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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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We mszy św. uczestniczyły poczty 
sztandarowe oraz delegacje władz 

samorządowych, instytucji i zakładów z na-
szej gminy. Po mszy wszyscy zebrani prze-
szli pod Pomnik Pamięci, gdzie po wspól-
nym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” 
i Apelu Poległych złożone zostały kwiaty, 

wieńce i zapalono znicze. Uroczystość pod 
pomnikiem prowadził Komendant Hufca 
im. Synów Pułku w Łagiewnikach hm. Ry-
szard Gacek wraz z kadrą Hufca hm. Andreą 
Kowerko, phm. Przemysławem Kucharkiem 
oraz harcerzami z I-go Szczepu „Światłocień” 
z Łagiewnik. Wiązanki kwiatów pod pomni-

kiem złożył Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław 
Tyniec z delegacją, następnie kwiaty składali 
radni Gminy Łagiewniki, delegacja GOKBIS, 
Szkoły Podstawowej w Olesznej, Przedszkola 
„Na Akacjowym Wzgórzu”, Szkoły Podsta-
wowej w Łagiewnikach, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach i Plat-
formy Obywatelskiej RP.  

Pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckie-
go wiązankę kwiatów złożył Wójt Gminy 
Łagiewniki pan Jarosław Tyniec a delegacja 
ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach za-

Obchody Święta Niepodległości 2021  
w Łagiewnikach.
Gminne Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się  
uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Józefa w Łagiewnikach, 
której przewodniczył proboszcz ks. kan. Grzegorz Staniewski. 

paliła znicze. Młodzież z łagiewnickiej szko-
ły zapaliła również znicze pod Pomnikiem 
Kresowiaków przy kościele Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Łagiewnikach i pod „Dę-
bem Pamięci Ofiar Katynia” na cmentarzu 
komunalnym w Łagiewnikach.

Następnie poczty sztandarowe i uczest-
nicy uroczystości udali się do Gminnego 
Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Ła-
giewnikach na część artystyczną „Droga do 
wolności: Poloneza czas zacząć”. Uroczy-
stość otworzyła Wioleta Wawrzyniak, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w Łagiew-
nikach, która powitała gości i poprosiła hm. 
Ryszarda Gacka o wprowadzenie pocztów 
sztandarowych na scenę. Po odśpiewaniu 
przez zebranych Hymnu Polski i przedsta-
wieniu pocztów sztandarowych nastąpiła 

chwila podziękowań. Na scenę poproszony 
został Jarosław Tyniec Wójt Gminy, które-
mu hm. Ryszard Gacek w podziękowaniu za 
wspieranie Biegu Tropem Wilczym wręczył 
pamiątkową statuetkę. Statuetkę otrzymał 
również phm. Przemysław Kucharek oraz 
Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”. Na-
stępnie zabrał głos Jarosław Tyniec Wójt 
Gminy Łagiewniki, który w krótkim wystą-
pieniu przypomniał 103. letnią historię Nie-
podległej Polski. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na wy-
stępy naszych artystów. Część artystyczną 
polonezem rozpoczęły dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach. 
Następnie śpiewały i tańczyły dzieci z przed-
szkola „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiew-
nikach. Powtórnie na scenie zagościła mło-

dzież z łagiewnickiej szkoły oraz uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 
Olesznej. Przyszedł czas na występy naszych 
gminnych chórów. Rozpoczął najmłodszy 
działający przy GOKBiS w Łagiewnikach, 
którym kieruje Paulina Pycka chór „Canzo-
na Junior”. Po młodych artystach wystąpiły 
znane nam już chóry: „Fermata” z Przystro-
nia, „Legato” z Sienic i „Canzona” z Olesznej, 
każdy prezentując po dwie pieśni patriotycz-
ne. Kończąc uroczystość Wójt Jarosław Ty-
niec serdecznie podziękował organizatorom i 
wykonawcom. Wszyscy występujący na sce-
nie otrzymali od „Piekarni Rodzinnej Tyniec” 
pyszne w barwach narodowych ciastka.

Tadeusz Szot
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Udział w tym wydarzeniu wzięło 10 so-
łectw, w których obdarowanych prezentami 
zostało ok. 150 dzieci. W oczekiwaniu na 
przyjazd św. Mikołaja animatorzy wraz z wo-

lontariuszami umilali czas wspólną zabawą z 
naszymi najmłodszymi.

3 grudnia Mikołaj gościł w Przystroniu i 
Stoszowie a 4 grudnia odwiedził mieszkań-

ców Jaźwiny, Słupic, Młynicy i Olesznej. 
Swoją wędrówkę po gminie zakończył 6 
grudnia odwiedzając miejscowości Sokolniki, 
Radzików, Łagiewniki i Sienice.

Dziękujemy sołtysom oraz osobom za-
angażowanym przy organizacji Mikołajowego 
wydarzenia za pomoc i wsparcie. 

Elżbieta Bagińska

Objazdowy Mikołaj z GOKBiS 
„Objazdowy Mikołaj” zapoczątkowany przez Wójta Gminy 
Łagiewniki p.Jarosława Tyńca odbył się w dniach 3, 4 oraz  
6 grudnia 2021 r. na terenie naszej Gminy. 
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BEZPłatNY MIESIĘCZNIk URZĘDU GMINY łaGIEWNIkI

Wokół sali na rozstawionych stołach 
uczestnicy jarmarku prezento-

wali swoje wyroby. Było kolorowo, pięknie i 
smacznie. Na uczestników czekało mnóstwo 
atrakcji, można było zakupić świąteczne 
ozdoby, potrawy wigilijne oraz drobne pre-
zenty i upominki. Swoje wyroby prezento-
wali: Sabina i Urszula Krasnodębskie z Niem-
czy, Paweł Kosiński rzeźby i wyroby z drewna, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Canzona z 
Olesznej, Katarzyna Markulak i Dorota Rud-
nicka z Olesznej, Koło Gospodyń Wiejskich 
Stary Zamek k/Sobótki, KGW w Sokolni-
kach, „Wyszukane smaki” Aneta Ziemkie-
wicz z Dzierżoniowa, KGW w Łagiewnikach, 
KGW w Jaźwinie, KGW w Trzebniku a dru-
gim dniu p.Piotr Taraszkiewicz reprezentują-
cy Sołectwo Ligota Wielka serwując smacz-

ny bigos. Uczestnikom jarmarku czas umilały 
występy młodych artystów na scenie. Jako 
pierwszy wystąpił chór „Canzona Junior” 
pod kierunkiem Pauliny Pycka. Następnie 
wystąpili uczniowie ze szkół Podstawowych 
w Olesznej i Łagiewnikach.

12 grudnia w drugim dniu „Jarmarku” 
zainteresowanie było również spore. Zwięk-
szyła się ilość wystawców i odwiedzających. 
Na scenie wystąpili uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Łagiewnikach pod kierun-
kiem p. Agnieszki Juraszek, Przedszkolaki z 
Jaźwiny, Zespół „Grodzianie” z Niemczy oraz 
łagiewnickie wokalistki Zuzia Kwiędacz, Maja 
Krawczyk i Natalia Bykowska.

W czasie „Jarmarku” nastąpiło rozstrzy-
gnięcie konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZY 
STÓŁ WIGILIJNY”.

Jury po długich obradach rozstrzygnęło 
ogłoszony konkurs.
•	 I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w 

Trzebniku,
•	 II miejsce Stowarzyszenie Przyjaciół Chó-

ru Canzona z Olesznej,
•	 III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w 

Sokolnikach,
•	 Wyróżnienie: Koło Gospodyń Wiejskich 

Stary Zamek k/Sobótki.
Przewodniczący Jury p. Jarosław Tyniec 

Wójt Gminy Łagiewniki wraz z p. Wioletą 
Wawrzyniak Dyrektorem GOKBiS wręczyli 
wymienionym zespołom nagrody finansowe 
a trzeci członek jury p. Jacek Szkarłat złożył 
serdeczne gratulacje. Nad sprawnym prze-
biegiem „Jarmarku” czuwała prowadząca 
imprezę p. Alina Zamęcka. Na zakończenie 
„Jarmarku” Wójt p. Jarosław Tyniec wraz z 
Przewodniczącą Rady Gminy p. Dobromi-
łą Szachniewicz podziękowali uczestnikom i 
gościom za udział zapraszając wszystkich na 
„Jarmark Bożonarodzeniowy 2022”. 

Tadeusz Szot

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
2021 W ŁAGIEWNIKACH
11 grudnia 2021 r. był pierwszym dniem JARMARKU  
BOŻONARODZENIOWEGO, który odbywał się w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.  
Współorganizatorem i fundatorem nagród „Jarmarku”  
był Wójt Gminy Łagiewniki p. Jarosław Tyniec.
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Z uwagi na pandemię i remont siedziby 
klubu w roku 2020, nie odbyły się 

coroczne uroczystości jubileuszowe klubo-
wych seniorów. W październiku br. zebra-
liśmy 35 jubilatów tego i ubiegłorocznych, 
aby uroczyście świętować ich urodziny. Sie-
dziba po remoncie może pomieścić jedynie 
60 osób, więc aby nikomu miejsca nie za-
brakło, a integracja była kompletna, impreza 
odbyła się w „Zielonym Zakątku Zacisze”. 
Występ kobierzyckiego kabaretu „Teścio-

we”, prowadzonego przez naszego utalento-
wanego mieszkańca Tomasza Bykowskiego, 
był prezentem dla jubilatów. Kabaret tworzą 
seniorzy, którzy pokazali jak w tym wieku, 
można tańczyć różnorodne tańce (hiszpań-
skie, cygańskie czy kowbojskie), radować się 
życiem i swoją obecnością. Do tańca i do wy-
śmienitych potraw, przygotowanych przez p. 
Andreę, przeboje naszej młodości puszczał 
nasz łagiewnicki, świetny DJ Robert Brono-
wicki. Słodkości, w postaci pysznych tortów 

i ciast ufundowali jubilaci. Zabawa trwała do 
wieczora. Jeszcze raz klubowicze udowodnili, 
że lubią ze sobą przebywać i bawić się. 

Pandemia nie przeszkodziła naszym se-
niorom (w większości zaszczepionym) w co-
rocznym wyjeździe nad Bałtyk. Od wielu lat 
są organizowane wyjazdy nad morze, lecz w 
2021 roku po raz drugi seniorzy byli gośćmi 
Międzyzdrojów. Jak zawsze łagiewniczanie 
zawieźli nad morze piękną pogodę i dobry 
humor. Z roku na rok, liczba wyjeżdżających 
się powiększa – w tym roku było aż 67 osób.  
W przyszłym roku seniorzy znów zagoszczą 
na Pomorzu, tym razem w okolicach Koło-
brzegu.

 Ewa Kuczyńska 
Zdjęcia Jan Witek

Klub Seniora „Babie Lato” w Łagiewnikach
Od kiedy w listopadzie 2019 r. oficjalnie założono  
stowarzyszenie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego  
Klub Seniora „Babie Lato” w Łagiewnikach,  
odbyło się pierwsze zebranie 87 jego członków. 

Uroczystość rozpoczęła Pani Ali-
na Zamęcka, która powitała zgro-

madzonych Seniorów oraz organizatorów 
uroczystości. Na wstępie życzenia Senio-
rom złożyli: Jarosław Tyniec Wójt Gminy 
Łagiewniki, Wioleta Wawrzyniak Dyrektor 
GOKBiS, Marek Milewski Zastępca Prze-
wodniczącej Rady Gminy, Mariola Początek 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Łagiewni-
kach, Barbara Dorużyńska dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Olesznej oraz Joanna Kuria-
ta z GOPS. 

Po życzeniach na scenie zagościł kubań-
ski zespół muzyczny „TRADICION CUBA-
NA”, który przez godzinę swoimi gorącymi 
rytmami bawił seniorów i gości. 

W trakcie koncertu oprócz wspólnego 
śpiewania cała sala tańczyła razem z wyko-
nawcami. Zabawa była świetna a na koniec 
występu artyści musieli wielokrotnie biso-
wać. 

Po koncercie Pani Elżbieta Kuczyńska 
Prezes „Babiego Lata” podziękowała organi-
zatorom za przygotowanie tak świetnej uro-

czystości. Na koniec nie mogło być inaczej, 
aby nasza Renia Bańkowska-Jendras nie za-
brała głosu. Tym razem śpiewem podzięko-
wała artystom i organizatorom. Zebranych 
na sali organizatorzy zaprosili na kawę, her-
batę, ciasto i pyszne przekąski. Nasza starsza 
młodzież była bardzo zadowolona ze spotka-
nia w Domu Kultury.   

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

Niech ta jesień życia będzie najlepszym 
czasem do spełnienia rzeczy niespełnionych, 
a każdy dzień niech dostarcza wielu radości i 
uśmiechu na twarzy.

Tadeusz Szot

Dzień Seniora 2021 w Gminie Łagiewniki
18 października z okazji Dnia Seniora do Gminnego Ośrodka  
Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach zostali zaproszeni 
Seniorzy z Gminy Łagiewniki na uroczystość, która była  
dedykowana wszystkim Seniorom z okazji Ich święta. 
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Zabiegi konserwacyjne polegały na 
poprawie (wypoziomowaniu) płyty 

nagrobnej, która była zapadnięta, wykonaniu 
obrzeży wokół pomnika oraz ogólnej popra-
wie estetyki nagrobka. Renowacja pomnika 
stała się swoistym dopełnieniem inicjatywy, 
w której KGW Łagiewniki wzięło udział tj. 
w tworzeniu „Łagiewnickiej Alei Pamięci” 
w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej w 
Łagiewnikach, gdzie poprzez symboliczne 
monumenty w postaci ławeczek będą upa-
miętniane osoby, które wywarły wpływ na 
życie lokalne, a których już nie ma wśród 
nas. Pierwsza ławeczka poświęcona została 
śp. P. Stefanii, Zboińskiej, która była prekur-
sorką i główną organizatorką szkolnictwa w 
powojennych Łagiewnikach. Pragniemy bar-

dzo gorąco podziękować za okazaną pomoc 
wszystkim osobom, które miały swój udział w 
wsparciu finansowym dotyczącym renowa-
cji pomnika. Dziękujemy za otwarte serca i 
życzliwość, którą od Państwa otrzymałyśmy. 
Jesteśmy niezmiernie wdzięczne za każdy 
dar serca, który uświadamia nam, że mamy 
wielu Przyjaciół, na których możemy liczyć.

KGW w Łagiewnikach

Łagiewnicka Aleja Pamięci
Koło Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach podjęło działania  
dotyczące renowacji nagrobka, śp. Pani Stefanii Zboińskiej,  
znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Łagiewnikach.

Te słowa rotmistrza Witolda Pileckiego 
najlepiej obrazują nam jego życie.

W dniu 1 października 2021 r. Łagiewniki, 
mogły oddać hołd jednemu z największych 
polskich bohaterów, żołnierzowi niezłomne-
mu, człowiekowi, dla którego Bóg, Honor i 
Ojczyzna, to nie puste hasło tylko cel i droga 
życia. 

Rotmistrz Witold Pilecki nigdy nie pogo-
dził się z losem Polski a za swój patriotyzm 
zapłacił najwyższą cenę - został zamordowa-
ny przez służby komunistycznego państwa.

Odsłonięto pomnik bohatera, którego 
życie może posłużyć za scenariusz kilku fil-
mów. Dzięki takim wydarzeniom, jak mające 
miejsce w Łagiewnikach, pamięć o nim już 
nigdy nie zaginie. Cała uroczystość, zarówno 
w kościele jak i pod pomnikiem, przebiega-
ła zgodnie z ceremoniałem wojskowym, nad 
którym czuwali Dowódca Kompanii Hono-
rowej oraz Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej 
w Żaganiu.

Przed mszą świętą do kościoła wprowa-
dzono poczty sztandarowe gminy Łagiewni-
ki, organizacji społecznych i kombatanckich 
oraz poczet sztandarowy Akademii Wojsk 
Lądowych. Mszy św. przewodniczył ks. Da-
riusz Nowak sprawując ją wraz z ks. Stanisła-
wem Kucharskim i ks. Piotrem Krzywanią. W 
homilii ks. Dariusz Nowak przedstawił życie 
rtm. Witolda Pileckiego, zaznaczając Jego 
wielką odwagę i bohaterstwo w walce o wol-
ną Polskę. Uroczystość uświetniła Orkiestra 
Wojskowa z Żagania. 

Po mszy św. poczty sztandarowe i go-
ście przeszli pod pomnik, gdzie odbyła się 
dalsza cześć uroczystości. Przewodniczył jej 
Naczelnik Biura Upamiętnienia Walk i Mę-
czeństwa IPN we Wrocławiu - Pan Wojciech 
Trębacz. Poprosił on Wójta Gminy Łagiew-
niki - Pana Jarosława Tyńca o zabranie głosu 

i powitanie zaproszonych gości. Przywitani 
zostali: 
•	 Jarosław Kresa – Wicewojewoda Dolno-

śląski
•	 Aleksander Szwed – Senator RP
•	 Prof. dr hab. Stanisław Ułaszewski- Pre-

zes Okręgu Dolnośląskiego Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej

•	 Paweł Mikołaj Rozdżestwieński- p.o. dy-
rektora Oddziału IPN we Wrocławiu

•	 Grzegorz Kosowski – Starosta Powiatu 
Dzierżoniowskiego

•	 Marcin Pięt – asystent Pani Poseł Anny 
Zalewskiej, Posłanki do Parlamentu Euro-
pejskiego

•	 Marcin Drozdek Radny Sejmiku Dolno-
śląskiego

•	 Dobromiła Szachniewicz Przewodnicząca 
Rady Gminy Łagiewniki i Radni

•	 Jacek Mikus - Zastępca Wójta Gminy Ła-
giewniki

•	 Przedstawiciele samorządów terytorial-
nych, wójtowie i burmistrzowie

•	 Przedstawiciele kuratorium, placówek 
oświatowych, IPN, ZHP, Policji, PSP, 
OSP, środowisk kombatanckich, stowa-
rzyszeń i zakładów pracy. 

Po powitaniu gości przez wójta nastą-
piła ceremonia wciągnięcia flagi polskiej na 
maszt. 

Po tej ceremonii nastąpiły przemó-
wienia zaproszonych gości. W przemó-
wieniu swoim dyrektor IPN podziękował 
wójtowi Gminy Łagiewniki, Panu Jarosła-
wowi Tyńcowi, za pomysł i realizację bu-

dowy pomnika rtm. Witolda Pileckiego. 
Pomnik został zaprojektowany i wykonany 
dzięki sfinansowaniu go przez Instytut Pa-
mięci Narodowej we Wrocławiu, co podkre-
ślili zarówno gospodarz miejsca Jarosław Ty-
niec, wójt  Gminy Łagiewniki, jak i Jarosław 
Kresa, wicewojewoda dolnośląski. 

Dostrzeżony został także trud w dąże-
niu do poznania prawdy o żołnierzach wal-
czących w czasie wojny, poprzez przyzna-
nie Wójtowi Jarosławowi Tyńcowi medalu 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej przez prof. 
dr hab. Stanisława Ułaszewskiego - Prezesa 
Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej.

Po przemówieniach nastąpiło oficjalne 
odsłonięcie pomnika. Do odsłonięcia pomni-
ka prowadzący uroczystość poprosił Jarosła-
wa Tyńca, Jarosława Kresę, Pawła Mikołaja 
Rozdżestwieńskiego, Aleksandra Szweda 
oraz Grzegorza Kosowskiego. Następnie ks. 
Dariusz Nowak poświęcił pomnik.

Przy dźwiękach werbli został odczytany 
„Apel Pamięci”, upamiętniający żołnierzy i 
bohaterów, którzy oddali swoje życie za wol-
ną Polskę. 

Po „Apelu Pamięci” Komendant Garni-
zonu podał komendę: „Dla uczczenia boha-
tera Rotmistrza Witolda Pileckiego - salwa 
honorowa”. Nad Łagiewnikami rozległa się 
trzykrotna salwa. Następnie delegacje za-
proszone na uroczystość złożyły wieńce, 
kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem.

Starsze pokolenie niestety nie poznało w 
szkole historii Witolda Pileckiego.

Niektórzy z nas na pewno mieli więcej 
szczęścia, bo żyli wśród ludzi, którzy nie po-
zwolili umrzeć pamięci o bohaterach niezna-
nych z lekcji historii. Wielu miało to szczę-
ście, że dzięki dziadkom mogło poznać różne 
oblicza walki o wolność Polski. Ludzie, którzy 
nie chcieli ulec kolejnemu okupantowi, byli 
bestialsko mordowani jak pospolici przestęp-
cy, chowani bezimiennie, tak jak dzisiejszy 
bohater. Do dziś nie znamy miejsca pochów-
ku Witolda Pileckiego.

Obrazem tego postępowania niech będą 
słowa Witolda Pileckiego, które skierował do 
żony podczas jednego z ostatnich widzeń: 

Odsłonięto pomnik bohatera
„Starałem się tak żyć, 
abym w godzinie śmierci 
mógł się raczej cieszyć niż lękać”

Artystę powitała Wioleta Wawrzyniak 
dyrektor GOKBiS w Łagiewnikach. 

Wraz ze swoim siedmioosobowym zespołem 
wykonał kilkanaście piosenek. Marek Pie-
karczyk to bardzo znany artysta, ale zanim 
został zawodowym muzykiem, był malarzem 
i zajmował się ceramiką. Karierę muzyczną 
rozpoczął w 1969, występował w zespołach 
Biała 21, Cechy i Sektor A. Na początku lat 
80. został wokalistą zespołu TSA. Od 1982 
roku, muzycy zaczęli wydawać płyty dłu-
gogrające, a ich utwory zajmowały czołowe 
miejsca na listach przebojów. Po latach for-
macja została uznana za prekursora heavy 
metalu w Polsce. W maju 2021 powrócił do 
nowo reaktywowanego TSA. Od kilku lat za-

siada w jury programu TVP-2 The Voice of 
Poland. Marek Piekarczyk ma bardzo bogatą 

karierę muzyczną i pozamuzyczną.
Zakończenie występu na łagiewnickiej 

scenie miało kilka niespodzianek. Po wielu 
bisach na scenie zobaczyliśmy Pana Jac-
ka Szkarłata, który zaskoczonemu artyście 
wręczył kila zdjęć, kiedy ten 15 listopada 

1981 roku a więc 40 lat temu występował 
w Niemczy z zespołem TSA w kinie „Gród”. 
Nasza Teresa Bańkowska-Jendras miała 
również swoje 5 minut. Przy pomocy Pana 
Marka przeczytała swój wiersz i wręczyła 
laurkę wykonawcy. Zaskoczony artysta z 
wdzięcznością przyjął takie wyrazy sympatii 
i szacunku. Utworzyła się kolejka do zdjęcia 
pamiątkowego. Nie ma się co dziwić, bo ar-
tysta tej miary nie codziennie u nas gości. 
Były rozmowy, autografy i pamiątkowe zdję-
cia. Było bardzo miło i sympatycznie.

Tadeusz Szot

Koncert Marka Piekarczyka GOKBiS 
10 listopada w przeddzień Święta Niepodległości Polski  
pod patronatem Jarosława Tyńca Wójta Gminy Łagiewniki  
w Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach 
odbył się koncert znanego wokalisty Marka Piekarczyka. 
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„Oświęcim to była igraszka”.
Jesteśmy bardzo dumni, że Łagiewniki 

wpisują się w mapę pamięci o rtm. Witoldzie 
Pileckim, a nasz pomnik będzie miejscem, 
które odwiedzą ludzie będący na szlaku swo-
ich wędrówek. Będzie to miejsce wyjątkowe 
- miejsce, przy którym będą mogli złożyć 
hołd bohaterom wolnej Polski.

Łagiewniki mają satysfakcję, że mieszka 
u nas Pani Roma Gacek, która przez swoje-
go ojca Tadeusza Krupickiego jest z tej samej 
gałęzi drzewa genealogicznego, co rtm. Wi-
told Pilecki. 

Na zakończenie przedstawiamy Czytel-
nikom wiersz naszego młodego łagiewnic-
kiego poety Marka Nierody pt.: ,,List ku 
zaświatom”

Padł strzał,
Ciebie już nie ma.
Została tylko dziura w czaszce
Ból, Twe cierpienie
O Twych bohaterskich czynach wspomnienia,

oraz raporty,
które zostawiłeś dla świata 
sprytem wydarte od hitlerowskiego kata.
Za Twe dla Polski zasługi,
zdrajcy Cię okrutnie torturowali.
W piwnicy ubeckiej uleciało Twe życie.
Niczym liść z drzewa,
które wycięli,

niszcząc krajobraz przy Twoim domu,
chcąc usunąć o Tobie pamięć.
Więc na przekór im – PAMIĘTAJMY.
Twe zasługi i życie oddane dla Polski.
Rotmistrzu Pilecki - cześć Twojej Pamięci.

Jacek Szkarłat 
Tadeusz Szot

Celem zadania publicznego, realizowa-
nego w ramach konkursu ofert pn. „Wdro-
żenie elementów integracji i wspomaganie 
rozwoju turystyki we wsi Sieniawka”, jest 
promocja idei „Odnowy wsi Dolnośląskiej” 
poprzez:

1) Wykonanie tablic informacyjnych 
- będą prezentować najważniejsze i naj-
ciekawsze miejsca w Sieniawce, aby były 
wyznacznikiem kierunku zwiedzania naszej 
miejscowości, zarówno dla osób z zewnątrz, 
jak i dla mieszkańców, którzy zapoznają się z 
ciekawymi walorami naszej przestrzeni wiej-
skiej i budowaniem lokalnego patriotyzmu.

2) Wykonanie kalendarzy promocyjnych 
na 2022 rok pn. „Łączy nas wspólny czas” 
- na stronie kalendarza w każdym miesiącu 
znajdą się zdjęcia mieszkańców oraz cie-
kawe miejsca z Sieniawki w przekroju XX i 
XXI wieku na zasadzie podobieństw i różnic. 
Sesja zdjęciowa do kalendarza odbyła się 26 
października 2021 roku i cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców wsi. 
Zdjęcie do kalendarza „Łączy nas wspólny 
czas” wykonała Kinga Jakimiec 

3) Zorganizowanie kina plenerowego - 
mające na celu zintegrowanie społeczności 
lokalnej. Kino plenerowe odbyło się 24 paź-

dziernika 2021 roku w Muzeum Rolnictwa w 
Sieniawce. O godzinie 14:00 odbyła sie pro-
jekcja bajki pt. „Mała wielka stopa” przezna-
czona dla dzieci, a o godz. 16:00 wyświetlony 
został kultowy film pt. „Sami swoi”.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszyst-
kim osobom zaangażowanym w realizację 
zadania publicznego. 

dk

Towarzystwo Świętojańskie Sieniawka
Stowarzyszenie „Towarzystwo Świętojańskie Sieniawka” realizuje 
zadania, finansowane ze środków publicznych, pozyskanych w ra-
mach otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące 
ideę odnowy wsi” przyznane przez Wydział Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Łagiewnikach

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach bierze udział 
w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim”. Jesteśmy w trakcie 
drugiego etapu projektu, czyli szkoleń dla dzieci i młodzieży. Zakończyliśmy 
już drugi cykl szkoleń pn. Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji 
cyfrowych” w trybie online, który odbył się w drugiej połowie sierpnia. 

Podczas szkolenia omówione zostały możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć 
oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Uczestnicy poznali dostępne 
narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów oraz zdobyli umiejętno-
ści związane z zasadami projektowania wizualnego. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w sprawdzanie i wyszukiwania wiarygodnych źródeł infor-
macji. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne 
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

_______________________________________________________________

WAKACJE W GOKBIS
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 

2021-2025 zdefiniowane zostało zadanie „Dofinansowanie dla bibliotek pu-
blicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do 
książek w formatach e-booków i /lub audiobooków i/ lub synchrobooków – 
Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. 

Jego celem jest uatrakcyjnienie oferty bibliotek publicznych poprzez 
zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost do-
stępności książek oraz multimediów.

Z przyjemnością informujemy, że w ramach wyżej wymienionego zadania 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach otrzymała dofinansowanie w 
wysokości 7 000,00 złotych. Zakup będzie dofinansowany ze środków finan-
sowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach reali-
zacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. 

Realizując założenia programu już niebawem w GBP w Łagiewnikach oraz 
filiach: Olesznej, Jaźwinie i Sieniawce pojawią się nowe książki oraz audiobooki.

_______________________________________________________________

Zajęcia czytelnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagiewnikach oraz 
filiach!

Jesień w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagiewnikach oraz filiach i świe-
tlicach - to zajęcia, zabawy, warsztaty artystyczne i spotkania. We wrześniu 
świętowaliśmy m.in. Dzień Jabłka, Dzień Przedszkolaka, Międzynarodowy 
Dzień Kropki, Głośnego Czytania, Światowy Dzień Zwierząt. W listopadzie 
biblioteka zamieniła się na chwilę w Krainę Bajek z okazji Dnia Postaci z Bajek. 
Razem z dziećmi z przedszkola z Jaźwiny obchodziliśmy też 103 rocznicę Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości.

_______________________________________________________________

Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas – Łoniewską
20 października 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagiewnikach 

odbyło się spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z panią 
Agnieszką Lingas-Łoniewską autorką powieści takich jak: „Bez przebaczenia”, 
„Zakręty losu”, czy „Skazani na ból”. Pisarka, nazywana przez fanów „Di-
lerką Emocji” opowiedziała o tym, jak zaczęła się jej przygoda z pisarstwem, 
jak doszło do debiutu oraz jak się pisze książkę w duecie. Uczestnicy spo-
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tkania dowiedzieli się również o wielu ciekawostkach z życia i pracy pisarki, 
m. in. pisaniu do szuflady, pierwszych publikacjach w Internecie za namo-
wą przyjaciółek, o wydaniu pierwszej książki i związanych z tym emocjach. 
Jej literacki dorobek to ponad czterdzieści powieści obyczajowych i współpra-
ca przy kilku antologiach.

Podczas spotkania mieliśmy również okazję poznać pisarkę pochodzącą z 
Dzierżoniowa, panią Agnieszkę Karecką, autorkę książek „Serce w mundurze”, 
„Po drugiej stronie jeziora”. Niebawem książki pani Kareckiej znajdą się w na-
szym księgozbiorze.

Dziękujemy autorce za miłe spotkanie oraz czytelnikom za wspólnie spę-
dzony czas.

_______________________________________________________________

VII wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek w GOKBiS w Łagiewni-
kach pod hasłem „Czytanie wzmacnia”!

Po raz kolejny GBP w Łagiewnikach oraz filie włączyły się do akcji Noc 
Bibliotek. W programie nocnego spotkania w bibliotece znalazły się m.in. pro-
jekcja filmu „Operacja Człowiek w czerni”, zabawy literackie, warsztaty two-
rzenia stworków, teatrzyk cieni oraz wspólne zabawy ruchowe.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za moc wrażeń i wspólną zabawę!
_______________________________________________________________

Rok 2021 rokiem Stanisława Lema
W ramach obchodów 100 urodzin Stanisława Lema naszą bibliotekę od-

wiedziły Ananaski ze SP w Łagiewnikach biorąc udział w zajęciach pod nazwą 
„Roboty” inspirowanych literaturą Lema. Stanisław Lem to jeden z najwybit-
niejszych pisarzy science fiction, filozof i futurolog, autor m. in. takich książek, 
jak „Solaris”, „Cyberiada”, „Dzienniki gwiazdowe”, „Bajki robotów”, „Opo-
wieści o pilocie Pirxie”, „Kongres futurologiczny”, „Wizja lokalna”.

Oprócz zabaw literackich i matematycznych o robotach uczniowie wy-
konali też własny katalog robotów a w filii GBP w Olesznej świętowaliśmy 
urodzin Pluszowego Misia

_______________________________________________________________

Realizacja projektu polsko-czeskiego „Wspólna kultura wzbogaca”
Za nami pierwsze działanie „Wymiana kulturalna” w ramach projektu, 

który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Inter-
reg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_
008/0002253 pn. ,,Wspólna kultura wzbogaca”. Celem jest wzajemna zna-
jomość i współpraca dzieci (20 dzieci CZ + 20 dzieci PL). Zorganizowane zo-
stały warsztaty rzeźbiarskie, podczas których w formie wspólnej zabawy dzieci 
miały okazję poznawać język, obyczaje, znajomość pojęć.

Kolejnym działaniem było Seminarium bibliotekarzy - dwudniowe wyda-
rzenie dla dorosłych – wyjazd studyjny do Novej Paki oraz zwiedzanie Biblio-
teki Narodowej w Pradze. 

Celem tego projektu „Wspólna kultura wzbogaca” jest zwiększenie in-
tensywności współpracy między instytucjami, organizacjami partnerskimi 
i nawiązywaniem kontaktów. Dalszy rozwój nawiązanych kontaktów między 
instytucjami partnerskimi (władzami, szkołami podstawowymi, organizacja-
mi kulturalnymi - bibliotekami), a zwłaszcza nawiązanie nowej współpracy, 
jest ważnym aspektem dla przyszłego rozwoju tego regionu przygranicznego. 
Stworzy to przyjaźń, która w przyszłości zaowocuje wspólnymi projektami i 
działaniami finansowanymi zarówno ze środków europejskich, jak i ze środków 
własnych. 

  Oferta atrakcyjnych zajęć rekreacyjnych podczas wspólnych wydarzeń 
przyczyni się do poprawy, jakości życia, poprzez które pojawiają się aspekty 
materialne, a także przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i uczynienia 
dostępnym dla obywateli wyższej kultury.

Do tych działań /wspólne czesko-polskie spotkania/ zakupiono niezbędny 
sprzęt, takiego jak: system wystawienniczy, pomoce dydaktyczne. Przyczyni 
się to do pomyślnej realizacji całego projektu.

_______________________________________________________________

Narodowe Czytanie
3 września 2021 r. po raz dziesiąty Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i 

Sportu uczestniczył w akcji Narodowego Czytania pod patronatem Pary Pre-
zydenckiej podczas, którego czytany był utwór Gabrieli Zapolskiej „Moral-
ność Pani Dulskiej”.

_______________________________________________________________

VI. Kartoflisko w Stoszowie
Tradycją sołectwa Stoszów stało się już Kartoflisko, w tym roku odbyło się 

po raz VI. Podobnie jak w poprzednich latach, organizatorzy zadbali o wrażenia 
estetyczne i nie tylko. Występy artystyczne w wykonaniu ludowych rodzi-
mych talentów, pokaz teatru ognia, w wykonywaniu artystów Teatru Praw-
dziwego, konkurencje i potyczki oraz, tradycyjnie obficie przygotowana baza 
gastronomiczna sprawiły, iż Kartofli jest tak popularną i licznie odwiedzaną 
imprezą.

Dziękujemy Wszystkim, którzy chcieli z nami spędzić to sobotnie popołu-
dnie. Wielki ukłon i podziękowania kierujemy w stronę Darczyńców za życzli-
wość i wsparcie podczas organizacji tego wydarzenia.

_______________________________________________________________

Maraton Charytatywny
W dniu 5 listopada 2021 r. odbył się Charytatywny Maraton Dla Jakuba, 

mieszkańca Stoszowa. W wydarzeniu wzięło udział ok 120 osób.
Podczas maratonu udało się zebrać kwotę 4293,05, która oficjalnie zosta-

ła przekazana na ręce prezesa Fundacji „Gramy o Życie” pana Łukasza Krzysz-
tofczyka, który wpłacił ją na subkonto Jakuba Lipińskiego.

_______________________________________________________________

Realizacja projektu „Srebrno- złota jesień aktywnie”
Pod takim hasłem współrealizujemy projekt grantowy skierowany do Se-

niorów z Gminy Łagiewniki. Warsztaty artystyczne, łączące kreatywność z 
kultywowaniem tradycji; wieczór w teatrze, edukacyjna GEO-ZABAWA czy 
wizyta w gospodarstwie pasiecznym na zajęciach z zielarstwa to aktywności, w 
których nasi seniorzy uczestniczą w ramach zadania.

Projekt pn. „Srebrno- złota jesień aktywnie” jest realizowany w ramach Dol-
nośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030”
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Sesję otworzyła Dobromiła Szachniewicz, 
Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki, 

która przedstawiła porządek obrad. Następ-
nie do sali, przy dźwiękach werbli, wprowa-
dzono zaproszone na uroczystość poczty 
sztandarowe z naszej gminy, Starostwa Po-
wiatowego w Dzierżoniowie oraz sztandar 
Gminy Łagiewniki, niesiony przez radnych 
Rady Gminy Łagiewniki. Po komendzie 
„Do Hymnu”, który dała przewodnicząca 
Dobromiła Szachniewicz, zebrani w sali od-
śpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Następnie 
prowadząca powitała zaproszonych gości: 
Jarosława Tyńca Wójta Gminy Łagiewniki, 
Grzegorza Kosowskiego Starostę Dzierżo-
niowskiego, Jacka Mikusa wice wójta, zastęp-
ców Przewodniczącej Rady Gminy Marka 
Milewskiego i Tomasza Roszaka, ks. Dariusza 
Nowaka proboszcza parafii w Radzikowie, ks. 

Marka Mielczarka proboszcza parafii w Słu-
picach, kierowników, prezesów i dyrektorów 
jednostek oświatowych i organizacyjnych z 
pocztami sztandarowymi, sołtysów, Zarząd 
Klubu Seniora „Babie Lato”, Dariusza Gor-
tycha Radnego Powiatu Dzierżoniowskiego 
– Prezesa Zarządu Powiatowego Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Dzierżoniowie, 
prezesów OSP z Gminy Łagiewniki, poczty 
sztandarowe OSP Łagiewniki i OSP Sienice, 
hm. Ryszarda Gacka - Komendanta Hufca 
ZHP w Łagiewnikach z pocztem sztandaro-
wym, asp. sztab. Adama Antoszczaka - Kie-
rownika Posterunku Policji w Łagiewnikach, 
chór „Canzona” z Olesznej, dzieci i młodzież 
ze szkół i przedszkola. Głos zabrał Wójt Ja-
rosław Tyniec dziękując osobom, które przy-
czynili się do tego, że Gmina Łagiewniki ma 

swój sztandar tj. Radzie Gminy i zastępcy 
Jackowi Mikusowi. Następnie Pani Alina Za-
męcka przedstawiła historię Gminy Łagiew-
niki oraz ustanowienia herbu, flagi, banneru, 
flagi stolikowej, sztandaru i pieczęci Gminy 
Łagiewniki. W tym czasie prezentowany był 
film pokazujący z lotu ptaka Gminę Łagiew-
niki, przedwojenne i aktualne zdjęcia oraz 
nowe insygnia i znaki Gminy Łagiewniki. 
Nastał czas na poświęcenie sztandaru, któ-
ry poświęcił ks. Dariusz Nowak. Następnie 
rozpoczęła się ceremonia przyjęcia nowego 
sztandaru Gminy Łagiewniki. Przewodniczą-
ca Rady Dobromiła Szachniewicz przekazała 
sztandar Wójtowi Jarosławowi Tyńcowi. Po 
tej ceremonii sztandar w całej swojej okaza-
łości został zaprezentowany zebranym w sali. 
Warto podkreślić, że sztandar wyhaftowała 
zgodnie z zaleceniami Komisji Heraldycznej 
Pani Dorota Chmielewska z Dzierżoniowa. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zasad i warunków używa-
nia sztandaru Gminy Łagiewniki. Po podję-
ciu uchwały głos zabrali zaproszeni goście. 

Sesja Rady Gminy Łagiewniki zakończyła 
się po wyprowadzeniu sztandarów. W części 
artystyczna, jako pierwsze wystąpiły dzieci z 
Przedszkola „Na Akacjowym Wzgórzu”, na-
stępnie młodzież ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach. Na koniec wy-
stąpił chór CANZONA z Olesznej. Występ 
rozpoczął odśpiewaniem razem z zebranymi 
ROTY. Wszyscy goście w wielkim skupieniu 
na stojąco śpiewali pieśń. CANZONA za-
prezentowała kilka pieśni patriotycznych, po 
których zebrani zostali zaproszeni na poczę-
stunek. Była chwila czasu, aby zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie ze sztandarem. Teraz na 
wszystkich uroczystościach państwowych i 
gminnych sztandar Gminy Łagiewniki będzie 
stał na honorowym miejscu.   

Tadeusz Szot

XLI Sesja Rady Gminy Łagiewniki
W dniu 10 września 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury,  
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach odbyła się XLI Sesja Rady 
Gminy Łagiewniki. Sesja w całości poświęcona była  
uroczystemu przekazaniu sztandaru Gminy Łagiewniki. 

26 października w Urzędzie Gmi-
ny Łagiewniki zostały wręczo-

ne wyprawki rodzicom dzieci urodzonym w 
miesiącu wrześniu. Wyprawki i listy gratula-
cyjne wręczali Jarosław Tyniec Wójt Gminy 
Łagiewniki i Jacek Mikus Zastępca Wójta  
dla rodziców dzieci: Barbary Krystyny  
Filończyk i Kajetana Michniewicza z Ła-
giewnik, Tymona Michała Pawłowskiego  
z Olesznej, Kacpra Oskara Przetakowskiego 
z Radzikowa, Igi Wierzbickiej ze Stoszowa 

oraz Aleksa Wierzbickiego ze Słupic.
Na dzień 25 listopada 2021 r. Jarosław 

Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki zaprosił do 
Urzędu Gminy rodziców z dziećmi urodzo-
nymi w miesiącu październiku, aby wręczyć 
wyprawki i listy gratulacyjne. Wprawki i li-
sty gratulacyjne Wójt wręczył przybyłym 
do urzędu rodzicom dzieci: Wojciecha Ro-
daka i Krzysztofa Olejarza z Jaźwiny, Han-
ny Szachniewicz i Anny Ciećwierz z Ła-
giewniki oraz Marii Szóstki Olesznej i Mii  

Soborskiej z Ratajna.
Wręczanie wyprawek z listem gratulacyj-

nym to zwyczaj w naszej gminie praktykowa-
ny od początku roku. W każdym miesiącu do 
urzędu będą zapraszane rodzice i dzieci uro-
dzeni w miesiącu poprzednim. Serdecznie 
gratulujemy rodzicom dzieci a słodkim mi-
lusińskim życzymy, aby wzrastali w zdrowiu, 
szczęściu i dostatku.

Tadeusz Szot

Wyprawki dla nowo narodzonych dzieci 
w Gminie Łagiewniki.
30 września w Urzędzie Gminy Łagiewniki Wójt Gminy Łagiewni-
ki Pan Jarosław Tyniec wręczył wyprawki dzieciom urodzonym w 
miesiącu sierpniu. Wyprawki odebrali rodzice dzieci: Liliany Marii 
Libery z Ratajna, Natalii Przybytkowskiej z Łagiewnik, Ignacego 
Kołta z Ratajna oraz Szymona Matuszok z Jaźwiny.
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W dniu 28 października 2021 r. od-
była się XLIII Sesja Rady Gmi-

na Łagiewniki, zgodnie z porządkiem ob-
rad poproszono Wójta Jarosława Tyńca o 
sprawozdanie z przebiegu i realizacji inwe-
stycji w naszej gminie. W imieniu Wójta 
wystąpił kierownik referatu budownictwa  
p. Antoni Buczak, który dość szczegółowo 
omówił przebieg prac na terenie Gmin. Wie-
le zadań zostało już ukończonych, pozostałe 
są w trakcie, ale ich przebieg na tym etapie 
jest zgodny z planem, co ułatwia dodatkowo 
sprzyjająca aura. Następnie Przewodnicząca 
Rady Gminy p. Dobromiła Szachniewicz, jej 
zastępcy oraz przewodniczący komisji zda-
li sprawozdania ze swoich prac w ostatnim 
okresie. W kolejnym wystąpieniu Wójt Gmi-
ny p. Jarosław Tyniec przedstawił radnym 
osiągnięcia i sukcesy działania w pozyskiwa-
niu środków, które niewątpliwie przyspieszą 
rozwój gminy. Radny Gminy p. Adam Ta-
deusiak przypomniał, że w tym roku udało się 

pozyskać rekordową sumę w historii gminy, 
kwotę blisko 20 mln zł, na inwestycje popra-
wiające, jakość życia naszych mieszkańców. 
Przewodniczący komisji rolnej p. Waldemar 
Tokarski zapytał, czy mimo wielu udanych 
inwestycji są sprawy, których nie udało się 
zrealizować (mimo przedwyborczych obiet-
nic) i jak przedstawia się na chwilę obecną ich 
status, bo przecież połowę kadencji mamy 
już za sobą. Pan Wójt przedstawił radnym 
stan zadań, które czekają w kolejce na do-
finansowanie z racji uzyskanego miejsca w 
rankingu, oraz te, które niestety nie zależą 
bezpośrednio od kompetencji władz gminy.

Taką najbardziej nurtujących wszystkich 
sprawą jest wąski i wysoki chodnik obok ban-
ku i przejście dla pieszych na drodze krajowej 
nr 8 w Łagiewnikach (na wprost Biedronki), 
które stanowi duże zagrożenie dla osób prze-
chodzących w tym miejscu. Wójt zapewnił, 
że jest w ciągłym kontakcie z zarządcą tej 
drogi GDDKiA i po raz kolejny złożył za-

pytanie w tej sprawie z zapewnień zarządcy 
drogi przejście ma zostać wykonane w roku 
2022.

Drugą bardzo ważną niezrealizowaną 
sprawą w tej kadencji jest chodnik przy dro-
dze powiatowej nr 2878D w Jaźwinie. Tutaj 
sprawa okazuje się bardziej skomplikowana, 
ponieważ właściciel drogi Powiat Dzierżo-
niowski nie wykazuje żadnego zainteresowa-
nia w tej sprawie, mimo licznych monitów ze 
strony naszego urzędu. Wójt zadeklarował 
wsparcie tej inwestycji niestety nie uzyskał 
wiążącej odpowiedzi z tego, co zapewnił nie 
składa przysłowiowej broni i liczy na zrozu-
mienie ze strony władz powiatowych w tro-
sce o bezpieczeństwo mieszkańców.

Kolejną ważną sprawą to gazyfikacja Ła-
giewnik, tutaj uzyskaliśmy informacje, że 
trwają rozmowy z PGNiG, choć przez trudną 
sytuację energetyczną w Europie negocjacje 
się opóźniają. Gmina wystąpiła z konkretnym 
projektem współpracy z PGNiG w umożli-
wieniu realizacji tego projektu niestety na 
etapie negocjacji nie możemy podać bliż-
szych szczegółów. 

Mamy nadzieję, że uda się przełamać im-
pas w tych trzech bardzo ważnych zadaniach, 
które spędzają sen z powiek mieszkańców 
naszej gminy.  

Jacek Szkarłat

Trzy lata za nami....
5 listopada 2021 r. mijają trzy lata od ogłoszenia wyników  
II tury wyborów na Wójta Gminy Łagiewniki. Pan Jarosław  
Tyniec został wybrany na wójta stosunkiem głosów 1721 do 1156 
i rozpoczął nowy etap w swoim życiu etap, który można nazwać 
,,Misja Gmina Łagiewniki”. 22 listopada na pierwszej sesji  
Jarosław Tyniec został zaprzysiężony i złożył ślubowanie.  
Ten krótki czas patrząc z perspektywy pełnionej funkcji,  
przyniósł mu wiele satysfakcji z realizowanych planów.  
Na pewno nie wszystko udało się zrobić zgodnie  
z przedwyborczymi założeniami o których tak dużo rozmawiał  
na spotkaniach z mieszkańcami gminy. Przed Wójtem jeszcze  
dwa lata urzędowania mamy nadzieję, że ten czas pozwoli  
na dokończenie misji z pełnym sukcesem.

Modernizacja Sali Wiejskiej  
w Ligocie Wielkiej. 
Zakończyły się prace modernizacyjne Sali Wiejskiej w Ligocie 
Wielkiej. Zadanie pn. „Modernizacja-remont Sali wiejskiej w m. 
Ligota Wielka” realizowane jest ze środków pozyskanych z dotacji 
z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku w wysokości 30 000 zł oraz 20 
622,08 zł z funduszu sołeckiego Ligoty Wielkiej i 34 233,07 zł z 
budżetu gminny Łagiewniki. Wartość całego zadania wynosi 84 
855,15 zł brutto. 
Wykonawcą została firma Zarządzanie Inwestycjami Budowlany-
mi z Łagiewnik.

Czek na kwotę 223 110 zł to kolejne 
pieniądze, które udało się pozyskać 

przez naszą gminę. Tym razem celem dofi-
nansowania Gminy Łagiewniki jest wsparcie 
rozwoju cyfrowego instytucji samorządo-
wych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. 
Za otrzymane w ramach ,,Cyfrowej Gminy” 
pieniądze samorządy będą mogły sfinanso-
wać m.in. dalszą cyfryzację swoich urzędów, 
kupić sprzęt komputerowy dla jednostek 
podległych, przygotować urzędników do 
pracy z technologiami, wykupić szkolenia z 
zakresu cyberbezpieczeństwa, wyposażyć 
urząd w programy wspierające cyfrowe bez-
pieczeństwo. Pandemia COVID- 19 poka-
zała, że sprawne wykorzystanie technologii 
cyfrowych przez samorządy ma kluczowe 

znaczenie dla zaspokojenia potrzeb miesz-
kańców. Wiele urzędów sprawnie przeniosło 
swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin 
do realizacji tego typu działań nie zawsze jest 
jednak możliwe i nie zawsze odpowiada ocze-
kiwaniom mieszkańców…. Problemy są różne 
– czasem to braki sprzętowe, czasem niewy-
starczająca kompetencje cyfrowe urzędni-
ków. Dzięki programowi ,,Cyfrowa Gmina” 
chcemy odpowiedzieć na ten problem… po-
wiedział minister sekretarz stanu ds. cyfryza-
cji Janusz Cieszyński. Uroczystość wręczenia 
czeków odbyła się w Ziębicach, a o potrzebie 
dofinansowania naszego regionu mówił rów-
nież obecny na uroczystości minister Michał 
Dworczyk. Do Ziębic przybyli również se-
kretarz stanu ministerstwa cyfryzacji Adam 

Andruszkiewicz oraz reprezentujący w sena-
cie nasz region, senator Aleksander Szwed. 

25 października 2021 r. na ręce Wój-
ta Gminy Łagiewniki Pana Jarosława Tyńca 
przekazane zostały pieniądze z programu 
„Nowy Ład”.

Nasza Gmina otrzymała 8 700 000 
zł na rozbudowę i doposażenie Gminnego 
Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Ła-
giewnikach oraz 2 700 000 zł na budowę 
infrastruktury sportowej z placem zabaw dla 
dzieci przy budowanym przedszkolu w Ła-
giewnikach.

Uroczystość wręczenia czeków odbyła 
się w Piławie Górnej. Wójt Gminy Jarosław 
Tyniec wraz ze swoim zastępcą Jackiem Mi-
kusem odebrali czek na łączną sumę 11 400 
000 zł z rąk ministra Michała Dworczyka. 
Na uroczystości w Piławskim Ośrodku Kul-
tury byli również: Minister Ireneusz Zyska, 
Poseł na Sejm RP Marcin Gwóźdź, Senator 
RP Aleksander Szwed, Wicewojewoda Dol-
nośląski Jarosław Kresa oraz przedstawiciele 
samorządów z powiatów dzierżoniowskiego, 
ząbkowickiego i kłodzkiego. Należy dodać, że 
kwota dotacji jest najwyższą w historii naszej 
gminy, jaką udało się pozyskać z programów 
wspierających rozwój i wyrównanie szans 
gmin naszego regionu.

Następnego dnia 26 października prze-
jeżdżając przez naszą miejscowość minister 
Michał Dworczyk i Poseł na Sejm RP Marcin 
Gwóźdź odwiedzili Urząd Gminy Łagiewniki. 
Była to również okazja, aby Jarosław Tyniec 
Wójt Gminy Łagiewniki osobiście podzięko-
wał za przyznane środki finansowe. 

Jacek Szkarłat

Kolejne dofinansowania  
dla Gminy Łagiewniki.
W dniu 18 października 2021 r. Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław 
Tyniec wraz ze swoim zastępcą Jackiem Mikusem, uczestniczyli  
w odebraniu symbolicznych czeków w ramach programu  
,,Cyfrowa Gmina”. 
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To oznacza, że rekomendowany przez 
GDDKiA wariant przebiegu tego odcinka 
(WPR1) został zatwierdzony. Z tej okazji 3 
września 2021 r. w Łagiewnikach minister 
Michał Dworczyk zwołał konferencje pra-
sową. Konferencja odbyła się w centrum 
Łagiewnik na placu przed GOKBiS przy 
głównym skrzyżowaniu dróg. W konferencji 
oprócz ministra Michała Dworczyka wzięli 
również udział; poseł Marcin Gwóźdź, Wice-
wojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Wi-
cemarszałek Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorz Macko, Wójt Gminy Łagiewniki 
Jarosław Tyniec, Burmistrz Miasta i Gminy 

Niemcza Jarosław Węgłowski, Wicedyrektor 
GDDKiA we Wrocławiu. Pierwszy ważny 
etap tej ważnej inwestycji został zamknięty.

Konferencja prasowa ministra Michała 
Dworczyka w Łagiewnikach.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
wydał decyzję środowiskową dla odcinka drogi ekspresowej  
S8 Łagiewniki - Wrocław (Magnice). 

Wydarzenia w Przedszkolu Publicznym  
„Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach. 

Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty otrzymał Wenancjusz Kowalski - 
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Łagiew-
nikach. Nagrody dla nauczycieli przyznał 
również Pan Jarosław Tyniec Wójt Gminy 

Łagiewniki. 14 października na spotkaniu w 
Urzędzie Gminy Nagrody Wójta Gminy Ła-
giewniki otrzymały:
•	 Mariola Początek – Dyrektor Szkoły Pod-

stawowej im Jana Pawła II w Łagiewnikach,
•	 Anna Grabowska – Nauczyciel Szkoły 

Podstawowej im Jana Pawła II w Łagiew-
nikach,

•	 Ewelina Milewska – Nauczyciel Szkoły 
Podstawowej im Jana Pawła II w Łagiew-
nikach,

•	 Barbara Dorużyńska -  Dyrektor Szko-

ły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 
Olesznej,

•	 Dorota Zarzycka – Dyrektor Przedszkola 
Publicznego „Na Akacjowym Wzgórzu” w 
Łagiewnikach,

•	 Elżbieta Warchoł – Nauczyciel Przedszko-
la Publicznego „Na Akacjowym Wzgórzu” 
w Łagiewnikach.

Po części oficjalnej nastąpiło miłe 
spotkanie przy kawie i ciastkach.  
Gratulujemy nagrodzony nauczycielom tym 
przez wójta jak również tym przez dyrekto-
rów szkół. Wyróżnienia należą się wszystkim 
nauczycielom pracującym w placówkach 
szkolnych czy przedszkolnych na terenie 
Gminy Łagiewniki. 

20 października 2021 r. w Teatrze 

Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie Zdroju zostały wręczone nagrody 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Ministra 
Edukacji i Nauki a także złote, srebrne i brą-
zowe krzyże zasługi, ordery i medale Komisji 
Edukacji Narodowej, 

Pośród nagrodzonych znalazły się Pani 
Mariola Początek Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach oraz 
Pani Dorota Zarzycka Dyrektor Przedszkola 
„Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach, 
które odebrały nagrody Ministra Edukacji i 
Nauki. 

Dziękujemy nauczycielom za zaangażo-
wanie i trud wniesiony w edukację naszych 
dzieci.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów w pracy zawodowej i życiu osobistym. 

Tadeusz Szot

Nagrody dla nauczycieli  
z Gminy Łagiewniki.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele z naszej gminy 
otrzymali nagrody. 

POZNAJEMY SWÓJ REGION – WYRUSZAMY NA GÓRSKIE 
SZLAKI

Celem programu „Poznajemy swój region –wyruszamy na górskie szla-
ki”, wokół którego będą się skupiały nasze działania będzie poznanie bliższego 
i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultu-
ry, historii oraz baśni i legend  a także zdobycie odznaki turystycznej „Sied-
miomilowe buty”, którą otrzymuje się za przejście 30 km w ciągu roku.

Ze stolicą Dolnego Śląska już od wielu lat kojarzą się bardzo sympatyczne 
krasnale. We  Wrocławiu  jest ich już ponad 300, a wciąż przybywają nowe. 
Spiżowe skrzaty przyglądają się przechodniom z gzymsów i parapetów, wspi-
nają się po latarniach lub ukrywają pod schodami. Spacerem szlakiem krasna-
li rozpoczęły przygodę przedszkolaki z grupy turystycznej. Pod opieką pani 
przewodnik dzieci przeszły od katedry na Ostrowie Tumskim do Rynku, gdzie 
podziwiały wrocławski Ratusz i Pręgierz, w tym miejscu zostały pasowane na 
turystę przez panią dyrektor Dorotą Zarzycką.

Podczas drugiej wycieczki turyści z przedszkola  „Na Akacjowym Wzgó-
rzu” zawitali do Świdnicy. Pierwszym przystankiem naszej drugiej wycieczki 
było   Muzeum Kupiectwa. Przedszkolaki dowiedziały się tam jak wyglądały 
dawne witryny apteczne oraz  sklepowe. Poznały miarę, jaką jest „łokieć”- 
zmierzyły się nawet na  łokcie porównując czyj   jest dłuższy. Wysłuchały hi-
storii, w jaki sposób transportowano niegdyś towary oraz jak wyglądała dawna 
Świdnica. Kolejnym celem naszej podróży była wieża ratuszowa. Przedszkolaki 
wyjechały na sam jej szczyt, aby stamtąd podziwiać  piękne widoki. Następnie 
przechodząc przez rynek masz wzrok przykuły piękne fontanny oraz Kolumna 
Św. Trójcy. Końcowym przystankiem naszej wycieczki był przepiękny Kościół 
Pokoju. Dzieci w ciszy i skupieniu zaglądnęły do środka. Przez krótką chwilę 
mogliśmy posłuchać wspaniałej muzyki organowej. Mamy nadzieję, że kolejna 
przygoda będzie  równie ciekawa.                                                                                       

 Na trzecią wycieczkę przedszkolaki wybrały się na zajęcia terenowe do 
lasu w okolicy Kamionek. Leśniczy Krzysztof Tulej poprowadził nas leśnymi 
drogami, przekazał dzieciom wiele ciekawych wiadomości o zwierzętach i ro-
ślinach występujących na tym obszarze oraz pokazał ciekawe miejsca- dawną 
kopalnie łupków.  Mali odkrywcy na zakończenie spotkania mieli za zadanie 
zebrać wg. instrukcji dary lasu, wszyscy zadanie wykonali. Przedszkolaki z nie-
cierpliwością oczekują na następne wycieczki.

W ciągu trzech wycieczek mali turyści pokonali 15 kilometrów! BRAWO!
_______________________________________________________________

15 WRZEŚNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI
15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto 

kreatywności, wyobraźni i zabawy. Od wczesnych godzin porannych w naszym 
przedszkolu dzieci cieszyły się tym dniem. Odbyła się prezentacja krótko-
metrażowego filmu na temat książki The Dot, którą napisał Peter Reynolds. 
Jest to  historia dziewczynki, która  dzięki małej kropce zmieniła myślenie 
o sobie i uwierzyła we własne możliwości, rozwijała swój talent i motywowała 
do tego samego inne dzieci. Następnie dzieci odpowiadały na  pytania zwią-
zane z  filmem. Odbyło się również malowanie rączek oraz  twarzy na  cześć 
kropki. Na zakończenie naszego świętowania została zrealizowana najbardziej 
twórcza część zajęć- prace plastyczne wykonane z  kropką w  roli głównej. 
To był bardzo wesoły dzień dla wszystkich dzieci oraz dorosłych!

_______________________________________________________________

PASOWANIE NA STARSZAKA
W  czwartkowy poranek 7 października 50. Przedszkolaków z  grup Bie-

dronki i Pszczółki zostało uroczyście pasowanych na starszaków. Zanim jed-
nak doszło do ślubowania dzieci musiały udowodnić, że tytuł starszaka im się 
należy. Pięknie zaprezentowały przygotowane wiersze, piosenki oraz  taniec. 
Po przedstawieniu nadszedł czas na pasowanie. Pani dyrektor  nie miała wąt-
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pliwości, że pasowanie dzieciom się należy i długim, kolorowym  ołówkiem pa-
sowała każdego przedszkolaka. Podczas ślubowania dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy oraz medale.

_______________________________________________________________

„Zdrowo i Sportowo”
W  dniach 23.09 – 30.09.2021 w  naszym przedszkolu w  ramach akcji 

„Zdrowo i Sportowo”, w której nasza placówka bierze udział, świętowaliśmy 
Europejski Tydzień Sportu. Każdy przedszkolak wie, że sport jest ważny w ży-
ciu. W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój naszych wychowanków, starały-
śmy się w sposób, jak najbardziej efektywny wykorzystywać ten czas i zorga-
nizować naszym pociechom ciekawe formy aktywności ruchowej. Jesteśmy 
przekonane, że rozwijanie aktywności ruchowej będzie procentowało w doro-
słym życiu naszych przedszkolaków. W  tym szczególnym tygodniu, oprócz 
codziennej gimnastyki i  zabaw ruchowych, które goszczą u  nas codziennie, 
dołączyłyśmy inne formy aktywności ruchowej – taniec, zajęcia w sali do in-
tegracji sensorycznej, zawody sportowe na świeżym powietrzu oraz wewnątrz 
przedszkola, zabaw z chustą animacyjną.

To był bardzo intensywny  tydzień pełen  radości, – bo pamiętajmy, ze ruch 
wyzwala ogromne pokłady endorfin!

_______________________________________________________________

Codeweek 2021 za nami!
W dniach 9-24 października braliśmy udział w europejskim święcie kodo-

wania, czyli Codeweek 2021. To już drugi rok z rzędu!! Czym jest Codeweek? 
CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach, której europejskie państwa 
„ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowa-
niem. Akcja, co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana 
wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowa-
niem. Oficjalne wyniki CodeWeek pojawią się na początku 2022 roku, ale 
już dziś Polska jest na 3 miejscu, a nadal trwa rejestrowanie wydarzeń! W po-
przednim roku Polska zdobyła 1 miejsce. 

W naszym przedszkolu, już od poprzedniego roku, Codeweek rozpoczyna 
regularne zajęcia z programowania w ramach innowacji pedagogicznej „KOM-
BINUJEMU, KODUJEMY z Uczymy dzieci programować”. Każda grupa w 
naszej placówce wykonała po 10 zadań, które zaproponowali koordynatorzy 
programu Uczymy Dzieci Programować – Anna Świć i Rafał Mitkowski. W 
tym roku w zaproponowanych zadaniach skupiliśmy się na rozwijaniu kom-
petencji przyszłości. Dzieci przekonały się, że współpraca i praca zespołowa 
daje dużo lepsze efekty podczas tworzenia m.in. gry planszowej. Dowiedziały 
się, w jaki sposób mogą dziś pozyskać, a przede wszystkim sprawdzić infor-
macje. Przedszkolaki tworzyły codeweekowe rakiety, a ograniczała ich tylko 
wyobraźnia. Uczyły się, w jaki sposób 

zbudować najwyższą wieżę, aby była stabilna. Dowiedziały się też, że błędy 
są ok, że dzięki nim się rozwijają, poznają nowe rzeczy, doskonalą się w tym, 
co robią. 

To były wspaniałe dni, przepełnione nauką, kreatywnością, a przede 
wszystkim radością! Cieszymy się, że dołożyliśmy swoją cegiełkę, aby Polska 
była znów na podium!

_______________________________________________________________

Przedszkolaki z Akacjowego Wzgórza świętują Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

20 listopada to wyjątkowa data- rocznica uchwalenia Konwencji o pra-
wach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną 
uwagę na dzieci i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny 
dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią 
one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju.

W naszym przedszkolu rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka 
świętowaliśmy 19 listopada 2021 roku. Przedszkolaki ubrane były w ten dzień 
na niebiesko, obejrzały przygotowaną specjalnie dla nich prezentację, dowie-
działy się, jakie są ich prawa. Wybrały się również na krótki spacer informując 
napotkane osoby o dzisiejszym święcie. 

Wydarzenia w Szkole Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

„Sprzątanie Świata – Polska 2021” 
17. września uczniowie aktywnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sprzą-

tanie Świata – Polska 2021”. 
Była to odpowiedź na zaproszenie lokalnego organizatora tej akcji Zakładu 

Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Łagiewnikach. 
Zaczęło się od spotkania na placu przed budynkiem szkoły Prezesa ZUK 

– u p. Macieja Wawrzyniaka z uczniami wszystkich klas i oddziałów przed-
szkolnych, na którym przypomniał zasady segregacji odpadów oraz przekazał 
rękawiczki i worki niezbędne w czasie akcji sprzątania Łagiewnik. Uczniowie 
otrzymali również poczęstunek w formie pączków oraz wody do picia.

Po spotkaniu wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami udali się na przy-
dzielone im wcześniej przez Marię Lenarczyk i Bożenę Kułagę tereny celem 
uprzątnięcia z nich śmieci. Zebrane odpady zostały zabrane przez spółkę ko-
munalną. 

Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, akcja przebiegła 
sprawnie i efektywnie. 

Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego 
dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w 
procesie edukacji młodego pokolenia.  

_______________________________________________________________

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
Dnia 24 września 2021 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Dzierżoniowie, w ramach działań prewencyjnych zorganizowała w 
naszej szkole akcję informacyjną związaną ze zbliżającym się okresem grzew-
czym. Tematami poruszanymi na spotkaniu były kwestie bezpiecznej eks-
ploatacji urządzeń grzewczych, sposobu skutecznego wykrywania obecności 
gazów niebezpiecznych (głównie tlenku węgla) poprzez montaż czujek oraz 
możliwe sposoby udzielania pomocy osobie poszkodowanej, zatrutej ww. ga-
zami.     

_______________________________________________________________

PIKNIK
W czwartek 30 września 2021 r. w odbył się PIKNIK z okazji ZAKOŃ-

CZENIA LATA. Był on okazją do spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli 
naszej szkoły.

Od początku dzieci miały możliwość korzystania z wielu atrakcji takich jak: 
dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, warkoczyki czy brokatowe tatuaże. 
Dużą popularnością cieszyła się możliwość malowania kredą na asfalcie. Nie 
zabrakło również atrakcji ruchowych pod czujnym okiem naszych nauczycieli 
wychowania fizycznego, oraz zumby, którą poprowadziła Pani Ewelina- in-
struktor Zumba Kids. Uczestnicy pikniku mogli również skorzystać z oferty 
gastronomicznej.   

_______________________________________________________________

Przedszkolaki
Przedszkolaki wkraczają w nowy etap, są już starszakami! 19 październi-

ka w towarzystwie wyśmienitych zaproszonych gości odbyło się pasowanie. 
Były wiersze, piosenki, ślubowanie i życzenia, a po naprawdę udanym występie 
przyszedł czas na prezenty i poczęstunek przygotowany przez rodziców.    

_______________________________________________________________

Pasowanie na ucznia
22 października 2021 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania 

na ucznia. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każ-
dego ucznia klasy pierwszej. W tym dniu dzieci zostały oficjalnie przyjęte do 
grona uczniów szkoły. Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokazali, że po-
trafią pięknie śpiewać i recytować wiersze. Najważniejszą częścią uroczystości, 
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na którą wszyscy czekali, było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem 
przez panią dyrektor Mariolę Początek. W tak ważnym dniu naszym pierwsza-
kom towarzyszyli zaproszeni goście - wicedyrektor naszej szkoły pani Joanna 
Banda, zastępca Wójta Gminy Łagiewniki pan Jacek Mikus, przewodnicząca 
Rady Gminy pani Dobromiła Szachniewicz, pani Elżbieta Bagińska repre-
zentującą GOKBiS w Łagiewnikach, aspirant Wojciech Kosko z Posterunku 
Policji w Łagiewnikach, przewodnicząca Rady Rodziców pani Izabela Sikor-
ska. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi 
uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, o czym przypominać im 
będą otrzymane dyplomy. Oczywiście nie zabrakło słodkości podarowanych 
naszym uczniom przez zaproszonych gości. Wszystkim pierwszoklasistom w 
tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiąz-
ków szkolnych     

_______________________________________________________________

Centrum Edukacji Ekologicznej
9 października w piękny jesienny piątek klasy piąte i grupa z siódmych 

klas spędziła na zajęciach laboratoryjnych. Oglądali tkanki roślinne i zwierzę-
ce, rozróżniali produkty kuchenne, a na końcu wykonywali mydełka. Zajęcia 
przyrodnicze w Centrum Edukacji Ekologicznej Salamandra w Myśliborzu 
były bardzo twórcze.    

_______________________________________________________________

Samorząd terytorialny w praktyce. 
Nietypowa lekcja Wiedzy o Społeczeństwie 15 listopada z Jarosławem 

Tyńcem Wójtem Gminy Łagiewniki oraz z Dobromiłą Szachniewicz Przewod-
niczącą Rady Gminy Łagiewniki i zastępcą Tomaszem Roszakiem z młodzieżą klas ósmych Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach. 

Celem spotkania było poznanie się nawzajem, ale przede wszystkim przedstawienie funkcjonowania lokalnego samorządu, kompetencji 
radnych i wójta oraz zapoznanie z rolą i zadaniami, jakie spełnia Gmina.

Młodzi ludzie dowiedzieli się również, jaki jest zakres działania Rady Gminy, która pełni funkcję uchwałodawczo - kontrolną.
Wójt przedstawił zasady funkcjonowania Urzędu Gminy oraz poszczególnych referatów, poinformował o podejmowanych działaniach i 

niektórych realizowanych inwestycjach. Natomiast ja wraz z wiceprzewodniczącym omówiliśmy zakres działania Rady Gminy oraz jej struk-
turę.

Uczniowie mieli okazję zadawać pytania, na które odpowiadaliśmy. 
To pierwsza taka lekcja i mamy nadzieję, że to początek cyklicznych spotkań z naszą młodzieżą. 
Podczas spotkania uczniowie mogli nabyć wiedzę, która pozwoli im aktywniej włączać się w życie społeczne naszego lokalnego środowiska.     
_______________________________________________________________

Uczniowie szkoły działający aktywnie w Wolontariacie wzięli udział w akcji „Szkoła Pamięta”.
Zapalili znicze na grobach znanych i mniej znanych mieszkańców Łagiewnik, aby uczcić ich pamięć. Znicze zapłonęły na grobach zmar-

łych nauczycieli naszej szkoły oraz na grobach opuszczonych, których nikt nie odwiedza. Zapalono również znicze przy pomnikach pamięci 
narodowej.

jk

Inaugurację tegorocznej akcji uświetnili, 
Wójt Gminy Łagiewniki - Pan Jarosław Ty-
niec, oraz Prezes ZUK Sp. z o.o. w Łagiew-
nikach - Pan Maciej Wawrzyniak. Nasi Go-
ście Specjalni wraz z Panią Dyrektor Barbarą 
Dorużyńską tłumaczyli uczniom istotę i za-
sadność selektywnej zbiórki odpadów.

Po przekazaniu przez Prezesa ZUK w Ła-
giewnikach worków na śmieci i rękawiczek 
jednorazowych każda klasa wraz z wycho-

wawcami i opiekunami wyruszyła posprzątać 
przydzielony dla niej teren. 

Po powrocie do szkoły uczniów czekała 
słodka niespodzianka - był to podarunek z 
ZUK Sp. z o.o. w Łagiewnikach - dziękujemy!

Udział w Akcji Sprzątanie Świata 2021 
był bardzo dobrą i wspólną lekcją poszano-
wania dla środowiska lokalnego.

Dziękujemy, Samorząd Uczniowski!

„Myślę, więc nie śmiecę!”
Pod takim hasłem przewodnim uczniowie i uczennice (klasy 0-8) 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej wraz z na-
uczycielami wzięli udział w Akcji Sprzątanie Świata - Polska 2021! 

Letni Konkurs Fotograficzny  
„Powiat w Kadrze” Starostwa Powiatowego 
w Dzierżoniowie
3 września poznaliśmy 
zwycięzców Letniego 
Konkursu Fotograficz-
nego „Powiat w Kadrze”.
Zofia Szachniewicz  
ze Szkoły Podstawowej 
w Łagiewnikach  
(uczennica klasy VII) za 
zdjęcie pt. „Tama  
w Łagiewnikach  
i rodzina zamieszkują-
cych tam łabędzi”  
zdobyła III miejsce.
 
Serdecznie  
Gratulujemy!!!

Prace plastyczne mogły być wykonane w 
dowolnym stylu. Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów naszych 
szkół. 

Jury wyróżniło autorów 11 najlepszych prac.  

Ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach: 
Milena Smolarska,
Natalia Fischer,
Agnieszka Piechura,
Leontien Appel,

Krzysztof Juraszek,
Marcel Kalwa,
Stanisław Kozyra.

Ze Szkoły Podstawowej w Olesznej:  
Wiktoria Porębska,
Maja Dawidziak,
Szymon Żuk,
Weronika Szybowska.

22 listopada na spotkaniach w szkołach 
Pan Jacek Mikus Zastępca Wójta Gminy 
Łagiewniki wręczył nagrody wyróżnionym 
uczniom a wszystkim uczestnikom serdecz-
nie podziękował za udział w konkursie.

Konkurs plastyczny
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i zgodnie z pole-
ceniem Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego podjęcia działań 
promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców 
poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19, Wójt Gminy 
Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec ogłosił w Szkołach Podstawo-
wych w Łagiewnikach i Olesznej, konkurs plastyczny pod tytułem 
„Promocja szczepień przeciwko COVID-19”.
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Spośród nadesłanych zdjęci jury w oso-
bach: p. Małgorzata Suwald, p. Kinga Jaki-
miec oraz p. Paweł Kondrakiewicz wybrało 
5 zdjęć, których autorzy zostali nagrodzeni 
dyplomami i bonami na zakupy w sklepach 
ze sprzętem multimedialnym. 

Nagrody ufundowane zostały przez rad-
nych Rady Gminy Łagiewniki oraz Wójta 
Gminy Łagiewniki.

I miejsce:
Lena Janczewska lat 8, uczennica Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewni-
kach, która podczas wycieczki rowerowej 

sfotografowała widok nad Stawem Trzcino-
wym w Sieniawce,

II miejsce:
Magdalena Cynk lat 13, uczennica Szko-

ły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ła-
giewnikach, która sfotografowała magiczny 
moment zachodu słońca nad Tamą w Ła-
giewnikach,

III miejsce:
Stanisław Dźugała lat 7, uczeń Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewni-
kach, który sfotografował urok Stawu Trzci-
nowego w Sieniawce.

Jury przyznało również 2 wyróżnienia:
I wyróżnienie:
Natalia Wochnik lat 11, uczennica Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewni-
kach, która sfotografowała, z lekkim przy-
mrużeniem oka łagiewnickiego łabędzia nad 
Zalewem Tama w Łagiewnikach, 

II wyróżnienie:
Zofia Szachniewicz lat 13, uczennica 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Łagiewnikach, która sfotografowała piękne, 
wakacyjne i niezwykle słoneczne popołudnie 
w swoim ogrodzie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratu-
lujemy.

Dobromiła Szachniewicz

Konkurs fotograficzny  
„Moja gmina - moim okiem wakacje 2021”.
30 września na Sesji Rady Gminy Łagiewniki wręczone zostały 
dyplomy i nagrody laureatom gminnego, wakacyjnego konkursu 
fotograficznego pn.: „Moja gmina - moim okiem wakacje 2021”.

Słowa te wypowiedział święty Jan Paweł 
II w homilii inaugurującej jego pontyfikat 22 
października 1978 roku na placu świętego 
Piotra w Rzymie.

Uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele 
łagiewnickiej szkoły od wielu lat uczestniczą 
w uroczystościach z okazji Dnia Papieskiego. 

Tak było i w roku bieżącym. Schola Parafial-
na złożona z absolwentów naszej szkoły w 
składzie: Karolina Miedziak, Zuzanna Kwię-
dacz i Maja Krawczyk pod kierunkiem Toma-
sza Bykowskiego uświetniała swoim śpiewem 
całą mszę święta. W czasie mszy św., którą 
sprawował ks. Grzegorz Staniewski wystąpili 

uczniowie z montażem słowno-muzycznym 
przypominający pontyfikat Naszego Papie-
ża.

Młodzieży należą się słowa uznania i po-
dziękowania, że pomimo trudnej sytuacji 
znaleźli czas na przygotowanie się i udział w 
tak pięknym przedstawieniu. W roku bieżą-
cym montaż słowno – muzyczny przygoto-
wały nauczycielki: Joanna Kwiędacz, Wiolet-
ta Patyk i Anna Zdziebłowska.

Dziękujemy młodzieży i nauczycielom za 
możliwość przeniesienia się do czasu ponty-
fikatu świętego Jana Pawła II.

Tadeusz Szot

XXI Dzień Papieski w Łagiewnikach
17 października 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łagiewnikach w kościele pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej przedstawili montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia 
Papieskiego. Tegorocznym obchodom tego dnia przyświeca hasło 
„Nie lękajcie się!”.

Ksiądz prałat Stanisław Kucharski, pro-
boszcz w parafii pw. Wniebowstąpienia Pań-
skiego w Jaźwinie, w której skład wchodzą 
jeszcze kościoły Św. Bartłomieja w Ucie-
chowie i Trójcy Świętej w Stoszowie. Pełni w 
nich posługę duszpasterską od 39 lat. Uro-
dził się w Wojborzu. Po ukończeniu studiów 
w seminarium duchownym we Wrocławiu 
30 maja 1970 r. przyjął święcenia kapłań-
skie. W roku 1983 zostaje proboszczem w 
parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w 
Jaźwinie gdzie posługuje do dnia dzisiejszego. 
Jest laureatem ogólnopolskiego konkursu 
„Proboszcz Roku”. Zaszczytu tego dostąpił 
w 2004 roku. Tytuł ten został przyznany ks. 
Stanisławowi Kucharskiemu za zaangażowa-
nie w życie społeczności parafialnej.

Po godzinie 12-tej rozpoczęła się uro-
czysta suma, której przewodniczył biskup 
świdnicki Marek Mendyk. Wraz z księdzem 
biskupem mszę koncelebrowali Jubilat ks. 
Stanisław Kucharski, ks. prałat Zygmunt 
Kokoszka dziekan dekanatu Dzierżoniów, 

ks. kan. Krzysztof Ambrożej wicedziekan. 
W pięknie przystrojonym kwiatami koście-
le, przy muzyce i śpiewie scholii parafialnej, 
którą kieruje Robert Wszół, Jubileuszowa 
Msza Święta miała swój bardzo uroczysty 
charakter. W kościele zapełnionym przez 
parafian i znakomitych gości odczuwało się 
bardzo podniosłą atmosferę. Homilię wy-
głosił bp Marek Mendyk. Pod koniec mszy 
św. nastąpił czas podziękowań i życzeń dla 

Jubilata. Pierwszy zabrał głos przewodniczą-
cy Rady Parafialnej Stanisław Jakubowski, 
który oprócz życzeń dla Jubilata wręczył 
również piękny bukiet księdzu biskupowi. 
Następnie życzenia i kwiaty wręczali: dzieci 
i młodzież z Jaźwiny, delegacja Uciechowa, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Jaźwiny, repre-
zentantka wsi Uliczno, Jarosław Tyniec Wójt 
Gminy Łagiewniki, Katarzyna Ziętek Sołtys 
wsi Jaźwina, Wioleta Wawrzyniak Dyrektor 
GOKBiS w Łagiewnikach, Danuta Sarapuk 
była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaźwi-
nie, reprezentanci OSP Jaźwina z Prezesem 
dh. Markiem Wierzbickim.

Piękne życzenia, kwiaty i prezenty zro-
biły na Jubilacie wielkie wrażenie. Na za-
kończenie Mszy Świętej ks. biskup Marek 
Mendyk zadeklarował księdzu i parafianom, 
że ks. prałat Stanisław Kucharski na fotelu 
proboszcza w Jaźwinie zostanie tak długo, jak 
tylko będzie mógł. Owacja braw nagrodziła 
słowa ks. biskupa. Msza Święta zakończyła 
się, ale pozostały wspaniałe wrażenia z uro-
czystości.

39 lat to dużo czasu. Parafianie i ksiądz 
Stanisław Kucharski tworzą jedną, wielką, 
wspaniałą RODZINĘ parafii pw. Wniebo-
wstąpienia Pańskiego w Jaźwinie.

Tadeusz Szot

75. urodziny ks. Stanisława Kucharskiego
W niedzielę 14 listopada 2021 r. społeczność parafii pw. Wnie-
bowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie świętowała 75. urodziny ks. 
Stanisława Kucharskiego, 50-lecie jego święceń kapłańskich i 
39-lecie pobytu w Jaźwinie.
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Awans do II ligi wojewódzkiej, jest udzia-
łem łagiewnickiej drużyny po raz pierwszy w 
jej historii. Drużyna Trampkarza zakończyła 
sezon z bilansem 10 wygranych, 1 remisem 
i 1 przegraną. Nasi zawodnicy strzelili rów-
nież najwięcej bramek (95 strzelonych przy 
stracie 21). Bilans meczów Trampkarz II to 
10 zwycięstw, 2 przegrane, i tu także odno-
towaliśmy najwięcej zdobytych bramek (104 
strzelone przy stracie 22). Sukcesy naszych 
drużyn są zwieńczeniem siedmioletniej pra-
cy trenera z zawodnikami roczników 2008 
i 2007 oraz wsparcia zawodników roczni-
ka 2009. Serdeczne gratulacje dla trenera 
Macieja Ciećwierza i zawodników, oraz po-
dziękowania za ten świetny sezon dla rodzi-
ców piłkarzy i wszystkich kibiców z Gminy 
Łagiewniki.

Sukcesy zawodników i trenera zostały 
docenione przez Wójta Gminy Łagiewniki 

pana Jarosława Tyńca. Zaprosił do Urzędu 
Gminy Łagiewniki wszystkie osoby, które 
miały swój udział w sukcesie. 17 listopada 
w Urzędzie Gminy Łagiewniki Jarosław Ty-
niec Wójt Gminy Łagiewniki podziękował 
zawodnikom, trenerowi panu Maciejowi 

Ciećwierzowi, Prezes AP Orlik p. Agnieszce 
Zapotocznej, dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej w Łagiewnikach p. Marioli Początek 
oraz Wioletcie Wawrzyniak dyrektorowi 
GOKBiS w Łagiewnikach. W spotkaniu brał 
udział również Prezes LKS Zieloni p. Jacek 
Szkarłat, bowiem to dla ZIELONYCH przy-
gotowywane są nowe kadry. Wójt Gminy Ja-
rosław Tyniec wręczył zawodnikom i kadrze 
dyplomy wraz z przypinkami herbów Gminy 
Łagiewniki, a drużynom piłki.

MC

Wielki sukces Trampkarzy  
AP Orlik Łagiewnik
W połowie listopada 2021 dwa zespoły Trampkarzy AP Orlik Ła-
giewniki, prowadzone przez trenera Macieja Ciećwierza awanso-
wały, jako liderzy swoich grup, do wyższej ligi dolnośląskiej (dru-
żyna Trampkarza do II ligi wojewódzkiej, a Trampkarz II do IV ligi). 

To było niezwykłe aktywne popołudnie, 
radosny czas. Po raz kolejny dowiedliśmy, że 
mieszkańcy Gminy Łagiewniki mają w sobie 
„ducha sportu”. Uczestnikom biegów krót-
kich bijemy brawa, uczestników Piątki „ZA-
MEH”- u podziwiamy za zaprezentowany 
poziom sportowy.

Przy okazji chcielibyśmy podziękować 
tym, którzy dołożyli swoją cegiełkę do orga-
nizacji pikniku. 

Gościom specjalnym: Wójtowi Gminy 
Łagiewniki Jarosławowi Tyńcowi, Dyrekto-
rowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Łagiewnikach p. Marioli Początek., Dyrekto-

rowi Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i 
Sportu w Łagiewnikach p. Wiolecie Wawrzy-
niak za umożliwienie zorganizowania imprezy 
i jej uroczyste otwarcie.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiew-
nikach oraz Posterunkowi Policji w Łagiew-
nikach za zabezpieczenie tras.

Opiece medycznej p. Jolancie Krawczyk 
za czuwanie nad zdrowiem uczestników.

Organizatorom: Fundacja Orły Sportu, 
Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Spor-
tu w Łagiewnikach, Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach, AP Orlik Ła-
giewniki, LKS Zieloni Łagiewniki za dobrze 
wykonaną pracę.

Sponsorom: firmie ZAMEH, MODEN 
Michał Ciećwierz, MODA RAVEN, klubowi 
„Zieloni” Łagiewniki za medale, dmuchańce, 
wodę, kiełbaski, gadżety i upominki,

Kindze Jakimiec FOTOGRAF za każdy 
uwieczniony uśmiech.

Wolontariuszom, za poświęconą każdą 
minutę na rzecz promocji aktywności fizycz-
nej w Gminie Łagiewniki, a byli to: Jacek 

Szkarłat, Wiesław Ciećwierz, Maciej Cie-
ćwierz, Mariusz Dawid, Michał Janik, Janek 
Bykowski, Rafał Cichosz, Jeremi Dawid, 
Dominika Dudek, Łukasz Filończyk, Natalia 
Szczudło, Ilona Jankowska, Szymon Jankow-
ski, Łukasz Kita, Mateusz Krawczyk, Mar-
tyna Łaskarzewska, Paweł Pochyra, Paweł 
Raguza, Jakub Stawarz, Adrian Twardowski, 
Maksymilian Stefańczyk, Maria Wawrzy-
niak, Maksymilian Wierzbicki, Mateusz Wój-
cik, Amelia Zbieg, Michał Podkowa.

Akcja pod patronatem Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz 
Polskiej Agencji Antydopingowej.

Ze sportowymi pozdrowieniami, 
Organizatorzy.

Dzień Sportu na Orliku
10 września odbyło się piękne wydarzenie  
„Dzień Sportu na Orliku”. 

W okresie sprawozdawczym jednostki 
OSP zostały doposażone m.in. w sprzęt:

OSP Sienice - piła do stali i betonu, 2 
aparaty Ochrony Dróg Oddechowych Dra-
ger, buty gumowe strażak 6 par, opryski-
wacz spalinowy Sthil SR 450, dmuchawa 
strażacka MW22, detektor co PAC 6500, 
defibrylator Heart Start Philipsa, wyciągar-
ka samochodowa Dragon 2200 HD, zestaw 
hydraulicznych narzędzi ratowniczych Lukas 
2, radiotelefon HYT, 

Aktualnie jednostka posiada dwa pojaz-
dy pożarnicze: Renault Menager G270 za-
kupiony w 2014 r. i Mercedes Sprinter 213 
CDI przekazany przez OSP Łagiewniki w 
2020 r.

Strażacy we własnym zakresie wykonali 
w remont wewnątrz remizy, naprawa i ma-
lowanie ścian, malowanie posadzki, wymiana 
i naprawa oświetlenia, malowanie biura, po-
krycie dachu remizy blachą. Wykonali rów-
nież ocieplenie remizy, położenie struktury 
na elewację, wykonanie oświetlenia przed 
wjazdem, pomalowanie masztu syreny alar-
mowej, pomalowanie drzwi wjazdowych na 
dwa stanowiska oraz wykonali odwodnienie 
remizy i sali, pokrycie blachą byłego budyn-
ku paliw, obecnie gospodarczego.

OSP Oleszna na przełomie ostatnich 5 
lat to:

Pozyskanie auta średniego Star 244, re-
mont remizy, nowa elewacja, wymiana okien 
zakupiono: Drabinę D10W oraz dwa zesta-
wy ratownictwa przedmedycznego PSP R-1, 
deskę ortopedyczną, szyny Kramera, kombi-
nezony ochrony przed owadami, 

2 butle kompozytowe na powietrze, węże 
pożarnicze W52 i W75 oraz zamontowano 
„szybkie natarcie” na samochodzie pożarni-
czym Star 244.

OSP Jaźwina
Pozyskała samochód z OSP Gilów marki 

STAR 266, zakupiła: agregat prądotwórczy 
8.5 kW, 15 kpl. ubrań specjalnych, 5 heł-
mów, 6 par obuwia gumowego, 6 mundurów 
wyjściowych, 4 radiotelefony przenośne i 1 
radiotelefon przewoźny, zestaw ratownictwa 
przedmedycznego PSP R-1, deskę ortope-
dyczną, -zestaw narzędzi hydraulicznych 
oraz wykonano remont motopompy i za-
montowano w remizie system powiadamia-
nia DSP.

OSP Łagiewniki
Rozbudowano remizę OSP, zakupiono 

samochód pożarniczy IVECO z KP PSP w 
Dzierżoniowie otrzymano samochód po-
mocniczy Nissan. 

Zakupiono: hełmy Drager 10 szt., ubra-
nia bojowe 7 szt., drabina D10W, drabinę 
słupkową, wentylator oddymiający, aparaty 
Ochrony Dróg Oddechowych 4 szt., hy-
dronetki 2 szt., radiostacje nasobne 2 szt., 
wytwornicę piany, 2 tłumice, ponton, garaż 
blaszak, pralkę, lodówkę, laptop, projektor, 
dwie prądownice wodne, defibrylator, pom-
pę szlamową.

OSP Ligota Wielka
Zakupiła z własnych środków samochód 

pożarniczy Star 244 oraz otrzymała z KP 
PSP samochód Volkswagen Transporter z 
przeznaczenie na samochód ratownictwa 
technicznego.

Zakupiono zestaw hydraulicznych na-
rzędzi ratowniczych Lukas 2, 2 motopompy, 
agregaty prądotwórcze 2200 kW i 3500 
kW, 2 pilarki do drewna oraz do stali i betonu 
2 szt., 4 radiostacje przenośne, 12 komplet-
nych ubrań bojowych z wyposażeniem. Na 
wyposażeniu OSP znajduję się jeszcze trzeci 
już zabytkowy samochód ŻUK 015.

W dniu 29 października 2021 r. w Jaźwi-
nie odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej w Łagiewnikach. 
Była okazja, aby na Zjeździe podsumować 
działalność Zarządu Oddziału Gminnego w 
latach 2016 do 2021 r. oraz wybrać nowe 
władze na następne pięć lat. 

Zjazd otworzył ustępujący Prezes Zarzą-
du dh Jan Buganiuk, który na wstępie powi-
tał delegatów na Zjazd i zaproszonych gości:

- Pana Jarosława Tyńca Wójta Gminy 
Łagiewniki 

- st. kpt. Sławomira Dudzińskiego - Za-
stępcę Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,

- dh Dariusza Gortycha - Prezesa Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Dzierżoniowie.

Dalszą część Zjazdu poprowadził wy-
brany Przewodniczący Zjazdu. Odczytano 
sprawozdanie z działalności zarządu przygo-
towane za ostatnie 5 lat przez Prezesa dh 
Jana Buganiuka. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej dh Zbigniew Żygadło w złożonym 
sprawozdaniu zaproponował udzielenie ab-
solutorium ustępującemu zarządowi. Przed-
stawiono kandydatów do Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i na Zjazd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Dzierżoniowie, który odbędzie 
się miesiącu grudniu br.

W czasie przerwy ukonstytuował się 
nowy Zarząd w składzie: Prezes - Piotr Ta-
raszkiewicz, Wiceprezes - Rafał Hołyński, 
Wiceprezes - Marek Wierzbicki, Sekretarz 
– Weronika Wierzbicka, Skarbnik - Magda-
lena Wiórek, Komendant Gminny - Tadeusz 
Szot, Członek Prezydium - Andrzej Szemit-
ko. Członkowie Zarządu: Paweł Buganiuk, 
Piotr Droszczak, Przemysław Pikul, Sylwe-
ster Szachniewicz i Szczepan Winiarski. 

Powołano również Komisje Rewizyjną w 
składzie: Przewodniczący - Sebastian Kup-
nicki, Wiceprzewodniczący - Damian Ku-
biak, członek - Zbigniew Żygadło. 

Na koniec Zjazdu Prezes dh Piotr Tarasz-
kiewicz podziękował delegatom za wybór, 
Wójtowi Jarosławowi Tyńcowi za pomoc ma-
terialną dla jednostek OSP oraz otwartość 
i życzliwość a Komendantowi Sławomiro-
wi Dudzińskiemu za szkolenia, pomoc dla 
strażaków oraz przekazywany od lat sprzęt. 
Po tych słowach Prezes zamknął XII Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w 
Łagiewnikach.

Tadeusz Szot

XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP  
Rzeczpospolitej Polskiej w Łagiewnikach.
Od miesiąca września w jednostkach OSP na terenie gminy 
Łagiewniki odbywały się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Takie 
zebrania odbywają się, co 5 lat. Wybierane są zarządy i komisje 
rewizyjne w jednostkach. Każde z zebrań jest okazją do podsumo-
wania działalności jednostek OSP. W naszej gminie takie zebrania 
odbyły się we wszystkich pięciu jednostkach OSP.
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Gmina Łagiewniki przekazała protokó-
larnie teren przy ul. Łowieckiej firmie Turpis 
sp. z o.o. z Wrocławia, która została wyko-
nawcą Przedszkola Gminnego w Łagiewni-
kach. Firma zaczęła od ogrodzenia terenu i 
rozpoczęła prace ziemne. Na ten cel Gmina 
Łagiewniki pozyskała kwotę 6  500  000 zł 
pozostała kwota zostanie pokryta ze środków 
własnych.

Następną zauważalną zmianą w Łagiew-
nikach są zmodernizowane schody łączące 
ul. Dolną z ul. Jedności Narodowej. Wyko-
nano nie tylko schody, ale również pochylnię 
dla wózków dziecięcych. To bardzo potrzeb-
ne zadanie zostało zrealizowane dzięki Radzie 
Sołeckiej, która ze środków pochodzących z 
funduszu sołeckiego w całości sfinansowała 
zadanie. Prace wykonała firma: „RS – Usłu-

gi Brukarskie Stanisław Sikora” z Księgienic 
Wielkich. Koszt zadania: 20 000,00 zł. 

Zmodernizowano drogę dojazdowej go 
gruntów rolnych- ul. Zielonej. Zakresem 
inwestycji objęta była droga gruntowa od 
granicy drogi krajowej DK39 - relacji Ła-
giewniki – Strzelin do istniejącej ul. Wrzoso-
wej W ramach tego zadania położono asfalt 
na długości 426 mb, szerokości jezdni 4,0 
m z obustronnym poboczem po 0,5 m oraz 
oznakowano pionowo.

Wartość całego zadania szacowana jest 
na poziomie ok. 200 000,00 zł. 14 maja 
Wicemarszałek województwa dolnośląskiego 
Grzegorz Macko imieniu samorządu woje-
wództwa przekazał promesę Wójtowi Jaro-
sławowi Tyńcowi w wysokości 108 360,00 
zł, a pozostała część zadanie została sfinan-
sowana z budżetu Gminy Łagiewniki. 

Zakończyła się przebudowa drogi gmin-
nej ul. Truskawkowej i ul. Sportowej w Ła-
giewnikach. Zakresem inwestycji była bu-
dowa chodnika pieszo - rowerowego w ciągu 
wspomnianych ulic.

Chodnik pieszo – rowerowy ma długość 
ok. 950,0 mb, szerokość chodnika 2,50 m 
+ krawężnik 0,15 m. Chodnik ma oznakowa-
nie poziome z namalowanymi przejściami dla 

pieszych. Koszt brutto to 436.840,65 zł.
W Olesznej zainstalowano nowoczesne, 

energooszczędne oświetlenie ulicy Spor-
towej. Zainstalowanych zostało 37 lamp na 
całej długości ulicy. Oświetlenie zostało 
również zainstalowane na ulicy potocznie 
zwanej „Siedlung” w Jaźwinie, ponadto w 
miejscowości Jaźwina ze środków gminnych 
oczyszczono i rewitalizowano staw, koszt tej 
inwestycji to kwota 86 100 tys. zł

W miejscowości Ligota Wielkiej za kwotę 
84 855 zł wyremontowano zaplecze socjal-
ne, kuchnię oraz toalety ze środków współfi-
nansowanych z funduszu Odnowa Wsi Dol-
nośląskiej w wysokości 30 tys. zł pozostała 
kwota została pokryta ze środków własnych 
Gminy.

W miejscowości Słupice wykonano re-
mont świetlicy wiejskiej za kwotę 35 440 zł 
część środków w wysokości 14 672 zł prze-
kazano z budżetu Gminy pozostałą kwotę 
mieszkańcy zadysponowali z funduszu sołec-
kiego.

We wrześniu zakończono prace moder-
nizacyjne, które polegały na położeniu na-
wierzchni asfaltowych na drogach gminnych 
w Jaźwinie, Ratajnie i Stoszowie.  

Na remont i rozbudowę czeka Gminny 
Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu na ten 
cel Gmina Łagiewniki  pozyskała 8 700 000 
zł oraz dodatkowo 2 700 000 zł na budowę 
infrastruktury sportowej z placem zabaw dla 
dzieci przy budowanym przedszkolu.

Urząd Gminy Łagiewniki

Kolejne inwestycje 
w Gminie Łagiewniki w 2021 roku.
Fotorelacja przedstawia prace, które udało się wykonać  
oraz te, które rozpoczęto realizować w mijającym roku 2021  
na terenie naszej Gminy. Należy dodać, że rok 2021 był  
rekordowy, jeśli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych  
w budżecie Gminy Łagiewniki, a jest to kwota blisko  
20 mln. zł


