milewskiego, którymi dyrygować będzie 
pani Paulina Pycka. Dzięki sprawnej dyry-
gentce śpiewanie podobało się wszystkim. 
Było poważnie, wesoło i słodko. Kolędowanie 
w Sienicach na stałe wpisało się w kalendarz 
imprez kulturalnych w gminie Łagiewniki. 
Wspólny czas kolędowania jest niezwykłym 
okresem, w którym czas zatrzymuje się na 
chwilę, skłania do refleksji oraz wspólnego 
bycia ze sobą.

Tadeusz Szot

V Wspólne Kolędowanie w Sienicach 
W niedzielę 26 stycznia 2020 r. po raz piąty odbyło się Wspólne 
Kolędowanie w Sienicach. 
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„Ten szczególny dzień się budzi…” – 
pod takim hasłem 19 grudnia 2019 

roku w GOKBiS odbyło się przedstawienie 
jasełkowe w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiew-
nikach. Pierwszym punktem spektaklu był 
występ absolwentów naszej szkoły, którzy 
zaśpiewali pastorałkę pt. Jak w Betlejem”. 
Następnie widzowie wyruszyli w wędrówkę 
wraz z dziećmi poszukującymi Boga. Od-
nalazły Go w postaci nowego Króla, który 
nie narodził się tylko ponad 2000 lat temu  
w Betlejem Judzkim, ale rodzi się każdego 
roku w naszych sercach, aby w nich zamiesz-
kać.

„Historia z Jezusem trwa i pozostanie na 
wieki. Ten, którego wyglądaliśmy, już przyszedł 
On tu jest, by obdarzyć nas pokojem i nauczyć 
dzielenia się z innymi. Więc wy, którzy chcecie 
być szczęśliwi i dzielić się szczęściem, otwórzcie 

wasze oczy, wyruszajcie w drogę”.
W spektaklu nie zabrakło tradycyj-

nej szopki: Maryi, Józefa, dzieciątka Jezus, 
Trzech Króli, pastuszków, aniołów, uradowa-
nych z powodu narodzin Syna Bożego. Akto-
rzy podziękowali Jezusowi za to, że przyszedł 
z nieba na Ziemię, by przekazać nam, co jest 
naprawdę w życiu istotne. 

„Przyjmijcie dzisiaj to Światło z Betlejem  
i zaczynajcie zmiany, każdy od siebie!!!

Pójdźcie z opłatkiem do tych, od których 
gniew was odpycha, na widok, których złość 
was bierze, od których nienawiść was oddziela. 
Wtedy będziecie mieć to, czego wam potrzeba: 
choinkę, pokój, radość... i kawałek nieba”.

Jasełka nie miałyby swojego blasku bez 
oprawy muzycznej, którą zapewnili artyści ze 
szkolnego chóru oraz tańców w wykonaniu 
uczniów z kl. „0”, Ia, Vc i Vb. 

Przedstawienie było pełne refleksji i nie 

pozwalało pozostać obojętnym widzowi. 
Uczniowie swym pięknym występem podbili 
serca publiczności. Niejednej osobie zakręci-
ła się łza w oku… Rozległy się gromkie brawa, 
które były wyrazem uznania publiczności dla 
młodych artystów i ich opiekunów. Jak usta-
ły oklaski to zabrał głos Wójt Gminy Łagiew-
niki p. Jarosław Tyniec, który na ręce Pani 
Dyrektor Szkoły Marioli Początek złożył po-
dziękowania dla nauczycieli i uczniów, którzy 
brali udział w tym wzruszającym wydarzeniu. 
Młodzi artyści dodatkowo dostali słodkie 
prezenty. Nie tylko słodką niespodziankę 
przekazał wójt, ale również Panie z Klubu 
Seniora „Babie Lato” Elżbieta Kuczyńska  
i Anna Filińska, które z trudem podały na 
scenę ciężką torbę ze słodyczami okazując 
tym samym swoje uznanie za piękne Jasełka. 

Inscenizacja o narodzeniu Zbawiciela 
została przygotowana przez panie Marzenę 
Smolarską, Annę Dawid, Joannę Kwiędacz, 
Wiolettę Patyk. Zachwycające układy ta-
neczne opracowały panie Katarzyna Kornec-
ka – Nowicka, Agnieszka Juraszek i Liliana 
Mróz. Niezapomniane chwile na zdjęciach 
uwieczniła pani Małgorzata Suwald. Dzięku-
jemy również pani dyrektor GOKBiS Wio-
letcie Wawrzyniak, panu Robertowi Brono-
wickiemu i panu Tadeuszowi Szot za zapis 
fotograficzny i filmowy przedstawienia.

Anna Dawid

JASEŁKA  2019
Święta Bożego Narodzenia to piękny czas pełen miłości, pojedna-
nia i wzruszeń, z którym wiąże się wiele zwyczajów. Jednym z nich 
są jasełka, które przypominają nam historię narodzin Pana Jezusa. 
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Takie właśnie spotkanie odbyło się 
4 stycznia 2020 roku w Sali Wiej-

skiej w Olesznej. Organizatorami spotkania 
opłatkowego była Rada Sołecka Olesznej, 

ksiądz proboszcz Marek Mielczarek i Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu  
w Łagiewnikach. Spotkanie otworzył soł-
tys Olesznej Zbigniew Jaśnikowski, który 
w imieniu organizatorów powitał zaproszo-
nych gości w osobach Jarosława Tyńca Wój-
ta Gminy Łagiewniki z małżonką Wiolettą, 
zastępcę Wójta Jacka Mikusa z małżonką, 
dyrektorkę GOKBiS Wioletę Wawrzyniak 
z mężem, ks. Marka Mielczarka, ks. seniora 
Adama Ruszałę oraz wszystkich zebranych. 

Jasełka w wykonaniu dzieci oraz pań  
z chóru Canzona były przedstawieniem, 
które przypomina nam historię narodzin 
Pana Jezusa. Piękne, kolorowe i wzruszające 
przedstawienie w który widzieliśmy Świętą 
Rodzinę, Trzech Króli słuchaliśmy pastora-
łek i kolęd. Przedstawienie usiłowali zakłócić 
dwa sympatyczne diabły wymachując widła-
mi i ogonami. Ks. Marek poradził sobie bar-
dzo sprawnie ze złymi duchami i uroczystość 
trwała dalej. Po wspólnej modlitwie i dzie-

leniu się opłatkiem goście i aktorzy zasiedli 
do suto zastawionych świątecznych stołów. 
Biesiadowanie i wspólne śpiewanie kolęd 
trwało w tą świąteczną sobotę to późnych 
godzin wieczornych. Oleszna to wyjątkowa 
miejscowość sportowców, pięknych głosów 
w której różne kultury i zwyczaje są staran-
nie kultywowane i przekazywane młodszemu 
pokoleniu.

Tadeusz Szot

Spotkanie opłatkowe w Olesznej
Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to czas jasełek, 
kolędowania, spotkań przy świątecznym stole, to piękny czas 
pełen miłości i pojednania. 

Słuchacze mogli wysłuchać znane  
i mniej znane kolędy i pastorałki w 

wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II, którzy tworzą 
scholę parafialną. Był to piękny i wzruszający 
występ. Mogliśmy wysłuchać tradycyjnego 
wykonania kolęd wykonywanych przez chór 
jak również gry i śpiewu solistów. Kolędo-
wanie w łagiewnickiej parafii stało się trady-
cją i odbyło się już po raz jedenasty. Dzieci  
do tego niezwykłego występu przygoto-
wały panie Joanna Kwiędacz i Wioletta Pa-
tyk, która również akompaniowała chórowi  
na gitarze. Pan Tomasz Bykowski przygo-
tował oprawę muzyczną kolędowania oraz 
wspomagał młodych artystów grą na sakso-
fonie. Schola wystąpiła w składzie: Zuzanna 
Kwiędacz flet poprzeczny, Maja Krawczyk 
gitara, Oskar i Mateusz Krawczyk keyboard, 
Judyta Cenkier trąbka, Jan Bykowski sakso-
fon, śpiew: Natalia i Arleta Bykowskie, Adam 

Juraszek, Zofia Szachniewicz, Nina Nowicka, 
Blanka Łabuda, Dominika Dudek, Dagmara 
i Zuzanna Marcinkowskie, Anna Kiczmach, 
Paulina Wojtala, Julia Szachniewicz, Filip  
i Mateusz Tokarczyk. Po zakończonym kolę-

dowaniu proboszcz ks. Grzegorz Staniewski 
podziękował chórzystom oraz ich opieku-
nom za piękne kolędowanie, a pani Lucyna 
Giemza w podziękowaniu obdarowała mło-
dych artystów workiem słodyczy. Wspólne 
wysłuchanie kolęd oraz śpiew przyniósł zgro-
madzonym w łagiewnickim kościele dużo 
wzruszenia oraz refleksji nad przemijającym 
już okresem Świąt Bożego Narodzenia. 

Tadeusz Szot

Kolędowanie w kościele pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Łagiewnikach.
26 stycznia 2020 r. młodzież szkolna kolędowała  
w łagiewnickim kościele pw. Matki Boskiej  
Częstochowskiej. 
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Wydarzenie było adresowane  
do uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych klas VI, VII i VIII. Tego-
roczne Festiwalowe zmagania odbyły się 
pod patronatem Księdza Grzegorza Sta-
niewskiego i Wójta Gminy Jarosława Tyńca. 
Jury w składzie: panie Paulina Pycka, Wio-
letta Wawrzyniak, Dobromiła Szachniewicz 
i Alina Zamęcka miało „nie lada orzech  
do zgryzienia” przyznając miejsca i wyróż-
nienia. Uczestnicy konkursu zaprezento-
wali bardzo wysoki poziom, a szkoła miała 
zaszczyt gościć wyjątkowe talenty wokalne.  
Po długich naradach jury przyznało następu-
jące miejsca:

Grand Prix -Jakub Wróbel z Bielawy
I miejsce - Zuzanna Szot z Łagiewnik 
II miejsce - Alicja Hordyj z Bielawy
III miejsce - Filip Bajron z Bielawy 

Wyróżnienie zdobyły:
Agnieszka Piechura z Łagiewnik

Maja Krawczyk z Łagiewnik
Maja Smolińska z Bielawy

 
W kategorii zespoły:

I miejsce - duet 
Maja Smolińska i Jakub Wróbel z Bielawy 

II miejsce - zespół 
„Do góry nogami” z Łagiewnik 

III miejsce - zespół 
„Wykrzyknik” z Bielawy 

 
Wyróżnienie - zespół z Olesznej 

Fundatorami nagród byli :
Ksiądz Grzegorz Staniewski, Pan 

Piotr Adam Tadeusiak z firmy Pat-Bet, 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w 
Łagiewnikach, państwo Łukianowscy.  
Dziękujemy Wam z całego serca!

Czas festiwalowych zmagań umilił nam 
również słodki poczęstunek, którego fun-
datorami byli jak zwykle niezawodni rodzice 
uczniów łagiewnickiej szkoły. Piękną de-
korację wykonała Pani Elżbieta Majchrzak. 
Organizatorkami przedsięwzięcia były panie: 
Lilianna Mróz, Joanna Kwiędacz  i Małgorza-
ta Suwald

Źródło FB

Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek  
w Łagiewnikach
29 stycznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewni-
kach odbył się XI Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, którego 
głównym zamierzeniem było poznawanie bogatej polskiej tradycji 
kolędniczej, jak również uwrażliwienie - przede wszystkim mło-
dych ludzi - na jej piękno. 

Impreza miała charakter KJS. Przepro-
wadzone były 4 pętle każda po dwie 

próby sprawnościowe. Jedna odbyła się  
w Sieniawce nad Stawem Trzcinowym a 
druga przy oczyszczalni w Łagiewnikach. 
Nad bezpieczeństwem zawodników i widzów 
czuwała nasza Policja i Ochotnicza Straż Po-

żarna z Sienic. Konkurs Jazdy Samochodem 
odbył się dzięki uprzejmości Wójta Gminy 
Łagiewniki pana Jarosława Tyńca. Spon-
sorem tytularnym 1. Noworocznego KJS 
MGM byłą firma MGM Gacek z Łagiewnik 
przy ul Przemysłowej 3a, gdzie również znaj-
dowało się biuro rajdu i park serwisowy. 

 
Imprezę wsparli:

Autorejestrowanie.pl Sławomir Szpot, 
RP Nieruchomości Robert Pastwa, 

BARWACZ GROUP Marek Barwacz, 
JR SERWIS 

Rafał Medyński Jacek Buczyński, 
GS-MOTO Sklep Motoryzacyjny 

Łagiewniki ul. Truskawkowa,  
Piekarnia MARYŚ,  

UBEZPIECZENIA Rejestrowanie 
Pojazdów,  

NEW BRAND MEBLE Kamil Papaj. 

Konkurs Jazdy Samochodem MGM
W dniu 29 grudnia 2019 r. odbył się Pierwszy Noworoczny  
Konkurs Jazdy Samochodem MGM. Organizatorem imprezy  
był Amatorski Klub Rajdowy Rally Team. 
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Kursy te mają na celu rozwija-
nie u młodzieży umiejętności  

związanych z planowaniem i organizo-
waniem przedsięwzięć, a także prowa-
dzeniem zespołu - bycie liderem grupy. 
Dzięki ogromowi pracy włożonej w ten 
projekt przez wielu wybitnych instrukto-
rów Chorągwi Dolnośląskiej na szczególne 
wyróżnienie zasługują instruktorzy Huf-
ca Łagiewniki i Kłodzko. Absolwenci pro-
wadzą obecnie drużyny harcerskie, przy-
gotowują działania na poziomie powiatu  
i województwa, a część z nich angażuje się 
nawet w projekty międzynarodowe oraz 
przekazuje swoją wiedzę podczas kursów. 
Dzisiejsze święto odbywające się Łagiew-
nikach to nie tylko kamień milowy i czas  
na podsumowanie działań, ale zwłaszcza moty-
wacja do dalszej pracy mającej na celu zarów-
no wychowywanie młodego pokolenia har-
cerzy - świadomych, aktywnych obywateli.  
Galę prowadzili hm. Andrea Wilk i phm. 
Przemysław Kucharek. Na wstępie powitali 
zaproszonych gości takich jak: phm. Dawid 
Stec skarbnik Chorągwi Dolnośląskiej, hm. 
Joanna Skupińska z Głównej Kwatery ZHP - 
założycielka „Czterech Żywiołów”, hm. Ma-
rek Stochmiałak naczelnik Poczty Harcerska 
„Szaniec”, która działała dzisiaj na sali, władze 
samorządowe gminy Łagiewniki w osobach 
wójta Jarosława Tyńca, Dobromiłę Szachnie-

wicz przewodniczącą i radnych Rady Gminy 
Łagiewniki. Gorąco powitani zostali Andrzej 
Bolisęga wicestarosta dzierżoniowski, wła-
dze samorządowe Miasta i Gminy Strzelin  
w osobach Ireneusz Szałajko przewodniczący 

i Kazimierz Nahajło sekretarz Miasta i Gmi-
ny Strzelin. Oklaskami powitani zostali ksiądz 
Marek Mielczarek proboszcz parafii Słupice, 
Aldona Skrzypkowiak dyrektorka Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesz-
nej oraz gospodarz spotkania Elżbieta Bagiń-
ska zastępca dyr. GOKBiS w Łagiewnikach. 
Następnie w prezentacjach multimedial-
nych organizatorzy przedstawili system 
szkolenia i osiągnięcia harcerzy. Wielu  
z nich otrzymało podziękowania i dyplomy  
za ukończone szkolenia. Widząc uśmiech-
nięte i rozradowane twarze młodych ludzi 
w mundurach harcerskich serce się raduje, 
że mamy na naszym terenie wspaniałą gru-
pę młodych ludzi zapalonych do wspólnego 
działania. Takie spotkania mogą odbywać 
się dzięki sponsorom i przyjacielem ZHP.  
To właśnie dla nich organizatorzy wręczy-
li specjalne podziękowania. Z naszej gminy 
statuetki otrzymali: Maria i Rafał Szlach-
cicowie, Wioletta Tyniec, Jarosław Tyniec, 
Aldona Skrzypkowiak i hm. Ryszard Gacek. 
Po tej miłej ceremonii wręczenia podzięko-
wań na salę wjechał piękny tort ufundowany 
przez Wiolettę Tyniec – Piekarnia Rodzinna 
Tyniec. Po poczęstunku pysznym tortem na 
scenie wystąpiła znana już nam Harcerska 
Grupa Artystyczna „Liminis” z Kamiennej 
Góry, której to koncert zakończył łagiewnic-
kie spotkanie.

Tadeusz Szot

Gala 10-lecia Kursów ZHP „Cztery Żywioły” 
w Łagiewnikach.
15 lutego 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek 
i Sportu w Łagiewkach odbyła się gala 10-lecia Kursów „Cztery 
Żywioły” Związku Harcerstwa Polskiego. Galę poprzedziła  
ogólnopolska konferencja instruktorska „Szczepy mówią”,  
w której uczestniczyło ponad 70 osób. Spotkanie kadry  
i harcerzy było podsumowaniem działań rozpoczętych w roku 
2010. Wtedy to zrodziła się inicjatywa zorganizowania  
dla harcerzy działających w województwie dolnośląskim  
kursów przewodnikowskich i metodycznych. 
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Otwarcia Turnieju doko-
nał Pan Jarosław Tyniec – 

Wójt Gminy Łagiewniki, sponsor na-
gród dla uczestników tych zawodów. 
Po tym wstępie zostały wręczone kwiaty  
Paniom z zaproszonych szkół - Alicji Łuka-
sik i Beacie Skalskiej. Był to wyraz uznania,  
dla sukcesów które jeszcze niedawno  
odnosiły jako zawodniczki, a obecnie trenerki 
piłki ręcznej w Katach Wrocławskich i Kobie-
rzycach. 
Wyniki turnieju dziewcząt:

1. SP Łagiewniki
2. SP Wysoka
3. SP Gniechowice

Wyniki turnieju chłopców:
1. SP Łagiewniki
2. SP Gniechowice
3. SP Wysoka
Ponadto wręczono nagrody indywidualne 

Z naszych uczniów otrzymali je: Natalia Fi-
scher – najlepsza bramkarka i Jakub Strzy-
żewski – najlepszy bramkarz. Natomiast 
Natalia Tyniec została królem strzelców  
w turnieju dziewcząt (zdobyła 12 bramek).  
W podsumowaniu i zakończeniu imprezy 
udział wzięła Pani dyrektor Mariola Początek. 
Opiekunowie zaproszonych drużyn byli bar-
dzo zadowoleni z organizacji oraz przebiegu 
turnieju i już zaprosili nas wstępnie do udzia-

łu w podobnych turniejach w ich szkołach. 
My, jako organizatorzy turnieju (Andrzej 
Rudnicki, Jan Fedorski i Maciej Ciećwierz), 
wyrażamy podziękowanie na ręce Pana Jaro-
sława Tyńca – Wójta Gminy Łagiewniki oraz 
Rady Rodziców działającej przy naszej szkole 
za pomoc finansową na organizację imprezy.  
Zawody te były w pewnym sensie sprawdzia-
nem przed mistrzostwami powiatu dzierżo-
niowskiego, które odbędą się w naszej szkole 
po feriach.

Źródło FB

Turniej piłki ręcznej o Puchar Wójta Gminy 
Łagiewniki 
5 lutego 2020 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach odbył się turniej z udziałem dziew-
cząt klas VI i młodszych oraz chłopców z klas V i młodszych. 
Gościliśmy uczestników ze szkół w Gniechowicach oraz Wysokiej. 

Porozumienie podpisali: Jarosław Ty-
niec Wójt Gminy Łagiewniki, bryg. 

Mariusz Piasecki Komendant Powiatowy 
PSP w Dzierżoniowie, dh Marek Wierz-
bicki Prezes OSP Jaźwina, Tadeusz Soboń 
Skarbnik OSP. Podpisane porozumienie to 
dopiero pierwszy krok do wstąpienia OSP 
Jaźwina do KSRG. Wymagania dla jednostek 
starających o przynależność w tym elitarnym 
systemie są bardzo wysokie. Dotyczą one 
wyposażenia jednostki, stanu osobowego jak 
również położenia geograficznego jednostki. 

OSP Jaźwina w ostatnich latach bardzo 
podniosła swoje zdolności bojowe przez po-
zyskanie sprzętu oraz udział członków OSP 
w szkoleniach. Znana jest w Polsce nie tyl-
ko w kręgach strażackich z organizowanych 
Zlotów Pojazdów Pożarniczych. OSP Jaźwi-
na stanowi ważne ogniwo systemu ochrony 
przeciwpożarowej gminy Łagiewniki, jak  
i całego powiatu dzierżoniowskiego, głównie 
z uwagi na swoją lokalizację. Jednostka zlo-
kalizowana jest w zachodniej części gminy 

Łagiewniki blisko drogi wojewódzkiej nr 384, 
drogi Krajowej numer 8, a także zbiorników 
wodnych i terenów leśnych. W OSP Jaźwina 
utworzono Jednostkę Operacyjno – Tech-
niczną, posiadającą na swoim wyposażeniu 
sprzęt wymagany dla jednostek KSRG tj. 
samochód ratowniczo-gaśniczy GBM 2,5/8 
STAR 244 z 1985 roku oraz GBA 2,5/16/16 
STAR 266 z 1987 roku (który za niedługo 
zastąpi samochód GBM), lekki zestaw hy-
drauliczny kombi firmy WEBER, 4 zestawy 
aparatów ochrony układu oddechowego wraz 

z maskami i sygnalizatorami bezruchu, ze-
staw PSP-R1 do ratownictwa medycznego, 
defibrylator, agregat prądotwórczy o mocy 
2,5 kW wraz z najaśnicami, pompę szlamo-
wą Honda WT 30X, system selektywnego 
alarmowania DSP a także piłę łańcuchową 
do drewna, przecinarkę do stali i betonu oraz 
niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej dla 
strażaków.

Szkolenie podstawowe strażaków ratow-
ników OSP ukończyło 16 strażaków, do-
wódców 5 strażaków, z zakresu ratownictwa 
technicznego – 6 strażaków, z zakresu kie-
rowania ruchem drogowym – 6 strażaków.  
W roku bieżący na kurs pomocy przedme-
dycznej skierowanych będzie 5 strażaków. 

 Włączenie jednostki OSP Jaźwina 
do KSRG byłoby ukoronowaniem służby jej 
członków jaką wykonują na co dzień gwaran-
tując bezpieczeństwo mieszkańcom gminy,  
a przede wszystkim zwiększy wśród nich  
zapał do realizowanych przedsięwzięć. 

Włączenie OSP Jaźwina do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego popie-
ra Wójt Gminy Łagiewniki jak i Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Dzierżoniowie.

Tadeusz Szot

Pierwszy krok OSP Jaźwina do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
7 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Łagiewniki zostało podpisane 
porozumienia w sprawie wstąpienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jaźwinie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
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2 lutego odbyło się pierwsze w na-
szej gminie z planowanych zebrań  

w OSP Oleszna. W zebraniu oprócz straża-
ków z OSP Oleszna udział wzięli zaproszeni 
goście. Jacek Mikus – Zastępca Wójta Gmi-
ny Łagiewniki, bryg. Mariusz Piasecki - Ko-
mendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie, 
dh Dariusz Gortych - Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego OSP RP w Dzierżonio-
wie, dh Tadeusz Szot - Komendant Gminny 
OSP, Zbigniew Jaśnikowski Sołtys Olesz-
nej. Na zebraniu prezes Jan Buganiuk złożył 
sprawozdanie z działalności w 2019 roku oraz 
plan i zamierzenia na 2020 rok.

Drugie z zebrań odbyło się 8 lutego  
w Ligocie Wielkiej. W zebraniu udział wzię-
li strażacy, zaproszeni goście: Pan Jarosław 
Tyniec - Wójt Gminy Łagiewniki, Przewod-
nicząca Rady Gminy Łagiewniki Dobro-
miła Szachniewicz ze swoim zastępcą Mar-
kiem Milewskim, kpt. Sławomir Dudziński 
- zastępca Komendanta Powiatowego PSP  
w Dzierżoniowie, dh Tadeusz Szot - Komen-
dant Gminny OSP, pani Danuta Tokarska 
Sołtys wsi Sieniawka, pan Romuald Milewski 
Sołtys wsi Przystronie. 

Po przywitaniu strażaków i gości prezes 
OSP Ligota Wielka dh Piotr Taraszkiewicz 
złożył sprawozdanie z działalności zarządu 
za rok 2019. Było się, czym pochwalić. Rok 
2019 był bardzo dobry dla jednostki. Pozy-

skano dużo sprzętu na wyposażenie OSP Li-
gota W. Jednostka uczestniczyła w zawodach 
sportowo-pożarniczych, V Zlocie Pojazdów 
Pożarniczych w Jaźwinie a sama organizowa-
ła po raz czwarty Rodzinny Festyn Strażacki 
z myślą przewodnią „STRAŻACY DZIE-
CIOM”. Dużym wyzwaniem dla jednostki 
była organizacja II Manewrów Strażackich, w 
których uczestniczyło kilka jednostek OSP 
nie tylko z gminy Łagiewniki. Rok 2020 to 
nowe wyzwania i plany. Najważniejsze będą 
III Manewry Strażackie. Rozbudowa remizy 
OSP a więc potrzebne są i szkolenia nowych 
członków OSP. Po dyskusji, w której wzięli 
udział zaproszeni goście i strażacy przystą-
piono do następnego punktu zebrania tj. 
wspólnego biesiadowania. Kucharskimi ta-
lentami prezesa mogliśmy dialektować się  
w części nieoficjalnej. Należy życzyć straża-
kom z Ligoty Wielkiej dalszego wielkiego za-
pału do pracy. Za rok sprawozdanie wyborcze 
w OSP. 

22 lutego odbyło zebranie sprawozdaw-
cze w OSP Jaźwina. W zebraniu oprócz stra-
żaków z OSP Jaźwina udział wzięli zaproszeni 
goście: Jarosław Tyniec Wójt Gminy Łagiew-
niki, Dobromiła Szachniewicz Przewodniczą-
ca Rady Gminy Łagiewniki, kpt. Sławomir 
Dudziński - zastępca Komendanta Powiato-
wego PSP w Dzierżoniowie, dh Tadeusz Szot 
- Komendant Gminny OSP, dh Piotr Tarasz-

kiewicz Prezes OSP Ligota Wielka, sołtys 
wsi Jaźwina Katarzyna Ziętek Naumowicz, 
członek wspierający Ryszard Kospa i członek 
honorowy OSP dh Marek Wentura. 

Prezes OSP Jaźwina dh Marek Wierz-
bicki złożył sprawozdanie z działalności  
w 2019 roku oraz plan i zamierzenia na 2020 
rok. Sprawozdanie było obszerne i rzeczowe, 
bo było się, czym pochwalić. Prezes Marek 
Wierzbicki referował: rok 2019 zapisał się, 
jako jeden z ważniejszych w naszej histo-
rii a zadania postawione na ten rok zostały 
wykonane w stu procentach. Jak co roku 
nasza jednostka brała udział przy warcie ho-
norowej Bożego Grobu w naszym kościele 
oraz zabezpieczała procesje Bożego Ciała. 
Zorganizowany piąty Zlot Pojazdów Pożar-
niczych w Jaźwinie to wielka wartość naszej 
miejscowości Jaźwina oraz gminy Łagiewniki. 
Coraz większy zasięg i rozmach tej imprezy 
pozwala nam myśleć, że robimy coś wielkie-
go o skali międzynarodowej, około czterdzie-
ści wozów wjechało na płytę naszego boiska 
w tym dwie jednostki z Czech. Dwadzieścia 
osiem razy wyjeżdżaliśmy do akcji ratowni-
czo-gaśniczych. Pozyskaliśmy dwa aparaty 
ochrony dróg oddechowych firmy Drager 
za kwotę ok. osiem tysięcy złotych, kupi-
liśmy sześć hełmów wraz z latarkami firmy 
Rosenbaer za kwotę osiem tysięcy złotych, 
sześć kominiarek za kwotę ok. osiemset zło-
tych, 4 nowoczesnych węży W-42 za kwo-
tę sześćset złotych oraz długo oczekiwany 
kapitalny remont motopompy PO-5 za 
kwotę pięć tysięcy złotych. Urzędu Gminy 
Łagiewniki przekazał nam laptop z drukarką  
i programem OSP PIKO, który znacznie 
ułatwił naszą prace w OSP. Do jednostki 
trafił z OSP GILÓW samochód marki STAR 
266 który ma zastąpić nasz stary wysłużony 
samochód, podnosząc naszą sprawność w te-
renie jak choćby przez autopompę, w którą 
wyposażony jest ten samochód. Samochód 
wymagał dodatkowych napraw układu ha-
mulcowego, na co zagwarantował pieniądze 
wójt Jarosław Tyniec, za co bardzo dziękuję 
a kwota nie była taka mała, bo było to sześć 
tys. zł. Kolejnym zadaniem to zamiar przy-
stąpienia naszej jednostki do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Porozu-
mienie zostało podpisane w lutym tego roku. 
Koniec sprawozdania to podziękowania dla 
osób i instytucji, dzięki którym OSP Jaźwina 
funkcjonuje i rozwija się. Aby Was strażacy 
z Jaźwiny nie opuścił duch pracy, przemian 
i wielkiego optymizmu. Tego Wam szczerze 
życzymy.

Tadeusz Szot

Zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych 
Strażach Pożarnych w Gminie Łagiewniki 
Na terenie gminy Łagiewniki działa 5 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Są to jednostki OSP Łagiewniki, Sienice, 
Oleszna, Jaźwina i Ligota Wielka. Wymienione pierwsze dwie 
włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Wszystkie są stowarzyszeniami zarejestrowanymi w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, mają nadane NIP-y, Regony oraz posiadają 
konta bankowe. Na początku każdego roku kalendarzowego od-
bywają się zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Po-
żarnych, na których przedstawiane są sprawozdania z działalności 
za rok ubiegły i przedstawiane plany działalności na rok bieżący. 
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Publikację wzbogacili swoimi wyjątko-
wymi fotografiami – Adam Garbow-

ski i Krzysztof Konieczny. Od strony for-
malnej za powodzenie tego projektu zadbali 
członkowie Stowarzyszenia Miłośnicy Ziemi 
Łagiewnickiej – Kamilla Reszka – Dawid, 
Alicja Paszkowska, Tomasz Kołt i Waldemar 
Kuli. Grafikę opracował Wydział Reklamy. 

Wszystkim zaangażowanym w powstanie 
broszury, a w szczególności Andrzejowi Wu-
czyńskiemu i Dominice Kuriacie, serdecznie 
dziękuję za gigantyczną pracę i wielkie serce, 
które włożyli w jej przygotowanie. Bez Was 
byłoby to niemożliwe! 

Aktualnie broszura jest dostępna m.in.  
w siedzibie Towarzystwa Świętojańska Sie-
niawka, Gminnym Ośrodku Kultury, Bi-

bliotek i Sportu oraz w Urzędzie Gminy Ła-
giewniki, a docelowo trafi do wielu miejsc na 
terenie naszej gminy i nie tylko.

Zadanie sfinansowano ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 dla operacji realizowanych w ramach 
projektu grantowego Stowarzyszenia „Ślęża-
nie - Lokalna Grupa Działania” pn.: „Opra-
cowanie publikacji i materiałów informa-
cyjno-promocyjnych dotyczących zasobów 
obszaru”.

Waldemar Kuli

Zapraszamy w podróż 
do Sieniawki! 
W trakcie tej niecodziennej wyprawy, swoimi pasjami i ogromną 
wiedzą na temat historii miejscowości oraz bogactwa otaczającej 
ją przyrody, podzielą się z Wami autorzy tekstu i zdjęć – Andrzej 
Wuczyński i Dominika Kuriata.

Ruszył program „Odnowy Wsi Dolnoślą-
skiej”. 24 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gmi-
ny Łagiewniki odbyło się pierwsze spotkanie 
liderów odnowy pięciu miejscowości z naszej 
gminy, które przystąpiły do programu tj. Ła-
giewnik, Przystronia, Radzikowa, Trzebnika  
i Ligoty Wielkiej z Moderatorem Programu. 

Spotkanie było okazją, aby przedstawić 
walory naszych miejscowości, na których 
będziemy bazować podczas odnowy wsi.  
Na efekty prac będzie przyjdzie nam jakiś 
czas trochę poczekać, ale Moderator pro-
wadzący spotkanie daje uczestnikom spo-
tkania dużo optymizmu i pozytywnej energii  
do działania na rzecz swoich miejscowości.

1 lutego 2020 r. w Ligocie Wielkiej od-
były się drugie warsztaty związane z progra-
mem „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”. Pierwsze 
warsztaty odbyły się w Łagiewnikach. Wraz  
z osobami prowadzącymi program planowane 
były działania na kolejne lata, aby poprawić 
warunki życia na naszych wsiach. Przy okazji 
szkolenia Koła Gospodyń Wiejskich Ligota 
Wielka można było przeprowadzić promo-
cję zdrowego odżywiania w ramach progra-
mu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników. Na stołach zamiast 
owoców pojawiły się marchewki, rzodkiew-
ki, papryczka i owocowy kompot oraz za-
serwowano tradycyjną w Ligocie Wielkiej  
„Grochówkę Strażacką”.

Odnowa Wsi
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Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  
i wodociągowej na terenie  

gminy Łagiewniki

•	 rozbudowano sieć wodociągową w 
ul. Zielonej w Łagiewnikach, koszt 
38.000,00 zł, rozbudowano sieć ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Sportowej  
w Łagiewnikach, koszt realizacji zadania 
wyniósł: 132.542,66 zł, rozbudowano 
sieć wodociągową w drogach gminnych  
w m. Młynica, koszt: 23.134,11 zł,  

•	 dofinansowano Powiat Dzierżoniowski 
do wykonania odcinkowej nakładki as-
faltowej drogi powiatowej w m Jaźwina, 
koszt dofinansowania zadania wyniósł: 
30.000,00 zł

•	 wykonano kompleksową modernizację 
drogi publicznej gminnej przez miej-
scowość Sieniawka (odcinek o długości  
ok. 1,1 km), za kwotę 509.211,83 zł,  
w tym uzyskano dofinansowanie z pro-
gramu – Fundusz Dróg Samorządo-
wych w wysokości 50 %. 

Modernizacja dróg gminnych

W ramach tego zadania zmodernizowa-
no – ułożono nową nawierzchnię asfaltową 
na drogach gminnych w niżej wymienionych 
miejscowościach: Utwardzenie placu (ułoże-
nie asfaltu) przed świetlicą wiejską w m Przy-

stronie Koszt realizacji: 13.006,09 zł, w tym 
częściowe finansowanie ze środków fundu-
szu sołeckiego wsi Przystronie w wysokości 
8.000,00 zł 

Remont drogi gminnej nr 209/2 w na-
wierzchni asfaltowej w m. Trzebnik - Koszt 
realizacji zadania: 23.135,88 zł, w tym czę-
ściowe finansowanie ze środków fundu-
szu sołeckiego wsi Trzebnik w wysokości 
11.368,48 zł

Modernizacja - remont dróg gminnych 
takich jak: drogi gminnej w Ligocie Wielkiej, 
drogi gminnej w Olesznej: ul. Orzechowa, 
ul. Boczna, droga gminna w Młynicy,  dro-
ga gminna + plac w Ratajnie, drogi gminne  
w m. Łagiewniki ul. Nowa i ul. Południowa. 

Koszt realizacji zadania powyższych dróg 
wyniósł: 372.161,27 zł

 Modernizacja-remont odcinka drogi  
w m. Sieniawka - za kwotę 94.271,87 zł

Modernizacja mostów gminnych
W ramach zadania za kwotę: 70.408,00 

zł, wykonano:
Modernizację - remont przepustu, zlo-

kalizowanego na drodze gminnej w Jaźwinie. 

Modernizację - remont przepustu, zlo-
kalizowanego na drodze gminnej w Ligocie 
Wielkiej.

wymianę przyczółków drogowych na ro-
wach gminnych w Jaźwinie i Stoszowie.

Modernizacja gminnych 
lokali mieszkalnych

•	 wykonano modernizację gminnego loka-
lu mieszkalnego położonego w Łagiewni-
kach przy ul. Jedności Narodowej 17a/6 
koszt remontu: 32.165,54 zł

•	 wykonano modernizację gminne-
go lokalu mieszkalnego położonego  
w Łagiewnikach przy ul. Sportowej 10/3; 
za kwotę: 30. 743,22

Modernizacja pomocniczego budynku 
administracyjnego
•	 wykonano wzmocnienie fundamentów 

oraz sklamrowanie części ścian budynku.  
Koszt zadania: 19.772,94 zł 

INWESTYCJE I REMONTY W GMINIE ŁAGIEWNIKI W 2019 ROKU
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INWESTYCJE I REMONTY W GMINIE ŁAGIEWNIKI W 2019 ROKU
Modernizacja cmentarza komunalnego 

w Łagiewnikach
•	 zakup, dostawę i montaż nagłośnienia w 

kaplicy cmentarnej za kwotę 7. 378,77 zł
•	 zakup i dostawę organów do kapli-

cy cmentarnej za kwotę: 6.300,00 zł 
 ułożono nową nawierzchnię asfaltową  
na drodze do kaplicy cmentarnej i wokół 
kaplicy za kwotę 56.284,80 zł

Modernizacja budynku Urzędu Gminy  
w Łagiewnikach
•	  zakup, dostawę i montaż 7 klimatyzato-

rów za kwotę 25.645,00 zł
•	 opracowano projekt termomoderni-

zacji siedziby budynku Urzędu Gminy 
 wraz z wykonaniem inwentaryzacji 
budowlanej i audytu energetycznego  
  za kwotę: 17.220,00 zł

•	 zmodernizowano pomieszczenia w pozio-
mie parteru za kwotę: 44.070,86 zł

Projekt i modernizacja remizy OSP Ła-
giewniki w ramach modernizacji, w roku 
2019 zakończono modernizację remizy 
OSP Łagiewniki, uzyskano od Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
Decyzję o oddaniu do użytkowania i prze-
kazano obiekt Strażakom OSP Łagiewniki.  
Koszt zadania: 92.429,65 zł 

Utwardzenie terenu przy szkole Pod-
stawowej w m. Oleszna. Wartość zadania: 
28.999,99 zł

Remont dachu na budynku Przedszko-
la Publicznego „Na Akacjowym Wzgórzu”  
w Łagiewnikach. Wartość zadania:  

9.840,00 zł 

Projekty i budowa słupów, linii oświetle-
niowej i montaż opraw oświetlenia drogowe-
go na terenie gminy Łagiewniki na kwotę: 
161.265,21 zł. Fot. oświetlenie uliczne przy 
ul. Półwiejskiej w Łagiewnikach (5 słupów  
i opraw typu led);

Modernizacja sal wiejskich na terenie 
Gminy Łagiewniki.  W ramach zadania wy-
konano: modernizację dachu na budynku 
świetlicy wiejskiej w m. Słupice oraz wymia-
na pokrycia dachowego budynku świetlicy 
wiejskiej w Ligocie Wielkiej. Wartość robót 
84.206,29 zł  

Remontu wjazdu i placu na boisku 
sportowym w Łagiewnikach, ul. Sportowa  
za kwotę 17.288,20 zł oraz zakup, pro-
jekt, budowa, kontenera z przeznaczeniem  
na szatnie przy boisku sportowym w m. Słu-
pice. Wartość zadania: 71.532,00 zł

Budowa siłowni plenerowej w miej-
scowości Radzików. Wartość zadania: 
47.232,00 zł, w tym: dofinansowanie ze 
środków LGD Ślężanie: 46.231,84 zł, środki 
własne: 1.000,16 zł

Sołectwa Gminy Łagiewniki w ramach 
posiadanych funduszy, oprócz 

przeznaczenia środków na bieżącą 
działalność i integrację lokalnej  

społeczności, przeznaczyły część środków 
finansowych na zadania inwestycyjne: 

Z Funduszy Sołeckich wykonano:  
•	 W Młynicy zakupiono i zamontowano 

wiatę przystankową -  koszt realizacji za-
dania wyniósł: 15.998,61 zł  oraz zakupio-
no garaż blaszany za kwotę 5.000,00 zł. 

•	 W Radzikowie wykonano wymianę okien 
i drzwi w sali wiejskiej - koszt zadania wy-
niósł: 14.857,99 zł. 

•	 W Ratajnie  wykonano wymianę okien 
w sali wiejskiej  - koszt  10.531,52 zł.  
W Sienicach wymiany okien i drzwi w sali 
- koszt 12.908,00 zł. 

•	 W Trzebniku dofinansowano remont 
drogi gminnej na kwotę 8.000,00 zł. 

•	 W Przystroniu dofinansowano remont 
placu k/ świetlicy kwotą 11.368,48 zł. 

•	 W Słupicach dofinansowano remont  
dachu świetlicy kwotą 8.200,00 zł. 

•	 W Ligocie Wielkiej dofinansowano re-
mont dachu świetlicy kwotą  3.471,11 zł. 

•	 W Jaźwinie wykonano zakup i montaż 
zabawki na placu zabaw  koszt realizacji 
zadania wyniósł: 9.990,40 zł.  

•	 W Sieniawce wykonano zakup i montaż 
2 urządzeń siłowni plenerowej na placu 
zabaw - koszt realizacji zadania wyniósł: 
8.999.91 zł. 

•	 W Sokolnikach wykonano rekultywację 
terenu pod boisko treningowe do piłki 
nożnej za kwotę  5.100,00 zł. 

•	 W Olesznej wykonano zakup i mon-
taż ławek i stołów pod wiaty ple-
nerowe na boisku sportowym - 
koszt realizacji zadania wyniósł: 
15.000,00 zł. 

•	 W Stoszowie zakupiono stoły i ławki fe-
stynowe za kwotę 7.512,11 zł. 

•	 W Łagiewnikach przygotowano projekt 
instalacji i operat wodno-prawny na po-
bór wód oraz wykonanie instalacji wodnej 
służącej do nawadniania boiska gmin-
nego koszt realizacji zadania wyniósł: 
11.990,00 zł, wykonano zakup i montaż 
zabawki na placu zabaw w parku -koszt 
realizacji zadania wyniósł: 6.600,00 
zł, wykonano sufit podwieszany w bu-
dynku Polskiego Związku Wędkarzy 
(PZW) i Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych (PZHGP za kwotę 
5.000,00 zł

DROGOWE ZADANIA 
REMONTOWE 

Gminy Łagiewniki w ramach posiadanych 
funduszy, oprócz przeznaczenia środków  
na zadania inwestycyjne, przeznaczy-
ła znaczne środki na wydatki remontowe,  
zapewniające bieżące utrzymanie dróg: 

Wydatki na remonty dróg i przystanków 
- 218.447,96 zł 

Wydatki remontowe. 
Drogi publiczne gminne 

- 166.297,14 zł

Wydatki remontowe. 
Remonty wiat przystankowych  

- 36.826,20 zł.
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Na tatami mieliśmy okazję zobaczyć 
najbardziej utytułowanych zawod-

ników i zawodniczki występujące w różnych 
kategoriach wiekowych. Zawody były po-
dzielone na 5 kategorii wiekowych oraz 68 
wagowych. Uprawnione do udziału są za-
równo dzieci z roczników 2007-2008, jak 
i najbardziej utytułowani seniorzy. Podsta-
wowym wymogiem jest bycie judoką klubu 
zrzeszonego w Dolnośląskim Związku Judo. 
Powrót do cyklicznego rozgrywania Mi-
strzostw Dolnego Śląska w judo jest bardzo 
ważny dla rozwoju tej dyscypliny sportu  
w naszym województwie. Przede wszystkim 
była to okazja do spotkania i integracji całego 
środowiska. Młodzi judocy mogą poznać, za-
inspirować się i posłuchać rad od bardziej do-
świadczonych oraz utytułowanych na szcze-
blu międzynarodowym kolegów. Wydarzenie 
przyciągnęło do hali w Łagiewnikach wielu 
kibiców, a z pewnością fantastyczne poje-

dynki przekonają dzieci do sprawdzenia się 
w tym sporcie – mówi Michał Zamęcki, pre-
zes KS Judo Tigers, organizator zawodów.  
Punktualnie o godz. 10:00 nastąpiło otwar-
cie zawodów. Prowadzący zawody p. Michał 

Zamęcki powitał zaproszonych gości oraz 
przedstawił program zawodów. Następnie 
w krótkim ustąpieniu Jarosław Tyniec Wójt 
Gminy Łagiewniki przedstawił walory naszej 
gminy i miejsca zawodów. Po części oficjal-
nej na tatami pojawili się pierwsi zawodnicy.  
W zawodach udział wzięli medaliści Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski: Maciej  
Bernatowicz i Krzysztof Cieciorko z KS Judo 
Tigers. 

Organizatorami Mistrzostw Dol-
nego Śląska w judo byli: Dolnoślą-
ski Związek Judo, gmina Łagiewniki, 
LUKS Nefryt Oleszna, KS Judo Tigers. 
Ponad 250 zawodniczek i zawodników wal-
czyło w Łagiewnikach o tytuły mistrzowskie.

W klasyfikacji drużynowej najlep-
sza okazała się Sekcja Judo MKS Juvenia 
& KS Gwardia Wrocław przed Judo Ti-
gers i Sekcją Judo WKS „Śląsk” Wrocław.  
Fundatorami nagród dla zawodników była 
Gmina Łagiewniki i Starostwo Powiatowe  
w Dzierżoniowie.

Tadeusz Szot

Mistrzostwa Dolnego Śląska w Judo  
w Łagiewnikach
Dolnośląski Związek Judo podjął decyzję o reaktywacji mistrzostw 
województwa w tej dyscyplinie sportu. 29 lutego 2020 r. w Hali 
Sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach 
po latach przerwy odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w judo.
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Gminne Forum Kobiet otwo-
rzyła p. Elżbieta Bagińska, zastęp-
ca dyrektora GOKBiS a następnie  
p. Alina Zamęcka po słowach:

„KOBIETY, KOBIETOM O KOBIETACH… 
Baby babom koncert dają, 
bo dziś swoje święto mają,  
Nie brakuje nam zapału, 
zapraszamy do udziału! 

Dzisiaj taki program mamy: 
od pianistów zaczynamy. 
Będą śpiewy no i tańce, 

będą również przebierańcy. 
Będą rady dla urody i słodycze i szampany, 

byśmy dzisiaj świętowały! 
Może skromnie acz radośnie 

– jak to zwykle na przedwiośniu… 
Zaczynamy moje Panie! 

Zaczynamy nasze granie!”
 

zaprosiła organizatorów przed scenę, aby Ich 
przedstawić. 

Organizatorem i miejscem tego wy-
darzenia był GOKBiS w Łagiewnikach. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Łagiewni-
kach, które przygotowało poczęstunek 
dla wszystkich obecnych Pań a na Sto-
warzyszeniu Przyjaciół Chóru „Canzo-
na” spoczywała odpowiedzialność za część  
artystyczną.

Młodzi muzycy rozpoczęli część arty-
styczną spotkania. 

Jako pierwsza zaprezentowała się Natalia 
Bykowska w utworze „River flows in you”, 
następnie Ania Zieniewicz wykonała „Wal-
czyk”. „Bajkę skierki” zagrała Zuzanna Jasiń-
ska a w układzie na 4 ręce wystąpiła Judyta 

Cenkier i Natalia Bykowska grając „Diabelli 
ćw. 5”. Kolejny układ na 4 ręce to Julia Bon-
darczuk i Paulina Pycka w „Diabelli ćw. 6”. 
Powtórnie mogliśmy zobaczyć i usłyszeć 
Natalię Bykowską tym razem z Pauliną Pyc-
ką w utworze „Alla Turca.” Na koniec wy-
stępu młodych artystów w utworze „Marsz 
Księcia Dani” na trąbkę i pianino wystąpił 
duet Judyta Cenkier i Natalia Bykowska. 
Nie tylko dla ducha, ale też dla ciała Kobiet 
były porady kosmetyczne i zdrowotne. Pani 
Katarzyna Szerszoń, przedstawicielka firmy 
Avon, opowiadała o trendach w makijażu. 
Wiele pań zgłosiło się do pokazowego maki-
jażu. 

Na scenie zagościła „Esencja Kobieco-
ści” nazywana inaczej Chórem CANZONA. 
Nasze chórzystki za wykonanie utworu „Ech, 
Mała” otrzymały nie małe a wręcz burzliwe 
oklaski. „Zdrowy wymiar naszej kobiecości” 
to był temat następnej prelekcji, którą wraz  
z prezentacją multimedialną wygłosiła  
p. Anna Sekuła. 

Jak zmienną jest kobieta i jak wiele ma 
wymiarów to mogliśmy zobaczycie … w nie-
codziennym wydaniu… w utworze „Hail Holy 
Queen” chór „Canzona”. Nasze chórzystki 
w zakonnych habitach prezentowały się jak 
święte. 

Po krótkiej przerwie w cza-
sie której była możliwość poczęstun-
ku nastąpił dalszy ciąg programu.  
Rolę kobiety mogliśmy zobaczyć w prezen-
tacji multimedialnej „Kobiety na przestrze-
ni dziejów”. Jak można patrzeć na kobietę 
z przymrużeniem oka to pokazał nam skecz 
„Typy kobiet”, który zaprezentowała Samo-
zwańcza Grupa Kabaretowa „DAREMNY 
TRUD”. Zakończenie występu „Grupy” to 
niesamowity „Taniec Babuszek” - bo formę 
trzeba trzymać przez całe życie! 

Na zakończenie dla wszystkich cudow-
nych kobiet, szczególnie tych zgromadzo-
nych na sali, uroczyste „Sto lat” na trąb-
ce wykonała Judyta Cenkier, ale śpiewać  
panie musiały już same. W tym czasie mło-
dzi wolontariusze wręczali kwiaty i upominki 
wszystkim paniom obecnym na sali. Wyda-
wało się, że to koniec uroczystości, ale z prze-
jeżdżającego cygańskiego taboru (zaprzyjaź-
nionego z Klubem Seniora „Babie Lato”) 
zgromadzonym na sali życzenia postanowili 
złożyć Cyganie. Po życzeniach organizatorzy 
otrzymali od gości wyszukane prezenty. Było 
ponowne „sto lat” i wiele śmiechu i radości.  
Organizatorom i występującym należą się 
wielkie podziękowania za zorganizowanie 
tak pięknej imprezy, kiedy to w dzisiejszych 
naszpikowanych polityką i koronawirusem 
czasach jest czymś wyjątkowym. Cała sala 
kobiet z nielicznymi męskimi „rodzynkami” 
była pod wielkim wrażeniem świetnego pro-
gramu, trudu włożonego w przygotowanie 
tak pięknego „Gminnego Forum Kobiet”.

Tadeusz Szot

 Gminne Forum Kobiet 7 marca 2020 r.  
w Łagiewnikach
„KOBIETA ZMIENNĄ JEST”. Pod takim hasłem Gminny Ośro-
dek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach zorganizował 
Gminne Forum Kobiet. Spotkanie odbyło się 7 marca 2020 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach. 
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Uroczystość rozpoczęła mszą święta  
w kościele pw. Św. Józefa w Łagiew-

nikach, którą odprawił proboszcz ks. Grze-
gorz Staniewski. Po mszy zastępca Wójta 
Gminy Łagiewniki pan Jacek Mikus wraz  
z Przewodniczącą Rady Gminy Łagiewniki 
panią Dobromiłą Szachniewicz i Sołtysem 
Jaźwiny panią Katarzyną Ziętek-Naumo-
wicz złożyli wieniec pod pomnikiem Pamięci 
Narodowej. Na linii startu zgromadziło się 
ponad 200 biegaczy od 3 do 80 lat. Punk-
tualnie o godz.12-tej hm. Ryszard Gacek 
dał sygnał startu. Bieg miał swój początek 
na placu zabaw przy ul. Nadrzecznej i pro-
wadził dalej ulicami pod scenę koncertową 
„Muszelka” przy ul. Sportowej, gdzie była 
meta biegu. Nie miejsce zajęte na mecie się 
liczy, lecz sam udział w biegu i jak powiedział 
hm. Ryszard Gacek wszyscy uczestnicy bie-
gu są zwycięzcami. Bieg jest organizowany  
na trzech dystansach - 1963 m nawiązują-
cym do roku, w którym zginął ostatni Żoł-

nierz Wyklęty oraz na 5 i 10 km. W Łagiewni-
kach odbył się bieg - honorowy na dystansie  
1963 m. Na mecie każdy z uczestników 
otrzymał medal i torbę a w niej materiały 
edukacyjne i gadżety. Po biegu uczestnicy 
zostali zaproszeni na grochówkę harcerską. 

Bieg jest jednym z wydarzeń towarzyszą-
cych przypadającemu 1 marca Narodowemu  
Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustano-
wionym w 2011 roku.

Tadeusz Szot

VIII Bieg Tropem Wilczym 1 marca 2020 r. 
w Łagiewnikach
Po raz czwarty łagiewnicka społeczność przyłączyła się  
do ogólnopolskiej akcji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych  
w Łagiewnikach.
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W dniu 22 stycznia 2020 r. na zaprosze-
nie Wójta Gminy Jarosława Tyńca w Urzę-
dzie Gminy Łagiewniki odbyło się spotkanie 
Senatora RP Aleksandra Szweda, Wojewo-
dy Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego,  
Zastępcy Wójta Jacka Mikusa i zaproszo-
nych gości. Tematem spotkania była realiza-
cja programów rządowych na terenie gminy 
oraz możliwości wsparcia gminy Łagiewniki  
w wielu zadaniach realizowanych przez lo-

kalny samorząd. Omówiono również propo-
zycje rządowe dedykowane dla samorządów  

w najbliższej perspektywie czasowej.

SENATOR I WOJEWODA  
Z WIZYTĄ W GMINIE ŁAGIEWNIKI

           Urząd Gminy Łagiewniki

           ul. Jedności Narodowej 21

        58-210  Ł A G  I  E  W  N  I  K  I

        tel. 74 89 39 400, fax. 74 89 40 130,    

                                    e-mail: gmina@lagiewniki.pl  www.lagiewniki.pl
   

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN PRACY W URZĘDZIE GMINY ŁAGIEWNIKI
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 16.03.2020 r.

do odwołania, w trosce o zdrowie publiczne, tj. mieszkańców, interesantów spoza terenu gminy oraz pracowników

decyzją Wójta Gminy Łagiewniki wprowadzone zostają ograniczenia w obsłudze Klienta, a mianowicie:

 Czas pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00

 Interesanci będą obsługiwani po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem:

Sekretariat - 74 66 33 400

Referat Budownictwa - 74 66 33 416

Referat Rolnictwa - 74 66 33 409 lub 74 66 33 434

Podatki - 74 66 33 426

Płatności podatkowe - 74 66 33 405 

Urząd Stanu Cywilnego - 74 66 33 423

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste - 74 66 33 428

 Wpłat prosimy dokonywać elektronicznie

 Odwołane zostają dyżury Wójta w sprawie przyjmowania Klientów.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i jednoczesne ograniczenie załatwiania spraw do minimum.
Wójt Gminy Łagiewniki

      /-/Jarosław Tyniec

Najistotniejsze założenia wieloletniej 
prognozy finansowej oraz planu fi-

nansowego, opracowanego na kolejne dwa-
naście miesięcy, przedstawił Wójt Gminy 
Łagiewniki Jarosław Tyniec. 

Planowane dochody Gminy w 2020 
roku mają sięgnąć 34.902.405,38 zł i będą 
się składać między innymi z subwencji ogól-
nej z budżetu państwa, dotacji celowych, 
udziałów w podatkach oraz podatków i opłat 
lokalnych.

Natomiast planowane wydatki Gmi-

ny w nadchodzącym roku mają wynieść 
34.180.928,38 zł. Najwięcej pieniędzy sa-
morząd przeznaczy na zadania oświatowe 
(około 10,5 mln zł) oraz pomoc społecz-
ną i rodzinę (około 11,8 mln zł). Pozostałe  
wydatki stanowią takie zadania jak: transport 
i łączność, gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, ochrona zdrowia, bezpieczeń-
stwo publiczne.

Dzięki zrównoważonej i odpowiedzial-
nej polityce zarządzania budżetem, sytuacja  

finansowa Gminy Łagiewniki jest na dobrym 
poziomie. Różnica między dochodami a wy-
datkami stanowi planowaną na 2020 rok 
nadwyżkę budżetu w kwocie 721.477,00 
zł, która zostanie przeznaczona w całości  
na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów 
i wykup papierów wartościowych. Ostatecz-
nie plan tegorocznego budżetu planowany 
jest do wykonania bez konieczności zaciąga-
nia jakichkolwiek zobowiązań finansowych.

Biorąc pod uwagę powyższe pozytywne 
opinie o planie budżetu wyraziły nie tylko 
komisje Rady Gminy, ale także Regionalna 
Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. 

W konsekwencji Rada Gminy jednogło-
śnie przyjęła budżet Gminy na kolejne dwa-
naście miesięcy 2020 roku. 

Budżet Gminy Łagiewniki na 2020 rok
Głównym tematem obrad XVI sesji Rady Gminy Łagiewniki 
w dniu 19 grudnia 2019 r. było przyjęcie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2020 – 2027 oraz budżetu 
Gminy Łagiewniki na 2020 rok.
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Urząd Gminy Łagiewniki informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/98/19 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 listopada 2019 r.  
od 01 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 27 zł miesięcznie  
od mieszkańca. Mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów na swoich nieruchomościach. Mieszkańcy, którzy do tej 
pory nie segregowali odpadów nie muszą zmieniać deklaracji. Stosowne zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi wraz z rachunkami za 2020 r. otrzymają wszyscy mieszkańcy gminy do końca lutego. Przypominamy, 
że opłata „za śmieci” jest kwartalna a termin pierwszej płatności przypada na 10 marca 2020 roku. Opłaty można wnosić rów-
nież w terminach miesięcznych. Zgodnie z nową ustawą w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiąz-
ku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za miesiąc lub miesiące,  
w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższo-
nej tj. 54 zł miesięcznie od mieszkańca. Przypominamy, że worki do segregacji należy pobrać z Zakładu Usług Komunalnych przy  
ul. Słowiańskiej 13 w Łagiewnikach.


