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Nowy Herb

Na Sesji Rady Gminy Łagiewniki w dniu 25 lutego 2021 r. jedną
z uchwał, którą podjęto była uchwała nr XXXIII/205/21 Rady
Gminy Łagiewniki w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru,
flagi stolikowej i pieczęci Gminy Łagiewniki.

S

tarania, aby ustanowić zgodnie z prawem herb, flagę, banner, flagę stolikową i pieczęć trwały już od dłuższego czasu.
Obecnie stosowany herb nie był zgodny z
obowiązującym obecnie prawem.

Gmina Łagiewniki posługuje się herbem,
określanym w statucie gminy, jako „godło”.
Nie znamy autora tego herbu ani daty jego
przyjęcia. Gmina posługuje się nim przynajmniej od pierwszej dekady XXI wieku. Herb
przedstawia w polu zielonym łagiew brązową
ze złotymi obręczami, nad którą znajduje się
pięć złotych kłosów w wachlarz.
Główne godło tego herbu jest oczywiście
symbolem mówiącym i nawiązuje do nazwy
miejscowości gminnej Łagiewniki, jako do
osady służebnej wytwarzającej łagwie. Kłosy
zboża i zielone pole nawiązują do rolnictwa,
jako głównego zajęcia obecnych i przeszłych
mieszkańców gminy. Sprzyja i sprzyjała temu
dobra i bardzo dobra jakość miejscowych
gleb (gleby brunatne i czarnoziemy kompleksu pszennego i pszenno-żytniego). Liczba klepek w łagwi jest równa liczbie sołectw
gminy.
Autorzy tych słów zostali poproszeni
przez władze gminy o dostosowanie tego

herbu do reguł stylizacji heraldycznej.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że wykluczono przy tym opracowanie ewentualnego
nowego projektu herbu i zalecono jedynie
dokonanie korekt wizerunku dotychczasowego. W związku z tym uproszczono nieco
wizerunek łagwi (rezygnacja z obrazowania słojów drzewnych na klepkach łagwi),
kłosów (mniejsza liczba ziaren), zrezygnowano z nieheraldycznej barwy brązowej (zestaw
klasycznych tynktur heraldycznych obejmuje dwa metale – srebro i złoto oraz cztery
barwy – czarna, zielona, czerwona, błękitna),
oraz przyjęto dla barwy złotej odcień zalecany przez Komisję Heraldyczną Tak opracowany herb uzyskał negatywną opinię Komisji Heraldycznej, wyrażoną uchwałą z dnia
31 stycznia 2020 r. Komisja zwróciła uwagę, że kłosy zboża nie są dobrym wyróżnikiem gminy i że symbolem gminy może być
sama łagiew.
W związku z tym proponowany projekt
herbu gminy Łagiewniki opisać można następująco:
W polu zielonym łagiew z czternastoma
klepkami i dwiema obręczami złotymi.
Tak skonstruowany herb jest herbem
czysto mówiącym. Barwy herbu nawiązują
do rolnictwa, jako głównego zajęcia mieszkańców gminy – tak przeszłego jak i obecnego.
Pełne uzasadnienie znajdziecie Państwo
w uchwale Sesji Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej i pieczęci Gminy Łagiewniki.
Uchwała została opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym i 20 marca
weszła w życie.

2

Wykaz zadań inwestycyjnych
na rok 2021
1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki (odcinki w m. Łagiewniki, Oleszna, Ligota Wlk.);
2. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (45 szt.) wraz z rozbudową sieci wodociągowej (6 odcinków o dł. łącznej 2 225,0 mb) na terenie Gminy Łagiewniki (m. Jaźwina 2 odcinki, Słupice 2 odcinki, Domaszów 1 odcinek, Młynica 1 odcinek),
wartość całej inwestycji to 1 642 911,00 zł;
3. Modernizacja dróg i mostów gminnych – co roczne zadania inwestycyjne.
4. Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki, kontynuacja zadania z roku 2020, wartość całej inwestycji
wynosi 1 083 690,80 zł;
5. Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych, ul. Truskawkowa, ul. Sportowa i części ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki, planowana wartość
inwestycji 500 000,00 zł;
6. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach;
7. Budowa przedszkola publicznego w Łagiewnikach – trwa procedura przetargowa na wybór Wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na dzień 25-02-2021 planowane jest otwarcie ofert;
W roku 2021 Gmina złożyła wnioski o dotacje na niżej wymienione zadania:
1. Kompleksowa termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy w Łagiewnikach. Powierzchnia obiektu to ok. 1400 m2. Zaplanowane prace budowlane i zastosowane rozwiązania techniczne przyczynią się do redukcji zanieczyszczeń i spadku zużycia energii. Planowana
wartość inwestycji to 1 700 000 zł, wnioskowaliśmy o 100 %.
2. Wykonania sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 z drogą
powiatową nr 3013D w m. Ratajno, w tym świetlenie trzech przejść dla pieszych. Planowana wartość inwestycji to 550 000 zł,
wnioskowaliśmy o 100 %.
3. Budowa wielofunkcyjnego budynku w m. Oleszna, w obiekcie znajdować się będzie: sala wiejska, filii biblioteki, szatnie dla sportowców, pomieszczenie dla chóru. Planowana wartość inwestycji to 2 700 000,00 zł, wnioskowaliśmy o 100 %.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowej w m. Łagiewniki wartość zadania 2 199 885 zł, planowany okres
realizacji 2021;
5. Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików wartość zadania 2 538 356 zł, planowany okres realizacji 2021;
6. Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Cukrowniczej i Zboińskiej w m. Łagiewniki wartość zadania 3 021 695 zł, planowany okres
realizacji 2021 – 2022.
7. Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Sieniawka wzdłuż fragmentu drogi gminnej nr 117371D wraz z oświetleniem skrzyżowania
z drogi wojewódzkiej 384 z drogą powiatową nr 2878D i gminną oraz budowę chodnika wzdłuż budowanego oświetlenia drogowego do granicy działki drogowej należącej do gminy Łagiewniki. Planowana wartość inwestycji to 500 000 zł, wnioskowaliśmy
o 100 %.
8. Budowa chodnika i oświetlenia wzdłuż ulicy Łowieckiej i na fragmencie ul. Truskawkowej. Planowana wartość inwestycji to
950 000 zł, wnioskowaliśmy o 100 %.
9. Budowa pomnika upamiętniającego Witolda Pileckiego, wniosek złożono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, planowana wartość zadania wynosi ponad 60 000 zł.
10. Gmina Łagiewniki złożyła wniosek o dofinansowanie zadania dotyczącego budowy ok 430 m drogi dojazdowej do gruntów rolnych
– ul. Zielona, planowana wartość zadania to 350 000 zł.
11. Złożono również w ramach Funduszy Norweskich wniosek pn. „EkoEdukacja w Gminie Łagiewniki - przeprowadzenie przez
szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”, wartość zadania
3 428 608,77 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. W ramach zadania zaplanowano doposażenie Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach i Olesznej, zagospodarowanie terenu wokół szkół, przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów oraz szkolenia
dla nauczycieli.
12. Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Trzcinowego w miejscowości Sieniawka. Planowana wartość inwestycji to 1 100 000 zł.
Łączna wartość wniosków złożonych wynosi 19 098 544,77 zł
Zadania, nad którymi obecnie pracujemy i na których realizację planujemy aplikować w najbliższym czasie:
1. Kompleksowa termomodernizacja szkoły w m. Łagiewniki i w m. Oleszna, planowana wartość inwestycji to ok. 6 000 000 zł.
2. Remont świetlicy wiejskiej w m. Ligota Wielka - planowana wielkość inwestycji to ok. 80.000 zł.
3. Zadanie związane z melioracją i konserwacją rowów.
4. Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
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Premier Mateusz Morawiecki
w Łagiewnikach.
29 stycznia przed godziną 19-tą premier Mateusz Morawiecki
w drodze powrotnej z Dzierżoniowa, gdzie gościł w firmie Libra
(z grupy Selena), działającej w dzierżoniowskiej strefie
ekonomicznej zatrzymał się w Łagiewnikach.

K

olumna samochodów z premierem
podjechała pod kościół pw. św. Józefa. Z samochodu wysiadł premier Mateusz
Morawiecki, który przy asyście wojskowej
warty honorowej złożył wieniec i zapalił znicz

pod Pomnikiem Pamięci. W tym czasie obficie sypał śnieg a więc uroczystość trwała
krótko. Po chwili kolumna samochodów odjechała w dalszą drogę.
Tadeusz Szot

Ławeczka Pani Stefanii Zboińskiej
„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie
a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda
a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”
Janusz Korczak

Z

inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich
w Łagiewnikach w łagiewnickim parku przy ulicy Nadrzecznej powstał pomnik ławeczka poświęcony pamięci Stefanii Zboińskiej, głównej organizatorce szkolnictwa w
powojennych Łagiewnikach.
W 2020 roku Koło Gospodyń Wiejskich
w Łagiewnikach wzięło udział w konkursie
na zadanie publiczne z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące
ideę odnowy wsi” w 2020 roku ogłoszonego
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego,
którego celem było wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie
aktywności mieszkańców do wspólnej pracy
na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój
tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa
kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.
W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia
konkursu KGW w Łagiewnikach zrealizowało projekt o nazwie „Nowoczesna łagiewniczanka silna dzięki tradycji”.
W parku przy ulicy Nadrzecznej zamontowano stylową ławeczkę – pomnik z tabliczką pamiątkową pamięci Stefanii Zboińskiej,
głównej organizatorki szkolnictwa w powojennych Łagiewnikach. Stefania Zboińska,
nauczycielka przybyła do wsi Łagiewniki z

lubelskiego. To dzięki niej 15 listopada 1945
r., otwarto pierwszą szkołę przy ulicy Wrocławskiej 6.
Pomnik – ławeczka jest naszą propozycją, by w nowoczesny sposób upamiętnić
osobę, która wywarła znaczący wpływ na naszą lokalną historię i tradycję, na nas samych.
Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa stanie się zaczątkiem do tego by upamiętnić
więcej osób, które wywarły wpływ na nasze
życie, a których już nie ma wśród nas. Może
stworzymy „Mini aleję zasłużonych” dla naszej miejscowości, gminy, dla naszej lokalnej
społeczności?
Jeżeli macie Państwo propozycje, sugestie to czekamy na Wasz odzew.

Tymczasem zapraszamy do łagiewnickiego parku by przysiąść, odpocząć na ławeczce
Pani Stefanii.
Koło Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach
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XX Dzień Kresowiaka w Łagiewnikach.
28 lutego 2021 roku w gminie Łagiewniki odbyły się uroczystości
upamiętniające Kresowiaków i 81. rocznicę masowej wywózki
Polaków na Sybir, która rozpoczęła się 7 lutego 1940 roku.
W roku bieżącym, jaki i w poprzednim z powodu panującej
pandemii koronawirusa uroczystości były bardzo skromne
i ograniczyły się do Mszy Świętej i złożenia kwiatów
pod pomnikiem Kresowiaków.

W

roku bieżącym uroczystości miały
szerszy wymiar, bowiem dnia następnego 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
który został ustanowiony przez Sejm RP w
2011 roku.
O godzinie 11-tej rozpoczęła się uroczysta Msza Święta transmitowana online
za pomocą internetu, której przewodniczył
proboszcz ksiądz kanonik Grzegorz Staniewski. Modlił się wraz z wiernymi w intencji
Kresowiaków i żołnierzy Wyklętych. Ksiądz
na wstępie serdecznie przywitał parafian,
kresowiaków i zaproszonych gości. W czasie
mszy chór Canzona z Olesznej wykonał kilka
pieśni religijno-patriotycznych. Tak jak zawsze chór swoim śpiewem przeniósł widzów
i słuchaczy do innej, lepszej rzeczywistości.
Swój koncert pod kierunkiem Pauliny Pyckiej rozpoczął pieśnią „Polskie kwiaty”, aby
coraz bardziej wprowadzać nas w zadumę i
uniesienie poprzez utwory: „Co ojczyzna”,
„Tarczo”, „Modlitwa obozowa”, „Włóczęga”,
„Modlitwa Okudżawy”, „Orlątko”, „Jest
takie miejsce”, Gałąź brzózki”, „Modlitwa o
pokój” a kończąc wzruszającym wykonaniem
„Pożegnanie Ojczyzny” Ogińskiego. Podziękowaniem dla naszych artystów były gorące
brawa słuchaczy.
Po mszy św. pod Pomnikiem Kresowiaków delegacje gości złożyły kwiaty i znicze.
Jako pierwsi kwiaty i znicze złożyli Wójt
Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec ze swoim zastępcą Jackiem Mikusem a następnie:
senator Aleksander Szwed i poseł Marcin
Gwóźdź, Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa i Burmistrz Miasta i Gminy
Niemcza Jarosław Węgłowski, przedstawiciele Stowarzyszenia Kresowian z Dzierżoniowa, Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki Dobromiła Szachniewicz ze swoim
zastępcą Tomaszem Roszakiem, dyrektor
GOKBiS w Łagiewnikach Wioleta Wawrzyniak z Aliną Zamęcką, przedstawiciele Szkoły
Podstawowej w Łagiewnikach Emilia Ćwik
i Joanna Kwiędacz oraz dyrektorka Przedszkola „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach Dorota Zarzycka.
Następnie zebrani przeszli pod pomnik
Pamięci Narodowej przy kościele pw. św.
Józefa, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze

z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypadał następnego
dnia tj. 1 marca 2021 r.

W związku, że w gminie Łagiewniki Dzień
Kresowiaka obchodzony jest po raz dwudziesty przytoczę Państwu kilka zdań o historii
powstania tego wydarzenia na podstawie
książki „Gmina Łagiewniki – Przewodnik po
miejscach obecnych i nieobecnych” autorstwa Izabeli Beno, Tadeusza Szota i Iwony
Wochnik:
„Na terenach gminy Łagiewniki osiedlili się
mieszkańcy z dawnych terenów Polski wschodniej, południowo-wschodniej i centralnej, a także reemigranci z Rumunii. Pozostały tu również
nieliczne rodziny niemieckie.
Powojenne lata były niełatwe dla wszystkich. Część budynków i domów została zdewastowana, a w późniejszym czasie również
zniszczona przez szabrowników. Jednak mimo
niepewności i ograniczonych zasobów ludzie
podjęli wysiłek budowania społeczności tego
miejsca, które jak się później okazało stało się
ich drugą Ojczyzną. Po latach zacierały się
uprzedzenia do sąsiadów. Coraz częściej widzieliśmy wycieczki Niemców oglądających
dawne miejsca zamieszkania swoich rodziców
czy dziadków. Zanikały wzajemne podejrzenia
i wrogość. Również obecni mieszkańcy gminy
Łagiewniki coraz częściej wyjeżdżali na wschód,
by odwiedzić miejscowości i domy młodości,
które stawiali ich rodzice i dziadkowie. Jedna z nauczycielek w łagiewnickim gimnazjum,

mieszkanka Ligoty Wielkiej, widząc jak bardzo jej rodzice tęsknią za swoją dawną Polską,
chciała zorganizować w swojej miejscowości
spotkanie ludzi z Kresów oraz wystawę pamiątek z ich rodzinnych domów. Planowane
spotkanie nie odbyło się, jednak o swoim pomyśle, Pani Zofia Dąbrowska-Guzdek, bo o niej
mowa, opowiedziała w pokoju nauczycielskim.
Pomysł ten wzbudził duże zainteresowanie i
pytanie dlaczego chcesz zorganizować takie
spotkanie tylko dla mieszkańców Ligoty Wielkiej, a nie Kresowian z całej gminy Łagiewniki?
Inicjatywa zapaliła do działania. Współpracę przy wydarzeniu zadeklarowali p. Alina i
Wenancjusz Kowalscy, p. Beata i Leszek Sob-

czyńscy, p. Stanisława Stefanowska, p. Maria
Lenarczyk i p. Emilia Ćwik. Do współpracy
zaproszono ks. proboszcza Bogdana Czemplika, plastyczkę, dyrektorkę Domu Kultury p.
Alinę Kuźniecowską i technika, dźwiękowca p.
Roberta Bronowickiego oraz jeszcze kilka innych osób. Dzięki temu Zespołowi oraz zaangażowanym nauczycielom, uczniom, mieszkańcom, a także władzom samorządowym, w roku
2002 odbył się I Dzień Kresowiaka w Gminie
Łagiewniki. Po mszy św. w kościele goście
przenieśli się do łagiewnickiego Domu Kultury, aby zobaczyć przedstawienie w wykonaniu
uczniów miejscowej szkoły oraz przedszkolaków. Od samego początku w uroczystościach
uczestniczy Komendant Hufca im. Synów
Pułku hm. Ryszard Gacek wraz z harcerzami
oraz poczty sztandarowe szkół, OSP i organizacji społecznych. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnia chór „Canzona” z Olesznej.
Każdego roku to spotkanie jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Zmieniają się występujący, goście,
ubywa Kresowiaków, ale pamięć o historii ludzi
i miejsca pozostaje i jest przekazywana młodym
pokoleniom. Pamiętajmy o nich i ich trudnych
życiowych przejściach. Jesteśmy IM to winni”.
Tadeusz Szot
Fot. DOBA.PL

Wyprawki dla niemowlaków
z Gminy Łagiewniki

Od miesiąca listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy Łagiewniki
wprowadzono nowy zwyczaj wręczania przez Wójta Gminy nowo
narodzonym mieszkańcom naszej gminy wyprawek dziecięcych.

P

o raz pierwszy taka uroczystość odbyła się w dniu 15 grudnia. Wójt Gminy Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec wręczył
wyprawki rodzicom Hanny Amelii, Leny,
Stanisława i Franciszki. Piękne wyprawki z
napisami „Gmina Łagiewniki” i listami gra-

tulacyjnymi po raz pierwszy otrzymali rodzice czwórki nowo narodzonych w listopadzie
dzieci. 20 stycznia 2021 r. wyprawkę i list
gratulacyjny od Wójta otrzymali rodzice Zosi
natomiast 25 lutego 2021 r. wójt wręczył
wyprawki rodzicom szóstki nowonarodzo-
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nych dzieci Doroty, Zofii, Liliany, Tymoteusza, Marceliny i Antoniego. W tym samym
czasie w urzędzie odbywało się komisyjne
otwieranie ofert na budowę przedszkola przy
ulicy Łowieckiej. Jest dużą szansą, że te dzieci będą chodzić już do nowego przedszkola.
Zwyczaj wręczania wyprawek nowonarodzonym dzieciom będzie kontynuowany i co
miesiąc takie uroczystości będą odbywały się
w Urzędzie Gminy Łagiewniki.
Tadeusz Szot
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Kolędowanie w kościele pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Łagiewnikach.

Dzięki zaangażowaniu się wolontariuszy oraz
ludzi dobrej woli udało się zebrać wymaganą
liczbę głosów, dzięki czemu w naszej gminie
zostanie ufundowany przez Rząd RP maszt,
który wzbogaci miejsce odbywania się uroczystości patriotycznych. Chwilowo realizacja zadania została wstrzymana z powodu
pandemii, ale już nie możemy się doczekać
aż na maszcie zawiśnie flaga, a nasza gmina
stanie „Pod Biało-Czerwoną”.
Po raz kolejny w tym roku 31 stycznia zagrała u nas w Gminie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ramach 29 Finału udało
nam się zebrać 23.796,72 zł. Przed Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotek i Sportu na

Stało się już tradycją, że młodzież szkolna od wielu lat
w styczniu kolęduje w kościele pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Łagiewnikach.

W

tym roku 24 stycznia 2021 r. z powodu pandemii Covid-19 kolędowanie obyło się w bardzo okrojonym składzie.
Pod kierunkiem organisty pana Tomasza Bykowskiego i nauczycielki pani Joanny Kwiędacz zespół w składzie: Zuzanna Kwiędacz,
Maja Krawczyk, Karolina Miedziak, Natalia
Bykowska, Jan Bykowski, Jakub Wójcik i
Oskar Krawczyk śpiewał, grał kolędy i pastorałki, a tym samym młodzież uświetniła
niedzielną Mszę Świętą. Gościnnie pastorałkę zaśpiewała pani Teresa Bańkowska-Jendras. Na zakończenie Mszy Świętej ksiądz
Grzegorz Staniewski serdecznie podziękował
młodzieży i ich opiekunom za piękne kolędowanie w kościele.
Tadeusz Szot

25 osób 3 Drużyny Harcerskiej „Nadir”
w Olesznej, którzy w praktyce mieli okazję
zapoznać się z ideą braterstwa oraz zwyczajami obchodzenie Dnia Myśli Braterskiej w
innych krajach. Podsumowanie współzawodnictwa zastępów odbyło się w formie kominka online transmitowanego na stronie hufca.
Harcerze z naszej gminy zajęli 3 miejsce w
kategorii harcerzy starszych oraz 1 i 3 miejsce w kategorii harcerzy.
22 lutego to także okazja do uhonorowania osób zasłużonych dla naszej organizacji,
dlatego na ręce pwd. Doriana Szlachcica
został złożony w trakcie kominka list gratulacyjny od naczelniczki ZHP za owocnie pełnioną służbę drużynowego 3 DH „Nadir” w
Olesznej.

Betlejemskie Światło Pokoju
Jak co roku harcerze z naszego hufca przynieśli Betlejemskie
Światło Pokoju do kościołów oraz domów w gminie. W tym trudnym czasie pandemii, w zupełnie innych warunkach, ale także w
niezwykłych okolicznościach – to już 30 lat jak Światło z Betlejem
dociera do Polski.

Z

tej okazji został wybity pamiątkowy
medal 30-lecia BŚP w Polsce, który przekazany został kadrze naszego hufca, a
także wspierającym nas od lat przyjaciołom.
Na rewersie medalu znajduję się lampion
z harcerską lilijką oraz napis „Betlejemskie
Światło Pokoju 1991 2020”, natomiast na
awersie wygrawerowane są wszystkie hasła
jakie przyświecały każdej z 30 edycji. Tegoroczne hasło to „Światło służby”
Komenda Hufca jako wyraz podziękowania oraz docenienia wsparcie jakie otrzymują harcerze przekazał więc medale na ręce:
Wójta Gminy Łagiewniki Jarosława Tyńca,
Pani Dyrektor GOKBiS Wioletty Wawrzyniak oraz proboszczów – księdza Grzegorza
Staniewskiego, księdza Marka Mielczarka
oraz księdza Stanisława Kucharskiego.
Medale otrzymała także kadra hufca:
hm. Ryszard Gacek, hm. Andrea Wilk, phm.
Przemysław Kucharek, hm. Anna Filińska,
hm. Józef Filiński, hm. Zdzisław Pietracha,
pwd. Dorian Szlachcic oraz sam. Natalia Trela.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i dziękujemy za służbę na rzecz rozwoju harcerstwa w naszej gminie.

Dzień Myśli Braterskiej, to święto obchodzone 22 lutego - w dzień urodzin założycieli skautingu Roberta oraz Olave Baden-Powell - przez skautki i skautów na całym
świecie. Tegoroczne uroczystości w naszym
hufcu musiały w rzeczywistości pandemicznej przybrać nietypową formę. 27 lutego ponad 15 zastępów i 70 harcerzy uczestniczyło
w grze terenowej organizowanej w trzech
miejscowościach – Olesznej, Jordanowie
Śląskim oraz Strzelinie. W grze wzięło udział

Z inicjatywy instruktora phm. Przemysława Kucharka Gmina Łagiewniki zaangażowała się w akcje „Pod Biało-Czerwoną”.
Celem projektu jest godne upamiętnienie
zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920
roku. W ramach akcji mieszkańcy mogli oddawać głosy w interaktywnym głosowaniu.

Zalew Sieniawka

stoisku można było zaopatrzyć się w gadżety
i pamiątki WOŚP. Wolontariusze zbierali do
puszek pieniądze, ale większość darczyńców
bezpośrednio wpłacali drogą internetową na
konto sztabu. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom oraz ludziom dobrej woli, którzy
swoim zaangażowaniem złożyli się na tak
dobry wynik w tak trudnym czasie pandemii.

4 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Łagiewniki odbyło się spotkanie Wójta Jarosława Tyńca
i Zastępcy Wójta Jacka Mikusa z radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Grzegorzem Macko.
Rozmowy dotyczyły obecnych i przyszłych inwestycjach realizowanych na terenie gminy. Jedna z nich dotyczy zagospodarowania Trzcinowego Stawu (zalew
Sieniawka), który pełni funkcje retencyjne i
rekreacyjne. Rozmowy były także o przedsięwzięciach, które realizowane będą na
terenie gminy Łagiewniki dzięki środkom z
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Tadeusz Szot
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Wydarzenia w Domu Kultury
„Jak to dawniej bywało”- półkolonie zimowe z ZHP im. Synów Pułku w Łagiewnikach we współpracy z GOKBiS.
Tym razem nie w GOKBiS tylko w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach w dniach
11-15 stycznia 2021 r. odbyły się półkolonie zimowe dla dzieci z klas I-IV dla dwóch grup
po 12 osób. Był to cykl tygodniowych warsztatów, podczas których odbywały się ciekawe zajęcia dostosowane do wieku uczestników. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w
warsztatach czytelniczych, muzycznych, krawieckich, artystycznych, kulinarnych oraz
ruchowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.
_________________________________________________________________________
Dzień kobiet w konkursach on-line!
W związku z obchodzonym Dniem Kobiet Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i
Sportu w Łagiewnikach zaprosił wszystkich do konkursu „Kobieta, dziewczyna, panna,
białogłowa, dama, niewiasta, baba” w powiedzeniach lub przysłowiach o kobietach oraz
do zabawy literackiej „Zgadnij co to za postać kobieca”. W zabawie wzięła udział duża
grupa użytkowników facebooka. Nagrodzony wpis otrzymał 88 lajków. Natomiast w
zabawie „Zgadnij co to za postać literacka” wzięło udział 6 osób, które bezbłędnie odgadywały prezentowane postaci.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursach i zapraszamy do śledzenia naszego facebooka!
___________________________________________________________________________
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
„Dbaj o język i mów poprawnie, ładnie, wyraźnie oraz dokładnie, bo kto nie ćwiczy
często języka, ten się w mówieniu potem potyka”.
21 lutego obchodziliśmy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO. Święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. Ma służyć promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe
posługiwanie się nim w życiu codziennym. Język jest zasobem wyrazów, zwrotów oraz
form, które określane są przez reguły gramatyczne. Co więcej – jest on najważniejszą
wartością każdego narodu i świadectwem jego istnienia.
Wraz z grupą „Wesołe Tygryski” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Spotkanie miało na celu zwrócenia
uwagi na potrzebę dbania o język ojczysty, troskę o jego rozwój i trwanie.
___________________________________________________________________________
Walentynki w bibliotece – konkursy i zabawy online
Z tej okazji GOKBiS zorganizował konkurs dla dzieci na „Najpiękniejszą Walentynkę” oraz dla dorosłych naszych Czytelników, Miłośników książek wspólną książkową
zabawę walentynkową „KSIĄŻKOWE LOVE”. W dniach 12 i 15 lutego 2021 r. można
było przyjść do Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagiewnikach oraz naszych filii i wypożyczyć książkę niespodziankę o miłości.
Na każdego uczestnika konkursu oraz książkowej zabawy czekały słodkie upominki.
___________________________________________________________________________
Dzień Bezpiecznego Internetu
Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach włączyła się do akcji - Dzień Bezpiecznego Internetu, w tym roku pod hasłem: „Działajmy Razem!”.
Inicjatywa ma celu przede wszystkim propagowanie działań na rzecz bezpiecznego
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.
Gościnnie w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach z grupą „Wesołe Tygryski” oraz
„Ananasy” pogłębialiśmy wiedzę na temat zasad bezpiecznego korzystania z internetu,
zagrożeń w sieci oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
Dla urozmaicenia zajęć wprowadzone zostały zabawy ruchowe, np. „Jak utkać sieć
internetową” oraz kalambury „Co jeszcze można robić w internecie?”
Okazuje się, że nie siedząc przy klawiaturze komputera można się świetnie bawić
zdobywając wiedzę o internecie.
___________________________________________________________________________
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Dzień Bezpiecznego internetu w Szkole Podstawowej w Olesznej
W dniu 8.02.2021 w Szkole Podstawowej w Olesznej w ramach wspólnych działań
z GOKBiS w klasie I odbyła się lekcja biblioteczna. Tym razem inspiracją tego spotkania
był obchodzony w całym kraju Dzień Bezpiecznego Internetu
___________________________________________________________________________
„Wielkie Litery” w bibliotece
Szanowni Czytelnicy! Nasz księgozbiór ciągle się powiększa, również o nowości wydawnicze z DUŻĄ CZCIONKĄ wydawnictwa Prószyński i S-ka z serii „DUŻE LITERY”, które są polecane osobom słabowidzącym i seniorom, chronią wzrok i ułatwiają
czytanie. Do wyboru są powieści obyczajowe, sensacyjne i kryminały.
Polecamy i zapraszamy do biblioteki!
___________________________________________________________________________
Dzień Dinozaura
Gościnnie w Przedszkolu ,,Na Akacjowym Wzgórzu” świętowaliśmy Dzień Dinozaura. W zajęciach czytelniczo-animacyjnych uczestniczyły grupy: Stokrotki, Misiaczki, Żabki, Biedronki i Pszczółki. Dinozaury już dawno wyginęły, ale wciąż nie przestają
fascynować dzieci. Było głośne czytanie opowieści o dinozaurach, wyszukiwanie ciekawostek w książkach, a na koniec wszyscy na moment zamienili się w dinozaurów, by
uczestniczyć w wesołych zabawach.
___________________________________________________________________________
Dzień Dinozaura w Szkole Podstawowej w Olesznej
W dniu 26.02.2021 odbyło się spotkanie gościnnie w oddziale przedszkolnym kl. I z
okazji Dnia Dinozaura wspólnie z dziećmi przenieśliśmy się w erę dinozaurów opowiadając o nich rysując i śpiewając.
___________________________________________________________________________
Międzynarodowy Dzień Pisarzy
„Jak zostać pisarzem” - mogły dowiedzieć się dzieci, grupa zerówkowa Ananaski
podczas zajęć animacyjno-czytelniczych zorganizowanych przez pracowników GBP w
SP w Łagiewnikach. Wiadomo, że najważniejsza jest wyobraźnia i głowa pełna pomysłów.
___________________________________________________________________________
Biblioteka w Jaźwinie w nowej odsłonie
Od połowy lutego biblioteka i świetlica w Jaźwinie działają w nowej lokalizacji, w
budynku dawnej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza. Nowe regały z książkami,
kolorowe zabawki i wyposażenie stwarzają ciepły, radosny nastrój i zachęcają czytelników do odwiedzin. Częstymi, miłymi gośćmi są tu dzieciz sąsiadującego przedszkola. Dla nich w bibliotece odbyło się kilka zajęć czytelniczo- plastycznych. Obchodziliśmy Światowy Dzień Kota, poznaliśmy życie i zwyczaje prehistorycznych dinozaurów,
z okazji ich święta, czy dyskutowaliśmy na temat zalet bycia pisarzem.
Ze względu na pandemię Covid-19 i wynikające z niej ograniczenia, działalność świetlicy (warsztaty, wystawy) prezentowane są w sieci (FB). Pamiętamy też o ważnych
rocznicach, świętach i wydarzeniach- informacje zamieszczamy na facebookowym profilu biblioteki/świetlicy.
___________________________________________________________________________
Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 2021
Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach bierze udział w akcji Żonkile dla upamiętnieniem rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.
___________________________________________________________________________
V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady
W dniach 15 – 31 marca 2021 czytamy Jeżycjadę w Gminie Łagiewniki!
Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny bierze udział w Ogólnopolskim Czytaniu
Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz.
Chętne osoby chcące wziąć udział w akcji prosimy o kontakt tel. 74 89 39 397 lub
mail:
biblioteka@gokbis.pl. Czekamy na Wasze zgłoszenia!
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! CZYTAJCIE Z NAMI JEŻYCJADĘ!
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Dzień Kobiet w GOKBiS w Łagiewnikach
„MUZYKA JEST KOBIETĄ”, tak brzmiało motto tegorocznego
spotkania z okazji Dnia Kobiet.

T

ym razem z koncertem dla naszych
Pań wystąpił Pan Przemysław Kojs,
utalentowany młody pianista, uczeń PSM
im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu
wykonując utwory Sergiusza Rachmaninowa, Claudego Debussego, Franciszka Liszta i Fryderyka Chopina. Podczas koncertu
wystąpiły również młode pianistki, Judyta
Cenkier oraz Natalia Bykowska, uczestniczki
zajęć muzycznych, które odbywają się GOKBIS w Łagiewnikach prowadzone przez Panią
Paulinę Pycka. Koncert tradycyjnie otworzyła Pani Dyrektor GOKBIS w Łagiewnikach witając wszystkich obecnych, po niej
miłe i serdeczne życzenia dla wszystkich Pań
i tych zebranych w sali Gminnego Ośrodka
Kultury i tych, które śledziły koncert on-line, złożył Pan Wójt Gminy Łagiewniki. Po
tych serdecznościach odbył się zapowiedziany, przepiękny koncert w wykonaniu naszych
artystów. Spotkanie odbyło się zgodnie z
zachowaniem wszystkich wymogów reżimu
sanitarnego. Życząc Paniom dużo zdrowia,
zapraszamy już za rok z nadzieją, iż będziemy
mogli spotkać się w liczniejszym gronie.

20 stycznia 2021 r. w późnych godzinach popołudniowych
strażacy z OSP Łagiewniki wraz z OSP Bielawa przeprowadzili
ćwiczenia praktyczne na „Tamie” z użyciem sań lodowych.

C

elem ćwiczeń było doskonalenie
technik ratowniczych oraz przeprowadzenie działań w warunkach naturalnych
na lodzie. Ćwiczono poruszanie się po lodzie
przy pomocy sań lodowych, wyciąganie z
przerębli tonącego. Strażacy z Łagiewnik są
jedną z trzech jednostek w naszym powiecie
posiadający sanie lodowe wraz z przyczepką
oraz potrzebny do realizacji takiego zadania
ekwipunek. Organizatorami ćwiczenia byli
prezesi OSP Łagiewniki druh Rafał Hołyński
i z OSP Bielawa druh Dariusz Gortych. OSP
Bielawa posiada w swoich szeregach instruktora wodnego i to właśnie jego uwagi były
cenne dla ćwiczących strażaków.
Tadeusz Szot

Samochód dla OSP Ligota Wielka
5 marca 2021 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Dzierżoniowie odbyło się przekazanie lekkiego
samochodu kwatermistrzowskiego SLKw Volkswagen Transporter dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Wielkiej. Przekazania samochodu na ręce druhów OSP Ligota Wielka dokonał
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie bryg. Mariusz Piasecki.

J

ednocześnie Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie podziękował obecnym druhom
za wspólnie realizowane działania ratowni-

Strażacy z Łagiewnik i Bielawy wspólnie
ćwiczą na „Tamie” w Łagiewnikach
z użyciem sań lodowych.

czo-gaśnicze, wkład włożony w rozwój OSP i
życzył dalszych sukcesów.
Przekazany pojazd będzie wykorzystywany przez ochotników jako samochód ratow-

nictwa drogowego, co z pewnością podniesie
gotowość bojową jednostki, a także poziom
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łagiewniki.
W przekazaniu sprzętu uczestniczyli:
Komendant Powiatowy KP PSP w Dzierżoniowie - bryg. Mariusz Piasecki, Zastępca Komendanta Powiatowego KP PSP w
Dzierżoniowie - kpt. Sławomir Dudziński,
Wójt Gminy Łagiewniki - Jarosław Tyniec
oraz przedstawiciele OSP Ligota Wielka.
KP PSP Dzierżoniów

Potok Krzywula wyczyszczony.
Potok Krzywula mający swój bieg przez gminę Łagiewniki bardzo
szybko zarasta różną roślinnością i zamula się.

K

ompleksowe czyszczenie potoku było
przeprowadzone w 2009 roku a następnie w 2005 roku po remoncie Tamy.
Od kilku lat potok szybko zarastał i stwarzał
zagrożenie powodziowe dla Łagiewnik. Pomimo, że potok biegnie na terenach naszej
gminy to za jego stan i utrzymanie odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie – polska struktura organów administracji, która powstała 1 stycznia 2018 roku.
Częste interwencje Pana Jarosława Tyńca
Wójta Gminy Łagiewniki oraz Pani Dobromiły Szachniewicz Przewodniczącej Rady
Gminy u zarządcy potoku w sprawie jego
wyczyszczenia w końcu przyniosły oczekiwany skutek. Sprzyjająca pogoda w końcówce
2020 roku umożliwiła przeprowadzenie prac
związanych z wyczyszczeniem rzeki. Na pięciokilometrowym odcinku potoku od Tamy
do ujścia, w tym kilometr biegnący przez
Łagiewniki, prace prowadziła wyłoniona w
przetargu przez Wody Polskie firma PPUH
EWEL-BART Grzegorz Kula z/s w Skroszowie. Nasza „Krzywula” wygląda teraz pięknie.
Starajmy się nie zanieczyszczać jej a może
ona odwdzięczy się nam i ponownie będzie
możliwość łapania w niej raków i ryb, jak to
było jeszcze na początku lat sześćdziesiątych.
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Jak poradzić sobie z segregacją odpadów?
- ZUK Sp. z o.o. pomaga rozwiać wątpliwości
Segregacja odpadów nastręcza Ci trudności? Nie wiesz, gdzie
wyrzucić np. zużyte chusteczki czy też koperty bąbelkowe?
Na pewno każdy z nas niejednokrotnie miał wątpliwości
co zrobić z danym odpadem.

N

iestety o tym, że w naszej Gminie
mamy problem z prawidłową segregacją odpadów świadczy zawartość naszych
kontenerów na odpady. Przykładowo do pojemnika z papierem trafiają tworzywa sztuczne, a w odpadach zmieszanych lądują z kolei
śmieci, które można poddać recyklingowi.
Takie podejście do segregacji wpływa negatywnie nie tylko na środowisko naturalne, ale
i na cenę jaką płacimy za wywóz odpadów.

Zasady segregacji odpadów nie są łatwe,
dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców ZUK Sp. z o.o. w Łagiewnikach
stworzył wyszukiwarkę, która rozwieje wątpliwości jak poprawnie segregować odpady.
Dzięki temu udogodnieniu mieszkańcy naszej Gminy w przystępny sposób będą mogli
sprawdzić, gdzie wyrzucić odpady, których
segregacja sprawia problemy. Jak skorzystać
z wyszukiwarki?
Wystarczy odwiedzić stronę internetową ZUK Sp. z o.o. www.zuk-lagiewniki.pl
następnie kliknąć w ikonę „Jak segregować?
Wyszukiwarka” (w menu po lewej stronie).
Potem należy już tylko wpisać (lub wybrać)
szukane hasło i dowiedzieć się, gdzie wyrzucić dany odpad. Wyszukiwarka powstała dla
mieszkańców i z myślą o nich każdy może ją
współtworzyć. W jej bazie znajduje się obecnie ponad 800 różnego rodzaju produktów.

Jeśli jednak ktoś nie znajdzie tam interesującego go odpadu, wystarczy przesłać informację do ZUK i zgłosić sugestię, aby dodać
go do wyszukiwarki. Każde zgłoszenie zostanie zapisane i zweryfikowane. Po zakwalifikowaniu odpadu do odpowiedniej frakcji,
znajdzie się on na liście wyszukiwania.
Mamy nadzieję, że dzięki zastosowaniu
do wyszukiwarki odpadów wspólnie zadbamy
zarówno o środowisko naturalne, jak i naszą
piękną Gminę.

Mistrzostwa Dolnego Śląska w Judo
w Łagiewnikach
20 lutego 2021 r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach odbyły się II Mistrzostwa
Dolnego Śląska w judo. Na tatami mieliśmy okazję zobaczyć
ponad 270 zawodników i zawodniczek z całego województwa
występujących w 5 kategoriach wiekowych i kilkudziesięciu
kategoriach wagowych.

U

prawnione do udziału w zawodach
były zarówno dzieci z rocznika
2009 do Juniora oraz Mastersów. Podstawowym wymogiem jest bycie judoką klubu
zrzeszonego w Dolnośląskim Związku Judo.
Powrót do cyklicznego rozgrywania Mistrzostw Dolnego Śląska w judo jest bardzo
ważny dla rozwoju tej dyscypliny sportu w naszym województwie. Jest to okazja do spotkania
i integracji całego środowiska. Młodzi judocy
mogą poznać, zainspirować się i posłuchać rad
od bardziej doświadczonych oraz utytułowanych na szczeblu międzynarodowym kolegów.
O godz. 10:00 po rozgrzewce zawodników
nastąpiło otwarcie zawodów. Prowadzący zawody Michał Zamęcki powitał zaproszonych

gości oraz przedstawił program zawodów.
Turniej rozpoczął się od oficjalnego otwarcia przez Wójta Gminy Łagiewniki Jarosława Tyńca oraz V-ce prezesa Dolnośląskiego
Związku Judo Zbigniewa Zamęckiego. Obaj
Panowie zadeklarowali chęć współpracy i
wspólnej organizacji wydarzenia w kolejnych
latach.
Po części oficjalnej na tatami pojawili się
pierwsi zawodnicy. Kilkadziesiąt zawodniczek
i zawodników walczyło w Łagiewnikach o tytuły mistrzowskie.
Organizatorami zawodów byli: Gmina
Łagiewniki, KS Judo Tigers oraz Dolnośląski
Związek Judo.
Tadeusz Szot

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
dla Gminy Łagiewniki
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8 grudnia minister Michał Dworczyk poinformował o rekordowej
bezzwrotnej dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych dla Gminy Łagiewniki w kwocie 6.500.000,00 zł.

Plan wykorzystania pomocy to:
• Kwota 6.000.000,00 zł przeznaczona
zostanie na „Budowę przedszkola gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
i parkingiem”. Procedura wyłonienia
wykonawcy przedszkola rozpoczęła się
w miesiącu marcu.
• Kwota 500.00,00 przeznaczona zostanie na budowę chodnika w ciągu dróg
gminnych, ul. Truskawkowa, ul. Sportowa
i ul. Łowiecka w m. Łagiewniki. Długość
chodnika – ok. 1330 mb o szerokości
2,0 m. Chodnik stanowić będzie dostęp

do prężnie rozwijających się terenów
mieszkaniowych oraz rekreacyjnych. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości życia,
bezpieczne dojście do szkoły, przedszkola,
obiektów użyteczności publicznej tj. ośrodek zdrowia i Urząd Gminy.
• Jeszcze jedna inwestycja, ale realizowana
przez Powiat Dzierżoniowski na terenie
naszej gminy to przebudowa przepustu w drodze powiatowej 1989D Oleszna - Piotrówek w gminie Łagiewniki za
500,000.00 zł.

Pięknieje nam Szkoła Podstawowa
w Łagiewnikach
Przerwę w nauczaniu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łagiewnikach spowodowaną pandemią Covid-19
wykorzystano dla poprawy estetyki i lepszej funkcjonalności
placówki. Sala gimnastyczna przy szkole zwana od kilku lat
„małą” wymagała remontu bowiem parkiet na sali przez lata
użytkowania został bardzo zniszczony.

Z

inicjatywy Pana Jarosława Tyńca
Wójta Gminy Łagiewniki czyniono
starania nad przywróceniem świetności parkietu. W końcu udało się. Zadania „reanimacji” podłogi podjął się Pan Grzegorz Suda
właściciel dzierżoniowskiej firmy parkieciarskiej. Na początku stycznia parkiet na sali
lśnił jak nowy. Koszt prac to kwota prawie 15
tys. zł. Aby sala wyglądał jak dawniej to potrzeba jeszcze ok. 20 tys. zł na pomalowanie
i drobne remonty sali.
Następne ciekawe zadanie, które zostało
zrealizowane w szkole to realizacja zadania

wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu”. W połowie 2020 roku
Wójt Gminy Łagiewniki Pan Jarosław Tynie podpisał umowę dotacji na zrealizowania tego zadania w szkołach z naszej gminy.
Za kwotę dotacji w wysokości 25.000,00
i 6.250,00 zł środków własnych urządzono jadalnię i zaplecze kuchenne dla dzieci,
którzy będą spożywać posiłki w szkole. Pomieszczenie, w którym był kiedyś pokój nauczycielski połączono poprzez wyburzenie
ściany z pomieszczeniem, w którym wiele lat
temu był pokój mieszkalny woźnego. Całość

po położeniu nowej praktycznej i estetycznej
podłogi oraz pomalowaniu pomieszczeń już
po feriach zimowych służyć będzie naszym
dzieciom. Szkoła będzie nam pięknieć, bo
plany, jakie ma Pani Mariola Początek dyrektorka szkoły i gospodarność naszego wójta jest takim pewnikiem, że wkrótce napiszę
Państwu o realizacji nowych zadań.
Tadeusz Szot

Gmina Łagiewniki złożyła w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
wniosek o dofinansowanie zadania pn. Modernizacja-remont sali wiejskiej
w m. Ligota Wielka. Zaplanowany zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt
prac to ok. 78 tysięcy złotych, w tym planowane dofinasowanie to 30 tysięcy.
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Hu hu ha, zima z kodowaniem nie jest zła
W dniach 8-12 lutego w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia
w ramach projektu edukacyjnego „Hu hu ha, zima z kodowaniem
nie jest zła”.

T

o był bardzo pracowity i zarazem bardzo ciekawy i ekscytujący tydzień,
bo nasze przedszkolaki uwielbiają takie wyzwania!!! Oj, działo się dużo. W trakcie tego
tygodnia dzieci wykonywały zadania od
Pani Zimy z elementami kodowania. Pracowaliśmy na matach do kodowania z kolorowymi kubeczkami i krążkami, a także z
Genibotem i Ozobotem. Dostaliśmy także zadania sprawdzające naszą sprawność
fizyczną, rytmiczność oraz umiejętność
współpracy w grupie. Dzieci dowiedziały się,
jak wygląda życie na obu biegunach Ziemi.
Wszystkie grupy wykonały zadania perfekcyjnie z wielkim zaangażowaniem i radością.
Czekamy z niecierpliwością na następny
projekt!!

Wydarzenia w Szkole Podstawowej
W miesiącu styczniu w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd
i Pastorałek „Żywiecka Pastorałka” brał udział nasz uczeń
Krzysztof Juraszek, który zajął III miejsce. Składamy serdeczne
gratulacje dla Krzysztofa za zajęcie III miejsca i rozsławianie
naszej szkoły.

R

ównież w styczniu na placu zabaw
przy Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II zostały zamontowane nowe elementy. Elementy zakupiono w ramach
projektu „ABC Przedszkolaka - wsparcie,
rozwój, integracja”. Wkrótce wiosna i na nowych elementach będą ćwiczyć i bawić się
nasze dzieci.
Po raz kolejny uczniowie klas sportowych II i VI Szkoły Podstawowej im.
JP II w Łagiewnikach uczestniczyli 18 lutego 2021 roku w szkoleniu narciarskim

w ramach projektu „Narty Dzieciom”.
W stacji narciarskiej Lądek Zdrój, dzieci pod
okiem doświadczonych instruktorów uczestniczyły w szkoleniu narciarskim, mającym na
celu naukę i doskonalenie jazdy na nartach.
Wszyscy uczniowie zrobili ogromne postępy,
przełamali swój strach i „złapali bakcyla narciarstwa”. Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy
na nartach na stałe wpiszą się w program
aktywnych zajęć wychowania fizycznego i
za rok uczniowie klas sportowych powrócą
na stok, aby doskonalić swoje umiejętności...

Ideą przedsięwzięcia „Narty Dzieciom” było
zaoferowanie naszym uczniom aktywnego,
całodniowego pobytu na nartach. Opiekunami grupy były Agnieszka Juraszek, Wioletta Patyk i Joanna Kwiędacz.
8 marca w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Łagiewnikach odbyło się długo
wyczekiwane Ślubowanie Klas Pierwszych.
Uczniowie wspólnie zaprezentowali taniec, wiersze oraz piosenki.
Zaproszeni goście - Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec, Dyrektor Mariola
Początek oraz Wicedyrektor Emilia Ćwik z
dumą podziwiali występy małych artystów.
Serdeczne podziękowania dla Pana Wójta, który przygotował dla dzieci prezenty
oraz pyszny tort. Podarował także tulipany
wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet oraz
Radzie Rodziców, która ufundowała birety i
dyplomy.
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Ruszają konsultacje społeczne Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łagiewniki
Najbliższe lata to dla naszej Gminy czas przemian społecznych,
gospodarczych i przestrzennych. Stanie się to za sprawą m.in.
planowanych inwestycji komunikacyjnych, w tym przede wszystkim linii kolejowej łączącej Gminę Łagiewniki z Wrocławiem oraz
projektowanej drogi ekspresowej S8. Odpowiedzią na te zmiany
ma być wizja rozwoju przestrzennego Łagiewnik. Na podstawie
wizji powstanie nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – podstawowy dokument będący
fundamentem planowania przestrzennego w Gminie.

W

izja rozwoju Gminy oraz stworzone
na jej podstawie Studium będą wypracowywane wspólnie z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych. Proces konsultacji podzielony został na następujące etapy:
1. Spotkania otwarte dla mieszkańców (marzec-kwiecień 2021 r.). Przewidziano 8
spotkań on-line dla mieszkańców miejscowości położonych na terenie Gminy. Spotkania będą miały na celu m.in. poznanie
potrzeb i oczekiwań związanych z zamieszkiwaniem w Gminie Łagiewniki: identyfikację miejsc ważnych dla społeczności,
omówienie obecnej sytuacji planistycznej
Gminy, przybliżenie mieszkańcom znaczenia dokumentów takich jak Studium i Plan

miejscowy, a także składanie wniosków do
Studium przez mieszkańców. Spotkania
odbędą się: 22 marca Łagiewniki, 23 marca Oleszna, 25 marca Słupice, Młynica i
Domaszów, 29 marca Jaźwina, Stoszów,
Kuchary, Janczowice i Uliczno, 30 marca
Sieniawka, Mniowice i Ratajno, 31 marca Ligota Wielka i Przystronie, 6 kwietnia Radzików, Sokolniki i Trzebnik oraz 7
kwietnia Sienice,
2. Warsztaty konsultacyjno-diagnostyczne
“Gmina Łagiewniki 2030” (koniec kwietnia 2021 r.), mające na celu wypracowanie
wizji Gminy jako całości oraz poszczególnych strategicznych miejsc.
3. Warsztaty konsultacyjno-projektowe (ko-

niec maja 2021 r.), zakładające pracę nad
wybranymi elementami Studium, a także
dyskusję nad opracowanymi rozwiązaniami dla poszczególnych miejsc. Warsztaty
będą służyć wypracowaniu rekomendacji do Studium oraz dla projektanta drogi
ekspresowej.
4.Otwarte spotkanie podsumowujące konsultacje (koniec czerwca 2021 r.). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną
wyniki prac powstałych na podstawie m.in.
wytycznych ze spotkań z mieszkańcami i
diagnozy potrzeb.
Zapraszamy do wzięcia udziału we
wszystkich etapach konsultacji. Wyraź opinię na temat rozwoju przestrzennego Gminy
Łagiewniki!
Szczegóły, w tym terminy konsultacji, na:
www.lagiewniki.pl

Konsultacje społeczne realizowane są w ramach projektu pn. „Nasza Przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”
realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi.
Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek znalazł autentyczne
znaczenie istnienia, aby człowiek żył pełnią własnego życia:
aby Człowiek żył z Boga i w Bogu.
Jan Paweł II

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy naszym mieszkańcom
szczere życzenia pokoju, wiary i miłości.
By nadchodzący czas był przepełniony
radością i odpoczynkiem,
który doda sił i zmotywuje do podejmowania
kolejnych wyzwań,
a nadchodząca wiosna wypełni słońcem
Państwa życie osobiste i zawodowe.
Przewodnicząca Rady
Gminy Łagiewniki
Dobromiła Szachniewicz

Wójt Gminy Łagiewniki
Jarosław Tyniec

