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Pomnik „Poległym
za Ojczyznę” będzie
jak nowy!
2018 to rok jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. To także doskonały moment,
by zrealizować plany modernizacji i przebudowy
okolic łagiewnickiego pomnika historycznego. Budżet
przedsięwzięcia uchwalono już w 2017 roku.

P

rzy okazji okazji rocznic
i u rocz ystości państwowych spotykamy
się, składamy kwiaty, wieńce
i zapalamy znicze właśnie przy
tym pomniku. Został on wybudowany w celu upamiętnienia
ofiar wojny prusko-francuskiej
w 1870-71 r. Swym nadzorem
objął go Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Pom nik i jego otoczenie
zmieniało się z biegiem lat, co
widać na zdjęciach. Dopiero
w roku 1990 nowo wybrana
Rada Gminy Łagiewniki postanowiła zadbać o ten ciekawy
obiekt zlokalizowany w centrum Łagiewnik. Inicjatorem
zmiany był sekretarz Urzędu
Gminy Maciej Weznerowicz
wraz z radnymi Piotrem Adamem Tadeusiakiem i Tadeuszem Szotem.
Pomnik przy kościele róż-

ni się od pierwowzoru. Jest na
nim umieszczony krzyż, orzeł
w koronie, tablica pamiątkowa
i tabliczki z miejscami bitew
i kaźni II wojny światowej oraz
ziemia z tych miejsc. Autorem
napisu na tablicy („Nigdy więcej wojny, tak nam dopomóż
Bóg”) jest Pani Roma Gacek
– dawna kierownik Biblioteki
Gminnej. Poświęcenie (w 1990
r.) i nadanie nazwy pomnikowi („Poległym za Ojczyznę”),
możliwe było dzięki wsparciu
i zaangażowaniu ówczesnego
proboszcza ks. Bogdana Czemplika. Uroczyste obchody Święta Niepodległości 11 listopada
1990 roku uświetniła Orkiestra
Śląskiego Okręgu Wojskowego,
która również grała na mszy św.
w kościele pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej oraz prowadziła uczestników uroczystości
pod pomnik. W czasie poświę-

cenia pomnika i tablicy odegrała Hymn Polski (wciąż można
oglądać film z uroczystości:
ht t ps://w w w.yout ube.com /
watch?v=u6KusvB95Rc).
28 lat od ostatniego remontu pomnika to dość długo; na
obiekcie widoczne są zmiany
i ślady upływającego czasu.
W 2017 roku Rada Gminy Łagiewniki, uchwalając budżet
na rok bieżący, zarezerwowała
środki na odnowienie i przebudowę pomnika. Obiekt znajduje
się przy bardzo ruchliwej drodze krajowej nr 8. Składanie
wieńców i kwiatów odbywa
się zazwyczaj od strony drogi.
Stwarza to duże zagrożenie dla
uczestników uroczystości. Dlatego też projektant postanowił
zrezygnować z ogrodzenia pomnika, by dojście możliwe było
z każdej strony.
Czytaj dalej na str. 4
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100 lat sołtysom!

11 marca to szczególny
dzień dla szefów wiejskich
samorządów, obchodzimy bowiem Ogólnopolski
Dzień Sołtysa. W Gminie
Łagiewniki z okazji tego
święta wójt Janusz Szpot
wręczył sołtysom oficjalne
podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz
ich miejscowości, a tym
samym i gminy.
Tradycyjnie, jak w poprzednich latach, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, w gminie
odbyła się specjalna uroczystość. W tym roku spotkanie
miało miejsce w sali wiejskiej
w Stoszowie. Rada sołecka,
wraz z Heleną Podkową, sołtysem Stoszowa, miała okazję
zaprezentować nowy piękny wystrój sali wiejskiej. Na wstępie
zaprezentowano film z wypowiedziami dzieci z przedszkola
„Na Akacjowym Wzgórzu”
w Łagiewnikach – dzieci opowiadały o sołtysach. Wypowie-

Sołtysi z Gminy Łagiewniki
Jaźwina – Ewa Jaworska o Ligota Wielka – Franciszek
Windysz o Łagiewniki – Ewa Lis o Młynica – Marian Paryż o Oleszna – Elżbieta Najdek o Przystronie – Jan
Milewski o Radzików – Jan Pietrzyński o Ratajno – Franciszek Banda o Sieniawka – Danuta Tokarska o Sienice
– Paweł Kondrakiewicz o Słupice – Marzena Jankowska
o Sokolniki – Zofia Szkwarek o Stoszów – Helena Podkowa o Trzebnik – Jadwiga Morożan
dzi dzieci były szczere, niejedna
z nich wzbudziła uśmiechy na
twarzach gości. Po filmie uroczyście otwarto obchody, słowo
na powitanie wygłosili Janusz
Szpot, wójt Gminy Łagiewniki oraz Izabela Beno, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.
Sołtys na swojej wsi jest
przedstawicielem i przedłużeniem władzy gminnej. To sołtysi pierwsi zgłaszają potrzeby
swoich miejscowości, zbierają
podatki, ale również są pierw-

szym źródłem informacji na temat tego, co dzieje się w gminie.
To sołtysi uczestniczą w Sesjach
Rady Gminy, a ich głos zawsze
jest słuchany z uwagą i brany
pod uwagę przez radnych.
W Gminie Łagiewniki mamy
14 sołectw i tyleż sołtysów.
Naszym sołtysom należą się
szczególne słowa uznania i podziękowania nie tylko z okazji
ich święta, ale przede wszystkim dlatego, że podjęli się pracy
trudnej i nie zawsze wystarczająco docenianej.
Tadeusz Szot
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Łagiewnicka społeczność przyłączyła się do
ogólnopolskiej akcji upamiętniającej Żołnierzy
Wyklętych. 4 marca zorganizowany został VI Bieg
Tropem Wilczym.

O

rganizatorem biegu był
Hufiec ZHP im. Synów Pułku w Łagiewnikach, z komendantem hm
Ryszardem Gackiem na czele.
Przedsięwzięcie rozpoczęła
msza święta w kościele pw.
Św. Józefa w Łagiewnikach,
którą odprawił proboszcz ks.
Grzegorz Staniewski. Po mszy
i apelu pod pomnikiem Pamięci
Narodowej ksiądz i zgromadzeni odmówili modlitwę za zmarłych, a następnie wójt gminy
Łagiewniki Janusz Szpot złożył
wieniec.
Punktualnie o godz.12.00
h m Ryszard Gacek dał
sygnał startu do biegu.
W biegu wystartowało ponad 50 zawodników. Bieg

miał swój początek na placu
zabaw przy ul. Nadrzecznej
i prowadził dalej ulicami pod
scenę koncertową „Muszelka”
przy ul. Sportowej. Bieg jest
organizowany na trzech dystansach: 1963 m, nawiązującym do roku, w którym zginął
ostatni Żołnierz Wyklęty oraz
na 5 i 10 km. W Łagiewnikach
odbył się bieg honorowy na
dystansie 1963 m. Na mecie
każdy z uczestników otrzymał
medal i torbę, a w niej materiały edukacyjne i gadżety. Po biegu
uczestnicy

zostali zaproszeni na herbatę
i kiełbaskę, którą sami piekli
w ognisku. W tym roku dodatkową atrakcją był udział
żołnierzy 22 Kar packiego
Batalionu Piechoty Górskiej
z Kłodzka. Żołnierze pełnili wartę przy pomniku, brali
udział w biegu, a na „Muszelce” prezentowali swoje uzbrojenie bojowe.
Bieg jest jednym z wydarzeń
towarzyszących Narodowemu
Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzonemu 1 marca, a ustanowionemu
w 2011 roku.
Tadeusz Szot

Będą mieszkania na południu
Na Sesji Rady Gminy Łagiewniki, 22 lutego 2018
r., podjęto uchwałę NR
XL/303/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części
wsi Łagiewniki.
Są to tereny należące do
Skarbu Państwa, we władaniu
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy
we Wrocławiu. Uchwała ma na
celu przeznaczenie terenów położonych w południowej części
wsi Łagiewniki w celu aktywizacji rozwoju gminy i miejscowości Łagiewniki poprzez
utworzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, a w szczególności terenów związanych
z poprawą dostępności mieszk a ń w r a m a ch p r og r a mu
„Mieszkanie +” prowadzonego
przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Tereny, o których mowa
w uchwale (ok.105 ha), położone
są po obu stronach drogi prowadzącej od ulicy Łowieckiej do
wsi Przystronie.  Tadeusz Szot
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Strażak
na wysokości
zadania
Sobota 10 marca była zwyczajnym dniem wolnym od
pracy. Prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej Łagiewniki, Rafał Hołyński, wracając z remizy, udał się do
sklepu na zakupy. Nagle,
tuż po godzinie siedemnastej, wydarzyła się tragedia
– przy wyjeździe z parkin-

gu na ulicy Kłodzkiej samochód potrącił chłopca
jadącego na rowerze.
Rafał Hołyński nie zastanawiał się ani chwili. Pobiegł na
miejsce zdarzenia, powiadomił
odpowiednie służby – pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną – a następnie przystąpił
do udzielenia pierwszej po-

mocy: ułożył chłopca w pozycji bezpiecznej oraz cały czas
wspierał go psychicznie, aż do
przyjazdu karetki. Natomiast
w remizie dh Sławek Kubiak,
dh Piotrek Pietrykowski oraz
dh Norbert Hołyński, powiadomieni o wydarzeniu, pełnili
dyżur w samochodzie ratownictwa technicznego, tak by po

Serdecznie gratulujemy
Rafałowi i Sławkowi
odwagi oraz
opanowania, dzięki
któremu poszkodowani
otrzymali natychmiastową
pomoc oraz wsparcie
psychiczne
otrzymaniu polecenia natychmiast wyjechać z pomocą.
Nie jest to pierwsza tego
typu sytuacja w Łagiewnikach. Kilka miesięcy
wcześniej, na skrzyżowaniu głównym
w Łagiewnikach
doszło do zdarzenia
drogowego również

z udziałem rowerzysty. W tym
przypadku potrącona została
wracająca z zakupów kobieta.
Pierwszej pomocy udzielił jej
Sławomir Kubiak, naczelnik
OSP Łagiewniki, który zatamował krwawienie oraz, podobnie jak Rafał Hołyński, jako
pierwszy wezwał odpowiednie
służby.
Serdecznie gratulujemy zarówno Rafałowi jak i Sławkowi odwagi oraz opanowania,
dzięki któremu poszkodowani
otrzymali natychmiastową pomoc oraz wsparcie psychiczne,
które jest bardzo ważne w tak
stresującej sytuacji. Swoim
postępowaniem udowodnili,
że strażakiem nie jest się tylko
w mundurze, w momencie wezwania. To służba, którą pełni
się przez cały czas.
kk
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Piłkarski sukces Orlika

2018 to rok jubileuszu
100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. To
także doskonały moment,
by zrealizować plany
modernizacji i przebudowy
okolic łagiewnickiego pomnika
historycznego. Budżet
przedsięwzięcia uchwalono już
w 2017 roku.
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Ojczyznę” będzie jak nowy!
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Akademia Piłkarska „Orlik”
Łagiewniki zajęła I miejsce
i zdobyła puchar Zimowego Turnieju Piłkarskiego
Wrocław 2018 w kategorii
trampkarzy.
Zmagania ponad pół tysiąca
młodych piłkarzy i piłkarek
trwały przez całe ferie, codziennie od 15 do 26 stycznia,
kiedy to odbył się Wielki Finał
imprezy w hali Młodzieżowego Centrum Sportu przy ulicy
Parkowej we Wrocławiu. Wybranym meczom przyglądał
się trener i zawodnik Śląska
Wrocław Tadeusz Pawłowski.
Najlepsze drużyny z każdej
kategorii wiekowej zostały
uroczyście udekorowane na
murawie Stadionu Miejskiego,
podczas meczu Wojskowych
z Górnikiem Zabrze.
Drużyna z Łagiewnik wygrała mecz finałowy z drużyną
Forza Wrocław, dzięki czemu
zdobyła puchar w kategorii
Trampkarz. Piłkarze A.P. Orlik

Łagiewniki mieli więc okazję
wejść na płytę główną Stadionu Miejskiego we Wrocławiu
i odebrać nagrody z rąk utytułowanych sportowców: Renaty
Mauer-Różańskiej (trzykrotna
medalistka olimpijska, przewodnicząca Komisji Sportu
i Rekreacji Rady Miejskiej
Wrocław), Piotra Mazura (dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego we
Wrocławiu), Wojciecha Błońskiego (czterokrotny Mistrz
Polski w koszykówce ze Ślą

skiem Wrocław, członek Komisji Sportu i Rekreacji Rady
Miejskiej Wrocławia), Janusza
Sybisa (legenda piłkarskiego
Śląska Wrocław), przedstawicieli Młodzieżowego Centrum
Sportu Wrocław.
W Zimowym Turnieju Piłkarskim udział wzięło ponad
50 drużyn z Wrocławia oraz
Dolnego Śląska. Rozegrano
prawie 130 meczów w 7 kategoriach wiekowych.
Warto wspomnieć, że turniej
na II miejscu zakończyła także
drużyna A.P. Orlik Łagiewniki w kategorii Orlik (rocznik
2007). Drużynę reprezentowali: Mateusz Kozdrowski, Bartłomiej Kozdrowski, Michał
Tomala, Krystian Montsko,
Mateusz Pawłowski, Bartosz
Wrona, Kacper Michaelis, Adrian Gongała, Michał Tokarczyk, Kamil Grabowski, Kacper Paluszkiewicz.
Trener drużyny:
Maciej Ciećwierz

m a r c a 2 018 r .
Gmina Łagiewniki wystąpiła z zapytaniem ofertowym do kilku
podmiotów gospodarczych –
na wykonanie przebudowy placu wokół pomnika oraz oczyszczenie obiektu. W zapytaniu
szczegółowo opisano rodzaj
wykonanych prac. W skład
robót wchodzą m.in: rozbiórka
ogrodzenia i starej nawierzchni wokół pomnika, wykonanie
i montaż stopni granitowych
płomieniowanych na fundamencie, wykonanie i ułożenie
płyt granitowych płomieniowanych o wym.: 100 cm x 100
cm x 5 cm – o pow. ok. 160 m2,
oczyszczenie całości pomnika
przez piaskowanie wraz z usunięciem uszkodzonych fug i ponownym fugowaniem, demontaż i ponowny montaż tabliczek
granitowych z nazwami miejsc
pamięci, wykonanie tablicy
granitowej czarnej polerowanej
o wym.: szer. 40 cm x wys. 60
cm x gr. 3 cm, na tablicy wykuty napis o treści: „100-lecie
odzyskania niepodległości Państwa Polskiego 1918 – 2018”.
W zapytaniu zwrócono uwagę,
by prace prowadzone były z należnym szacunkiem i godnością
dla miejsca pamięci. Należy

Młodzi artyści
w przedstawieniu
pasyjnym
W piątek 16 marca 2018 r.
kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Łagiewnikach rozbrzmiewał nastrojową muzyką, a młodzi
ar tyści zaprezentowali
swoje umiejętności aktorskie i pantomimiczne.
Gimnazjaliści wystąpili
przed społecznością lokalną
Łagiewnik z przedstawieniem
pasyjnym męki Pana Jezusa.
Było to wydarzenie teatralne,
ale również rodzaj wspólnej
drogi duchowej na szczyt Golgoty. Narratorzy, uczniowie
IIa, Weronika Krzos i Oskar
Krawczyk, odczytali słowa
rozważania poszczególnych
st acji, wspaniałą k reację
stworzył Jakub Wertka z IIIb,
który wcielił się w Chrystusa. Niezapomniane wrażenia
pozostawili po sobie również
inni młodzi aktorzy: Natalia
Charczyńska z kl. IIIb (Matka

Jezusa), Mariusz Pawłowski
z kl. IIIb (wspaniale odegrane
role Piłata i Szymona z Cyreny), Zuzanna Michalska z kl.
IIIa (Sługa Piłata), Nikola Jędrysiak z kl. IIIb (Weronika),
Oliwia Dąbrowska, Natalia
Ludwiczak i Patrycja Wójcik
z kl. IIIb (niewiasty płaczące),
Jakub Roszak z kl. IIIb, Patryk
Husarz z kl. IIb (żołnierze).
W rolę współczesnej Weroniki
wcieliła się natomiast Martyna
Hołyńska z kl. IIIc. Za muzykę
i prezentację odpowiedzialni
byli: Natalia Strażnik z kl. IIIb
i Michał Piwowarczyk z kl.
IIIc. Całość tego duchowego
przedsięwzięcia zwieńczyła
piękna pieśń „Pasja miłości”
w ykonana przez Zuzannę
Kwiędacz.
Za wielkie zaangażowanie
i pracę włożoną w przygotowanie występu publiczność
nagrodziła wykonawców łza-

zachować grunt wokół pomnika, w którym złożono ziemię
z różnych miejsc kaźni Narodu
Polskiego.

dlowe, Eva Czesław Berezicki
z Piławy Górnej. Przewidywany termin przebudowy pomnika to okres od 20 kwietnia do
20 lipca 2018 r.
Należy się cieszyć, że centralny plac w Łagiewnikach,

5 kwietnia br. ze złożonych
ofert wybrano przyszłego wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-usługowo-han-

Złote Gody
w Słupicach

mi wzruszenia i gromkimi
brawami, za które z całego
serca dziękujemy. Uczniów
przygotowały panie Liliana

Mróz i Małgorzata Suwald,
dziękujemy również za pomoc
pani Joannie Kwiędacz.
Renata Żygadło

50-lecie pożycia małżeńskiego to piękna okazja,
by świętować wspólnie
spędzone lata. Pani Franciszka Szmigiel i Pan Józef Litka ze Słupic złożyli
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie swoją
przysięgę małżeńską 23
grudnia 1967 r.
6 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach
odbyła się uroczystość wręczenia Jubilatom medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Po złożeniu przez Jubilatów
wzajemnych podziękowań za
okazaną 50-letnią miłość małżeńską i wspólnie przeżyte
lata, Wójt Gminy Łagiewniki
Janusz Szpot, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy, udekorował jubilatów medalami, a zastępca
kierownika USC Anna Pachut
wręczyła piękny bukiet kwiatów. Na zakończenie uroczystości obecni goście złożyli
szanownym Jubilatom życzenia
i kwiaty.
Tadeusz Szot

zlokalizowany przy kościele
i głównej drodze wojewódzkiej
jeszcze przed ważnymi uroczystościami nabierze nowego
kolorytu.
To jednak nie koniec zmian
w okolicach kościoła i pomni-

ka. Jak mówi kierownik Referatu Budownictwa Urzędu
Gminy inż. Antoni Buczak,
jesteśmy na etapie końcowym
ustaleń, uzgodnień i wyłaniania wykonawcy chodnika,
który będzie otaczał obecny
plac zabaw przy ul. Nadrzecznej. Chodnik biegnący od ulicy
Kłodzkiej do mostku przy ul.
Nadrzecznej o długości 185
m i szerokości 2 m wykonany
będzie z kostki betonowej prostokątnej 20 x 10 x 6 cm.
Tadeusz Szot

Wielkanoc z „Babim Latem”
Tradycyjnie, jak co roku,
w okresie przedświątecznym cz łonkowie Klubu
Seniora „Babie Lato”
w Łagiewnikach organizują spotkania wielkanocne. 22 marca 2018 r. przy
świątecznie udekorowanych stołach, na których
znajdowały się tradycyjne wielkanocne potrawy,
spotkali się seniorzy z całej gminy.
Zgodnie ze zwyczajem, spotkanie zwane potocznie „Jajeczkiem” rozpoczęło się życzeniami świątecznymi. Życzenia
były krótkie, bo wszyscy, „przełykając ślinkę” spoglądali na
zastawione stoły. Wreszcie
padło hasło: „Smacznego!”.
Łyżki i miski rozdzwoniły się
tak głośno, że nie można było
rozmawiać. Rewelacyjny żur
z kiełbasą i jajkami był pierwszy na celowniku gości. A później... lepiej nie mówić: różne
postacie jaj, a to z majonezem,
a to z sosem tatarskim, faszerowane, białe i kolorowe, pasztetów i pasztecików wybór wszelaki (nawet ze szpinakiem). Na

sałatkach się nie znam, ale było
ich kilka, a każda wyglądała jak
malowana.
Tradycyjny stół wielkanocny to zawsze pełen wybór
ciast. Tak też było u seniorów.
Na głównym miejscu dumne
babki drożdżowe i piaskowe,
obok serniki, rolady, pascha,
no i oczywiście mazurki. Napojów też nie brakowało. Mało

kto chciał kawę, herbatę czy
wodę mineralną, bo innych
ciekawszych napojów było kilka rodzajów. Miałem pecha,
bo zapomniałem o spotkaniu
i przyjechałem po obiedzie, na
dodatek samochodem.
Klub seniora szczęśliwie się
rozrasta. Przybyły nowe cztery
osoby. Przy tak zastawionych
stołach i z takim towarzystwem

trudno zakończyć spotkanie.
Łagiewnickie spotkania pokazują, ile werwy i młodego
ducha drzemie w naszych emerytach i jak takie kluby są potrzebne w każdej miejscowości.
Bo ludzi starszych jest coraz
więcej i nawet się nie obejrzymy, jak będziemy emerytami
młodymi duchem. Tak jak ja.
Tadeusz Szot
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej spisali
się na medal – na konkursowe hasło „Najładniejsza palma wielkanocna”
odpowiedzieli wielkim entuzjazmem i od razu zabrali się do pracy.

N

a warsztatach poświęconych robieniu palm
wielkanocnych, zorganizowanych w dniach 16–20
marca 2018 r. wraz z katechetką (w klasach starszych), wychowawcami klas 0-III, rodzicami, dziadkami, wujostwem,
opiekunami, wykonali aż 100

palm. Wszystkie można było
podziwiać przez tydzień na
szkolnym korytarzu.
Wszystkie palmy wzięły
udział w konkursie szkolnym
na „Najładniejszą palmę wielkanocną”. Jury w składzie:
Małgorzata Małek, Lucyna
Zabłocka oraz Joanna Łukia-

nowska, było pod olbrzymim
wrażeniem; jury jednogłośnie
podjęło decyzję o przyznaniu
I miejsca wszystkim palmom!
Słodkie nagrody zostały
wręczone na szkolnej imprezie
z innej okazji – Dnia Wiosny.
Tego dnia też dzieci zabrały
swoje palmy do domów, aby

w Niedzielę Palmową pójść
z nimi do kościoła.
Organizatorka konkursu
Lucyna Tokarczyk serdecznie
dziękuje wszystkim, którzy
zaangażowali się w inicjatywę, a zwłaszcza rodzinom
uczniów – za to, że w tej świątecznej atmosferze zechcieli spędzić pożytecznie czas
ze swoimi pociechami. Pani
Lucyna dziękuje też nauczycielom, którzy – mimo wielu
obowiązków – zechcieli przeprowadzić warsztaty w ramach
swoich zajęć. Podziękowania
należą się również sponsorom
nag ród: Rad zie Rod ziców
oraz firmie Batterylight.pl,
gdyż dzięki nim można było
wręczyć nagrodę każdemu
uczniowi! Mamy nadzieję, że
za rok znowu zorganizujemy
palmowe warsztaty.
Lucyna Tokarczyk

Z posterunku policji w Łagiewnikach
W poprzednich wydaniach
gazety przedstawiani byli
d z ielnicowi gminy Ł a giewniki. Obecnie, oprócz
kierownika na posterunku
w Łagiewnikach, jest jeszcze jeden funkcjonariusz
– sierż. Marcin Głowinkowski.
To młody policjant z 2,5-letnim stażem pracy, który dodatkowo zdobył kilkumiesięczne
doświadczenie w zakresie ruchu drogowego. Zdobywał je,
pracując w Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.
Sierż. Marcin Głowinkowski,
oprócz podejmowania służb
interwencyjnych na terenie

gminy Łagiewniki, pomaga
i realizuje zlecone czynności dla tutejszych dzielnicowych.
Od początku lutego 2018
rok u r u sz ył y nowe
d ziała n ia , zgod ne
z planami priorytetowymi dzielnicowych.
Zaplanowano je na
sześć miesięcy i obejmują
one:
– zabezpieczenie rejonu
przyległego do sklepu oraz
przystanku autobusowego
w Młynicy (asp. Krzysztof
Mikłaszewski);
– zabezpieczenie rejonu
drewnianej altany przy GOK,

przy ul. Jedności Narodowej
w Łagiewnikach (mł. asp. Wojciech Kosko).

Wymienione miejsca wyznaczone zostały po analizie
syg nałów i uwag m ieszkańców gminy Łagiewniki
oraz w wyniku zgłoszeń zamieszczonych na Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa (mapa
dostępna jest na stronie
internetowej http://www.
policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.
html). Rejony te objęte są
wzmożoną i regularną kontrolą w celu wyeliminowania
lub ograniczenia popełniania
wykroczeń.
Mamy na uwadze opinię
społeczną oraz zgłaszane

problemy, dlatego zwracamy
się z prośbą o przekazywanie
wszelkich uwag bądź informacji o miejscach, zdarzeniach
i problemach, którymi moglibyśmy się zająć w przyszłości.
Informacje te można przekazywać drogą telefoniczną lub
droga e-mailową:
o dzielnicowy.10@dzierzoniow.wr.policja.gov.pl – mł.
asp. Wojciech Kosko 797 306
218
o dzielnicowy.11@dzierzoniow.wr.policja.gov.pl – asp.
Krzysztof Mikłaszewski 797
306 219.
mł. asp. Wojciech Kosko
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INFORMACJE REFERATU BUDOWNICTWA,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
MIESZKANIOWEJ I DRÓG URZĘDU
GMINY ŁAGIEWNIKI
I. Dokumentacja na oświetlenie
przejść dla pieszych
Gmina podpisała umowę na opracowanie dokumentacji celem wykonania
oświetlenia istniejących przejść dla pieszych:
1. Przejścia dla pieszych koło budynku
Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach;
2. Przejścia dla pieszych na wysokości
Banku Spółdzielczego w Łagiewnikach;
3. Przejścia dla pieszych na wysokości
przystanku autobusowego w miejscowości Radzików;
4. Przejścia dla pieszych na wysokości
kościoła w miejscowości Radzików.
Ponadto zostanie opracowany projekt oświetlenia dla projektowanego
przejścia dla pieszych w Łagiewnikach
w okolicy skrzyżowania ulicy Jedności
Narodowej z ulicą Truskawkową (wyjazd w kierunku Dzierżoniowa). Wartość
prac projektowych została ustalona na
11 tysięcy zł brutto. Po zakończeniu prac
projektowych i uzyskaniu stosownych
pozwoleń gmina przystąpi do realizacji
oświetlenia przejść dla pieszych. Wykonanie zadania oświetlenia planowane
jest w roku bieżącym.
II. Wykonanie dokumentacji na
przedszkole i żłobek
4 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.lagiewniki.pl (zakładka „Aktu-

alności”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łagiewniki http://
lagiewniki.bip.ornak.pl/pl/bip/ (zakładka
„Przetargi”) zostało opublikowane zapytanie ofertowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Zespołu: przedszkole, żłobek, basen wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz parkiem przyrodniczo-edukacyjnym w Gminie Łagiewniki”.
W ramach zapytania powinien zostać
opracowany nie tylko sam projekt, ale
również zaplanowane w czasie uzyskiwanie poszczególnych zezwoleń na rozpoczęcie inwestycji.
Projektowany zespół zawiera następujące budynki i pomieszczenia:
1. Strefa socjalno-biurowa (dla przedszkola i żłobka)
2. K otłownia gazowa + zewnętrzne
zbiorniki gazu ze wspomaganiem
z odnawialnych źródeł energii + strefa
techniczna (dla przedszkola i żłobka)
3. Strefa kuchni z magazynami i zapleczem socjalnym (dla przedszkola
i żłobka)
4. Strefa przedszkola na 200 dzieci (8 sal
– 4 x po 2 grupy)
5. Strefa żłobka na 48 dzieci (2 sale – 2
grupy wiekowe)
6. Strefa basenowa – basen pływacki
kryty (3 tory o dł. 1 toru 25,0 m) + brodzik do nauki pływania dla dzieci ze
żłobka, przedszkola, z zapleczem socjalnym i technicznym

7. Sala wielofunkcyjna o wym. wew. ok.
12,0 x 26,0 m dla przedszkola i żłobka
8. Komunikacja - przeszklona galeria komunikacyjna dla wszystkich obiektów
ze śluzami.
Projekt powinien zakładać budowę
z podziałem na etapy w taki sposób, aby
każdy kolejny realizowany etap umożliwiał w pełni funkcjonowanie zakończonej części.
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
nastąpi 18 kwietnia. Wybrana oferta
wraz z wizualizacją projektu przyszłego
zespołu zostanie przedstawiona w następnym, czerwcowym numerze “Kuriera Łagiewnickiego”.
III. Naprawa dróg gminnych
Choć tegoroczna zima przebiegała łagodnie, to mrozy, które pojawiły się
w jej ostatniej fazie w sposób znaczący
wpłynęły na stan dróg w naszej gminie.
W drugiej połowie kwietnia gmina przystąpi do reperacji miejscowych ubytków
w nawierzchniach asfaltowych dróg
gminnych na terenie całej gminy. W tym
celu zostało przygotowane zapytanie
ofertowe, które rozesłano do lokalnych
wykonawców. Oszacowano, że wielkość
ubytków wynosi około 500 m2., a przewidywany koniec realizacji zadania wyznaczono na koniec czerwca 2018 r.
Antoni Buczak

