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Następnie zobaczyłem 
przebudowę byłej re-
mizy strażackiej na-

zwanej „Modernizacja sali 
wiejskiej w Słupicach”. Jadąc 
w stronę Łagiewnik widziałem, 
jak postępują prace w Olesznej 
przy modernizacji sali wiej-
skiej, gdzie została wykonana 
została izolacja pionowa fun-
damentów oraz zbudowano 
nawierzchnię z kostki beto-
nowej przed budynkiem wraz 
z pochylnią dla osób niepełno-
sprawnych. W samych Łagiew-
nikach widać zmodernizowaną 

ulicę Sportową, poszerzoną 
z nową nawierzchnią asfaltową. 
Jadąc w kierunku ulicy Łowiec-
kiej zobaczyłem, jak została 
przebudowana, poszerzona 
ze szerokim przebudowanym 
mostkiem nad potokiem „Krzy-
wula” i dalej, jak droga gminna 
omija nowe osiedle i biegnie 
do Przystrona od wschodniej 
strony Tamy. Na początku jest 
to droga szeroka na 6 metrów, 
by później przejść na świetną 
asfaltową 4-metrową. Pomimo 
że mieszkam w Łagiewnikach 
i interesują mnie bardzo sprawy 

mojej miejscowości, przyznam, 
że byłem na niej pierwszy raz. 
Wspaniałe miejsce do wypro-
wadzania psów, spacerów, 
jazdy rowerem i oglądania 
pięknych widoków. Dzisiaj bę-
dąc tam chwilę widziałem, jak 
kilka osób przemierza trasę 
pieszo i rowerami w kierunku 
Przystronia. 

Jazdę swoją zakończyłem na 
ul. Lipowej, gdzie ruszyła długo 
oczekiwana rozbudowa remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łagiewnikach. Prezentuję 
jeszcze nocne zdjęcia z parku, 

jak również spod pomnika, 
który niedawno przeszedł mały 
lifting i został oświetlony. 

W roku przyszłym czekają to 
miejsce duże zmiany, bo plano-
wana jest renowacja pomnika 
i zmiana terenu przyległego 
na naprawdę bardzo ciekawy, 
bo widziałem wstępne plany. 
Jest to wizytówka Łagiewnik 
i oprócz dzwonnicy kościelnej 
przy kościele Matki Boskiej 
Częstochowskiej jest to sym-
bol najbardziej kojarzony z Ła-
giewnikami.

Tadeusz Szot

DZIEJE SIĘ! U NAS!
Budujemy, inwestujemy, modernizujemy

Przygotowując materiał do grudniowego wydania Kuriera Łagiewnickiego o pracach inwestycyjnych wykonanych 
w 2017 roku zrobiłem kilka zdjęć, którymi chcę się z Państwem podzielić. Swoją wędrówkę po gminie rozpocząłem 
od Jaźwiny, gdzie zobaczyłem końcowe prace przygotowawcze do położenia nawierzchni na drodze gminnej bie-
gnącej przez tzw. Zydlung. 

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego 
ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku 
od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. 

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018  
oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym  

życzą

Wójt Gminy Łagiewniki 
Janusz Szpot 

i Przewodniczący Rady Gminy Łagiewniki 
Paweł Kondrakiewicz.
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Gminne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości rozpoczęły się uroczystą 
mszą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Łagiewnikach. 
Nabożeństwo odprawił proboszcz parafii – 
ksiądz kanonik Grzegorz Staniewski. 

Świętowaliśmy odzyskanie niepodległości

Za wolność
naszą i waszą

Po mszy odbył się Apel 
Poległych pod pomni-
kiem Pamięci Narodowej, 

który poprowadził komendant 
Hufca im. Synów Pułku w Ła-
giewnikach harcmistrz Ryszard 
Gacek. W kościele, jak i przy 
pomniku stanęły Poczty Sztan-
darowe: Kombatantów Gminy 
Łagiewniki,  Gimnazjum im 
Piastów Śląskich W Łagiew-
nikach, Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łagiewni-
kach, Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Olesznej, 
Szkoły Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Jaźwinie, 
Hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego im. Synów Pułku 
w Łagiewnikach, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sienicach 
i Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łagiewnikach. 

Wieńce pod pomnikiem 
złożyli przedstawiciele władz 
gminy, dyrektorzy jednostek 
gminnych, uczniowie, przed-
stawiciele organizacji pozarzą-
dowych i przedsiębiorcy. Na-
stępnie zgromadzeni przeszli 
do Gminnego Ośrodka Kultury, 

Bibliotek i Sportu w Łagiewni-
kach, gdzie miała miejsce część 
artystyczna. 

Stało się już tradycją, że 
występy rozpoczynają dzieci 
z Przedszkola Publicznego „Na 
Akacjowym Wzgórzu” w Ła-
giewnikach, które tym razem 
przedstawiły program przygo-
towany przez Marzenę Mich-
niewicz, Barbarę Ciećwierz 
i Elżbietę Warchoł. „W Ojczyź-
nie serce me zostało” to montaż 
słowno-muzyczny przygotowa-
ny przez Alinę i Wenancjusza 
Kowalskich oraz Beatę i Lesz-
ka Sobczyńskich, a zaprezento-
wany przez uczniów Zespołu 
Szkół Samorządowych w Ła-
giewnikach. Występy rozpoczął 
program taneczno – muzyczny 

przygotowany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łagiewnikach oraz 
Chór „Canzona” z Olesznej. 
Po występach podziękowano 
i wręczono kwiaty osobom, 
które przygotowały ten bardzo 
ciekawy program.

Gminne Obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości 
zakończyło wystąpienie wójta 
gminy Łagiewniki – Janusza 
Szpota, który podziękował 
mieszkańcom za przybycie, 
młodym artystom za wspania-
ły występ a wychowawcom 
i pracownikom Domu Kultury 
za bardzo duży wkład pracy 
w organizację i przygotowanie 
uroczystości.

Tadeusz Szot

Co łączy misie z pewnym świętym?
25 l istopada na całym 
świecie obchodzony jest 
Dzień Pluszowego Misia, 
najlepszego przyjaciela 
dziecka. W tym roku już 
24 listopada maluchy ze 
„Szczęśliwej Krainy” świę-
towały to ważne wydarze-
nie. 

Tego dnia każdy przypro-
wadził do przedszkola kom-
pana swoich zabaw. Niektóre 
pluszaki przyniesione przez 
dzieci imponowały rozmiara-
mi – były większe od swoich 
właścicieli! Przewidzianych 
atrakcji było, co nie miara – 
starszaki mogły samodziel-
nie ozdobić słodkim lukrem 
ciasteczka, natomiast grupa 
żłobkowa malowała misiowe 
kolorowanki. Oprócz tego były 
oczywiście tańce i zabawy ru-
chowe. Następnie każde dziec-
ko miało możliwość zrobienia 
sobie zdjęcia w tzw. fotobud-
ce, dzięki czemu choć przez 
chwilę mogły zobaczyć sie-
bie w roli swoich pluszowych 
przyjaciół. Dzieci otrzymały 
także słodki poczęstunek. 
Było to bardzo radosne święto, 
które na pewno pozostanie na 
długo w pamięci podopiecz-
nych „Szczęśliwej Krainy”.  

Dla każdego dziecka gru-
dzień jest miesiącem magicz-
nym. Od najmłodszych lat 
każdy wie, że w dniu swoich 

imienin – 6 grudnia - święty 
Mikołaj przynosi wszystkim 
grzecznym dzieciom wspania-
łe podarunki. Nie inaczej było 
w tym roku. Już od samego 
rana w „Szczęśliwej Krainie” 
czuć było podniosłą atmosferę 
tego dnia. Grzeczne i pięknie 
wystrojone dzieci z utęsknie-
niem wyczekiwały wizyty 
wspaniałego gościa. Święty 
Mikołaj zjawił się w przed-
szkolu tuż po godzinie 10 
z workiem pełnym prezentów. 
Zanim jednak je rozdał, malu-
chy zaprezentowały specjalnie 
przygotowane na te okazje pio-
senki. Następnie każde z dzie-
ci otrzymało z rąk Mikołaja 
wspaniałą paczkę z owocami, 
słodyczami oraz książeczką. 
Mamy jednak nadzieję, że 
w przyszłym roku znów złoży 
nam miłą wizytę! 

 kk

Podziękowanie
„Szczęśliwa Kraina” składa 
szczególnie gorące podzię-
kowania dla pani Teresy 
Bańkowskiej-Jendras, któ-
ra zgodziła się zostać wspa-
niałym świętym Mikołajem 
i tym samym dała wielką 
radość wszystkim naszym 
dzieciom! 

Wieńce pod pomnikiem złożyli 
przedstawiciele władz gminy, 
dyrektorzy jednostek gminnych, 
uczniowie, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorcy. 
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W niedzielę 22 paździer-
nika 2017 r. w czasie mszy 
św. o godz.9.30 w kościele 
Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Łagiewnikach moż-
na było zobaczyć montaż 
s łowno – muzyczny pt . 
„Miejcie nadzieję” w wy-
konaniu uczniów Zespołu 
Szkół Samorządowych 
w Łagiewnikach przygoto-
wany przez Liliannę Mróz, 
Joannę Kwiędacz i Wiolet-
tę Patyk. 

Przedstawienie wystawia-
ne było już 8 października 
w Kurii Świdnickiej z okazji 
obchodzonego po raz 17. Dnia 
Papieskiego. „Idźmy naprzód 
z nadzieją” to hasło tegoroczne-
go Dnia Papieskiego. W czasie 
niedzielnej mszy świętej od-
prawianej przez ks. Grzegorza 
Staniewskiego w przedstawie-
niu wzięli udział nasi młodzi 

artyści: Oskar Krawczyk, Rok-
sana Gajda, Barbara Charczyń-
ska, Weronika Krzos, Natalia 
Charczyńska, Natalia Koło-
dziej, Adam Juraszek, Dorota 
Grabowska, Olga Gargulińska, 
Daria Pepryk, Wiktoria Mazur, 
Natalia Trela, Oliwia Idzi, Maja 
Krawczyk, Zuzanna Kwiędacz, 
Natalia Mazur, Emilia Tomkie-
wicz, Patrycja Koślacz, Maja 

Staszowian, Amelia Szczepa-
nik, Ola Cichosz, Wiktoria Ja-
nulewicz, Natalia Bykowska, 
Paulina Krukar, Kamila Naj-
dek, Judyta Cenkier. Uczniom 
i nauczycielom za zaprezen-
towanie nam wzruszającego 
przedstawienia o świętym Janie 
Pawle II należą się wielkie po-
dziękowania. 

Tadeusz Szot

W sobotę 9 grudnia 
w yc h o w a n ko w i e 
Akademii Piłkarskiej 
„Orlik” Łagiewniki 
wyruszyli na tur-
niej piłkarski z cy-
klu JAKO Polonia – 
Stal Świdnica Cup 
2017/2018 do Witoszowa 
Dolnego. 

W turnieju brało udział dzie-
więć zespołów: KGHM Zagłę-
bie Lubin, Lechia Dzierżoniów, 
AP Orlik Łagiewniki, dwa 
składy Polonii – Stal Świdni-
ca, Włókniarz Chełmsko Ślą-
skie, Górnik Wałbrzych, AKS 
Strzegom i Cukrownik Pszen-
no. W imprezie brało udział 
blisko 100 zawodników i za-
wodniczek. 

Walka o podium była nie-
zwykle zacięta. Orlik Łagiew-
niki pokonał w pierwszej fazie 
turniej KGHM Zagłębie Lubin 
i z wynikiem 3:2 przeszli do 
kolejnej rundy, niestety, w run-
dzie finałowej KGHM poko-
nał Łagiewniki 3:1. Wspaniali 
piłkarze Akademii zakończyli 
turniej na III miejscu. 

Bardzo dobry wynik Aka-
demii Piłkarskiej „Orlik” jest 
zasługą zaangażowania dzieci, 
rodziców i trenera Macieja Cie-
ćwierza, którym to należą się 
ogromne gratulacje i podzię-

kowania za trud i poświęcenie. 
Podsumowując turniej i osią-

gnięte wyniki przekazujemy 
wspaniałą wiadomość – wycho-
wanek Akademii Piłkarskiej 
„Orlik” Łagiewniki – Mateusz 
Wójcik – został Królem Strzel-
ców Turnieju, zdobywca 6 bra-
mek. Brawo Mateusz!

Halowe granie
W niedzielę 10 grudnia 2017 

roku, AP Orlik Łagiewniki był 
współorganizatorem-gospoda-
rzem wraz ze stowarzyszeniem 
Aktywna Gmina Łagiewniki 
Halowego Turnieju Piłki Noż-
nej. Turniej ten podzielony był 
na dwie kategorie wiekowe – 
rocznik 2009 i rocznik 2007. 
W turnieju brały udział druży-
ny: UKS ZIBI Jordanów Śląski, 
APN Sobótka, GCKSiR Biela-
ny Wrocławskie, Bystrzyca 
Kąty Wrocławskie oraz AP Or-

lik Łagiewniki których 
opiekunem jest trener 
Maciej Ciećwierz.

Impreza trwała bli-
sko 8 godzin ,  Hala 
w Łagiewnikach była 

wypełniona nie tylko 
piłkarzami, lecz także 

rodziców, opiekunów oraz 
widzów którzy podziwiali 

piękną grę naszych młodych 
pi ł ka rz y.  Dzięk ujemy za 
wspaniały doping dla piłka-
rzy, który dodawał im siły 
i ochoty do walki. Kolejny raz 
piłkarze AP Orlik Łagiewniki 
pokazali wysoki poziom – fi-
nał turnieju rocznika 2007 
zakończył się remisem pomię-
dzy dwoma drużynami wysta-
wionymi przez AP Orlik.

Podziękowania dla trenera 
Macieja Ciećwierza, Artura 
Szczurkowskiego, Sylwestra 
Sikory za organizację i spraw-
ne przeprowadzenie turnieju 
oraz dla Macieja Zięby, Adriana 
Gongały, Michała Tomali, Do-
minika Gajdy, Dawida Najdka 
– uczniów Klasy Sportowej 
IIC Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach, 
którzy w ramach realizacji pro-
jektu edukacyjnego prowadzili 
turniej. 

Patron medialny:  
swidnica24.pl

Dziękujemy za wzruszenia

Akademia na III miejscu
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Złote gody, czyli 50-lecie 
pożycia małżeńskiego, 
to pół wieku spędzonego 
wspólnie czasu, poko -
nywaniu razem trudno-
ści i cieszenia się swoim 
szczęściem. 
W ostatnich miesiacach 
2017 roku mieliśmy okazję 
czterokrotnie przeżywać 
w gminie Łagiewniki takie 

piękne uroczystości. 22 li-
stopada 2017 r. wójt Janusz 
Szpot wraz z  kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego 
w Łagiewnikach Martą Ma-
zur udali się  do Słupic, by 
uroczyście wręczyć medale 
Państwu Józefie i Eugeniu-
szowi Brusiłom, którzy 27 
maja 1967 r. w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Dzier-

żoniowie złożyli swoją przy-
sięgę małżeńską. Kolejne 
trzy uroczystości odbyły się 
w Urzędzie Gminy Łagiew-
niki. 17 listopada 2017 roku 
wręczono medale Państwu 
Stanisławie i Szczepano-
wi Młynarczakom z Sienic, 
którzy rozpoczęli wspólne 
życie 26 sierpnia 1967 roku 
w Urzędzie Stanu Cywilne-

go w Łagiewnikach. Następ-
nie 24 listopada Złote Gody 
świętowali Państwo Aniela 
i Stanisław Kuc z Trzebnika. 
Państwo Kuc są małżeń-
stwem od 9 września  1967 
r. Ostatnie uroczystość 
odbyła się 8 grudnia 2017 
roku i było to wręczenie 
medali dla Państwa Janiny 
i Zygmunta Chodasewiczów 

z Jaźwiny, którzy zawarli 
związek małżeński ponad 
50 lat temu, 29 kwietnia 
1967 roku w Dzierżonio-
wie. Wójt Łagiewnik Janusz 
Szpot w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy udekorował 
wszystkie pary medalami 
„Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, a kierownik 

USC Marta Mazur wręczy-
ła piękne bukiety oraz pa-
miątkowe dyplomy. Uroczy-
stości tradycyjnie kończyły 
się  wręczeniem Jubilatom 
kwiatów oraz skladaniem ży-
czeń przez gości obecnych 
na uroczystości, tradycyjną 
lampką szampana oraz pa-
miątkowym zdjęciem. 

Tadeusz Szot

Recepta na pół wieku szczęścia

BUDUJEMY, INWESTUJEMY, MODERNIZUJEMY
INFORMACJA O INWESTYCJACH W ROKU 2017.

Lp Inwestycja Wydatki własne Dofinansowanie Unijne
1. - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3013D W 

m. Ligota Wielka. Inwestycja polegała na udzieleniu Po-
wiatowi Dzierżoniowskiemu w roku 2017 przez Gminę 
Łagiewniki, pomocy finansowej w formie  przekazania 
środków pieniężnych w kwocie 70 000,00 zł
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3010D i nr 
3014D w m. Słupice.

Pomoc finansowa dla Powiatu 
Dzierżoniowskiego 70 000,00 
zł

30 000,00 zł

2. Modernizacja mostu drogowego w m. Sieniawka. 89 800,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Łagiewniki – Przy-

stronie I część zadania (ul. Sportowa, Łowiecka, ul. Zimo-
wa,  modernizacja mostu na ul. Łowieckiej w Łagiewni-
kach).

2 399 923,13 zł Dofinansowanie ze środków 
EFRROW w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020 w kwocie 1 
539 358,00 zł

4. Modernizacja remizy OSP w miejscowości Łagiewniki, w 
listopadzie zakupiono materiały i wyposażenie do remizy 
OSP.
Do 22 grudnia 2017 r. planowane jest zakończenie prac 
budowlanych przebudowy i rozbudowy – stan surowy za-
mknięty obiektu.

- zakup materiałów i wyposa-
żenia 111 839,74 zł
- roboty budowlane 180 888,61 
zł

Dofinansowanie na materiały 
i wyposażenie remizy OSP w 
ramach konkursu „Odnowa 
Dolnośląskiej wsi” 30 000,00 zł

5. Modernizacja lokali mieszkalnych ul. Słowiańska 33 (23 
985,00 zł), ul. Jedności Narodowej 17a – (10 000,00 zł)

33 985,00 zł -

6. Modernizacja sali wiejskiej w Słupicach (planowane za-
kończenie robót 22.12.2017 r.)

52 967,34 zł

7. Modernizacja dachu sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej (pla-
nowane zakończenie robót 22.12.2017 r.)

13 964,72 -

8. Modernizacja sali wiejskiej w m. Oleszna – wykonana 
została izolacja pionowa fundamentów, oraz zbudowano 
nawierzchnię z kostki betonowej przed salą wiejską wraz 
z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.

48 073,51 zł -

9. Modernizacja drogi gminnej Zydlung w miejscowości 
Jaźwina dz. nr 1260/3

135 245,83 zł -

Z inwestycji prowadzonych 
w gminie w ostatnim czasie, 
która była istotna z punktu 
widzenia urzędników, a któ-
ra była ważna dla miesz-
kańców?

Z punktu widzenia miesz-
kańców na pewno istotne są 
drogi Łagiewniki – Przystro-
nie oraz Radzików – Trzebnik 
i to nie tylko ze względu 
mieszkańców Przystronia 
i transport rolny. Ta pierwsza 
jest też ważna turystycznie 
i rekreacyjnie. Mamy ścieżkę 
rowerową wzdłuż drogi 
wojewódzkiej i ta inwestycja 
powoduje, że jest bardzo 
bezpieczne zamknięcie dla 
rowerzystów. Dzięki niej 
dojazd z Przystronia dojazd do 
Łagiewnik pozwala ominąć 
intensywnie użytkowaną 
drogę krajową, a więc jest 
bezpieczniej. A mieszkań-
cy Łagiewnik mogą z niej 
korzystać rekreacyjnie. Droga 
Trzebnik – Radzików jest 
zaś inwestycją zrealizowaną 
głownie z myślą o tych miej-
scowościach i bezpiecznym 
dojeździe i do sklepu, i do 
kościoła. 

Ważna dla gminy jest też 
kanalizacja w Słupicach. 

Tak, zdobyliśmy na tę 
inwestycję środki zewnętrz-
ne. Złożyliśmy wniosek, 
przeszliśmy nabór, a dla 
rozwoju gminy istotne jest to, 
że Słupice są bardzo atrak-
cyjne dla osób, które szukają 
terenów pod budowę domów. 
Leżą w otulinie Ślężańskiego 

Parku Krajobrazowego, mają 
więc wiele walorów i eko-
logicznych, i estetycznych, 
a uzbrojenie ich w kanaliza-
cję podnosi ich atrakcyjność 
i standardy. 

Z Pana perspektywy, osoby 
zarządzającej gminą ko-
lejny już rok, oczekiwania 
mieszkańców zmieniają się? 

Oczywiście. Świadomość 
społeczna rośnie, potrzeby 
i oczekiwania, również wo-
bec zadań gminy też. Ludzie 
uważają, że w XXI wieku 
powinny być zabezpieczone 
potrzeby związane zarówno 
z infrastrukturą drogową, 
która akurat w Łagiewnikach 
istotnie jest największym 
problemem, ale też i tą rekre-
acyjną, sportową, kulturalną, 
oświatową, czy wodno-kana-
lizacyjną. 

Dlaczego akurat drogi są 
bolączką Łagiewnik?

Bo wiele z nich jest 
zniszczonych, oczekiwania 
mieszkańców są bardzo duże, 
a możliwości gminy są takie, 
jakie są. Można powiedzieć, 
że tak naprawdę nadrabiamy 
zaniedbania wielu lat i to 
też, niestety, wymaga czasu. 
Pojawił się również inny, 
poważny, problem – drogi 
śródpolne. Dzisiejszy sprzęt 
rolniczy jest ciężki, do tego 
nie wszyscy użytkownicy 
rozumieją, że nie mogą zaory-
wać niejako przy okazji prac 
w polu, również dróg na nie 
prowadzących. Pamiętam, że 

dopiero kiedy w jednym przy-
padku musieliśmy wyznaczyć 
taką drogę, wkopując pionowo 
podkłady kolejowe, do jej 
użytkowników dotarło, jakie 
nakłady w gruncie rzeczy 
ponosi gmina na utrzymanie 
tych z pozoru mało istotnych 
tras dojazdu do pól. 
Jest taka inwestycja, która 
sprawiła Panu szczególną 
satysfakcję, ale tak osobi-
ście?

Powinienem powiedzieć, 

że wszystkie, ale przyznam, 
że droga do Przystronia 
okazała się dla mnie kwestią 
honorową. Na zebraniach 
wiejskich od jednego 
z mieszkańców usłyszałem, 
że szybciej mu kaktus na 
dłoni wyrośnie, niż zbudu-
jemy drogę do Łagiewnik. 
Jak widać, udało się. Droga 
jest, ludzie są zadowoleni, 
a kaktusy, jeśli gdzieś rosną, 
to w domach, w doniczkach. 
(śmiech) 

Janusz Szpot, wójt gminy 
Łagiewniki, o inwestycjach  
i honorze
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Wiktor Bojnarowicz – po-
chodzący z Jaźwiny uczeń 
II klasy łagiewnickiego 
gimnazjum – 26 paździer-
nika 2017 r. na sesji Rady 
Gminy Łagiewniki otrzymał 
podziękowania od rajców 
i wójta za zajęcie I miejsca 
na „VI Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików im. Pawła 
Szydły” w wadze 62 kg. 

Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków odbywały się w dniach 
11 – 15 października 2017 
roku w miejscowości Tarnowo 
Podgórskie, a rywalizowało 
w nich 111 zawodników z 59 
klubów. Wiktor jest zawodni-
kiem Dzierżoniowskiego Klu-
bu Bokserskiego. Jego pierw-
szym trenerem był Bolesław 
Charendarz, aktualnie szkolą 
go Piotr Wilczewski i Sambor 
Protaziuk. 

Kwiaty i podziękowania 
otrzymała również będąca na 
Sesji Rady Gminy Sylwia Boj-
narowicz, mama Wiktora za 

wychowanie wspaniałego syna 
i za wspieranie Jego sportowych 
poczynań. Osiągnięty w tak 
młodym wieku sukces jest wy-
nikiem wyjątkowych zdolności, 
sumienności i wytrwałej pracy. 

Dzięki Wiktorowi Bojna-
rowiczowi Jaźwina, gmina 
Łagiewniki i powiat Dzierżo-
niowski są bardziej rozpozna-
walnym miejscem na mapie 
Polski.  Życzymy więc dalszych 
sukcesów oraz odwagi do po-
dejmowania kolejnych nieprze-
ciętnych wyzwań. Zapewniamy 

Cię Wiktorze, że mieszkańcy 
Gmgny będą trzymać kciuki za 
udane udziały w zmaganiach 
na ringach w kraju i zagranicą, 
czego z całego serca życzę.

War to przypomnieć, że 
w 2016 roku mieliśmy również 
Mistrza Polski z gminy Ła-
giewniki – był nim pochodzą-
cy z Olesznej Dorian Szlachcic. 
Teraz do sportowej grupy kola-
rek i kolarzy przebojem wkra-
czają bokserzy. Jest się czym 
pochwalić. Powodzenia. 

Tadeusz Szot

Mistrz Polski pochodzi z Jaźwiny

Nasz opłatek. 
Jak każe tradycja

Po raz 9. tradycyjnie już 
przed Świętami Bożego 
Narodzenia członkowie 
Klubu Seniora „Babie 
Lato” w Łagiewnikach spo-
tykają się przy świątecznie 
przyozdobionych stołach 
z tradycyjnymi wigilijnymi 
potrawami. 

Panie przygotowują potrawy, 
panowie napitki, aby w miłej 
świątecznej atmosferze spo-
tkać się, pośpiewać, powspo-
minać, po prostu miło spędzić 
ten przedświąteczny czas. 

W tym roku spotkanie opłat-
kowe odbyło się 14 grudnia. 
Rok bieżący jest wyjątkowym, 
bowiem obchodzone było uro-
czyście 10-lecie powstania 
Klubu. Spotkanie tradycyjnie 
rozpoczęło się składaniem ży-
czeń, łamania opłatkiem oraz 
modlitwą przed spożyciem tra-
dycyjnych potraw wigilijnych. 
Atmosfera była świąteczna 

w pięknie udekorowanej sali, 
podkreślającej bożonarodze-
niowy nastrój, na przystrojo-
nych stołach znalazły się pysz-
ne potrawy: sałatki z rybnymi 
włącznie, krokiety z barszczy-
kiem, pierogi a’la Miecia, cia-
sta, herbata i kawa. Furorę zro-
biła drożdżówka przygotowana 
przez najstarszego klubowicza 
Józefa Kondurackiego. A kiedy 
już wszyscy posili się do syta, 
nastał czas na śpiewanie kolęd. 
Śpiewy i dyskusje trwały do 
późnych godzin popołudnio-
wych. 

Spotkanie pokazało, ile to 
werwy i młodego ducha drze-
mie w naszych emerytach. Co-
rocznie do Klubu przybywają 
nowi członkowie – obecnie jest 
ich 52. Przyjemnie patrzeć na 
rozradowane i pełne szczęścia 
osoby, które potrafią korzystać 
z danego im czasu.  

Tadeusz Szot

„Nic nie jest dane raz na 
zawsze. By to utrzymać 
potrzebna jest ciężka pra-
ca, poświęcenie.” 
Cena sukcesu to ciężka praca, 
poświęcenie i determinacja, 
by niezależnie od tego czy 
w danej chwili wygrywamy 
czy przegrywamy, dawać z sie-

bie wszystko. Wygrywa tylko 
ten, kto ma jasno określony cel 
i nieodparte pragnienie, aby go 
osiągnąć. 
Wszystkim i każdemu z osobna 
bardzo dziękujemy za zaanga-
żowanie, wsparcie oraz oddane 
głosy. 

Elżbieta Najdek

Sołtys Olesznej w pierwszej dziesiątce 
plebiscytu „Gazety Wrocławskiej” 

BUDUJEMY, INWESTUJEMY, MODERNIZUJEMY
10. Budowa nowej wiaty przystankowej w miejscowości 

Jaźwina
9 998,67 zł -

11. Rozbudowa sieci wodociągowej PE Ø 63mm  o długości 
150 mb w miejscowości Sienice dz. nr 338/3

10 732,54 zł

12. Rozbudowa sieci wodociągowej PE Ø 100 mm o długości 
52 mb oraz budowa hydrantu naziemnego w miejscowości 
Młynica, dz. nr 307/1

11 376,89 zł

13 Modernizacja punktów oświetlenia drogowego w miejsco-
wości Jaźwina, Oleszna, Łagiewniki.
W miejscowości na wysokości stawu dobudowa 1 punktu 
oświetleniowego wraz z osprzętem.
W miejscowości Oleszna przy ul. Cichej, dobudowa jed-
nego przęsła linii oświetleniowej oraz 1 punktu oświetle-
niowego.
W miejscowości Łagiewniki przy ul. Nadrzecznej wymia-
na zestawu złączowo-pomiarowego, przyłącza kablowego 
oraz wymiana 3 punktów oświetlenia drogowego wraz z 
linią kablową i osprzętem.

16 922,00 zł

Rok 2018
1. Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków i 

rozbudową sieci wodociągowej we wsi Słupice.
3 142 500,95 Dofinansowanie na operacje typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach działania „Podstawo-
we usługi  odnowa wsi na obsza-
rach wiejskich” , objętego PROW 
na lata 2014-2020
I etap do 25.12.2018 r. – 347 
561,00 zł,
II etap do 25.12.2019 r.
- 1 652 011,00 zł

2. Zakończenie przebudowy drogi gminnej na odcinku 
Trzebnik – Radzików II część zadania.

427 847,66 zł Dofinansowanie ze środków 
EFRROW w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020 w kwocie 277 
119,00 zł
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Na co dzień zabiegani i zajęci. Przedsię-
biorczy. Zaangażowani. Szare eminencje 
kultury. Tylu ich jest w naszym otoczeniu. 
Nigdy nie wiadomo, kiedy i gdzie się po-
jawią. 

Gala Prz yjaciół Kultury 2017
Ut wor y różnych epok 
w wykonaniu kwintetu 
dętego zaprezentowano 
podczas koncertu „Mu-
zyczna podróż od baroku 
do współczesności”, któ-
ry odbył się 17 listopa-
da w kościele p.w. Matki 
Boskiej Częstochowskiej 
w Łagiewnikach. 

Miasto i gmina Niemcza 
w 2017 roku obchodzą uroczy-
stość Millenium Wielkiej Obro-
ny Niemczy – święta upamięt-
niającego bohaterską obronę 
grodu przed zmasowanym ata-
kiem sprzymierzonych wojsk 
niemieckich, czeskich i wie-
leckich. Z tej okazji mieliśmy 
przyjemność wysłuchać wyjąt-
kowego koncertu, którego nuty 
przeniosły nas w „Muzyczną 
podróż od baroku do współ-
czesności”. O tę podróż zadbał 
Relaks Brass Quintet, który 
tworzą muzycy: Grzegorz Bi-
zukojć i Wojciech Kaszuba 
(trąbka), Paweł Cal (waltornia), 
Filip Zgorzelski (puzon) i Piotr 
Szlacheta (tuba). Koncert zre-
alizowany został z inicjaty-
wy Fundacji Polskie Gniazdo 
oraz burmistrza Niemczy przy 
wsparciu wójta Łagiewnik, ale 
nie byłby możliwy, gdyby nie 
muzyczny przewodnik i pomy-
słodawca cyklu „Pisane muzy-
ką”, profesor Wacław Golonka. 
W narracji, poprzedzającej pre-
zentację danej epoki, przybliżał 
sylwetki kompozytorów oraz 
okoliczności powstania kolej-
nych utworów. Niespodzianką 
dla uczestników koncertu była 
możliwość wysłuchania drugiej 
części wieczoru z towarzysze-
niem dodatkowego instrumentu 
– organów. Zagrał na nich sam 
profesor. 

Zaprezentowany program 
zawładnął słuchaczami bezgra-
nicznie, czego wynikiem były 
nie tylko podrygujące głowy 

i nogi, ale i owacje na stojąco. 
Im bliżej współczesnego reper-
tuaru, tym swobodniej artyści 
bawili się prezentowaną muzy-
ką. Ostatnie utwory, utrzymane 
w klimacie swingowym, „otu-
liły” nas w ten wyjątkowy wie-
czór, w efekcie czego w rado-

snym nastroju opuściliśmy 
to niecodzienne wydarzenie. 
Profesor Wacław Golonka jest 
organistą, doktorem habilito-
wanym Akademii Muzycznej 
w Krakowie. Działalność kon-
certowa zaprowadziła go do 
Azji, Afryki, Ameryki Północ-

nej oraz wielu krajów Europy. 
Z orkiestrą Concerto Avenna 
nagrał koncert organowy Paw-
ła Łukaszewskiego – płytę wy-
różniono nagrodą Fryderyka 
w 2008 roku. Wacław Golonka 
ma na koncie również wiele 
nagrań dla stacji telewizyjnych 
i radiowych, jedno z nich ilu-
strowało cykl filmów „Madon-
ny Polskie”. Telewizja Katowi-
ce w 1998 roku zrealizowała 
natomiast film o jego działal-
ności pt. „Muzyka dźwięku 
i przestrzeni”. Profesor jest 
laureatem licznych konkursów 
organowych. Aktualnie w Aka-
demii Muzycznej w Krakowie 
prowadzi klasę organów. 

Podróże na pięciolinii

Wiadomo tylko, że są. 
Dobre dusze, wspie-
rające ręce, uśmiech-

nięte twarze. Tak postrzegamy 
Społeczników, Przedsiębior-
ców, Artystów, Dziennikarzy, 
Dyrektorów, Władze, jednym 
słowem „Przyjaciół Kultury”. 

Obszar kultury należy do tej 
przestrzeni, która w piramidzie 
naszych potrzeb zajmuje nieco 
dalsze miejsce. Tym bardziej 
jesteśmy wdzięczni za to, że 
mamy wśród naszych przyja-
ciół – darczyńców i wolontariu-
szy – blisko 100 osób. Spotka-
nie przy kawie to wydarzenie, 
które planowane było bardzo 
długo. Zależało mi, żeby zre-
alizować spotkanie wyjątkowe, 
aby przekazać w sposób „nie-
tuzinkowy” naszą wdzięczność 
za okazywane nam wsparcie. 
Na kawowej „Gali Przyjaciół 
Kultury”, chcieliśmy, aby czas 
na moment się zatrzymał, a nasi 
goście zostawili codzienność za 
drzwiami sali widowiskowej i 
zasiadając z nami przy stole po-
czuli, w jakim niesamowitym 
przedsięwzięciu biorą udział 
każdorazowo, kiedy angażują 
Siebie i swoje zasoby. 

A co zaplanowaliśmy – dwu-
stronną prezentację. Program 
zawierał, bowiem pokaz wy-
branych działań ośrodka, w tym 
filmy z wydarzeń, wstępy arty-
styczne dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych realizujących swoje 
pasje w zespołach i grupach 
muzycznych. Jednocześnie 

ujawniliśmy tożsamość naszych 
Przyjaciół, którzy zaprezen-
towali się na scenie naszego 
ośrodka, odbierając podzięko-
wania za współpracę. Przyja-
ciołom Kultury ofiarowaliśmy 
„trzy życzenia”, które spełnić 
mają wręczone im „Kulturalne 
złote rybki”. 

Mając świadomość jak wielu 
życzliwych ludzi krąży wokół 
kultury mam nadzieje, że ko-
lejny, kiełkujący pomysł stwo-
rzenia Konsultacyjnej Rady 
Kultury ma szanse powodzenia. 
Jeżeli się Państwo z tym zga-
dzacie zapraszam do składania 
swoich kandydatur. 

 Izabela Beno

Niespodzianką dla uczestników 
koncertu była możliwość 
wysłuchania drugiej części 
wieczoru z towarzyszeniem 
dodatkowego instrumentu – 
organów. 
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Gala Prz yjaciół Kultury 2017 Zakup nowości 
wydawniczych 
do bibliotek 
publicznych 
Miło nam poinformować, że 
nasz wniosek o udzielenie dofi-
nansowania na zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek 
publicznych ze środków finan-
sowych przez Ministra Kultury                                        
i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z budżetu państwa 
został pozytywnie rozpatrzony. 
Oznacza to, iż Gminna Biblio-
teka Publiczna w Łagiewni-
kach i jej  filie  po raz kolejny 
może uczestniczyć w wielo-
letnim programie „Narodowy 
Programu Rozwoju Czytelnic-
twa” Priorytet 1 - Zakup nowo-
ści wydawniczych do bibliotek 
publicznych.  Wartość pozyska-
nej dotacji to 6 200, 00 zł.  
W związku z powyższym, 
w celu realizacji zadania w naj-
bliższym czasie dokonamy za-
kupów nowości wydawniczych, 
książek, które zwiększą naszą 
ofertę czytelniczą dla użytkow-
ników biblioteki, uatrakcyjnią 
księgozbiór. Zakup zostanie 
zrealizowany ze środków fi-
nansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa.                                                                                                                                
Udział w programie zapewnia 
stały dopływ nowych pozycji 
wydawniczych w naszej insty-
tucji i jej filiach. Jednocześnie 
informujemy, iż systematycz-
nie zachęcamy do zgłaszania 
swoich potrzeb czytelniczych, 
propozycji wobec aktualnej 
oferty nowości wydawniczych, 
zasobów biblioteki.

8 listopada 2017 roku 
odbył się XII Konkurs 
Dziecięcych i Młodzieżo-
wych Kreacji Aktorskich 
„MONOLOG 2017”, któ-
rego organizatorem było 
Spółdzielcze Centrum 
Kultury w Bielawie oraz 
Stowarzyszenie Spół-
dzielcza Animacja Kultu-
ralna w Bielawie.  

Jego celem była popu-
laryzacja sztuki teatralnej, 
zachęcanie dzieci do ak-
tywnego spędzania czasu 
wolnego, wykorzystania 
potencjału aktorskiego, 
oraz wymiana doświad-
czeń wśród dzieci, mło-
dzieży. Uczestnicy starto-
wali w trzech kategoriach 
wiekowych. Prezentację 
konkursową stanowił mo-
nolog nieprzekraczający 5 
minut. Jury oceniało warsz-
tat aktorski: interpretację, 

dykcję, ruch sceniczny, 
świadomość sceny, budo-
wanie sytuacji scenicznych 
teatru jednego aktora, 
dobór repertuaru, ogólne 
wrażenie artystyczne. Na-
szą szkołę reprezentowali 
Adam Juraszek i Zuzanna 
Kwiędacz. 

W kategorii klas 7 i klas 
gimnazjalnych 3. miejsce 
zdobyła Zuzanna Kwię-
dacz, która zaprezentowa-
ła monolog „Miejsce pracy” 
Stefanii Grodzieńskiej.

M. Juraszek

Zuzanna Kwiędacz  
wywalczyła podium

Piłkarze LKS Zielonych Ła-
giewniki rundę jesienną se-
zonu 2017/2018 zakończyli 
na pozycji 7. W poprzednim 
sezonie uplasowali się na 
wysokim 3. miejscu. 

W bieżącej rundzie drużyna 
grała w innych uwarunkowa-
niach. Brakowało kilku czoło-
wych zawodników z podsta-
wowego składu, a w bramce 
kilkukrotnie trener Mazur był 
zmuszony wystawiać graczy z 
pola. ZIELONI w tym czasie 
doznali kilku bolesnych pora-
żek, w tym najdotkliwszą na 
własnym boisku z Deltą Słupice 
4:0. 

Druga część rundy jesiennej 
w pełnym składzie personalnym 
była już znacznie lepsza w wy-
konaniu zespołu, a dwa ostatnie 
wygrane mecze u siebie z Do-
brocinem 4:2 i w Sieniawce z 
Czarnymi 2:0 napawają optymi-
zmem przed rundą rewanżową. 

Najlepszym zawodnikiem 
ZIELONYCH w rundzie je-
siennej (wybrany przez kibiców 
i kolegów z drużyny) został Ja-
kub Giemza.

We wszystkich 12 meczach 
udział wzięło pięciu zawodni-
ków: Paweł Raguza, Tomasz 
Mizera, Patryk Turkiewicz, Ja-
rosław Rajczakowski i Marcin 
Sobczyk.

Najwięcej czasu na boisku 
spędził nasz kapitan Paweł Ra-
guza – 1120 min. Najlepszym 

strzelcem sezonu okazał się 
Tomasz Mizera strzelając 5 bra-
mek, a najwięcej asyst, bo aż 4 
zaliczył Tomasz Sajan.

Podsumowując to zespół 
ZIELONI Łagiewniki w jesien-
nej rundzie Wałbrzyskiej A kla-
sy w gr. II zgromadzili 20 pkt. 
wygrywając 6 spotkań, dwu-
krotnie remisując i cztery razy 
przegrywając spotkania. Bilans 
bramkowy to 25 do 22 goli. 

Serdeczne podziękowanie 
oprócz zawodnikom, kibicom 

i kadrze należą się: gminie Ła-
giewniki, Firmie AP Motors P. 
Wrożyna, Panom: Jarosławowi 
Tyńcowi, Jackowi Szkarłatowi, 
Sebastianowi Wochnikowi, Ma-
ciejowi Wawrzyniakowi, Rafa-
łowi Jaworskiemu, Marcinowi 
Gackowi oraz kierownikowi 
drużyny Grzegorzowi Potocz-
kowi. 

Dzięki wymienionym ŁKS 
ZIELONI ŁAGIEWNIKI może 
funkcjonować i realizować swo-
je ambitne sportowe cele.

ZIELONI ŁAGIEWNIKI podsumowują  
rundę jesienną

XV Księga Pana Tadeusza
Wielka w moim sercu radość zagościła
Odnalazła się Księga co się zagubiła;
To ta, com na Litwie, Ojczyźnie pisałem
I w tym oto domu, w kotłowni ujrzałem. 
Więc tulę do piersi twór mego geniuszu 
Już mam Cię w całości „Panie Tadeuszu”
Dziś już nie pamiętam, co wówczas wieszczyłem 
Czy w nową epokę naród wprowadziłem. 
Odczytam więc fragment, bom wielce ciekawy 
Cóż jest, żem tak wielkiej doczekał się sławy
Tadeusz w salonie biega jak szalony 
Wdziękiem Telimeny wielce urzeczony. 
Chowa tablet z komórką pod swą marynarkę
I sprzęt, by nie wysiadł w kieszeń ładowarkę 
Trzęsącymi dłońmi aparat ustawia 
Ta czynność podnieca, przyjemność mu spra-
wia. 
Idzie do ogrodu skąd to Telimena 
Wabi Tadeusza jak śpiewem Syrena
Zza krzewu Kaliny fotografię robi
Głos wdzięczny nagrywa, westchnieniami zdobi
A zmierzchem je pławi w internetu fale
I płyną, i płyną, i płyną najdalej! 
I jednym kliknięciem świat poznał mnie w lot
A sprawił to Tadeusz, „Pan Tadeusz –Szot”.

Podziękowania
Chciałabym podziękować za wyjątkowe wsparcie Wioli Wawrzyniak i Do-

minice Ziębie, ale przede wszystkim pokłonić się współautorkom spo-
tkania i głównym jego organizatorkom: Alinie Kuźniecowskiej, Iwonie 
Wochnik i Paulinie Pycce. 
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Informuje się mieszkańców Gminy Łagiewniki, że 
w 2018 r. wzrosną stawki za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych. Obecnie obowią-
zujące stawki 10 zł za odpady segregowane i 15 
zł za odpady zmieszane zostały uchwalone przez 
Radę Gminy Łagiewniki 27.12.2012 r. z mocą obo-
wiązywania od 1.07.2013 r., jak określała to Usta-
wa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Według niej stawki opłat muszą być w całości 
przeznaczone wyłącznie na gospodarkę odpa-
dami, gmina nie może ich przeznaczyć na inne 
cele i muszą one w pełni zabezpieczać potrzeby 
w tym zakresie – być zbilansowane. Innymi słowy 
nie mogą być za wysokie, gdzie nadwyżki byłyby 
kumulowane na koncie gminy i nie mogą być za 
niskie, w tym przypadku gmina może pokryć niedo-
bór, ale tylko jednorazowo, po czym musi koniecz-
nie przeprowadzić analizę kosztów i przedstawić 
Radzie Gminy skalkulowane składki, likwidujące 
niedobór kosztów. 

Stawki proponowane do uchwalenia Radzie 
Gminy w 2012 r. wynosiły 15 zł za odpady segre-
gowane i 22 zł za odpady zmieszane. Rada Gmi-
ny biorąc pod uwagę fakt, że jest to nowe zagad-
nienie i półroczny okres wdrażania w/w ustawy 
w 2013 r. oraz brak możliwości przeprowadze-
nia dokładnej analizy kosztów, uchwaliła stawki 
w wysokości obecnie obowiązującej. Wysokość 
stawek pokrywała potrzeby wynikające z gospo-

darki odpadami zarówno w okresie wdrożenio-
wym ustawy, w którym odbiorcą odpadów był 
HADLUX Sp. z o.o. w Sobótce oraz od 2014 r. 
gdzie odbiorcą jest ZUK Sp. z o.o. w Łagiewni-
kach. Wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że 
okres wdrażania ustawy nie rozliczał szczegóło-
wo deponowania odpadów. Natomiast od 2014 r. 
odbiór odpadów przejął w trybie przetargowym 
ZUK Sp. z o.o., który z inicjatywy Wójta Gminy 
Łagiewniki przejął także od gminy zamknięte 
wysypisko odpadów w Przystroniu do rekulty-
wacji, co pozwoliło utrzymać wysokość stawek 
na niezmienionym poziomie przez okres 4 lat. 
W ramach prowadzonej rekultywacji, zgodnie 
z wydaną decyzją Starosty Dzierżoniowskie-
go, ZUK Sp. z o.o. mógł przeznaczyć na ten cel 
wydzielone frakcje odpadów – popiołu i gruzu. 
Rocznie ZUK Sp. z o.o. kierował na wysypisko 
ok. 300 t popiołu i 675 t gruzu, które musiałyby 
trafić na składowisko Regionalnej Instalacji Prze-
robu Odpadów Komunalnych (RIPOK). W 2018 
r. nastąpi zakończenie rekultywacji wysypiska. 
Ponadto Minister Środowiska Rozporządzeniem 
z br. wprowadził obowiązkową selektywną zbiór-
kę odpadów biodegradowalnych, która generuje 
dodatkowo nowe koszty. Nadmienia się, że w ra-
mach składek gmina musi nieprzerwanie prowa-
dzić: likwidację dzikich wysypisk, opróżniać ko-
sze uliczne, sprzątać przystanki, zabezpieczać 

odbiór odpadów z imprez masowych, odbierać 
odpady z gminnych terenów publicznych. 

W dniu 17.10.2017 r. odbył się przetarg ofertowy 
nieograniczony na 2018 r., na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych, z terenu gminy Łagiewniki w opar-
ciu o obowiązujące stawki w 2017 r. i został on po 
otworzeniu ofert w obecności oferentów unieważ-
niony, ponieważ stan środków finansowych pozy-
skiwanych przez gminę według obowiązujących 
stawek nie pokrywał wysokości deklarowanych 
ofert, które były wyższe o ok. 60%. W wyniku 
przeprowadzonej dogłębnej analizy szacuje się, że 
wzrost kosztów w 2018 r. wyniesie ok. 50%, przy 
czym wysokość składek ustala się na poziomie 
40 %, w wysokości 14 zł za odpady segregowane 
i 20 zł za odpady zmieszane, przy równoczesnym 
uszczelnieniu systemu, polegającym na zweryfi-
kowaniu osób faktycznie zamieszkałych na terenie 
gminy, bez względu na ich stałe zameldowanie, 
których liczby obecnie wydają się zaniżone. Nad-
mienia się, że wysokość skalkulowanych składek 
w gminach ościennych, które nie miały możliwości 
deponowania odpadów na rekultywacje wysypisk, 
wahają się od 13 do 17 zł za odpady segregowane 
i od 18 do 27 zł za odpady zmieszane.  

Informację sporządził Zenon Bodziak – Kierow-
nik Referatu Rolnictwa i Spraw Społecznych Urzę-
du Gminy Łagiewniki. 

Wzrost opłat w 2018 r. za odbiór i zagospodarowanie  
odpadów komunalnych w gminie Łagiewniki


