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Z przodu zabytkowy ciągnik rolniczy 
ZETOR prowadzony przez Walde-

mara Tokarskiego. Dalej idzie Starosta i Sta-
rościna Dożynek 2021 Danuta Piwowarczyk 
z Jaźwiny i Paweł Kondrakiewicz z Sienic oraz 
gospodarz dożynek Wójt Jarosław Tyniec z 
żoną Wiolettą wraz z zaproszonymi gośćmi. 
Za nimi kolorowy korowód delegacji sołectw 
z pięknymi wieńcami wykonanymi ze zbóż, 
kwiatów i ziół z tegorocznych zbiorów. Cały 
dożynkowy korowód skierował się pod scenę 
koncertową przy Tamie. Konferansjerka Pani 
Alina Zamęcka powitała gości oraz delegacje 
sołectw dokładnie przedstawiając każdą z 
nich. Delegacje sołectw z Gminy Łagiewniki 
złożyli swoje wieńce dożynkowe w centralnej 
części placu a było ich trzynaście. Pani Alina 
Zamęcka powitała starostów dożynek, go-
spodarza wójta Jarosława Tyńca z małżonką 
oraz gości: Panią Irenę Łukalską reprezentu-
jącą ministra Michała Dworczyka, wicewoje-
wodę dolnośląskiego Pana Jarosława Kresę, 
Pana Dariusza Gortycha reprezentujące-
go Senatora RP Pana Aleksandra Szweda, 

posłankę na Sejm RP Panią Monikę Wieli-
chowską, Pana Grzegorza Kosowskiego Sta-
rostę Dzierżoniowskiego, Burmistrza Miasta 
i Gminy Niemcza Pana Jarosława Węgłow-

skiego, Panią Dobromiłę Szachniewcz Prze-
wodniczącą Rady Gminy Łagiewniki, Za-
stępcę Wójta Pana Jacka Mikusa z małżonką 
oraz przedstawicieli placówek oświatowych, 
zakładów budżetowych, radnych, sołtysów i 
stowarzyszeń działających na terenie gminy. 

Następnie ze sceny Pan Jarosław Tyniec 
w swoim krótkim wystąpieniu podziękował 
rolnikom za tegoroczne plony i pozdrowił 
wszystkich, którzy przyczynili się do szybkie-
go i sprawnego zebrania płodów rolnych.   

O godz. 15.00 rozpoczęła się polowa 
msza święta, którą sprawował ks. Kanonik 
Grzegorz Staniewski. Oprawę muzyczną 
mszy zapewniły chóry Canzona i Legato. Na 
organach grał Tomasz Bykowski. Po mszy św. 
rozpoczął się ceremoniał dożynkowy. Jako 
pierwsi tradycyjny bochen chleba wraz z wi-
nem gronowym na ręce gospodarza dożynek 
wójta Jarosława Tyńca złożyli starostowie 
Danuta Piwowarczyk i Paweł Kondrakie-
wicz. Następnie chleb z tegorocznych zbio-
rów na ręce gospodarza składały delegacje 
wszystkich sołectw. Po ceremonii dożynko-
wej zabierali głos zaproszeni goście. Gospo-
darz gminy Pan Jarosław Tyniec podziękował 
wszystkim za złożone dary oraz częstował 
zebranych chlebem z tegorocznych zbiorów, 
wraz ze Starostą i Starościną Dożynek. Nie-

Dożynki Gminne w Łagiewnikach
W sobotę 21 sierpnia 2021 roku na łagiewnickiej „Muszelce” od-
były się Dożynki Gminy Łagiewniki. Korowód dożynkowy wyru-
szył z placu rekreacyjnego pod scenę koncertową „Muszelkę”.
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Gmina Łagiewniki po raz trzeci gości 
Bach Festival Świdnica. Pierwszy 

raz spotkanie z tym pięknym wydarzeniem 
mieliśmy w roku 2018 w Olesznej. Koncerty 
odbyły się w kościele i na cmentarzu w za-
bytkowej kaplicy. W roku ubiegłym tak, jak 
i w tym koncert „Śniadanie na Trawie w Ła-
giewnikach” mieliśmy w Łagiewnikach.

O godzinie 11-tej gości i słuchaczy powi-
tała Wioleta Wawrzyniak Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu i 
Paulina Pycka dyrygentka chóru „Canzona” 
z Olesznej. 

W murach kościoła św. Józefa mogli-
śmy wysłuchać: Beethoven Trio smyczkowe, 
Boccherini Mozart kwartety fletowe.

Koncert odbył się w kościele, który 
przed laty był częścią Pocysterskiego Ze-
społu Klasztornego w Łagiewnikach przy ul. 
Nadrzecznej 27 a śniadanie pod namiotami 
było w pięknych ogrodach udostępnionych 
przez właścicieli pałacu Państwo Magdalenę 
i Przemysława Najdków. Pan Przemysław, 
jako wytrawny cukiernik poczęstował mu-
zyków i gości wspaniałym tortem własnego 
wypieku.

Podziękowania należą się wykonawcom 
oraz lokalnym instytucji i firmom, dzięki któ-
rym to wydarzenie mogło być zorganizowa-
ne. Dziękujemy Panu Wójtowi Jarosławowi 
Tyńcowi i Gminie Łagiewniki, ks. Grzego-
rzowi Staniewskiemu, Zakładowi Usług Ko-
munalnych, dyrektor Wiolecie Wawrzyniak 
i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, 
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach. Specjalne 
podziękowania należą się Państwu Przemy-
sławowi i Magdalenie Najdek (właścicielom 
kompleksu pocysterskiego) za udostępnie-
nie parku oraz za pyszny tort. Za przygoto-
wanie poczęstunku Pani Andrei Kowerko 
i Sali „Zielone Zacisze” w Łagiewnikach. 
Za przybycie na koncert serdecznie dzięku-
jemy wszystkim gościom i melomanom. 

Tadeusz Szot

„Śniadanie na Trawie” 31 VII 2021 r. 
w Łagiewnikach.
W ramach 22. Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy w sobotę 
31 lipca 2021 r. w kościele  pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w 
Łagiewnikach odbył się koncert „Śniadanie na Trawie” w Łagiew-
nikach.
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spodzianką był występ „Wesołych gosposi” z 
Jaźwiny, które w swoich przyśpiewkach za-
bawnie przypinały „łatki” gminnym urzędni-
kom.

Rozpoczęła się część zabawowa dożynek 
taka jak konkurs dojenia krowy, wiedzy rolni-
czej czy młócenie zboża cepem. Dzieci miały 
możliwość zabawy przed sceną uczestnicząc 
w animacjach z grupą Animatoria. 

Nadszedł czas na występy zaproszonych 
artystów. Jako pierwszy wystąpił Mateusz 
Subocz – uczestnik programu The Voice 
Kids, który wykonał kilka bardzo nastrojo-
wych piosenek. Nastąpiła krótka przerwa, 
bowiem do występu przygotowywała się 
gwiazda wieczoru zespół WEEKEND. Punk-
tualnie o godz. 20.00 w kręgach dymu ze-
spół z solistą Radkiem Liszewskim pojawił 
się na scenie. Nastąpił wybuch euforii przez 
zgromadzoną przed sceną. To właściwie było 
wspólne śpiewanie, bo na nagranym filmie 
wykonawcy prawie nie słychać tylko naszych 
łagiewnickich wokalistów.   

Oklaski i las rąk w górze potwierdza, że 
zabawa była świetna a dobór zespołów na do-
żynki trafiony w dziesiątkę. Występ zespołu 
nie był ostatni, bowiem po chwili rozpoczę-
ła się zabawa dożynkowa na szachownicy z 
„koncertem na życzenie”, która poprowadził 
Pan Robert Bronowicki. Zebrani dożynkowi 
goście nie tylko słuchali występów. Można 
było dobrze zjeść i coś wypić na licznych 
stoiskach. Na stoisku LKS Zieloni serwowa-
no różnorakie napoje a na stoiskach zorga-
nizowanymi przez Sołectwa, Koła Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszenia z gminy Łagiew-
niki można było popróbować regionalnych 

potraw. Dzieci miały wielką frajdę na wielu 
różnych urządzeniach do zabawy. Zaproszeni 
goście biesiadowali pod specjalnie do tego 
przeznaczonym namiotem. Organizacja 
takiego wielkiego przedsięwzięcia wymaga 
wielu pracy i trudu. Wykonanie dekoracji, 
kilkudziesięciu dożynkowych przypinek ze 
zboża i oraz wielu innych prac wymagało 
dużo zaangażowania i poświęcenia. W tym 
miejscu należą się podziękowania dla or-
ganizatorów dożynek Gminnego Ośrodka 
Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach 
na czele z Dyrektor Wioletą Wawrzyniak i 
pracownikami. Brały też udział wolontariusz-
ki z grupy wolontariackiej  działającej przy 
GOKBiS. Słowa uznania należą się obsłudze 
technicznej uroczystości, którą sprawowali 
Pan Robert Wszół i Robert Bronowicki.

Finansowo organizację dożynek wspo-
mogli darczyńcy, wśród których znaleźli się: 
•	 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Łagiewnikach,
•	 PAT-BET Piotr Adam Tadeusiak,
•	 Juliusz Jatczak „Arka Vet”,
•	 AGROTIM Łagiewniki,
•	 AW MOTORS Agnieszka i Paweł Wroży-

na,
•	 Piekarnia Rodzinna TYNIEC,
•	 Bank Spółdzielczy w Kobierzycach,
•	 Gospodarstwo rolne Jarosław Tyniec,
•	 ZAMEH Łagiewniki,
•	 JAŚMA Jan Jakubowski,
•	 MODA RAVEN Jacek Szkarłat,
•	 Kostka Brukowa – Juraszek,
•	 Sklep Spożywczo-Przemysłowy Krystyna i 

Ryszard Mechedin, 

•	 Gospodarstwo rolne Piotr Tyniec,
•	 Indywidualne Gospodarstwo Rolne Kata-

rzyna i Bogdan Chmielniccy,
Gmina Łagiewniki. Po mszy św. ksiądz i ze-

brani wierni przeszli pod pomnik przy kościele  
pw. Św. Józefa. Przedstawiciele władz sa-
morządowych Gminy Łagiewniki i miej-
scowych instytucji złożyli kwiaty i zapalili 
znicze. Rozpoczął Jarosław Tyniec Wójt 
Gminy Łagiewniki ze swoim zastępcą Jac-
kiem Mikusem następnie przewodniczą-
ca Rady Gminy Łagiewniki Dobromiła 
Szachniewicz z zastępcami Tomaszem Ro-
szakiem i Markiem Milewskim oraz rad-
nym Pawłem Kondrakiewiczem. Znicze  
i kwiaty złożyli również Dyrektor GOKBiS  
w Łagiewnikach Wioleta Wawrzyniak  
z Maciejem Wawrzyniakiem prezesem ZUK 
Sp. z o. o. w Łagiewnikach, Barbara Do-
rużyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Olesznej oraz Kierownik GOPS-u  
Lucyna Torbus. 230. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja nasz sejm upamiętnił   
i ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji  
3 Maja.

To wydarzenie dało nadzieję całym poko-
leniom Polaków. Wspominanie Konstytucji 
było zakazane w  czasie zaborów, zniesione 
w 1951 roku w epoce stalinizmu a margina-
lizowane w okresie PRL-u.

Nie możemy zapominać też o Polakach 
za granicą. W niedzielę 2 maja świętowaliśmy 
Dzień Flagi RP i Polonii. Niech barwy naro-
dowe w  naszych oknach staną się wyrazem 
godności, solidarności i dumy, że jesteśmy 
Polakami.    

 Tadeusz Szot
Za nim rozpoczął się koncert w Gmin-

nym Ośrodku Kultury Bibliotek i 
Sporu w Łagiewnikach w trosce o bezpie-
czeństwo mieszkańców, dzięki staraniom 
Wójta Gminy Łagiewniki Jarosława Tyńca zo-
stał uruchomiony mobilny punktu szczepień. 
Już przed godziną 10:00 ustawiła się kolejka 
chętnych do szczepień. Na placu przed bu-
dynkiem grupa kilku antyszepionkowców 
starała się zakłócić szczepienia. Przez mega-
fon głosili swoje argumenty zniechęcające do 

szczepień nie zważając na to, że nikt ich nie 
słucha. Długa kolejka do punktu stała spo-
kojnie. Wszyscy chętni tj. 110 osób mogli się 
zaszczepić przeciwko COVID-19 jednodaw-
kową szczepionką firmy Johnson&Johnson. 
Dodam tylko, że zakontraktowanych było 
100 dawek. 10 dawek dowieziono w trybie 
awaryjnym, aby nikt nie odszedł niezaszcze-
piony. Szczepionka jest ogromną szansą na 
uodpornienie społeczeństwa na zakażenie 
oraz zdobycie kontroli nad transmisją wirusa 

SARS-CoV-2. Osoby zaszczepione zapro-
szone zostały na poczęstunek zorganizowany 
na placu zabaw przy ul. Nadrzecznej w pobli-
żu trwającego Bach Festival Świdnica.

Tadeusz Szot

Mobilny punkt szczepień w Łagiewnikach.
Przy okazji koncertu „Śniadanie na Trawie” w Łagiewnikach w 
ramach 22. Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy w sobotę 31 lipca 
2021 r. postanowiono zainteresowanym pomóc zaszczepić się 
przeciwko Covid-19. 
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W tym roku uroczystość miała szer-
szy wymiar, bo oprócz Biegu Pa-

mięci w dniu 15 sierpnia przypadają jeszcze 
dwa święta - jedno kościelne, czyli Wniebo-
wzięcie Najświętszej Maryi Panny, inaczej 
Matki Boskiej Zielnej, a drugie państwowe, 
tj. Święto Wojska Polskiego a zarazem 101. 
Rocznica Bitwy Warszawskiej. O godz. 11.00 
rozpoczęła się msza święta w kościele pw. św. 
Józefa w Łagiewnikach, którą odprawił pro-
boszcz ks. Grzegorz Staniewski. 

Po mszy pod pomnikiem „Poległym za 
Ojczyznę” odśpiewano hymn Polski i roz-
poczęło się składanie kwiatów. W pierwszym 
szeregu delegacja Urzędu Gminy Łagiew-
niki, której przewodniczył Wójt Gminy Pan 
Jarosław Tyniec, następnie kwiaty złożyli 
delegacje: Szkoły Podstawowej w Łagiewni-
kach, Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek 
i Sportu w Łagiewnikach oraz Zakładu Usług 
Komunalnych. 

Na placu rekreacyjnym trwały przygoto-
wania do biegu. Zapisywano chętnych, wy-
dawano koszulki i numery startowe. Zaraz po 

uroczystościach pod pomnikiem na linii star-
tu stanęło prawie 100 zawodników w wieku 
od 3 do 80 lat z czterech pokoleń. Punktual-
nie o godz.12-tej hm. Ryszard Gacek dał sy-
gnał startu. Bieg miał swój początek na placu 
rekreacyjnym przy ul. Nadrzecznej i pro-
wadził ulicami pod scenę koncertową „Mu-
szelka” przy ul. Sportowej, gdzie była meta 
biegu. Nie miejsce zajęte na mecie się liczy, 
lecz sam udział w biegu i jak powiedział hm. 
Ryszard Gacek wszyscy uczestnicy biegu są 
zwycięzcami. W Łagiewnikach zorganizowa-
no bieg - honorowy na dystansie 1963 m. Na 
mecie każdy z uczestników otrzymał medal i 
torbę a w niej materiały edukacyjne i gadże-
ty. Po biegu uczestnicy zostali zaproszeni na 
poczęstunek. W latach poprzednich bieg był 
organizowany w marcu i towarzyszył przypa-
dającemu 1 marca Narodowemu Dniu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych ustanowionym w 
2011 roku. W roku bieżącym ze względu na 
pandemię Covid-19 został przeniesiony na 
sierpień.

Tadeusz Szot

IX Bieg Tropem Wilczym 15 sierpnia 2021 r. 
w Łagiewnikach
Po raz piąty gmina Łagiewniki przyłączyła się do ogólnopolskiej 
akcji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wydarzeniu towarzyszyła ostatnia z 
serii konsultacji w ramach realiza-

cji projektu pod nazwą „Nasza Przestrzeń. 
Konsultacje dokumentów planistycznych na 
wsi i w małych miastach”, podczas którego 
zaprezentowano rezultaty konsultacji: wyniki 
prac mieszkańców i diagnozy potrzeb miesz-
kańców gminy Łagiewniki.

Zdjęcia GOKBiS i DOBA.PL

Noc Świętojańska
Tradycja Nocy Świętojańskiej, warsztaty wicia wianków i pusz-
czania ich na wodę, poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci, 
piękna ludowa muzyka i radosna, biesiadna atmosfera powitanego 
właśnie lata - tak upłynęła „Noc Świętojańska”, zorganizowa-
na przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu, Gminę 
Łagiewniki oraz Towarzystwo Świętojańskie, nad malowniczym 
Stawem Trzcinowym w Sieniawce 24 czerwca 2021 r. 
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Było to największe powstanie przeciw-
ko niemieckim okupantom w Euro-

pie. Niezwykłe poświęcenie i bohaterstwo 
warszawiaków pozwoliło walczyć z bardzo 
dobrze uzbrojonym i licznym wrogiem przez 
63 dni. 1 sierpnia każdego roku nie tylko 
Warszawa przypomina o swoich bohaterach, 
ale czci Ich cała Polska. Jak co roku tak i w 
tym w Łagiewnikach o godz. 17:00 na mi-
nutę zamarł cały ruch. Po tym jak umilkły 
dźwięki syreny i kościelnych dzwonów głos 
zabrał Jarosław Tyniec Wójt Gminy Łagiew-
niki, który przypomniał historię Powstania 
Warszawskiego. Hymn Polski razem z chó-
rem Canzona śpiewali wszyscy zebrani. Po 
hymnie przedstawiciele władz samorządo-
wych Gminy Łagiewniki złożyli kwiaty i za-

palili znicze pod „Pomnikiem Poległym za 
Ojczyznę”. Jako pierwsi kwiaty złożyli Wójt 
Jarosław Tyniec ze swoim zastępcą Jackiem 

Mikusem, następnie radni Rady Gminy, 
Dobromiła Szachniewicz, Tomasz Roszak, 
Marek Milewski, Piotr Adam Tadeusiak, 

Paweł Kondrakiewicz i Marek Wierzbicki. 
Z Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i 
Sportu kwiaty i znicze złożyły Panie Wioleta 
Wawrzyniak dyrektor GOKBiS oraz Paulina 
Pycka, w dalszej kolejności kwiaty złożyły 
delegacje ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łagiewnikach, Zakładu Usług Ko-
munalnych i Hufca ZHP im. Synów Pułku w 
Łagiewnikach.  Nastąpiła długo oczekiwana 
chwila tj. koncert pieśni patriotycznych w 
wykonaniu chóru „Canzona”. Nie przeszka-
dzał szum jadących samochodów ani mżący 
deszczyk. Zebrani słuchali i śpiewali znane 
dobrze pieśni. Wytrwali, którzy pomimo 
zimna i deszczu dotrwali do końca uroczysto-
ści zostali poczęstowani pysznym bigosem.  
Uroczystość po raz pierwszy była transmi-
towana na żywo na stronach internetowych.

Tadeusz Szot

Obchody 77. rocznicy Powstania 
Warszawskiego w Łagiewnikach
77 lat temu we wtorek 1 sierpnia 1944 roku prawie 50. tysięczna 
Armia Krajowa w okupowanej przez hitlerowców Warszawie chwy-
ciła za broń i stanęła przeciwko swoim ciemiężcom. 

Pierwszy dzień pielgrzymki to trasa 
25,5 km Świdnica – Ratajno, gdzie 

na miejscu sześć grup pielgrzymkowych roz-
biło obozowisko. Zanim pielgrzymi doszli do 
Ratajna to na krótki postój i poczęstunek 
zaprosił pielgrzymów ks. Stanisław Kuchar-
ski z mieszkańcami Jaźwiny. W sali i na pla-
cu przy plebani pielgrzymi mogli posilić się 
różnorodnymi daniami specjalnie przygoto-

wanymi na te okazję. Samych pierogów pa-
nie gospodynie przygotowały ponad 1500. 
Pomimo deszczowej pogody to atmosfera 
pośród pielgrzymów była gorąca. Po od-
poczynku i posiłku pielgrzymi wyruszyli w 
drogę do Ratajna, gdzie oczekiwał ich ks. dr 
Wiesław Haczkiewicz z grupą mieszkańców. 
Po rozbiciu obozowiska i kolacji pielgrzymi 
spotkali na Apelu Jasnogórskim w kościele, 

który poprowadził ks. Jarosław Biłozor wraz 
z klerykami. Następnego dnia pielgrzymi 
wyruszyli w trasę, gdzie miejscem docelo-
wym będzie Jegłowa. Pielgrzymka przybyła 
na Jasną Górę w niedzielę 8 sierpnia, około 
godziny 13:00. Pasterz diecezji – ks. bp Ma-
rek Mendyk przewodniczył Mszy Świętej na 
zakończenie pielgrzymki. 

Organizatorzy stworzyli możliwość łą-
czenia się z pielgrzymującymi podczas trans-
misji online, dostępnych na kanale YouTube i 
profilu Facebook.

Zdjęcia 
Gość Świdnicki, DOBA.PL, Tadeusz Szot 

 XVIII Piesza Pielgrzymka Diecezji 
Świdnickiej gościła w Jaźwinie i Ratajnie
1 sierpnia po Mszy Świętej o godz. 8:30 w Katedrze Świdnickiej 
wyruszyła XVIII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej 
na Jasną Górę.
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Sesja przebiegała według zatwierdzo-
nego porządku obrad a najważniejsze 

punkty to:
•	 Raport o stanie Gminy Łagiewniki za rok 

2020, który przedstawił Jarosław Tyniec 
Wójt Gminy Łagiewniki oraz podjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia wotum za-
ufania dla Wójta Gminy Łagiewniki.

•	 Ocena wykonania budżetu Gminy Ła-
giewniki za 2020 r. oraz omówienie przez 
Wójta Gminy Łagiewniki sprawozdania o 
przebiegu wykonania budżetu Gminy Ła-
giewniki oraz sprawozdania finansowego za 
2020 rok.

•	 Wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu o przedłożo-
nym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z 
przebiegu wykonania budżetu Gminy Ła-
giewniki za 2020 rok, wysłuchanie opinii 
Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozda-
nia z wykonania budżetu Gminy Łagiew-
niki i sprawozdania finansowego za 2020 
rok odczytanej przez radnego Tomasza 
Roszaka Zastępcę Przewodniczącej Rady 
Gminy.

•	 Wysłuchanie wniosku Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gmi-
ny Łagiewniki przedstawionej przez prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego 
Piotra Adama Tadeusiaka oraz wysłucha-
nie pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku 
Komisji Rewizyjnej odczytanej przez rad-
nego Marka Milewskiego Zastępcę Prze-
wodniczącej Rady Gminy.

•	 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Łagiewniki za 2020 rok oraz sprawozdania 
finansowego jednostki samorządu teryto-
rialnego za 2020 rok.

•	 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium 
dla Wójta Gminy Łagiewniki z tytułu wy-
konania budżetu za 2020 rok. W głosowa-
niu udział wzięło 13 radnych, którzy jedno-
głośnie podjęli uchwały.

Po głosowaniu i uzyskanym absolutorium 
wójt Jarosław Tyniec zabrał głos i powiedział: 
dziękuję Radzie Gminy Łagiewniki za wotum 
zaufania i udzielenie absolutorium za wy-
konanie budżetu za rok 2020. Ubiegły rok 
był dla Gminy Łagiewniki bardzo dobry pod 
względem zrealizowanych inwestycji i pozy-
skanych środków zewnętrznych. Uzyskane 
wyniki to efekt dobrej współpracy z radny-
mi, sołtysami oraz pracy wielu osób, które 
działają w strukturach Urzędu Gminy i po-
szczególnych jednostkach organizacyjnych. 
Za Państwa zaangażowanie i współpracę bar-
dzo dziękuję. Bieżący rok 2021 jest równie 
intensywny i wymaga dużego zaangażowania 
w realizację planów. Przed nami kolejne in-
westycje i ważne zadania dla mieszkańców 
Gminy Łagiewniki.

Po wystąpieniu Wójt otrzymał od obec-
nych na sesji gratulacje, kwiaty i gromkie brawa.  
W przerwie sesji był czas na słodki poczęstu-
nek i zrobienie pamiątkowych zdjęć.

W dalszej części Sesji trwała dyskusja i 
głosowania nad uchwałami zgodnie z porząd-
kiem obrad. 

Tadeusz Szot

Jednogłośne absolutorium dla Jarosława 
Tyńca Wójta Gminy Łagiewniki
Raport o stanie gminy i ocena realizacji budżetu za ubiegły rok 
2020 to były najważniejsze tematy XXXVIII czerwcowej sesji 
Rady Gminy Łagiewniki. Posiedzenie odbyło się w czwartek 24 
czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu 
w Łagiewnikach. O godz. 13:00 posiedzenie otworzyła Dobromi-
ła Szachniewicz Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki, która 
na wstępie powitała radnych, Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnika 
Gminy, Sołtysów, kierowników jednostek samorządowych i gości.

Obecnie na terenie Gminy Łagiewni-
ki realizowane są zadania takie jak:  

modernizacja mostów gminnych - moderni-
zacja przepustu drogowego w pasie drogo-
wym drogi gminnej publicznej nr 117247D 
w m. Młynica, adaptacja pomieszczenia 
sanitarnego w budynku przedszkolnym w 
Jaźwinie polegającej na wykonaniu instala-
cji wodno-kanalizacyjnej, remontu podłogi i 
ścian, montażu drzwi i zamurowanie ściany 
działowej.

Na terenie gminy trwają prace nad:
•	 przebudową drogi gminnej na terenie 

przemysłowym przy ul. Wrocławskiej w 

Łagiewnikach - Etap II - ułożono warstwę 
wiążącą z masy asfaltowej.

•	 budową cokołu pod popiersie Rotmi-
strza Witolda Pileckiego w parku przy  
ul. Nadrzecznej w Łagiewnikach. 

•	 budową sieci oświetlenia drogowego ul. 
Sportowej w Olesznej. 

•	 oświetleniem skrzyżowania dro-
gi wojewódzkiej z drogą powiatową  
w m. Ratajno.

•	 opracowaniem dokumentacji technicznej 
oraz zagospodarowanie Stawu Trzcinowe-
go w Sieniawce.

Trwają prace nad wyłonieniem wykonaw-

cy robót w przetargach:
•	 na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi 

gminnej nr 117211D w m. Radzików”
•	 „Przebudowa drogi gminnej nr 117227D 

ul. Przemysłowa w m. Łagiewnikach”
•	 Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych, 

ul. Truskawkowa, ul. Sportowa, ul. Łowiec-
ka w Łagiewnikach

Zawarto Umowy na zadania: 
1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rol-

nych – ulica Zielona w Łagiewnikach.
2. Modernizacja dróg gminnych w m. Rataj-

no. Stoszów, Jaźwina.
Antoni Buczak

Informacje o realizacji zadań Referatu 
Budownictwa Gospodarki Komunalnej 
Mieszkaniowej i Dróg Urzędu Gminy Łagiewniki

W uroczystości uczestniczyli przed-
stawiciele 25 gmin, a promesy w 

imieniu samorządu województwa wręczył 
wicemarszałek Grzegorz Macko. Dla Gminy 
Łagiewniki na konserwację rowów meliora-
cyjnych w 2021 roku Zastępca Wójta Pan 
Jacek Mikus odebrał promesę na kwotę 27 
097 zł. 

Natomiast 10 sierpnia 2021 r. w Urzę-
dzie Gminy Łagiewniki na ręce wójta Jaro-
sława Tyńca radny Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego Grzegorz Macko przekazał 
promesę o wartości 123 658 zł, na zadanie 
wykonane w ramach Dolnośląskiego Fundu-
szu Pomocy Rozwojowej, a będzie to budowa 
oświetlenia ulicznego oraz przejścia dla pie-
szych we wsi Jaźwina na terenie Moja Gmina 
Łagiewniki. Następnie Grzegorz Macko wraz 
z Jarosławem Kresą - wicewojewodą dolno-

śląskim wręczyli promesy z Rządowego Fun-
duszy Rozwoju Dróg na zadnia o wartości: 
•	 1 776 849,20 zł na przebudowę drogi w 

Radzikowie, 
•	 1 539 919,50 zł na przebudowę ulicy Prze-

mysłowej w Łagiewnikach. 
Fot.: DOBA.PL, Grzegorz Macko.

Promesy dla Gminy Łagiewniki 
14 lipca w Niemczy wręczono promesy dla samorządowców z 
subregionu wałbrzyskiego. Obejmowały one wsparcie finanso-
we udzielane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w 
ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” oraz środki na 
bieżące utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych. 
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Obiekt wymagał pilnego remontu z 
uwagi na liczne ubytki w konstrukcji 

nośnej. Realizacja inwestycji rozpoczęła się 
na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku. 
Łączny koszt prac wyniósł około 600.000 
zł, z czego pozyskane środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych to 500.000 
złotych a pozostała kwota to środki pocho-
dzące ze Starostwa Powiatowego w Dzier-
żoniowie.  Przy odbiorze drogi obecny był 
wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa i 
starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski.  

Źródło: DOBA.PL

Przepust Oleszna-Piotrówek
16 lipca nastąpił odbiór techniczny przebudowanego przepustu 
na drodze powiatowej nr 1989D  Oleszna – Piotrówek na granicy 
gmin Łagiewniki – Jordanów. 

Od Wójta Gminy Łagiewniki Pana 
Jarosława Tyńca oraz Przewodni-

czącej Rady Gminy Dobromiły Szachniewicz 
otrzymała pamiątkowy dyplom, upominek i 
statuetkę. Została nagrodzona gromkimi 
brawami przez uczestników Sesji Rady Gmi-
ny. Julia Kruk jest zawodniczką Uczniowskie-
go Ludowego Klubu Sportowego „Muflon” w 
Bielawie. W trwającym aktualnie sezonie na 
Mistrzostwach Dolnego Śląska w biegu na 
400 m ppł. wywalczyła srebrny medal. Jest 
bardzo ambitną i utalentowaną zawodniczką, 
która systematycznie poprawia swoje re-
kordy życiowe na 400 m i 400 m ppł. Jest 
wielką nadzieją dolnośląskiej lekkoatletyki. 

Lekkoatletka Julia Kruk na Sesji Rady Gminy
26 sierpnia na Sesji Rady Gminy Łagiewniki nasza mieszkanka 
Julia Kruk została uhonorowana za swoje osiągnięcia sportowe. 

Kolejny talent
Uczeń łagiewnickiej szkoły Oliwer Tokarski 30 maja 2021 r.  
w Zielonej Górze wziął udział w zawodach breakdance. Zajął  
II miejsce. Natomiast 12 czerwca 2021 r. w Piławie Górnej  
w zawodach PG Breaking Battle Oliwer zajął I miejsce 
Obecnie Oliwer trenuje w Bielawie.  Zaczynał swoją przygodę  
z breakdance na zajęciach w Gminny Ośrodku Kultury, Bibliotek 
i Sportu w Łagiewnikach. Zajęcia odbywają się nadal w GOKBiS  
w każdy piątek.
Gratulujemy Oliwerowi i życzymy dalszych sukcesów i trzymamy 
kciuki.

Informacje z Gminnego Ośrodka Kultury, 
Bibliotek i Sportu

UDZIAŁ W PROJEKCIE „SIEĆ NA KULTURĘ W PODREGIONIE WAŁ-
BRZYSKIM”

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

Podczas szkolenia omówione zostały możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wy-
korzystania ich w różnych projektach. Uczestnicy poznali dostępne narzędzia do obróbki 
graficznej i tworzenia projektów oraz zdobyli umiejętności związane z zasadami projek-
towania wizualnego. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w sprawdzanie i wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji. Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej”).

 _________________________________________________________________________

V. GMINNA GRA TERENOWA W ŁAGIEWNIKACH
Połączenie questu oraz wspaniałej zabawy przy ognisku to propozycja GOKBiS dla 

wszystkich chętnych lubiących łączyć aktywność fizyczną z wysiłkiem umysłowym. W 
aktywności wzięło udział ok. 20 uczestników, którzy musieli wykonać zadania ukryte w 
różnych miejscach w Łagiewnikach.

 _________________________________________________________________________

WAKACJE W GOKBIS
Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach 

otrzymał dofinansowanie z Gminy w kwocie 20 000 zł na organi-
zację wypoczynku Letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Łagiew-
niki pn. „Wakacje 2021 - zajęcia w ramach profilaktyki uzależnień 
od alkoholu, tytoniu i narkotyków” Podczas tegorocznych wakacji 
w GOKBiS nie było miejsca na nudę, oferta zajęć była bardzo ciekawa i atrakcyjna. 
W ramach dotacji zorganizowane były półkolonie letnie pn. „Podróże małe i duże” z 
ciekawymi zajęciami muzycznymi, chemicznymi oraz wyjazdami. Odbyły się również 
Tygodniowe Warsztaty Letnie pn. „Kolorowo, aktywnie i zdrowo” zarówno w GOKBiS 
w Łagiewnikach jak i w świetlicach wiejskich w naszej gminie. Nie zabrakło również i w 
tym roku zajęć z Mini Naukowcem łączących zabawę z nauką, które ukazują magiczny, 
kolorowy i wybuchowy świat chemii i fizyki oraz zaspokajają ciekawość dzieci tłumacząc 
wiele zagadnień z otaczającego je świata. Dzieci miały okazję uczestniczyć również w 
warsztatach o tematyce geologicznej z GEO. Zabawą jak i w wielu innych. Podczas wa-
kacji odwiedzili nas również policjanci z pogadanką na temat bezpiecznej drogi do szkoły 
oraz zachowań wobec obcych.

Wielką popularnością cieszyły się wycieczki organizowane w ramach dotacji przez 
GOKBiS, a było ich w tym roku bardzo dużo, odwiedzaliśmy ciekawe miejsca rozbu-
dzając zainteresowania i ciekawość poznawczą. Odwiedziliśmy Wioskę Okrągłego Zam-
ku - Owiesno, uczestnicząc w historycznych warsztatach z nauką strzelania z łuku oraz 
tworzeniem własnych herbów. Odwiedziliśmy świat lemurów w ZOO w Łącznej, Park 
Rozrywki Western City w Ściegnach, spacerowaliśmy z alpakami w Alpakowej Kotlinie. 
Próbowaliśmy swoich z zastrzykiem adrenaliny w Parku Linowym „Wieżyca” w Sobót-
ce, płukaliśmy złoto w Kopalni Złota w Złotym Stoku oraz przemierzaliśmy malownicze 
Błędne Skały. Ostatnią aktywnością wakacyjną była wycieczka do świata dinozaurów 
JuraPark w Krasiejowie. Swoje duże pokłady energii uczestnicy uwolnili w JumpWorld w 
Parku Trampolin we Wrocławiu oraz w Energylandii w Zatorze.
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Podczas wakacji po raz trzeci realizowaliśmy projekt grantowy w ramach funduszy 

pozyskanych za pośrednictwem LGD ŚLĘŻANIE pt. HISTORYCZNE EKO WAKA-
CJE. Projekt obejmował 8 aktywności: warsztaty edukacyjne i rękodzielnicze, wyciecz-
ki, spotkania z interesującymi ludźmi dając przy tym uczestnikom ogromną dawkę wie-
dzy historycznej, etnograficznej, przyrodniczej i ekologicznej oraz integrację, doskonałą 
zabawę i dużą porcję ruchu na świeżym powietrzu, Zdobyliśmy m.in. szczyt Ślęży, roz-
wiązywaliśmy zagadki historyczne Dolnego Śląska w Folwarku Szyfrów, wpadliśmy pra-
słowiańską na herbatkę do Będkowic i ciekawe warsztaty w Kryształowicach, spróbowa-
liśmy swoich sił w queście. Spacerowaliśmy również malowniczymi szlakami Karkonoszy 
i podglądaliśmy sekretne życie ptaków zasiedlających Staw Trzcinowy.

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia 
Ślężanie- Lokalna Grupa Działania pn. „HISTORYCZNE EKO WAKACJE – CYKL 
WARSZTATÓW I WYCIECZEK” Całkowity koszt projektu to 8 400 zł.

 _________________________________________________________________________

ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI W WIEKU 
PRZEDSZKOLNYM DO UDZIAŁU W KAMPANII SPO-
ŁECZNEJ „MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK”

Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach oraz jej filie 
w Olesznej, Jaźwinie i Sieniawce bierze udział w kolejnej edycji 
projektu „Mała Książka - Wielki Człowiek”, która rozpocznie się we wrześniu 2021 roku. 
Udział w projekcie jest bezpłatny i dotyczy tylko dzieci przedszkolnych( 3-6 lat)

Zasady udziału dziecka w Projekcie: 
•	 do udziału w Projekcie konieczne jest zapisanie dziecka do Biblioteki i wypożyczenie 

co najmniej jednej książki, 
•	 każdemu uczestnikowi przysługuje jedna Wyprawka czytelnicza 
•	 w Projekcie mogą wziąć również udział dzieci wcześniej zapisane do Biblioteki, 
•	 posiadanie Karty Małego Czytelnika upoważnia do zbierania naklejek za każdą wypo-

życzoną książkę 
•	 po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. Po 

otrzymaniu dyplomu czytelnik może zachować Kartę Małego Czytelnika
 _________________________________________________________________________

ACADEMICA - CYFROWA WYPOŻYCZALNIA MIĘDZY-
BIBLIOTECZNA KSIĄŻEK I CZASOPISM NAUKOWYCH

System „Academica” funkcjonuje w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Łagiewnikach. Co oferuje Academica?

Academica, czyli Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Nauko-
wych (CWPN) to darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna umożli-
wiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej dla ce-
lów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu 
informatycznego (Terminali). Jeden z terminali systemu Academica uruchomiony został  
w czytelni multimedialnej Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewni-
kach.

Ze zbiorów Academicy chronionych prawem autorskim można wyłącznie korzystać 
na terminalu bibliotecznym. Zapraszamy!

_________________________________________________________________________

KOLOROWO MI
W XVI. konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach pod nazwą „Kolorowo Mi” brało 

udział 14 przepięknych bukietów z domowego ogródka. 10 sierpnia po prezentacji bukietów na łagiewnickiej scenie koncertowej „Muszelka”  
przy Tamie, jury w składzie Dobromiła Szachniewicz, Maria Kolankowska i Małgorzata Tiszler wyłoniło zwycięzców: 

w kategorii dzieci do lat 15 miejsca zajęli: 
I. Lena Janczewska
II. Staś Dżugała
III. Julia Fitał
Wyróżnienie Jaś Dżugała
w kategorii młodzież i dorośli miejsca zajęli:
I.  Zofia Foelkner
II. Anita Markowska
II. Zofia Szkwarek
Wyróżnienie Ewelina Fitał
Wszystkim uczestnikom gratulujemy. 

Organizatorem zawodów było Koło 
nr 68 w Łagiewnikach, na które 

zaprosiło członków z zaprzyjaźnionego Węd-
karskiego Koła Miejskiego w Dzierżoniowie. 
O godzinie 8.00 po losowaniu stanowisk 
rozpoczęły się zawody. Po kilku godzinach 
zmagań nastąpiło zakończenie zawodów i 
ważenie złowionych ryb, które następnie zo-
stały wypuszczone do wody. Dla najlepszych 
zawodników zostały wręczone pamiątkowe 
puchary i upominki a szczęściarz, który zła-
pał największą rybę otrzymał pamiątkową 
statuetkę. Puchary i nagrody wręczali: Zdzi-
sław Marciniak Prezes Koła w Dzierżoniowie 
oraz Jerzy Barański Prezes Koła nr 68 w Ła-

giewnikach.
1. miejsce Grzegorz Błądek koło 68 Łagiew-
niki, 
2. miejsce Edward Dryka kolo 68 Łagiewniki,
3. miejsce Mariusz Batug koło 68 Łagiewni-
ki.
Największą rybę zawodów, leszcza o długości 
43 cm. złapał Ryszard Szustka z Koła Miej-
skiego Dzierżoniów.
Po wręczeniu pucharów i nagród zawodnicy 
zaprzyjaźnionych kół wspólnie na ognisku 
piekli kiełbaski, kaszankę przepijając różnymi 
napojami..  

Tadeusz Szot

Towarzyskie spławikowe zawody wędkarskie
W niedzielę 25 lipca 2021 r. na łagiewnickim zalewie TAMA od-
były się Towarzyskie Spławikowo-Gruntowe Zawody Wędkarskie. 

Przekazanie samochodu to efekt za-
biegów i starań Pana Jarosława Tyń-

ca Wójta Gminy Łagiewniki, aby doposażyć 
łagiewnicką OSP w sprzęt, który może być 
bardzo przydatny w akcjach ratowniczych 
na naszych zbiornikach wodnych. Wójt ra-
zem z Komendantem Powiatowym PSP w 
Dzierżoniowie bryg. Mariuszem Piaseckim 
przekazali samochód dla Prezesa OSP Ła-

giewniki dh. Rafała Hołyńskiego w obecno-
ści członków OSP Łagiewniki oraz zastępcy 
Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. 
Sławomira Dudzińskigo i st. kpt. Krzysztofa 
Kota. Samochód i łódź pontonowa spełnia-
ją oczekiwania strażaków, za który są bardzo 
wdzięczni. Na terenie gminy, gdzie są dwa 
zbiorniki wodne taki sprzęt może być bardzo 
przydatny. Dodam, że w zimie na zamarznię-

tych zbiornikach wodnych do akcji ratowni-
czych strażacy posiadają sanie lodowe i kom-
binezony do tego celu przeznaczone. 

Po ceremonii przekazania samochodu 
Wójt z Prezesem OSP oprowadzili gości po 
rozbudowanej remizie OSP.

Samochód Nissan z KP PSP w Dzierżoniowie 
dla OSP Łagiewniki
22 czerwca 2021 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Dzierżoniowie przekazała dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Łagiewnikach lekki samochód operacyjny Nissan Terrano 
2,7TD wraz z łodzią pontonową.

Dzielnicowi Posterunku Policji w Ła-
giewnikach od początku sierpnia 

br. rozpoczęli nowe działania priorytetowe. 
Trwają one 6 miesięcy i obejmują:
•	 rejon przyległy do sklepu przy ul. Oleszna 

22 pod kątem wykroczeń takich jak spo-
żywanie alkoholu w miejscu zabronionym 
prawem, używanie słów wulgarnych, za-
śmiecanie i niszczenie mienia - działania 
prowadzić będzie asp. sztab. Krzysztof Mi-
kłaszewski

•	 teren przyległy do parkingu i sklepu przy 
ul. Kłodzkiej 4 w Łagiewnikach, pod kątem 
wykroczeń społecznie uciążliwych takich 
jak spożywanie alkoholu w miejscu zabro-
nionym prawem, używanie słów wulgar-

nych, zaśmiecanie i niszczenie mienia oraz 
gromadzenia się osób małoletnich zagro-
żonych demoralizacją – działania prowa-
dzić będzie asp. Wojciech Kosko.

Wymienione miejsca wybierane są po 
przeanalizowaniu zgłoszeń od społeczeń-
stwa, ilości podejmowanych tam interwencji 
oraz informacji od mieszkających w pobliżu 
mieszkańców.

Mieszkańcy zawsze mogą dzwonić na 
telefony służbowe, bezpośrednio do dzielni-
cowego i informować o napotkanych proble-
mach. Istnieje również możliwość, gdzie oso-
biście można przekazać jakąś informacje lub 
zgłosić problem, którym zajmie się Policja.
•	 Dzielnicowy asp. sztab. Krzysztof Mikła-

szewski (tel. 797 306 219),
•	 Dzielnicowy asp. Wojciech Kosko (tel. 797 

306 218).
Zawsze chętnie wsłuchujemy się w głos 

społeczeństwa, dlatego zwracamy się z proś-
bą o przekazywanie wszelkich uwag bądź 
informacji o miejscach, zdarzeniach i pro-
blemach którymi moglibyśmy się zająć w 
przyszłości.

asp. Wojciech Kosko

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE
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ORywalizacja była zacięta i wyrówna-
na. Puchar Wójta i pierwsze miej-

sce na podium zdobyło Sołectwo Łagiewniki, 
drugie miejsce Sołectwo Radzików, trzecia 
lokata przypadła drużynie z Przystronia. Róż-
norodność konkurencji, występy artystyczne 
dzieci, animacje i pyszne jedzonko zapewnio-
ne przez organizatorów złożyły się na wspa-
niałą atmosferę Turnieju. Godnym szacunku 
jest, że Sołectwa solidarnie przekazały swoje 
nagrody finansowe na rzecz poszkodowanym 
w pożarze z Sieniawki. Szczytny cel wsparły 
również osoby prywatne. Dziękujemy dzie-
ciom, które swoimi występami umiliły czas 
zmagań, Barbarze Dorużyńskiej za rozgrza-
nie zawodników, Zakładowi Usług Komunal-
nych w Łagiewnikach za pomoc logistyczną 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do re-
alizacji wydarzenia. Zapraszamy na X, jubile-
uszowy Turniej za rok w Łagiewnikach.  

Źródło GOKBiS
Zdjęcia GOKBiS i Paweł Kondrakiewicz

Turniej Sołectw w Radzikowie
IX Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Łagiewniki Pana Jaro-
sława Tyńca odbył się 19 czerwca 2021 r. w Radzikowie. Wzięło w 
nim 13 drużyn, co jest swoistym rekordem. 

kurencyjność oferty w odniesieniu do wyko-
nywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 
usług sprzętowych, wprowadziliśmy możli-
wość świadczenia usług ogólnobudowlanych. 
Uszczelniliśmy proces windykacji należności, 
poprzez instalację wodomierzy przedpłato-
wych, co pozwala nam uniknąć zaległości w 
rozliczeniach z nierzetelnymi odbiorcami. 
W odniesieniu do gospodarki odpadami przy 
współpracy z Gminą, przeanalizowaliśmy czy 
podmioty gospodarcze z terenu gminy mają 
podpisaną umowę na odbiór odpadów. Wyni-
ki były niepokojące, okazało się, że tylko 70 
przedsiębiorców (na 350 zarejestrowanych 
firm) było w stanie udokumentować fakt od-
dawania odpadów. Nasze działania spowodo-
wały ukrócenie tego procederu, nieświadomi 
często swojego działania przedsiębiorcy pod-
pisali nowe umowy. Wyzwań stojących przed 
nami w zakresie odpadów jest jeszcze wiele, 
choćby segregowanie śmieci, które sprawia 
mieszkańcom naszej gminy wiele kłopotów. 
Problemem są również straty wody, któ-
re szacują się na poziomie 30%. Straty są 
m.in. wynikiem złego stanu technicznego 
infrastruktury wodociągowej, ale istotnym 
problemem jest kradzież wody, co również 
przyczynia się do zwiększonych rachunków 
uczciwych odbiorców. Bardzo dużym pro-
blemem nie tylko dla ZUK, ale dla naszego 
środowiska, jest nielegalny zrzut ścieków, 
który może prowadzić do katastrofy ekolo-
gicznej.

A jakie działania planuje Pan podjąć w 
najbliższej przyszłości?

Jeśli chodzi o przyszłość planujemy 
budowę 16 instalacji fotowoltaicznych na 
obiektach stanowiących własność naszej 
Spółki, jak i tych, które są dzierżawione 
od  Gminy. Przystąpiliśmy do projektu re-
alizowanego pod przewodnictwem Spół-
ki Energii Komunalnej w ramach działania 
Dzierżoniowskiego Klastra Energetyczne-
go, gdzie w partnerstwie z WiK Sp. z o.o. w 
Dzierżoniowie będziemy inwestować w od-
nawialne źródła energii. 

Prawdziwym wyzwaniem dla Spółki jest 
jednak konieczność przeprowadzenia inwe-
stycji na obiektach oczyszczalni ścieków i 
przepompowni w Łagiewnikach i Sokolni-
kach, gdzie od ponad 20 lat nie były prze-
prowadzane, żadne prace modernizacyjne, a 
jedynie doraźne naprawy. Obecnie koniecz-
na jest kompleksowa modernizacja techno-
logiczna oczyszczalni, a to duże wyzwanie 
finansowe dla ZUK i Gminy.

Wspomniał Pan Prezes m.in. o mini-
malizacji strat wody czy udało się osiągnąć 
efekty w tym obszarze?

W dniu 02.08.2021 r. ogłosiliśmy abo-
licję dla mieszkańców nielegalnie pobierają-
cych wodę i odprowadzających ścieki, która 
potrwa do 02.10.2021  r. Wszyscy którzy w 
tym czasie zgłoszą się do naszej Spółki, nie 

poniosą konsekwencji karnych za posiadanie 
nielegalnych przyłączy. Po upływie wyzna-
czonego terminu przystąpimy do kontroli, a 
ujawnione kradzieże wody, czy też nielegalne 
odprowadzanie ścieków będą karane. Bardzo 
dużym problemem dla pracy oczyszczalni 
jest nielegalne wprowadzanie wód deszczo-
wych do kanalizacji sanitarnej, co znacząco 
zwiększa koszty eksploatacji. Jak już wspo-
minałem po okresie abolicji wszystkie wy-
kryte sprawy zostaną skierowane na drogę 
postępowania przewidzianego w ustawie o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odpro-
wadzaniu ścieków (za które ustawodawca 
przewidział kary grzywny w wysokości do 10 
tysięcy zł).   Założeniem akcji jest redukcja 
strat wynikających z nielegalnych podłączeń 
wodociągowych i  kanalizacyjnych, a tak-
że ujawnienie wszelkich nieprawidłowości i 
ingerencji w  urządzenia pomiarowe. Straty 
spowodowane kradzieżą wody i nielegalnym 
zrzutem ścieków oznaczają wyższą cenę dla 
mieszkańców, którzy uczciwie płacą rachun-
ki. Osoby nielegalnie pobierający wodę lub 
odprowadzający ścieki czy wody deszczowe 
nie zawsze zdają sobie sprawę, że nie okradają 
ZUK, lecz sąsiadów czy znajomych. 

O skutkach nielegalnych zrzutów ście-
ków boleśnie przekonaliśmy się w ostatnim 
czasie

To niestety prawda, jeśli ekspertyza ich-
tiologa potwierdzi, że przyczyną zatrucia 
ryb w Stawie Trzcinowym w Sieniawce były 
ścieki z gospodarstw domowych to będzie 
to smutna lekcja dla nas wszystkich. Jako 
Spółce jest nam szczególnie przykro, że 

doszło do tej tragedii, zwłaszcza że od maja 
2021 r. analizujemy sytuację pod względem 
odbioru ścieków w odniesieniu do mieszkań-
ców działek przy akwenie w Sieniawce oraz 
w Janczowicach i Stoszowie. Poprawa jako-
ści wody w Stawie Trzcinowym ma ogromne 
znaczenie w kontekście realizacji inwestycji, 
na którą Urząd Gminy otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości około miliona złotych, a 
mającej na celu rozbudowę infrastruktury 
na terenie przylegającym do obiektu. Jako 
ZUK przekazaliśmy do Urzędu Gminy dane 
dotyczące ilości pobranej wody oraz odebra-
nych ścieków. Z pewnością podjęte zostaną 
stosowne działania kontrolne mające na celu 
ograniczenie ilości nieczystości dostających 
się do zbiornika wodnego. Miejmy nadzieję, 
że w przyszłości unikniemy tego typu kata-
strofy, co powinno leżeć w interesie wszyst-
kich mieszkańców gminy.  

Skoro za nielegalne przyłącza płacimy 
wszyscy to jak wygląda proces ustalania cen 
za wodę i ścieki?

Wniosek taryfowy jest sporządzany przez 
Spółkę i obejmuje szczegółową kalkulację 
ceny wody i ścieków na kolejne 3 lata. Orga-
nem, który stwierdza prawidłowość wylicze-
nia cen i zatwierdza taryfę są Państwowe Go-
spodarstwo Wodne Wody Polskie. Instytucja 
ta przeprowadza szczegółową analizę ekono-
miczną, ocenia projekt taryfy, przedstawio-
ne uzasadnienia oraz weryfikuje zgodność 
z przepisami prawa. Nasza Spółka przygoto-
wując wniosek taryfowy dba o optymalizację 
i ograniczenie kosztów. W chwili obecnej 
złożony przez nas wniosek jest procedowany 
i czekamy na jego rozpatrzenie przez organ 
regulacyjny.

 Widać, że miniony rok był intensywnym 
czasem dla Pana i Spółki, ale i wiele jeszcze 
pozostaje do zrobienia.

Tak, pomimo pandemii, był to dla nas 
rok pełen wyzwań, ale dzięki świetnej współ-
pracy z załogą udało nam się wiele osiągnąć. 
Najważniejszym bogactwem każdego przed-
siębiorstwa są pracownicy, z których wiedzy 
i doświadczenia trzeba korzystać, a w ZUK 
świetnych fachowców nie brakuje. Dla wie-
lu osób zmiana na stanowisku prezesa jest 
wyzwaniem. Jednak nowości nie należy się 
bać - brak rewolucji, a ewolucyjne zmiany i 
nastawienie na dialog, pozwoliło nam wiele 
osiągnąć. Staramy się poprawić wizerunek 
Spółki w oczach naszej społeczności m.in. 
poprzez organizację różnego rodzaju eventów 
(np. warsztaty dla dzieci dotyczące segre-
gacji odpadów), przeprowadzanie kampanii 
informacyjnych na temat gospodarki odpa-
dami (banery informacyjne, wyszukiwarka 
odpadów), czy też aktywne uczestnictwo w 
mediach społecznościowych. Mam nadzieję, 
że ambitne plany, które przed nami stoją uda 
nam się w najbliższym czasie zrealizować.

UG Łagiewniki

Wywiad z prezesem Zakładu Usług Komunalnych 
w Łagiewnikach Maciejem Wawrzyniakiem

Od kiedy pełni Pan funkcję Prezesa Za-
rządu w ZUK Sp. z o.o.?

Spółką zarządzam od kwietnia 2020 r. 
przyszło mi więc rozpoczynać pracę w trud-
nej sytuacji związanej z pandemią Covid-19. 
Wyjątkowe okoliczności wymagały wprowa-
dzenia niestandardowych działań, do nowych 
warunków musieli dostosować się zarów-
no pracownicy Spółki, jak i odbiorcy usług. 
Dzięki zaangażowaniu załogi oraz wyrozu-

miałości naszych klientów, ZUK realizował 
na bieżąco usługi związane, zarówno z odbio-
rem odpadów komunalnych jak i dostarcza-
niem wody. Pomimo pandemii, w warunkach 
zdwojonej ostrożności, działalność firmy od-
bywała się bez zastrzeżeń.

Co udało się Panu zrealizować od mo-
mentu objęcia stanowiska prezesa zarządu?

Po objęciu funkcji Prezesa Zarządu i 
przeprowadzeniu analizy sytuacji Spółki 

przystąpiłem do realizacji działań napraw-
czych, część z nich została natychmiast 
wprowadzona w życie, a część zostanie zreali-
zowana w niedalekiej przyszłości, wpisując się 
w strategię Spółki na najbliższe lata. W roku 
2020 dokonano zmiany dostawcy energii 
elektrycznej, co skutkuje obniżeniem kosz-
tów   ok. 30%. Ponadto zauważyłem istotny 
potencjał w zakresie usług, które mogą być 
świadczone przez ZUK. Podnieśliśmy kon-
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W miesiącu maju w naszej gminie urodzi-
ło się siedmioro dzieci. W dniu 24 czerwca 
Wójt Gminy Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec 
wręczył wyprawki rodzicom Mileny Fer z 
Sieniawki, Laury Osowskiej z Ligoty Wiel-
kiej, Wojciecha Werteleckiego z Sienic, Zu-
zanny Wróblewskiej z Olesznej oraz Jakuba 
Kruk, Natalii Szachniewicz i Gabrieli Szczur-
kowskiej z Łagiewnik. 

Następne wyprawki Wójt wręczył 28 lip-
ca rodzicom i dzieciom urodzonym w mie-
siącu czerwcu. Wyprawki odebrała Oliwia 
Armatys z rodzicami z Młynicy oraz Daniel 
Władysław Rakowiecki-Morawski rodzicami 
z Olesznej.

Również w miesiącu sierpniu miała miej-
sce taka uroczystość. 25-go z rąk Wójta 
wyprawki otrzymali dzieci urodzeni w lipcu: 
Oliwier Maksymilian Suszko z Radzikowa z 
rodzicami oraz Aleksander Grześków z Jaź-
winy z rodzicami.

Wręczenia wyprawek z logiem Gminy 
Łagiewniki z listem gratulacyjnym od Wój-
ta to przyjęty już zwyczaj w naszej gminie. 
W każdym miesiącu do urzędu są zaprasza-
ne rodzice i dzieci urodzeni w miesiącu po-
przednim. Serdecznie gratulujemy rodzicom 
dzieci a naszym milusińskim życzymy, aby 
wzrastali w zdrowiu, szczęściu i dostatku.

Tadeusz Szot

Wyprawki dla niemowlaków  
z Gminy Łagiewniki
Zwyczaj wręczania wyprawek dziecięcych dla nowo narodzonych 
mieszkańcom naszej gminy jest nadal kontynuowany. 


