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Wójt Gminy Łagiewniki 

Jarosław Tyniec 

Aby wszyscy z Was znaleźli swoje miejsce  
przy świątecznym stole,

by spełniły się Wasze najskrytsze marzenia, 
aby każdy kolejny dzień był jeszcze lepszy od poprzedniego,

bądźmy dla siebie bardziej serdeczni, 
patrzmy na to co dobre, a nie na to co nas dzieli.

Wszystkiego najlepszego na Święta Bożego Narodzenia  
i Nowy Rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki 

Dobromiła Szachniewicz
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Przygotowano wnioski na zadanie: Modernizacja dróg gminnych - wykonano dokumentację projektową, niezbędną do złożenia 
wniosku o dofinansowanie modernizacji dróg, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych za kwotę 20.910,00 zł:

1) Droga gminna publiczna 117227D, ul. Przemysłowa, dz. 457, obręb Łagiewniki.
2) Droga gminna publiczna 117225D, ul. Cukrownicza i ul. Zboińskiej, obręb Łagiewniki.
3) Droga gminna publiczna 117211D, dz. nr 166, obręb Radzików.

Wykonano remont przystanków PKS: 
•	  m. Słupice 2 szt. wiat – remont, wymiana dachu, 
•	  m. Ratajno szklenie 2-ch szt. wiat, 
•	  m. Przystronie szklenie i remont wiaty.

Informacja Referatu Budownictwa  
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Dróg w zakresie robót inwestycyjnych  
i remontowych, wykonanych w miesiącach 
od sierpnia do listopada  2020 r.
W MIESIĄCU SIERPIEŃ:

Wykonano realizację zadania pod nazwą: odwodnienie drogi gminnej w m. Słupice, 

Zakończono realizację zadania i dokonano jego odbioru odbioru pod nazwą: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Radzikowie. 
Ogólny koszt inwestycji wyniósł 72 tysięcy złotych. Na realizację zadania pozyskano 30 tysięcy złotych z budżetu Województwa Dolno-
śląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Wykonano wiele prac, które poprawiły estetykę budynku i funkcjonalność 
takich jak:

•	 ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 20,0 cm;
•	 pomalowano farbami chlorokauczukowymi konstrukcji wsporczej zadaszeń 
•	 ułożono tynk cienkowarstwowy silikonowy 
•	 wymieniono parapety, wykonano obróbki blacharskie (ogniomur, pas nadrynnowy), 

rynny i rury spustowe oraz wiele innych prac.
 Termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Radzikowie została ujęta w Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Radzików.
W odbiorze świetlicy po modernizacji uczestniczył również Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, 

któremu należą się podziękowania za wspieranie termomodernizacji świetlicy w Radzikowie.

MIESIĄCU PAŹDZIERNIK:

Wykonano remont przystanków PKS: m. Słupice 2 szt. wiat – remont, wymiana dachu, m. Ratajno szklenie 2-ch szt. wiat,  
m. Przystronie szklenie i remont wiaty.  Wartość zadania:  10.270,50 zł

W MIESIĄCU WRZESIEŃ:

Zamontowano oprawę hybrydową przy przystanku PKS – Droga Krajowa nr 8, koło m. Przystronie,

Zawarto umowę z Powiatem Dzierżoniowskim w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych 2020/2021, położonych na 
terenie Gminy Łagiewniki
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Wykonano montaż nowej wiaty przystankowej w m. Łagiewniki, ul. Wrocławska, przystanek w kierunku Wrocławia, za kwotę 
11 439,00 zł,

W MIESIĄCU LISTOPAD:

Wykonano I etap przebudowy drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki, za kwotę 428 253,98 zł.
Realizacja zadania została podzielona na II etapy. I etap roboty przygotowawcze i wykonanie podbudowy, II etap roboty wykończe-

niowe – ułożenie nawierzchni i oznakowanie.Wartość zadania wyniesie: 1.080.000,80 zł

Wykonano remont drogi gminnej w m. Sokolniki.
W listopadzie miało miejsce oficjalne otwarcie drogi w Sokolnikach. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec, Mi-

nister Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa oraz Radny Rady Gminy 
Łagiewniki Dariusz Gadawski.

 Zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, dofinansowane było w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Wartość zadania zamknęła się kwotą 428 942,89 zł, z czego wartość dofinansowania to kwota 319 882,33 zł. Zakres prac obejmował 
m.in.: karczowanie krzewów, ścinka poboczy, czyszczenie rowów i przepustów,  w części wymiana obustronna krawężników, w części 
wymiana jednostronna obrzeży chodnikowych, ułożenie nowej warstwy ścieralnej z masy asfaltowej   na długości 800 mb, remont 
chodnika  na długości 447 mb, wykonanie poboczy, wymiana wysięgników i opraw oświetlenia drogowego na nowe typu LED – 17 szt. 
oraz mechaniczne malowanie linii krawędziowych. Mamy nadzieję, że długo oczekiwana inwestycja przyczyni się w znacznej mierze do 
poprawy komfortu życia mieszkańców Naszej Gminy.

Wykonano montaż 6 lamp w ramach oświetlenia drogowego –w m. Jaźwina; Wartość 
zadania: 10.100,00  zł

Odbiorem powykonawczym w dniu 7 grudnia 2020 roku Gmina Łagiewniki zakończyła 
prace dotyczące zadania pn. Utworzenie i doposażenie Klubu Senior +. Realizacja zadania 
związana była z gruntowną modernizacją pomieszczeń oraz ich doposażeniem. Na realizację 
inwestycji Gmina Łagiewniki otrzymała dofinansowanie w ramach programu Senior + na lata  
2015-2020 w wysokości 150 000 zł, całość zadania wyniosła 432 865,10 zł. 

 

9 grudnia 2020 r. nastąpił odbiór techniczny robót zadania pn.: „Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych - Radzików”. Gmina Łagiewniki otrzymała dofinansowa-
ne ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy 
jakości gruntów rolnych wysokości 100.800,00 zł oraz 203.242,50 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość inwestycji wyniosła 370.937,88 zł. W ramach 
zadania wykonano kompleksową podbudowę i ułożono nawierzchnię asfaltową o dł. 480 
mb i szerokości jezdni 4,0 m. Wykonano obustronne pobocza po 1,0 m wraz z oznako-
waniem pionowym

Opracował: Antoni Buczak

W pierwszej części sesji zostały wrę-
czone dyplomy oraz nagrody 

laureatom konkursu fotograficznego pn.: 
„Magiczne miejsce w mojej Gminie - waka-
cje 2020”, który ogłosiła Rada Gminy Ła-
giewniki pod honorowym patronatem Wój-
ta Gminy Łagiewniki. Ogłoszony konkurs o 
charakterze lokalnym spotkał się z dużym 
zainteresowaniem.

 Skierowany był do uczniów, dzieci i 
młodzieży z naszej gminy. Jego celem było 
wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainte-
resowania przyrodą, potrzeby jej nieustannej 
ochrony oraz ukazanie bogactwa przyrodni-
czego gminy Łagiewniki.

Wszystkie nadesłane zdjęcia prezento-
wały wysoki poziom, podkreślając tym sa-
mym umiejętności fotograficzne Autorów 
oraz ich wyczucie artystyczne.

Spośród nadesłanych zdjęć jury wybrało 
pięć. Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymali 
okolicznościowe dyplomy, a także nagrody 
rzeczowe w postaci kart upominkowych na 
określone sumy na sprzęt multimedialny.

I miejsce - Szymon Kireńczuk, fotografia 
przedstawiająca ujęcie zakola zbiornika Tama 
w Łagiewnikach,

II miejsce - Judyta Cenkier, która sfoto-
grafowała łubinową polanę na Jańskiej Gó-
rze,

III miejsce - Jan Dżugała, który sfoto-
grafował widok z parku na górę Ślężę w miej-
scowości Młynica,

I wyróżnienie dla Stanisława Dżugały 
najmłodszego uczestnika konkursu, który 
sfotografował park z pomnikiem przyrody w 
miejscowości Młynica,

II wyróżnienie dla Zuzanny Kwiędacz, 
która sfotografowała ujęcie zakola zbiornika 

Tama w Łagiewnikach.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wyróżnio-

nym.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 

udział w konkursie.

Na Sesji Rady Gminy gościliśmy rów-
nież Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego 
w Dzierżoniowie p. Macieja Smolarza, któ-
ry przekazał w imieniu własnym i personelu 
szpitala podziękowania na ręce wójta i moje, 
radnym Gminy Łagiewniki za wsparcie jakie 
Gmina udzieliła szpitalowi podczas trwającej 
epidemii koronawirusa. Przypomnę, że sa-

Informacje Rady Gminy Łagiewniki
W dniu 24 września br., odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy.
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morządy powiatu dzierżoniowskiego w tym 
nasz, wsparły finansowo szpital w zakupie 
nowej karetki pogotowia oraz środków me-
dycznych niezbędnych do niesienia pomocy 
mieszkańcom naszego powiatu.

W dalszej części sesji przedstawiona 
została informacja o środkach pozabudże-
towych pozyskanych na realizację zadań w 
Gminie Łagiewniki, informacja o dostępno-
ści i wykorzystaniu gminnej infrastruktury 
sportowej.

Rada przyjęła informację o przebie-
gu wykonania budżetu Gminy Łagiewni-
ki za pierwsze półrocze 2020 roku oraz 
wykonania planu finansowego Gminnego 
Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Ła-
giewnikach za pierwsze półrocze 2020 roku.  
Podjęto następujące uchwały w sprawach:

- zmian w przedsięwzięciach w fundu-
szach sołeckich na 2020 rok w sołectwach: 
Radzików, Jaźwina, Trzebnik, Sokolniki, Mły-
nica,

- przystąpienia Gminy Łagiewniki do 
prac nad utworzeniem i opracowaniem do-
kumentów programowych Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Południowego 
Obszaru Funkcjonalnego.

Poruszone zostały problemy przejścia 
dla pieszych przy Banku Spółdzielczym w 
Łagiewnikach oraz konserwacji Potoku Krzy-
wula przepływającego przez naszą Gminę.

Od ponad półtora roku nieustannie 
monitujemy do właściciela tj. Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
o podjęcie działań zmierzających do bez-
zwłocznej konserwacji i wyczyszczenia poto-
ku. Aktualny stan potoku jest zły i wymaga 
natychmiastowego remontu.

Dla przypomnienia: od 1 stycznia 2018 r., 
za gospodarkę wodną na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego (a także całego kraju) od-
powiada Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, które przejęło kompetencje 
m.in. od Marszałka Województwa i podległy 
mu Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych we Wrocławiu.

Wszystkie decyzje wydaje jeden podmiot 
– Wody Polskie.

W dniu 13 października br., odbyła się 
XXVIII Sesja Rady Gminy. Sesja z uwagi na 
wprowadzone obostrzenia związane z epide-
mią COVID-19 odbyła się w trybie zdalnym.

Podjęte uchwały dotyczyły zmian w fun-
duszach sołeckich sołectw: Sieniawka, Sto-
szów, Ligota Wielka, w sprawie rozpatrzenia 
skargi złożonej na dyrektorów szkół i przed-
szkola w Gminie Łagiewniki, zmian w budże-
cie na 2020 rok.

W dniu 29 października br., odbyła się 
XXIX Sesja Rady Gminy.

Sesja z uwagi na wprowadzone obostrze-
nia związane z epidemią COVID-19 odbyła 

się w trybie zdalnym.
Zaplanowane spotkanie z przedstawicie-

lami Klubu Seniora „Babie Lato” po konsul-
tacji zostało przełożone na inny, możliwie 
przystępny termin.

Jak co roku na koniec października zo-
stało przedstawione sprawozdanie z analizy 
oświadczeń majątkowych radnych i urzędni-
ków, którą przekazali Przewodnicząca Rady 
Gminy wraz z Wójtem.

Na XXIX Sesji podjęto 6 uchwał:
- w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego po-
łudniowej części wsi Łagiewniki (projekt nr 
184),

- w sprawie określenia zasad odpłatności 
za pobyt w mieszkaniach chronionych (pro-
jekt nr 185),

- w sprawie przystąpienia Gminy Ła-
giewniki do prac nad utworzeniem i opra-
cowaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju 
Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 (pro-
jekt nr 186),

- w sprawie wyrażenia zgody na nieod-
płatne przejęcie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej w m. Przystronie (projekt 
nr 187),

- w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2021 rok (projekt nr 188),

- w sprawie dokonania zmiany budżetu 
gminy Łagiewniki na 2021 rok (projekt nr 
189).

W dniu 26 listopada br., odbyła się XXX 
Sesja Rady Gminy Łagiewniki.

Sesja z uwagi na wprowadzone obostrze-
nia związane z epidemią COVID-19 odbyła 
się w trybie zdalnym.

W pierwszej części sesji została przekaza-
na informacja o rozwiązaniu jednego z dwóch 
klubów radnych działających w Radzie Gmi-
ny Łagiewniki tj: klubu radnych „Aktywna 
Gmina Łagiewniki”, który został utworzony 
w listopadzie 2018 roku. Radni z wymienio-
nego klubu wyrazili wolę przystąpienia do 
klubu „Bliżej Mieszkańców Gminy Łagiew-
niki”.

Ideą oraz nadrzędnym celem jaka przy-
świecała temu połączeniu była i jest praca 
ponad podziałami na rzecz Mieszkańców 
naszej gminy. Warto stawiać na współpra-
cę i zespołowe działanie, gdyż są one istotą 
sprawnego funkcjonowania gminy.

W dalszej części sesji wójt przedstawił 
obszerną informację na temat realizacji za-
dań w zakresie utrzymania dróg, oświetlenia 
ulicznego, zieleni oraz czystości na terenie 
Gminy Łagiewniki w roku 2020.

Na XXX Sesji podjęto 6 uchwał:
-  w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych w 2021 
rok (projekt nr 190),

-  w sprawie Rocznego programu współ-
pracy Gminy Łagiewniki z organizacjami po-
zarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2021 rok 
(projekt nr 191),

-   w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Nar-
komanii (projekt nr 192),

-   w sprawie trybu i harmonogramu prac 
nad Strategią Rozwoju Gminy Łagiewniki 
oraz przystąpienia do opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy Łagiewniki (projekt nr 193),

-    w sprawie zmiany uchwały nr 
XVIII/133/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 
31 marca 2016r. w sprawie ustalenia szcze-
gółowych warunków przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat jak również trybu ich pobierania. (pro-
jekt nr 194),

-    w sprawie zmian budżetowych (pro-
jekt nr 197)

Z pełną treścią wszystkich podjętych 
uchwał oraz nagraniem z przebiegu obrad 
można zapoznać  się na stronie BIP Urzędu 
Gminy Łagiewniki.

Dobromiła Szachniewicz

Porozumienie podpisywane na mocy 
uchwał podejmowanych przez Jed-

nostki Samorządu Terytorialnego z trzech 
powiatów. Gminę Łagiewniki reprezentował 

Wójt Jarosław Tyniec, który to porozumienie 
podpisał.

Efektem podpisanego w Dzierżoniowie 
przez burmistrzów, wójtów i starostów po-

rozumienia ma być łatwiejsze pozyskiwanie 
środków europejskich dla obszaru funkcjo-
nalnego dzierżoniowsko-ząbkowicko-kłodz-
kiego. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
to forma współpracy samorządów współfi-
nansowana ze środków Funduszy Europej-
skich. Jest to początek drogi do zdobycia de-
dykowanych dla regionu środków z funduszy 
Unii Europejskiej.

Konferencja - ZIT Południowego Obszaru 
Funkcjonalnego
W dniu 2 października 2020 w Dzierżoniowskim Ośrodku Kul-
tury przedstawiciele 28 gmin i powiatów z rejonu Dzierżoniowa, 
Ząbkowic i Kłodzka podpisali Porozumienie określające zasady 
współpracy w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF).    

Na placu przy ul. Nadrzecznej zjawiła 
się spora grupa osób. Byli nauczy-

ciele ze swoimi dziećmi i wychowankami, kil-
koro radnych, pracownicy naszych zakładów, 
mieszkańcy i dzieci.

Po wpisaniu się na listę, zaopatrzeniu w 
rękawiczki i worki Pani Dobromiła rozdy-
sponowała zebranych na rejony. Część osób 
poszła w rejon ul. Lipowej i cmentarza ponie-
mieckiego gdzie grupę prowadził nasz wójt 
Jarosław Tyniec. Na cmentarzu można było 

zobaczyć zmianę, jaka zaszła od poprzednie-
go sprzątania. Cmentarz jest uporządkowa-
ny, wykoszony tak, że trudno było znaleźć 
śmieci. Inne grupy sprzątały potok Krzywula, 
ul. Nadrzeczną, Łowicką, Sportową, otocze-
nie Muszelki i Tamy. Worki ze śmieciami ła-
dowane były na samochód z Zakładu Usług 
Komunalnych. Piękna słoneczna pogoda 
sprzyjała akcji. Zebrano kilkadziesiąt worków 
śmieci. 

W tym miejscu należą się serdecznie po-

EKO SPRZĄTANIE W ŁAGIEWNIKACH 
3 października 2020 r.
„Wspólnie zmieniamy otoczenie” takie było przesłanie akcji 
„EKO SPRZĄTANIE W ŁAGIEWNIKACH”, która prze-
prowadzona została 3 października 2020 r. w Łagiewnikach. 
Punktualnie o godz. 10:00 rozpoczęło się „Eko sprzątanie w 
Łagiewnikach”, które koordynowała Dobromiła Szachniewicz 
Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki. 
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dziękowania wszystkim uczestnikom, którzy 
wzięli udział w akcji sprzątania Łagiewnik. 

Brawa dla dzieci, młodzieży, uczniów, 
nauczycieli i mieszkańców gminy, jesteście 
wielcy! Swoją postawą dajecie piękny przy-
kład dbania o to, co ważne, o otoczenie, na-
turę, przyrodę.

W tym roku do akcji włączyło się blisko 
80 osób. Cieszy fakt, że dla tak wielu z nas 
nie jest obojętne to, co dzieje się wokół nas.  
Bo przecież otoczenie ma znaczenie! 

Główną ideą akcji nie jest notoryczne 
oczyszczanie środowiska, ale edukowanie 
społeczeństwa w zakresie tego, jak ważne jest 
odpowiedzialne gospodarowanie odpadami. 

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w 
to przedsięwzięcie, które promuje również 
budowanie świadomości ekologicznej, pro-
muje nie śmiecenie, edukację odpadową oraz 
działania, dzięki którym możemy zmniejszyć 

nasz negatywny wpływ na otoczenie, w któ-
rym mieszkamy. 

Dzięki wspólnym staraniom i du-
żemu zaangażowaniu udało się dziś ze-
brać kilkadziesiąt worków z odpadami.  
Porównując akcję z ubiegłego roku zauwa-
żam poprawę w naszym podejściu do dbania 
o otoczenie. Śmieci było mniej. Myślę, że z 
roku na rok będzie tylko coraz lepiej.

Obecna akcja nie odbyła by się bez 
ogromnego wsparcia organizacyjnego:

•	 ZUK Łagiewniki 
•	 GOKBiS Łagiewniki 
•	 Koła Gospodyń Wiejskich w Łagiew-

nikach
•	 Sołtysa wsi Łagiewniki wraz z radą 

sołecką
•	 Piekarni Rodzinnej TYNIEC
•	 Firmy JAŚMA z Łagiewnik. 
 

Dziękujemy w swoim imieniu i radnych oraz 
wójta p. Jarosława Tyńca.

Tadeusz Szot, Dobromiła Szachniewicz

Po mszy św. uczestnicy przeszli pod 
Pomnik Pamięci, gdzie po wspól-

nym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskie-
go” i modlitwie za zmarłych złożone zostały 
kwiaty i zapalone znicze. Uroczystość pod 
pomnikiem prowadził Komendant Hufca 
im. Synów Pułku w Łagiewnikach hm. Ry-
szard Gacek. Symboliczną, biało - czerwo-
ną wiązankę, złożył Wójt Gminy Łagiewniki 
Jarosław Tyniec ze swoim zastępcą Jackiem 
Mikusem, Przewodnicząca Rady Gminy Ła-
giewniki Dobromiła Szachniewicz ze swoim 
zastępcą Tomaszem Roszakiem. Następnie 
znicze postawili i wiązanki złożyli: radny Pa-

weł Kondrakiewicz, kawaler Krzyża Kawa-
lerskiego Orderu Odrodzenia Polski i radny 
Łukasz Szymański, dyrektor GOKBiS w Ła-
giewnikach 

Wioleta Wawrzyniak, z zastępcą Elżbie-
tą Bagińską dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach Mariola 
Początek z p.Emilią Ćwik, delegacja Mło-
dych Patriotów z Łagiewnik oraz Komendant 
Hufca im. Synów Pułku w Łagiewnikach hm 
Ryszard Gacek a także kadra Hufca: hm 
Andrea Wilk, phm Przemysław Kucharek, 
pwd Dorian Szlachcic, dh Zofia Dobrzyń-
ska. Wartę honorową po pomnikiem pełniły 

druhny Kalina Czyż i Olga Gargulińska. Po 
uroczystościach rocznicowych miało miej-
sce poświęcenie nowego samochodu pożar-
niczego IVECO, które to OSP Łagiewniki 
pozyskało w ostatnim czasie. Samochód 
od 10 listopada jest włączony do podziału 
bojowego PSP w Dzierżoniowie. Tym pięk-
nym akcentem poświęcenia samochodu oraz 
wspólnym zdjęciem zakończyły się uroczy-
stości. Pierwszy raz od bardzo wielu lat nie 
było montażu słowno-muzycznego w Domu 
Kultury, tradycyjnie wykonywanego przez 
przedszkolaków oraz uczniów. 

Tegoroczne obchody Święta Niepod-
ległości przeniosły się do Internetu. Przed-
szkolaki z Akacjowego Wzgórza przyłączyły 
się do akcji „Szkoła do Hymnu” i 10 listopada 
o godzinie 11:11 odśpiewały Mazurka Dąbrow-
skiego. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Łagiewnikach na YouTube zamieścili film jak 
obchodzą to wielkie dla Polaków Święto. 

Uczniowie ze szkoły w Olesznej na Fa-
cebooku pod zdjęciami z flagami napisali:  
„Kochana Polsko, bądź zawsze wolna i nie-
podległa!

Pomimo zdalnego nauczania, trwającej 
epidemii nasi uczniowie, nauczyciele, pra-
cownicy szkoły w patriotycznym nastroju z 
okazji 102 rocznicy ODZYSKANIA PRZEZ 
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI dumnie 
prezentują nasze barwy narodowe 

Nasza Społeczność Szkolna życzy POL-
SCE jedności, zgody, radości i miłości.”

Tadeusz Szot

Obchody Narodowego Święta  
Niepodległości 11 Listopada w Łagiewnikach
Tegoroczne obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości ze względu na pandemię COVID-19 i ogranicze-
nia miały skromniejszy wymiar niż w latach ubiegłych. Narodowe 
Święto Niepodległości rozpoczęło się uroczystą mszą św. w ko-
ściele pw. św. Józefa w Łagiewnikach, której przewodniczył pro-
boszcz ks. kan. Grzegorz Staniewski.
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Wręczył kwiaty, drobne pamiątki, 
złożył życzenia i powiedział o na-

szych bohaterkach: 
„Opiekują się starszymi i niesamodziel-

nymi mieszkańcami naszej Gminy. Odwie-
dzają ich w domach, pomagają w czynno-
ściach gospodarczych, pielęgnacyjnych, 
zakupach, wychodzą na spacer, do lekarza, 
towarzyszą w trudnych chwilach i codzien-
nym życiu”.

Opiekunka środowiskowa, to zawód wy-
magający pasji, siły oraz empatii, a ze względu 
na sytuację demograficzną kraju i starzenie 
się społeczeństwa, to zawód z przyszłością.

Na terenie Gminy Łagiewniki pomoc w 
zaspokajaniu codziennych potrzeb osobom 
często samotnym i chorym niosą Panie: Ma-
ria Palzer, Stanisława Kosiek, Joanna Jacak, 
Edyta Domek, które codziennie opuszczają 
swoje domy, rodziny i wykonują obowiązki 
zawodowe narażając swoje zdrowie.

Zawód, które Panie wykonują to właści-

wie służba o ogromnej wartości społecznej. 
Zachęcam młodych ludzi do kształcenia się 
w tym trudnym, ale pięknym zawodzie, który 
zajmuje ważne miejsce w systemie pomocy 
społecznej”.

To zaszczyt móc Paniom podziękować 

za trud, wieloletnie oddanie i cierpliwość 
w codziennej pracy. Pragnę wyrazić swoje 
uznanie za zaangażowanie w pracę dla na-
szych mieszkańców. Państwa fachowa opie-
ka zapewnia naszym podopiecznym poczucie 
bezpieczeństwa i wsparcie.

Doceniając poświęcenie i profesjonalizm, 
życzę Paniom, aby codzienna praca była ob-
darzona należnym szacunkiem i uznaniem. 
Życzę pomyślności oraz satysfakcji z życio-
wych osiągnięć.

Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada. Kilka 
dni wcześniej, bo 17 listopada z tej to właśnie okazji Wójt Gminy 
Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec spotkał się pracownikami socjal-
nymi GOPS-u Łagiewniki.

To kolejna aktywność, która jest czę-
ścią projektu realizowanego przez 

Ochotniczą Straż Pożarną, wspólnie z Radą 
Sołecką. W ramach tego zadania, na które 

fundusze pozyskano ze środków Minister-
stwa Obrony Narodowej został wykonany 
„Skwerek” przy ulicy Lipowej, poświęco-
ny uczestnikom bitwy Warszawskiej 1920, 

której 100-lecie obchodzimy w tym roku. 
Swoim uczestnictwem w pikniku mieszkań-
cy Olesznej oddali hołd bohaterom Bitwy 

Piknik patriotyczny 
„OLESZNA BOHATEROM”
W ramach projektu grantowego” Piknik patriotyczny - Oleszna 
bohaterom” w niedzielę 13 września 2020 r. w godzinach po-
południowych na boisku sportowym w Olesznej odbył się piknik 
patriotyczny. 

Warszawskiej. Piknik rozpoczął się przy ka-
mieniu upamiętniającym to wielkie wydarze-
nie, gdzie kwiaty złożył Jarosław Tyniec Wójt 
Gminy Łagiewniki oraz Zbigniew Jaśnikowski 
Sołtys Olesznej. Pozostała część wydarze-
nia miała miejsce już na boisku sportowym: 
tj. wystawa prac plastycznych, prezentacje 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58. Puł-
ku Piechoty z Dzierżoniowa, tańce i zabawy 
dla dzieci, wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych, degustacja wojskowej grochówki 
i słodkości naszych gospodyń. A wszystko 
utrzymane w bardzo patriotycznej i pod-
niosłej atmosferze. Goście oraz uczestnicy 
pikniku otrzymali flagi narodowe. Tym wyda-

rzeniem Oleszna włączyła się w ogólnopol-
skie obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej 
1920.

Dziękujemy wszystkim organizatorom: 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznej, 
Radzie Sołeckiej, Paniom z Chóru Canzona, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury Bibliotek i 
Sportu w Łagiewnikach za wsparcie i pomoc 
oraz sponsorom Panu Piotrowi Adamowi Ta-
deusiakowi i Anecie i Józefowi Rudnickim.

Zadanie współfinansowane ze środków 
Ministerstwa Obrony Narodowej. 

az, tsz

Regaty rozpoczęły się od uroczystego 
apelu, podczas którego załogi powi-

tali starosta Grzegorz Kosowski oraz koman-
dor BKŻ „Wielka Sowa” Leszek Musiał. W 
trakcie apelu odbyło się ślubowanie nowych 
członków klubu żeglarskiego oraz chrzest 
nowej łodzi żaglowej. Regaty trwały kilka go-
dzin. Każdy zespół miał co najmniej 3 rundy 
do przepłynięcia. W każdej rundzie wypływa-
ły 3 załogi. Za poszczególne miejsca przyzna-
wana była punktacja. Uczestnicy, którzy na 
żaglówce płynęli po raz pierwszy mieli okazję 
zobaczyć, jak wyglądają takie zawody, prze-
konać się jak ważny jest wiatr, który porywa 
żagle, jak sterować linami, aby ustawić żagle 
idealnie do wiatru. Reprezentacje, które nie 
miały w swoim zespole sternika, ani osoby 
doświadczonej w żeglarstwie dostały przy-
pisanych sterników z BKŻ „Wielka Sowa”. 
Gminę Łagiewniki reprezentowali: Marta 

Kapłon i Janusz Jaworski, a sternikiem był 
Adam Bryliński (członek BKŻ). Niestety 
nie udało się naszej reprezentacji stanąć na 
podium, ale najważniejsza była dobra zabawa 
oraz nowe doświadczenia. 

Regaty żeglarskie
19 września 2020 roku nad Jeziorem Bielawskim odbyły się  
regaty pn. „Pod żaglami powiatu”, na które zaprosili Powiat 
Dzierżoniowski oraz Bielawski Klub Żeglarski „Wielka Sowa”.  
O puchar Starosty Dzierżoniowskiego walczyły reprezentacje: 
Łagiewnik, Bielawy, Dzierżoniowa, Piławy Górnej, Niemczy, 
Gminy Dzierżoniów oraz Powiatu Dzierżoniowskiego. 
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W sumie zakupiono 20 laptopów 
wraz z oprogramowaniem i wypo-

sażeniem:
•	 Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 

otrzymała 13 komputerów;
•	 Szkoła Podstawowa w Olesznej otrzyma-

ła 7 komputerów.
Szkoły będą odpowiedzialne za przekaza-

nie sprzętu uczniom zgodnie ze zgłaszanym 
zapotrzebowaniem.

Wartość projektu to ok. 55.000,00 zł,  
z czego dofinansowanie stanowi 100%. 

Dotacja pochodzi z Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Komputery dla szkół w gminie Łagiewniki 
W dniu 27 października 2020 r. Gmina Łagiewniki dokonała 
przekazania zakupionego sprzętu komputerowego, w ramach  
programu ,,Zdalna szkoła plus”. 

Tym razem jednak nasz podróż była 
tylko wirtualna, a mobilność została zre-
alizowana online (w wyniku ograniczeń 
związanych z pandemią COVID-19). 
Szkoła rumuńska w Galati zorganizowała  

i przeprowadziła  fantastyczne pięciodniowe 
spotkanie dla partnerów projektu z Hiszpanii, 
Turcji, Polski i Łotwy. Z naszej szkoły uczest-
niczyło w nim 2 nauczycieli i 4 uczniów, 
zgodnie z warunkami projektu. Tym samym 

mieliśmy możliwość poznać wspaniałą kultu-
rę, tradycje, najpiękniejsze zakątki Rumunii, 
uczniowie nawiązali nowe przyjaźnie, spróbo-
wali też swych sił w dekorowaniu ręcznie wy-
konanych talerzy, które dostaliśmy w paczce 
do szkoły od nauczycieli i uczniów z Galati.

Szczegółowe informacje i aktualności 
o projekcie można znaleźć na Facebooku 
(#IFIWere) oraz na stronie www.ifiwere-
-project.site123.me

Anna Grabowska
koordynator projektu

Program Erasmus+ 
w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach.
W ramach realizacji w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
szkolnego projektu „If I were-Arts and Digital Democracy to 
Raise Participation to Social Activities Against Loss of Motiva-
tion and ESL” (program Erasmus+, akcja KA2, lata 2018-2020) 
w dniach 29 września do 2 października 2020 r. uczestniczyliśmy 
w mobilności do Rumunii. 

Wiele miejsca poświęcono wydarze-
niom w 2019 roku w Gminie Ła-

giewniki. Po raz piąty (2006, 2016, 2017, 
2018 i obecnie w 2019) na łamach „Roczni-
ka” przedstawione zostały ważniejsze wyda-
rzenia w 2019 roku w naszej gminie. 

W promocyjnym spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa, władze miasta, gmin, auto-
rzy tekstów oraz mieszkańcy. Na tom (242 
strony) składa się osiem rozdziałów tema-
tycznych, do którego materiały przekazało 
32 autorów. W jednym z nich w „Gmina 

Dzierżoniów i Gmina Łagiewniki” znajdują 
się niektóre wydarzenia, które odbyły się w 
2019 roku w Gminie Łagiewniki. Materiał, 
którego jestem autorem zamieszczony jest 
na 13 stronach w tym 2 strony to 13. kolo-
rowych zdjęć.  Promocję uświetnił występ 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie. Po przed-
stawieniu autorów publikacji i omówieniu 
Rocznika wręczono egzemplarze przedsta-
wicielom władz samorządowych i autorom 
tekstów.                                                                                                                          

Tadeusz Szot

O Gminie Łagiewniki 
w „Roczniku Dzierżoniowskim 2019”
25 września 2020 r. w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa  
odbyła się promocja 29. tomu Rocznika Dzierżoniowskiego,  
w którym znajdziemy opisy wydarzeń politycznych,  
gospodarczych i kulturalnych mających miejsce w 2019 roku  
w Dzierżoniowie i powiecie. 

Samorządy zaczęły starać się o pozy-
skanie środków na samochody. Prezes 

OSP Łagiewniki dh Rafał Hołyński bardzo 
starał się od wielu lat o pozyskanie średniego 
samochodu pożarniczego. Łagiewniki po-
łożone na skrzyżowaniu dróg krajowych a z 
tym związana duża ilość zdarzeń drogowych 
wymagała pozyskania nowego niezawodne-
go sprzętu szczególnie do ratownictwa dro-

gowego. Wiele rozmów Wójta p. Jarosława 
Tyńca z ministrem Michałem Dworczykiem 
zaowocowała, że 28 kwietnia 2020 r. otrzy-
maliśmy informację o dofinansowaniu za-
kupu nowego samochodu dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łagiewnikach. Dużą wkład 
w otrzymaniu środków finansowych miał 
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w 
Dzierżoniowie dh. Dariusz Gortych. To był 
początek o pozyskanie środków. Całkowity 
koszt samochodu wynosi 772 000,00 zł, w 
tym 275 000,00 zł dotacji budżetowej Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 
285 000,00 zł w ramach rezerwy celowej 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, 200 000,00 zł z dotacji Gminy 
Łagiewniki oraz 12 tys. od naszych miejsco-
wych przedsiębiorców i mieszkańców. W 
zbiórkę pieniędzy zaangażowali się wszyscy a 
ks. Grzegorz Staniewski jest najlepszym tego 
przykładem. Ogłosił zbiórkę a strażacy do 
puszek po mszach zbierali pieniądze. Udało 
się. We wtorek 3 listopada 2020 mogliśmy 

zobaczyć efekt naszych starań. Samochód 
dotarł do Łagiewnik. Witali go strażacy z 
Łagiewnik, Sienic, Jaźwiny, Ligoty Wielkiej 
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy w wła-
dze gminy na czele z Jarosławem Tyńcem 
Wójtem Gminy Łagiewniki ze swoim zastęp-
cą Jackiem Mikusem. Pośród witających 
samochód gości był poseł na sejm RP Mar-
cin Gwoźdź, prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP w Dzierżoniowie dh. Dariusz Gor-
tych, burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Ja-
rosław Węgłowski. Przemowy prezesa OSP 
Łagiewniki oraz gości, pokaz wyposażenia 
samochodu po remizą zakończyły skromne 
z powodu pandemii uroczystości. Dodam, że 
posiadany samochód ratownictwa technicz-
nego MERCEDES użytkowany przez OSP 
Łagiewniki został przekazany na wyposażenie 
OSP Sienice. Kluczyki do samochodu prze-
kazał wójt Jarosław Tyniec na ręce Naczelni-
ka OSP Sienice dh. Andrzeja Szemitko.                                                                                                                          

Tadeusz Szot

Nowy samochód pożarniczy 
dla OSP Łagiewniki
3 listopada 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łagiewnikach 
stał się posiadaczem nowego samochodu pożarniczego IVECO. 
Ale wróćmy do początku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji postanowiło doposażyć jednostki OSP w nowe 
samochody pożarnicze.
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Totus Tuus (Cały Twój) to hasło tego-
rocznego XX już Dnia Papieskiego, 

obchodzonego w naszej Ojczyźnie. Wydawać 
by się mogło, że już te słowa dobrze znamy, 
widzieliśmy je wielokrotnie wraz z papieskim 
herbem św. Jana Pawła II. Warto jednak się-
gać do głębi tych słów w życiu Papieża Pola-
ka i duchowości chrześcijańskiej. Młody ks. 
Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał 
zawołanie Totus Tuus. Towarzyszyło mu ono 
aż do powrotu do domu Ojca. Słowa Totus 
Tuus - Cały Twój (Maryjo) są związane z doj-
rzałym życiem Papieża i wyrażają Jego po-
stawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji 
do człowieka i całego świata. Życie św. Jana 
Pawła II było coraz pełniejszą realizacją za-
wierzenia Bogu przez Maryję. Pan potrzebo-
wał Matki, by być Bogiem z nami, człowiek 
potrzebuje Matki, by być dzieckiem Boga. 

Stąd też w refleksji nad własnym życiem 
winniśmy odpowiedzieć sobie na pytania: 
Kim jest dla mnie Ta, która klamrą otwiera i 
zamyka Biblię? Czy Matka Boga jest Matką 
mojej codzienności? Czy pozwalam, by Jej 
obecność przenikała projekt mojego życia?  

Uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele ła-
giewnickiej szkoły od wielu lat uczestniczą w 
uroczystościach z okazji Dnia Papieskiego. 
Naszej zdolnej młodzieży należą się słowa 
uznania i podziękowania, że pomimo trud-
nej sytuacji znaleźli czas na przygotowanie 
i występ w tak pięknym przedstawieniu. W 
roku bieżącym montaż słowno – muzyczny 
przygotowały nauczycielki: Lilianna Mróz, 
Anna Zdziebłowska, Wioletta Patyk i Joanna 
Kwiędacz.                                                                                                           

XX Dzień Papieski w Łagiewnikach
18 października 2020 r. uczniowie oraz absolwentki Szkoły  
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach w kościele  
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przedstawili montaż słowno  
– muzyczny z okazji tegorocznego Dnia Papieskiego. 

Pierwszym z nich było aktywne pro-
mowanie Europejskiego Tygodnia 

Sportu w formie tygodniowego wyzwania, 
które polegało na rejestrowaniu przez każ-
dą z grup codziennych ćwiczeń. Wyzwanie 
to odbywało się w ramach akcji „Zdrowo i 
Sportowo”, w której nasza placówka bierze 
udział. Dzieci wywiązały się z zadania na 100 
% z pełnym zaangażowaniem i radością. My, 
dorośli, powinniśmy robić co w naszej mocy, 
aby dzieci były aktywne fizycznie. Wię-
cej sportu oznacza poprawę koncentracji, 
zwiększenie poczucia własnej wartości, lep-

sze radzenie sobie z emocjami i akceptację 
własnego ciała. 

Drugim wydarzeniem był „Dzień Higie-
ny”, także w ramach akcji „Zdrowo i Spor-
towo”. Odbył się w naszym przedszkolu 15 
października, w dniu, w którym obchodzony 
jest „Światowy dzień mycia rąk”. Dzieci na-
były bądź odświeżyły wiadomości oraz umie-
jętności z zakresu higieny osobistej. Zostały 
z nimi omówione zasady higieny obowiązu-
jące w placówce: od mycia rąk (po przyjściu 
do przedszkola, przed każdym posiłkiem, po 
każdej wizycie w toalecie), aż do instrukcji 

korzystania z toalety oraz prawidłowego my-
cia rąk. W ramach zajęć plastycznych w tym 
dniu, dzieci malowały dziwne stwory, czyli 
bakterie. Dzień przebiegał bardzo aktywnie, 
dzieci wykazywały sporą wiedzę w tym za-
kresie. 

 25 listopada obchodziliśmy Światowy 
Dzień Pluszowego Misia.

Pluszowy Miś to najlepszy przyjaciel każ-
dego malucha, jedyna przytulanka na otarcie 
łez i ukochana podusia do snu. 

Przedszkolaki z Akacjowego Wzgórza nie 
zapomniały o tym święcie. W każdej grupie 
obecny był miś, było dużo atrakcji i dobrej 
zabawy.

27 listopada odbyło się Pasowanie na 
Optymistę.

„Optymiści lepiej się uczą, są zdrow-
si, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i 
szczęśliwe związki, utrzymują więź ze swoimi 
dziećmi, a nawet długo żyją”.

Ogólnopolski Program „Optymistyczne 
Przedszkole” ma na celu wychowanie opty-
misty- teraz dziecka, a w przyszłości człowie-
ka dorosłego, uśmiechniętego, pogodnego, 
pomysłowego.

Dzieci w grupach wykonywały zadania 
specjalnie przygotowane na ten dzień. Na-
stępnie każdy otrzymał Optymistyczny Me-
dal. Cały dzień był pełen zabawy i uśmiechu.

MM

„Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach 
Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewni-
kach należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promu-
jących Zdrowie. W miesiącu październiku w ramach promocji 
zdrowia w naszej placówce miały miejsce 2 wydarzenia. 

Łagiewnicka społeczność po raz dzie-
wiąty włączyła się do akcji Narodowe-

go Czytania, pod patronatem honorowym 
Pary Prezydenckiej. Bohaterką tegorocznej 
edycji wydarzenia była „Balladyna” Juliu-
sza Słowackiego. Na salę przybyli: Jarosław 
Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki, proboszcz 
ks. Grzegorz Staniewski, Dobromiła Szach-
niewicz Przewodnicząca Rady Gminy wraz 
z zastępcą Tomaszem Roszakiem i radny-
mi, dyrektorki szkół gminnych, młodzież i 
mieszkańcy gminy Łagiewniki. Przy akor-
dach muzyki Fryderyka Szopena oraz koją-
cych dźwiękach lasu wspólnie czytanie sce-
ny z „Balladyny” rozpoczęły Panie z Domu 
Kultury w pięknych sukniach z kwiatami we 
włosach. Następnie razem z zebranymi na 
zmianę czytane były poszczególne sceny 
„Balladyny”. Po części oficjalnej, goście od-

dali się dyskusji, przy filiżance kawy i pysz-
nym torcie. Na stołach gościły też maliny, 
świeżo zerwane o porannej rosie. Cały wy-
strój sali, stoliki, pyszności na stolikach, sce-

nariusz przygotowały Panie z GOKBiS na 
czele z dyrektorką Wioletą Wawrzyniak. Nad 
stroną techniczną dyskretnie czuwał nie-
strudzony Robert Bronowicki. Dziękujemy 
Wam za to, że na chwilę możemy oderwać 
się od codzienności i przybliżyć do naszej 
pięknej twórczości literackiej. 

Tadeusz Szot

NARODOWE CZYTANIE 2020
W sobotni poranek, 5 września 2020 r. sala widowiskowa  
Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu przybrała  
szatę tajemniczego lasu.

Wierszem pisana 
refleksja 

Małgorzaty Jasnosz

Jesień !
Nadchodzi koniec lata, słońce już tak 

nie grzeje. 
 

Noce bywają chłodne i częściej wiatr 
zimny wieje.

Kolorowe liście targane wiatrem mknę 
polnymi drogami przed siebie.

Obłoki płyną łagodnie, ospale, ocierają 
się czasami o siebie.

 
Drzewa stoją zmęczone, spragnione 

słonecznych promieni, 
rozkładają gałęzie od dołu i ukłony 

składają jesieni.

A jesień w złocistej sukience idzie przez 
las kolorowy,  

bukiet liści trzyma w ręce otulona szele-
stem wrzosowym.

 
nadchodzi radosna, spokojna i wcale się 

nie smuci,  
bo wie, że za rok o tej samej porze po 

lecie znowu powróci.

12 listopada w czasie ceremonii po-
grzebowej Pan Jarosław Tyniec 

Wójt Gminy Łagiewniki do żony i rodziny 
zmarłego skierował te słowa:

„Droga Agato, pogrążona w smutku i 
głębokim żalu rodzino, szanowni uczestnicy 
dzisiejszej uroczystości pogrzebowej. 

Z wielkim niedowierzaniem i smutkiem 
przyjęliśmy informacje o śmierci pracownika 
tutejszego Urzędu, wieloletniego Kierowni-
ka Referatu Rolnictwa, a przede wszystkim 
człowieka i Przyjaciela oddanego swojej pra-
cy, profesjonalisty - Śp. Zenona. 

Całe swoje życie spędził w naszej gminie. 
Tu się urodził, mieszkał i pracował. Znał każdy 
metr kwadratowy naszej gminy. 

Śp. Zenon nie był typowym Urzędnikiem 
był kimś, kto załatwiał ludzkie sprawy. Robił 
to znakomicie i profesjonalnie.

Zebraliśmy się tutaj, aby pożegnać Śp. 
Zenona, którego odejście jest wielkim cio-
sem dla nas wszystkich. Nasza liczna obec-
ność pokazuje, jak wielką tragedią dla nas 
wszystkich jest śmierć, choć spotka każdego 
z nas a zawsze przychodzi nieoczekiwanie. 
Ale mówi też o wielkim szacunku dla zmar-
łego, to też wdzięczność za szacunek jakim 
Zenon nas otaczał za swojego życia. 

Podobno nie ma ludzi niezastąpionych, 
ale zastąpić Pana Zenona będzie trudno. To 

była chodząca encyklopedia, skarbnica wie-
dzy o naszej gminie. To lata ciężkiej pracy i 
doświadczeń.

W imieniu przyjaciół, kolegów z Urzę-
du Gminy w Łagiewnikach żegnamy dzisiaj 
Zenka. Zapamiętamy Cię, jako otwartego 
człowieka chętnie niosącego pomoc i wspar-
cie w trudnych chwilach. Zapamiętamy Cię 
przede wszystkim, jako wspaniałego kolegę, 
przyjaciela i niezwykle ciepłego człowieka. 
Człowieka pełnego pasji, kochającego życie.  
Twoje nagłe odejście zaskoczyło nas wszyst-
kich i przepełniło bólem, które trudno wyra-
zić słowami. 

Odejście Twoje Zenku jest trudne do za-
akceptowania. Żegnamy Cię”. 

Cytując Ks. Jana Twardowskiego  
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”. 

Zenonie zastaniesz w naszej pamięci na 
zawsze. Spoczywaj w pokoju.

Śp. Zenon Bodziak
6 listopada 2020 roku zmarł wieloletni pracownik Urzędu Gminy 
Łagiewniki Pan Zenon Bodziak, kierownik Referatu Rolnictwa. 
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Spotkanie autorskie online 
z Tanyą Valko

W dniu 24 listopada 2020 w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spo-
tkanie autorskie online z Tanyą Valko - pol-
ską pisarką, poetką, a także tłumaczką, au-
torką bestselerowej „Arabskiej Sagi”.Tanya 
Valko była nauczycielką w Szkole Polskiej w 
Libii, a następnie długoletnią asystentką am-
basadorów RP. Przez ponad 20 lat mieszkała 
w krajach arabskich, w tym w Arabii Saudyj-
skiej i Libii, a następnie w Indonezji. W roku 
2018 powróciła do Polski.

Podczas transmisji spotkania uczestnicy 
przenieśli się w daleką, niemożliwą teraz do 
odbycia podróż na piaski Sahary, do Ma-
roka, Libii, Arabii Saudyjskiej oraz na Gran 
Canarię, do Mediolanu i na włoską wyspę 
Lampedusa. Autorka opowiedziała o swych 
bohaterach z rodu Salimich, a także nowych 
postaciach, które pojawiają się w najnowszej 
części „Arabska wendeta”. 

Książki autorstwa Tanya Valko dostępne 
są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ła-
giewnikach oraz w jej filiach.

Dofinansowanie ze środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego

Gminny Ośrodek Kultury Biblioteki 
Sportu w Łagiewnikach dzięki złożonemu 

wnioskowi otrzymał dofinansowanie w kwo-
cie 12.040,00 zł z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego na kształcenia pracowników i 
pracodawcy. W ramach Umowy sfinansowa-
no szkolenia dla 7 osób. Zrealizowano nastę-
pujące szkolenia:
1. „Profesjonalna automatyzacja wprowa-

dzania danych, raportowania, analiza i 
wizualizacja wyników w MS Word, MS 
Excel MS, Power Point na poziomie 
finansowym, biznesowym i statystycz-
nym.” w wymiarze 40 godz. dydaktycz-
nych. Szkolenie odbyło się w okresie od 9 
do 19 listopada 2020 roku.

2. „Zarządzanie projektami MS Project” w 
wymiarze 20 godz. Szkolenie przeprowa-
dziła firma E-time Rafał Zelcer z Wyso-
kiej w okresie 25 do 30 listopada 2020 
roku.

Zajęcia dodatkowe w GOKBiS
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-

strów z dnia 6 listopada 2020 r. o zamknię-
ciu instytucji kultury przeniesiono nasze 
działania do sieci, m.in. joga, salsa solo, zaję-
cia szachowe oraz nauka gry na pianinie.

Zapraszamy na facebooka Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łagiewnikach, by uczest-
niczyć w zajęciach dodatkowych w formie 
online.

DRODZY CZYTELNICY! 
W tym trudnym dla wszystkich czasie 

pandemii spowodowanej przez koronawirusa 
SARS-CoV-2 Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łagiewnikach zgodnie z zaleceniami Bi-
blioteki Narodowej o udostępnianiu zbiorów 
na zewnątrz budynków wychodzi z ofertą 
„Książka na telefon”. 

Wystarczy zadzwonić do biblioteki pod 
numer 74 89 39 397 i ustalić z biblioteka-
rzem tytuły książek oraz termin odbioru. 
Wszystko odbędzie się zgodnie z reżimem 
sanitarnym. 

Książki ze zwrotów odbywają trzydniową 
kwarantannę zanim trafią na półkę. 

Zachęcamy do korzystania z oferty i cze-
kamy na telefony od Państwa!

Jubileusz Chóru LEGATO
W październiku 2020 roku chór Legato 

z Sienic obchodził „Piąte urodziny”. Pande-
mia pokrzyżowała jednak plany w uroczysto-
ściach tego jubileuszu. 

Wszystkim Członkom zespołu składamy 
przede wszystkim życzenia zdrowia, radości 
i wytrwałości w oczekiwaniu na próby i kon-
certy. Mamy nadzieję do szybkiego spotka-
nia z publicznością. 

Informacje z Gminnego Ośrodka Kultury, 
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach. 

W programie koncertu znalazły się pio-
senki kabaretowe, monologi oraz duża daw-
ka humoru. Artysta zaśpiewał, m.in. utwory 
Ludwika Sempolińskiego „Flecik” i „Zgaś 
lampę”, „Nie do wiary” czyli „Love and mar-
riage” z repertuaru Franka Sinatry, a także 
balladę „Żyłem jak chciałem”.

Do wspólnej zabawy umiejętnie zaanga-
żowani zostali widzowie, którzy po koncercie 
mogli otrzymać autograf artysty, a nawet 
zrobić sobie z nim zdjęcie.

W trakcie koncertu odbyło się wspólne 
śpiewanie oraz duet artysty z osobą z pu-
bliczności, z Panią Teresą Bańkowską-Jen-
dras.

Wszystkim Seniorom z okazji Ich święta 
życzymy długich lat w dobrym zdrowiu, wy-
pełnionych radością oraz szacunkiem, życzli-
wością i miłością najbliższych.

Dzień Seniora w Gminie Łagiewniki
19 października z okazji Dnia Seniora odbyła się uroczystość  
dedykowana wszystkim Seniorom z okazji Ich święta, którą 
uświetnił swoim recitalem Jacek Borkowski - aktor filmowy  
i telewizyjny, artysta polskiej sceny teatralnej. 


