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Z nostalgią,  
ale na wesoło 

Uroczystość tradycyjnie 
rozpoczęła się mszą 
świętą w Kościele Matki 

Boskiej Częstochowskiej. Mszy 
przewodniczył Biskup Świdnic-
ki Ignacy Dec. Po nabożeństwie 
w intencji Kresowiaków dele-
gacje władz samorządowych, 
stowarzyszeń, szkół, przed-
szkola, ośrodka kultury oraz 
mieszkańców złożyły kwiaty 
pod pomnikiem Kresowiaków, 
przy którym wartę honorową 
pełnili harcerze Hufca ZHP 
w Łagiewnikach. Następnie ks. 
bp Ignacy Dec odmówił krótką 
modlitwę przy grobie ks. Bogda-
na Czemplika, który należał do 
organizatorów pierwszych Dni 
Kresowiaka w Łagiewnikach. 

Druga część uroczystości 
odbyła się w Gminnym Ośrod-

Przewodnicząca Rady Gminy 
Łagiewniki Dobromiła Szachniewicz

Wójt Gminy Łagiewniki  
Jarosław Tyniec

Pełnych miłości, radości, 
pokoju Świąt Wielkiej Nocy 

oraz wiele pomyślności  
i sukcesów 

życzą wszystkim 
Mieszkańcom naszej gminy

ku Kultury, Bibliotek i Sportu 
w Łagiewnikach. Uroczystość 
oficjalnie rozpoczęła się prezen-
tacją pocztów sztandarowych 
ze szkół, ZHP i OSP, którą po-
prowadził przewodnik Przemy-
sław Kucharek z Hufca ZHP im. 
Synów Pułku w Łagiewnikach. 
Główne organizatorki Dnia Kre-
sowiaka – pani Wioleta Waw-
rzyniak pełniąca obowiązki dy-
rektora GOKBiS oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Łagiew-
nikach pani Mariola Początek – 
powitały zgromadzonych Kreso-
wiaków oraz przybyłych gości. 
Za stołami zasiedli: Minister 
Edukacji Narodowej Anna Za-
lewska, Biskup Świdnicki Igna-
cy Dec, ks. Grzegorz Staniew-
ski, ks. Marek Mielczarek, Wójt 
Gminy Łagiewniki Jarosław Ty-
niec z małżonką, zastępca wójta 

Jacek Mikus z małżonką, prze-
wodnicząca Rady Gminy Do-
bromiła Szachniewicz ze swoim 
zastępcą Tomaszem Roszakiem, 
starosta powiatu dzierżoniow-
skiego Grzegorz Kosowski, 
członek zarządu Rady Powiatu 
Janusz Guzdek, radny Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
Stanisław Jurcewicz, burmistrz 
Niemczy Jarosław Węgłowski 
z małżonką, burmistrz Piła-
wy Górnej Krzysztof Chudyk 
i zastępca Marta Sochacka-Pel-
czar, Wójt Gminy Jordanów 
Śląski Paweł Filipczak, Florian 
Kuriata – Prezes Stowarzy-
szenia Kresowian w Dzierżo-
niowie, Edward Bień – Prezes 
Honorowy Stowarzyszenia 
Kresowian w Dzierżoniowie... 
 Czytaj na str. 4

„Chciałbym rzec 
o Tobie, co me serce 
czuje” – oto przesłanie 
XVIII Dnia Kresowiaka, 
który w tym roku 
świętowaliśmy 
w Gminie Łagiewniki 
24 lutego.
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25-lecie chóru Canzona
25 lat pisanych muzyką. 2 marca 
2019 r. chór Canzona świętował 
ćwierć wieku cudownych spotkań 
w atmosferze przyjaźni, wspólnego 
tworzenia, wyjazdów, odkrywania 
siebie, przeżywania radości 
i dzielenia małych niepowodzeń. 

Są pieniądze  
dla bibliotek
„Od przedszkola do Seniora”, 
pod tym hasłem, dzięki dofi-
nansowaniu zdobytym przez 
GOK w Łagiewnikach, na te-
renie naszej gminy odbędzie 
się seria międzypokoleniowych 
warsztatów twórczych.  Prócz 
tego, dzięki grantowi zreali-
zowany zostanie także cykl 
spotkań, warsztatów, prelekcji 
wycieczek „EKO LATO”. 

Gminny Ośrodek Kultury, 
Bibliotek i Sportu w Łagiew-
nikach aplikował dwukrotnie 
do programu w ramach pro-
jektu grantowego „Realizacja 
wydarzeń edukacyjnych, kul-
turalnych, rekreacyjnych i ar-
tystycznych dla mieszkańców 
obszaru LSR” objętego Lokalną 

Strategią Rozwoju na lata 2014-
2020 Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Ślężanie”. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie 
w kwocie 12 tys zł. na realiza-
cję zadań: „Organizacja warsz-
tatów międzypokoleniowych, 
twórczych na terenie gminy 
Łagiewniki – Od przedszkola 
do Seniora” oraz „EKO LATO 
- cykl spotkań, warsztatów, 
prelekcji wycieczek. Z kolei 
gminna biblioteka otrzymała 
zastrzyk  finansowy na zakup 
nowości wydawniczych.

Finansowe  
wsparcie
Gminna Biblioteka Publicz-
na otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 6400 zł na zakup 

nowości wy-
d a w n i c z y c h 
z  P r o g r a m u 
Wieloletniego 
„ N a r o d o w y 
Program Roz-
woju Czytelnic-
twa” Priorytet 
1 - Zakup no-

wości wydawniczych do biblio-
tek publicznych, którego celem 
jest wzmocnienie aktywności 
czytelniczej w bibliotekach pu-
blicznych poprzez kreowanie 
wzrostu liczby wypożyczanych 
publikacji oraz wzrostu liczby 
czytelników.

Czytamy! Zapra-
szamy na Tydzień 
Bibliotek 
Od 8 do 15 maja 2019 w Gmin-
nej Bibl iotece Publicznej 
w Łagiewnikach i w filiach 
w gminie odbędzie się szereg 
ciekawych spotkań i twórczych 
zajęć inspirowanych książką.

Tydzień Bibliotek to program 
promocji czytelnictwa i biblio-
tek. Ma on na celu podkreślanie 
roli czytania i bibliotek w po-
prawie jakości życia, edukacji 
oraz zwiększanie prestiżu za-
wodu bibliotekarza i zainte-
resowania książką szerokich 
kręgów społeczeństwa. Hasłem 
Tygodnia Bibliotek 2019 jest: 
#biblioteka. 

W dniach 8 – 15 maja za-
praszamy do GBP i jej filii na 
spotkania i zajęcia:

8 maja – spotkanie autorskie 
z Włodzimierzem Ranoszkiem 
„Baśniowy Wrocław, legendy 
Wrocławia”, godz. 10.00 GOK-
BiS w Łagiewnikach, godz. 
12.00 Biblioteka w Olesznie;

9 maja – spotkanie autorskie 
z Grażyną Ochenkowską, au-
torką książki “Zapach czerwo-
nych róż”, godz. 17.00 GOKBiS 
w Łagiewnikach;

10 maja – “Odjazdowy Bi-
bliotekarz”, rajd rowerowy 
dla przyjaciół i sympatyków 
książek i rowerów. Tegoroczna 
trasa: Łagiewniki – Jaźwina – 

Łagiewniki, godz. 10.00.
13 maj – spotkanie Dysku-

syjnego Klubu Książki w bi-
bliotece-świetlicy w Jaźwinie.

Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci – to święto 
obchodzone co roku, 2 kwiet-
nia, w dniu urodzin duńskiego 
baśniopisarza Hansa Christia-
na Andersena. Dzień ten ma na 
celu rozpowszechnienie litera-
tury dla dzieci oraz wspieranie 
czytania przez najmłodszych. 
Z tej okazji odwiedziły naszą 
bibliotekę ”ŻABKI" z Przed-
szkola na Akacjowym Wzgó-
rzu. Zajęcia rozpoczęliśmy 
wierszem "Skarga książki", 
aby wprowadzić dzieci w temat 
poszanowania i dbania o książ-

ki. Następną propozycją była 
zabawa ruchowa na podstawie 
dydaktycznej gry słownej ”Czy 
to prawda, czy też nie?”. Kolej-
nym zadaniem, po poprawnym 
rozszyfrowaniu wszystkich 
zawiłych sformułowań, było 
odgadywanie przez uczniów 
tytułów baśni i bajek. Na za-
kończenie spotkania "ŻABKI" 
wykonały kolorowe zakładki 
do książek.

 
Gminna Biblioteka Publicz-

na w Łagiewnikach oraz filie 
w Olesznie i Jaźwinie wzięły 
udział w trzeciej edycji OGÓL-
NOPOLSKIEGO CZYTANIA 
JEŻYCJADY ® Małgorzaty 
Musierowicz.

11 marca to Ogólnopolski 
Dzień Sołtysa. Z tej oka-
zji do Gminnego Ośrodka 
Kultury, Bibliotek i Sportu 
zostali zaproszeni sołty-
si z poprzedniej kadencji 
oraz wybrani w tegorocz-
nych wyborach.

Wójt Gminy Łagiewniki Ja-
rosław Tyniec wraz z dyrektor 
GOKBiS Wioletą Wawrzy-
niak pogratulował wszystkim 
sołtysom i sołtyskom licznych 
sukcesów i działań na rzecz 
rozwoju swoich sołectw i całej 
gminy. Były także podzięko-
wania za sumiennie wyko-
nywaną pracę, poświęcenie 
prywatnego czasu dla budo-
wania wspólnoty na wsi oraz 
życzenia zdrowia, wytrwałości 
w tej trudnej, społecznej pracy, 
satysfakcji z wykonywania co-
dziennych obowiązków, przy-
jaznych relacji z mieszkańcami 

Chór to nie tylko śpiew, 
to grupa cudownych, 
twórczych, pracowi-

tych i upartych kobiet, które 
pokazują, że w piękny spo-
sób można łączyć obowiązki 
rodzinne i zawodowe z re-
alizowaniem swoich marzeń 
oraz pasji. 

Tę rocznicę chcemy świę-
tować cały 2019 rok. Sobotni, 
uroczysty wieczór był jednak 
szczególny – z najbliższymi. 
W spotkaniu uczestniczył 
wójt gminy Łagiewniki Ja-
rosław Tyniec z małżonką, 
poprzedni wójtowie, którym 
przyszło pracować z chórem 
Canzona: Janusz Guzdek 
z małżonką, Janusz Szpot 
oraz pełniąca obowiązki dy-

rek tora GOK BiS Wioleta 
Wawrzyniak z mężem, ks. 
proboszcz Marek Mielczarek, 
reprezentanci chórów działa-
jących w naszej gminie: Mał-
gorzata i Romuald Milewscy 
z chóru Fermata oraz Maria 
Kuriata i Paweł Kondrakie-
wicz z chóru Legato. Dołą-
czył do nas również Wojtek 
Magnucki z żona Natalią, 
który wspiera i pomaga Can-
zonie. Było pięknie, tanecz-
nie, kolorowo i słodko. 

Spotkanie odbyło się w loka-
lu „Zacisze” w Łagiewnikach. 
Dziękujemy za życzenia, pre-
zenty, kwiaty i smaczny tort od 
Państwa Wioletty i Jarosława 
Tyńców.

Alina Zamęcka

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY 
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ  

W ŁAGIEWNIKACH
UL. SPORTOWA 9          

PUNKT.KONSULTACYJNY@LAGIEWNIKI.PL 
 

PONIEDZIAŁEK
KONSULTACJE OD GODZ. 15.00

DARIUSZ BORYCZKA – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
tel. 605 179 082

Pomoc dla osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, uzależnio-
nych od alkoholu i narkotyków.

Indywidualna pomoc rodzicom, opiekunom dzieci zagrożonych alkoholem lub ekspe-
rymentujących z używkami.

Grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących ze środkami psychoaktywny-
mi. Superwizje szkolne dla nauczycieli.

ŚRODA 
KONSULTACJE OD GODZ. 15.00

ALICJA GACEK – psychoterapeuta, terapeuta rodzin, socjoterapeutka,  
trener rozwoju osobistego

tel. 509 397 799
KONSULTACJE, SPOTKANIA TERAPEUTYCZNE, TERAPIA RODZINNA

Pomoc skierowana do rodzin przeżywających kryzys, borykających się z trudnościa-
mi, z którymi same nie mogą sobie poradzić. 

Honory dla naszych sołtysówGMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

w Łagiewnikach
ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii obejmuje swoim działaniem teren Gminy Łagiewniki i działa w nastę-
pującym składzie: Przewodnicząca Komisji – Anna Rykalska, Sekretarz Komisji 
– Wioletta Łoś, Członek Komisji – Lucyna Torbus,

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii dyżurują od godz. 16:00 do godz. 17:00 w dniach:

• 05.02.2019 r.
• 05.03.2019 r.
• 02.04.2019 r.
• 07.05.2019 r.
• 04.06.2019 r.
• 02.07.2019 r.

• 06.08.2019 r.
• 03.09.2019 r.
• 01.10.2019 r.
• 05.11.2019 r.
• 03.12.2019 r.

Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec  
wraz z dyrektor GOKBiS Wioletą Wawrzyniak 
pogratulował wszystkim sołtysom i sołtyskom 
licznych sukcesów w rozwoju ich sołectw.

i wszelkiej pomyślności.
Po części oficjalnej przy-

szedł czas na drobne upomin-
ki – wójt gminy z dyrektor 
GOKBiS oraz przewodniczą-
cą Rady Gminy Dobromiłą 
Szachniewicz wręczyli sołty-

som i sołtyskom listy gratula-
cyjne oraz pamiątkowe kubki. 
Niespodzianką dla wszystkich 
zaproszonych na tę uroczy-
stość był tort ufundowany 
przez BACKPOL Piekarnia-
-Cukiernia w Łagiewnikach.
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Już po ra z jedenast y 
w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łagiewni-
kach odbył się Regionalny 
Konkurs Recytatorski Po-
ezji i Prozy Obcojęzycznej. 
Przeprowadzony 28 lutego 
konkurs honorowym patro-
natem objęło Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu. 

W ramach tego konkursu od-
były się równolegle dwa odręb-
ne konkursy:

- XI Regionalny Konkurs 
Recytatorski Poezji i Prozy 
Anglojęzycznej,

- XI Regionalny Konkurs 
Recytatorski Poezji i Prozy 
Niemieckojęzycznej.

Nasza szkoła miała przy-
jemność gościć uczestników 
przybyłych ze Szkoły Pod-
stawowej w Piławie Górnej, 
Szkoły Podstawowej w Niem-
czy, Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Dzierżoniowie oraz 
Szkoły Podstawowej w Olesz-
nej. Uczniowie naszej szkoły 
również wzięli udział w tym 
wydarzeniu. 

Uczestnicy recytowali w ję-
zyku angielskim i niemieckim 
wiersze lub fragmenty pro-
zy znanych poetów i pisarzy. 
Wszyscy recytatorzy wykaza-
li się wspaniałą interpretacją 
utworów, poprawnością into-
nacji i wymowy oraz ciekawy-
mi aranżacjami artystycznymi 
swoich występów.

LAUREACI CZĘŚCI  
ANGLOJĘZYCZNEJ:
I miejsce – Barbara Charczyń-
ska ze Szkoły Podstawowej 
w Łagiewnikach,
II miejsce – Sandra Durzyń-
ska ze Szkoły Podstawowej 
w Niemczy,

III miejsce – Paulina Chin-
cińska ze Szkoły Podstawowej 
w Łagiewnikach oraz Patrycja 
Sokolińska ze Szkoły Podsta-
wowej w Piławie Górnej.
 
LAUREACI CZĘŚCI  
NIEMIECKOJĘZYCZNEJ:
I miejsce – Zuzanna Kwię-
dacz ze Szkoły Podstawowej 
w Łagiewnikach oraz Natalia 
Nowak ze Szkoły Podstawowej 
w Niemczy,
II miejsce –Sandra Durzyń-

ska ze Szkoły Podstawowej 
w Niemczy,
III miejsce – Maja Krawczyk  
ze Szkoły Podstawowej w Ła-
giewnikach.

Organizatorzy konkursu, p. 
Anna Grabowska, p. Sandra 
Jakubowska oraz p. Renata 
Żygadło dziękują wszystkim 
za zaangażowanie i przygoto-
wanie się do konkursu. Było 
nam niezmiernie miło gościć 
wszystkich uczestników oraz 
ich opiekunów. 

Chcielibyśmy również ser-
decznie podziękować fundato-
rom nagród: Urzędowi Gminy 
Łagiewniki oraz Radzie Ro-
dziców Szkoły Podstawowej 
w Łagiewnikach. Dla wszyst-
kich uczestników przygotowa-
no słodki poczęstunek, dzięki 
uprzejmości rodziców uczniów 
naszej szkoły.  

Czekamy z niecierpliwością 
na kolejną edycję konkursu.

Sandra Jakubowska

Konkurs dla miłośników 
języków i literatury

Panie Jezu Chryste, pra-
gniemy pójść z Tobą drogą 
krzyżową. Chcemy brać 
udział w Twoim cierpieniu, 
ale jeszcze bardziej w Two-
jej Miłości.

5 kwietnia 2019 roku w ko-
ściele p.w. Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Łagiewnikach 
odbyła się uroczysta Droga 
Krzyżowa. Nabożeństwo na-
wiązywało do boskiej Miło-
ści i bardzo poruszyło licznie 
zgromadzonych wiernych. 
„Pasja Miłości” to tytuł tego-
rocznej pantomimy przygoto-
wanej przez uczniów klas III 
gimnazjum i klas VIII Szkoły 
Podstawowej w Łagiewnikach. 
Wspólnie wyruszyliśmy w du-
chową drogę na szczyt Golgo-
ty, podziwiając kunszt aktorski 
młodych ludzi, którzy pozosta-
wili mieszkańców Łagiewnik 
w atmosferze wielkopostnego 
przygotowania do Zmartwych-
wstania Pańskiego. Wspaniałą 
inscenizację bólu i męki Jezusa 

publiczność nagrodziła łzami 
wzruszenia i gromkimi bra-
wami, za które z całego serca 
dziękujemy.   

Obsada:
Pan Jezus – Łukasz Kicz-

mach
Maryja – Zuzanna Kwiędacz
Narrator 1 – Barbara Char-

czyńska 
Weronika/narrator 2 – Wero-

nika Krzos
Piłat/Szymon z Cyreny – Ka-

mil Jakubowski
Kobiety płaczące – Weronika 

Garbowska i Paulina Chinciń-
ska

Żołnierze – Marcel Biniek 
i Oskar Krawczyk

Sługa Piłata – Daria Pepryk
Pomoc techniczna – Zuzanna 

Michalska i Karolina Miedziak 
Drogę krzyżową przygoto-

wała Liliana Mróz, przy współ-
pracy Małgorzaty Suwald i Jo-
anny Kwiędacz.

Liliana Mróz 

„Pasja Miłości” – 
podążając Drogą 
Krzyżową

Bieg Tropem Wilczym 

c.d. ze str. 1
przedstawiciele Związku Sy-
biraków – Koło Ziemi Dzier-
żoniów, Honorowego Towa-
rzystwa Miłośników Kultury 
Kresowej Niemcza, Towarzy-
stwa Przyjaciół Budzanowa. 
Po oficjalnym powitaniu głos 
zabrał Jarosław Tyniec, Wójt 
Gminy Łagiewniki. Kolejnym 
punktem programu był mon-
taż słowno-muzyczny przy-
gotowany przez młodzież ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łagiewnikach 
i gimnazjum, przy wokalnym 
wsparciu chóru CANZONA 
z Olesznej.

„Chciałbym rzec o Tobie, co 
me serce czuje” – tak brzmiał 
tytuł programu, przygotowa-
nego przez uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła 
II oraz ostatniego rocznika 
klas gimnazjum. “Zapewne 
są wśród nas wnukowie i pra-
wnukowie mieszkańców daw-
nych wschodnich obszarów II 
Rzeczypospolitej. Losy histo-
rii zmusiły wielu Polaków do 
opuszczenia ich ukochanego 
miejsca na Ziemi, każdy z nas 
ma swoją małą ojczyznę – miej-
sce, gdzie czujemy się bezpiecz-
nie, gdzie wszyscy się znają, 
gdzie dla wielu Kresowiaków 
biło serce ich dzieciństwa, 
a myśl o nim tkwi w naszej pa-
mięci i gospodaruje w niej jak 
mama w domu”  – tymi słowa-
mi uczniowie rozpoczęli swój 
program artystyczny. 

Widzowie w wielkim sku-
pieniu wysłuchali wywiadów 
odegranych przez młodzież, 
przeprowadzonych z kreso-
wiakami: panią Astazją Kuź-

niecowską ze Stoszowa, panią 
Zofią Płaziuk ze wsi Oleszna, 
panią Haliną Szachniewicz 
z Ligoty Wielkiej i panią Bo-
gusława Konduracką z Ła-
giewnik. Przypomnę słowa 
ks. Biskupa wypowiedziane 
w homilii „Wybaczamy, ale 
nie zapomnimy”, bo jesteśmy 
to winni tym, co zostali na 
obcej ziemi i przeszli niewy-
obrażalne cierpienia. 

Na scenie wiele się działo, 
młodzież odgrywała różne 
scenki wschodnie, oczywi-
ście Szczepcio i Tońcio też 
mieli swój czas. Choć w każ-
dym z nas jest szczypta no-
stagii, nie było tylko smutno, 
bo atmosfera występu była 
bardzo zabawna. Słuchaliśmy 
piosenek i wierszy, oglądali-
śmy tańce i skecze w wielkim 
skupieniu i powadze. Nasi 
pedagodzy i młodzież już po 
raz osiemnasty przygotowali 
prawdziwą duchową ucztę dla 
widzów. Ostatnim punktem 
występów estradowych był 

w y s t ę p 
chóru Le-
gato, który za-
prezentował znane 
wschodnie melodie i pio-
senki śpiewane również przez 
publiczność. Na zakończenie 
Wójt Pan Jarosław Tyniec 
podziękował naszym arty-
stom, gościom i organizato-
rom XVIII Dnia Kresowiaka 
w Łagiewnikach.
Zdjęcia i tekst – Tadeusz Szot

Z nostalgią,  
ale na wesoło 

Przygotowanie programu:
Scenariusz i reżyseria, dobór 
muzyki – Alina Kowalska
Współreżyserowie – Beata 
Leszek Sobczyńscy, Wenan-
cjusz Kowalski
Koordynator programu – 
Wenancjusz Kowalski
Dekoracje – Elżbieta Maj-
chrzak, Alina Kuźniecowska
Projekt znaczka – Paweł 
Krzyszczuk
Szatnia – Bożena Kułaga
Fotografia – Małgorzata Su-
wald,

Współpraca w przygotowa-
niu programu (taniec, śpiew): 
Agnieszka Juraszek, Violetta 
Patyk, Joanna Kwiędacz
Chóry: Canzona, Legato pod 
dyrekcją Pauliny Pyckiej,
Nagłośnienie – Robert Bro-
nowicki
Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Łagiew-
nikach
Poczęstunek przygotowali 
rodzice uczniów, Dyrekcje 
GOKBiS-u oraz Szkoły Pod-
stawowej w Łagiewnikach.

Po raz trzeci łagiewnicka 
społeczność przyłączyła 
się do ogólnopolskiej akcji 
upamiętniającej Żołnierzy 
Wyklętych. Organizatorem 
biegu był ZHP 1 Szczep 
„Światłocień” w Łagiewni-
kach oraz Wójt Gminy Ła-
giewniki. 

Uroczystość 3 marca  rozpo-
częła msza święta w kościele 
p.w. Św. Józefa w Łagiewni-
kach, którą odprawił proboszcz 
ks. Grzegorz Staniewski. Po 
mszy i apelu pod pomnikiem 
Pamięci Narodowej ksiądz 
i zgromadzeni odmówili mo-
dlitwę za zmarłych, a następnie 
Wójt Gminy Łagiewniki Jaro-
sław Tyniec wraz z przewodni-
czącą Rady Gminy Łagiewniki 
Dobromiłą Szachniewicz i soł-
tysem Łagiewnik Anną Wło-
darczyk, przy dźwiękach Hej-
nału Wojska Polskiego granego 
na trąbce przez uczennicę Szko-
ły Podstawowej Judytę Cenkier, 

złożyli wieniec pod pomnikiem 
Pamięci Narodowej. 

Na linii startu można było 
zobaczyć zawodników w wie-
ku od 3 do 70 lat, których pro-
wadził Mirosław Jaworski na 
historycznym wojskowym mo-
tocyklu HARLEY z czasów II 
wojny światowej. Punktualnie 
o godz.12.00 hm Ryszard Ga-
cek dał sygnał startu. W biegu 
wystartowało 90 zawodników. 
Bieg miał swój początek na pla-
cu zabaw przy ul. Nadrzecznej 
i prowadził ulicami pod scenę 
koncertową „Muszelka” przy 
ul. Sportowej, gdzie była meta 
biegu. 

Nie miejsce zajęte na me-
cie się liczy, lecz sam udział 
w biegu. Wymienię jednak trzy 
pierwsze miejsca, bo zawodni-
cy – narzucając ambitne tempo 
biegu– zrobili wrażenie na wi-
dzach. Pierwszy na metę przy-
biegł pan Maciej Ciećwierz, 
drugi był Oskar Krawczyk, 

a trzeci Andrzej Cenkier. Nad-
mienię, że nasz wójt pan Jaro-
sław Tyniec dobiegł do mety 
w głównej grupie uczestników. 
Bieg jest organizowany na 
trzech dystansach: 1963 m na-
wiązującym do roku, w którym 
zginął ostatni Żołnierz Wyklęty 
oraz na 5 i 10 km. W Łagiewni-
kach odbył się bieg honorowy – 
na dystansie 1963 m. Na mecie 
każdy z uczestników otrzy-
mał medal i torbę, a w niej 
materiały edukacyjne i ga-
dżety. Po biegu uczestnicy 
zostali zaproszeni na kieł-
baskę, którą sami piekli 
w ognisku. Bieg jest 
jednym z wydarzeń 
towarzyszących ob-
chodzonemu 1 marca 
Narodowemu Dniu 
Pamięci Żołn ie -
rzy Wyklętych 
ustanowionym 
w 2011 roku.

Tadeusz Szot

„Chciałbym rzec o Tobie, co me serce czuje” 
– oto przesłanie XVIII Dnia Kresowiaka, 
który w tym roku świętowaliśmy  
w Gminie Łagiewniki 24 lutego.
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Młodzież z Łagiewnik  
i Berlina w Krzyżowej 

Muzyka ma ogromne zdol-
ności wyrażania piękna 
każdej kultury. Ze swej 
natury może sprawić, że 
zabr zmią wewnęt r zne 
harmonie. Podnosi inten-
sywne i głębokie emocje, 
a swoim czarem wywiera 
ogromny wpływ. (Jan Pa-
weł II) 

W środę, 6 marca 2019 r., 
uczniowie klasy II oraz uczest-
nicy koła wokalno-instrumen-
talnego Szkoły Podstawowej 
i m.  Ad ama Mick iewicza 
w Jaźwinie, pod opieką p. Mał-
gorzaty Fedorskiej, p. Emilii 
Juraszek i p. Moniki Kędzier-
skiej, pojechali do Narodowego 

Forum Muzyki we Wrocławiu. 
Brali oni udział w wyjątko-
wym koncercie edukacyjnym 
„Filharmonia dla młodych”, 
pt. „Korzenie muzyki sięgają 
Afryki”. Celem wyjazdu była 
realizacja zadań projektu Era-
smus+ „News-New Skills New 
Schools”. 

Dzieci rozwijały zaintereso-
wania muzyczne, doskonaliły 
słuch muzyczny. Miały okazję 
poznać ekscytujące legendy 
o powstaniu instrumentów po-
chodzących z najodleglejszych 
zakątków świata – Afryki, 
Australii, Nepalu czy Indii. 
Ta niezwykła podróż przenio-
sła ich w czasy, kiedy rodziła 

Już po raz drugi w łagiew-
nickiej szkole pojawili się 
z wizytą goście z zagra-
nicznych szkół partner-
skich. Wizyta Erasmus+ 
była możliwa dzięki pro-
jektowi  „If I were - Arts 
and Digital Democracy 
to Raise Participation to 
Social Activities Against 
Loss of Motivation and 
ESL”. 

W dniach 24-31 marca 2019 
r. gośćmi Szkoły Podstawo-
wej w Łagiewnikach byli 
przedstawiciele szkół part-
nerskich z Rumunii, Łotwy, 
Turcji i Hiszpanii. Wraz z tymi 
krajami łagiewnicka szkoła 
realizuje swój drugi projekt 
w ramach unijnego programu 
ERASMUS+. 

Szkoła goszcząca zorgani-
zowała tygodniowy pobyt dla 
15 nauczycieli i 16 uczniów, 
którzy mieli okazję zapre-
zentować wyniki pierwszej 
części prac projektowych 
w swoich szkach, uczestniczyć 
w nauczycielskich spotka-
niach roboczych, odbyć wizy-
tę u Wójta Gminy Łagiewniki, 
wziąć udział w warsztatach 
artystycznych i zwiedzić pięk-
ne miejsca naszego regionu. 
Nauczyciele zakwaterowani 

zostali w hotelu w Dzierżo-
niowie, uczniowie natomiast 
zamieszkali u polskich rodzin. 
Mieli w ten sposób możliwość 
poznania naszej gościnności, 
codziennego życia, zwyczajów 
rodzinnych oraz poćwiczenia  
konwersacji w języku angiel-
skim. Dzieci uczestniczyły 
w lekcjach w naszej szkole, 
wyjeżdżały na wycieczki, ba-
wiły się ze swoimi polskimi 
kolegami podczas popołudnio-
wych spotkań w szkole. 

Wraz z zakończeniem wizy-

ty w Polsce wszyscy przygoto-
wujemy się do podjęcia drugiej 
części prac projektowych w na-
szych szkołach oraz do wizyty 
w szkole hiszpańskiej pod ko-
niec października 2019 roku.

Pragnę podziękować ser-
decznie wszystkim, którzy 
przyczynili się przygotowania 
i zorganizowania wizyty part-
nerskiej w naszej szkole - Pani 
Dyrektor Marioli Początek, 
Panu Wójtowi Jarosławowi 
Tyńcowi, wszystkim Nauczy-
cielom ze Szkoły Podstawowej 

w Łagiewnikach, Rodzinom,  
u których przebywali nasi za-
graniczni goście, Rodzicom na-
szych uczniów, Pani Dyrektor 
oraz Pracownikom GOKBiS 
w Łagiewnikach, sponsorom. 
Nasz trud się opłacił, ponieważ 
Goście wyjechali z Polski za-
chwyceni naszą szkołą, gościn-
nością i miejscami, które mieli 
okazję zwiedzić.

Anna Grabowska
koordynator projektu  

w Szkole Podstawowej  
w Łagiewnikach

Oprócz zrozumienia hi-
storii i współczesności 
organizatorom zależa-

ło na tym, by młodzież podczas 
pięciu dni miała możliwość 
poznania osób wywodzących 
się z różnych kręgów kulturo-
wych, o różnych doświadcze-
nia i światopoglądach.

Młodzież z klas ósmych 
Szkoły Podstawowej i trzecich 
Gimnazjum w Łagiewnikach 
miała możliwość spotkania się 
z uczniami Międzynarodowej 
Szkoły im. Nelsona Mandeli 
z Berlina. 29-osobową polską 
grupą opiekowała się Anna 
Grużlewska (organizatorka) 
i Beata Owczarek-Sobczyń-
ska. Nad 23-osobową grupą 
niemiecką czuwał Bernard 
Szulc, wieloletni organizator 
takich spotkań. 

Miejsce warsztatów było 
nieprzypadkowe, gdyż zaję-
cia odbywały się w dawnym 
majątku rodziny von Moltke 
w Krzyżowej oraz w muzeum 

byłego obozu Gross Rosen 
w Rogoźnicy. Siedziba „Krę-
gu z Krzyżowej” była świad-
kiem niemieckiej historii, jak 
również miejscem spotkania 
premiera Polski Tadeusza Ma-
zowieckiego i kanclerza Nie-
miec Helmuta Kohla podczas 
Mszy Pojednania w 1989 roku. 
Obecnie miejsce to jest siedzi-
bą Fundacji „Krzyżowa” dla 
Porozumienia Europejskiego, 
której przyświeca idea zbliża-
nia ludzi  z różnych krajów.

Tematyka, z którą zmierzy-
li się młodzi ludzie nie była 
banalna. Pracowali oni nad 
zagadnieniami związanymi 
z historią oraz problemami 
współczesnego świata. Trud-
na problematyka nie zniechę-
ciła uczniów do wspólnej pra-
cy, wymiany poglądów oraz 
nawiązywania relacji towa-
rzyskich. Praca w zespołach 
tematycznych i prezentacja 
efektów odbywała się w języ-
ku angielskim, z czym mło-

dzież dobrze sobie poradziła. 
Nie zabrakło też czasu na 
aktywność fizyczną i wspól-
ną zabawę, w tym bitwę na 
śnieżki, dyskotekę czy warsz-
taty rysunku. W ciągu pięciu 
dni początkowa nieśmiałość 
przerodziła się w otwartość 
i zaowocowała nawiązaniem 
dłuższych znajomości, któ-
re mogą być kontynuowane 
dzięki mediom społeczno-
ściowym. 

Anna Grużlewska

Młodzi twórcy  
na scenie 
Grupa teatralna “Wesoła 
Ferajna” reprezentowała 
w dniach 12–13 marca 2019 
łagiewnicką szkołę w dwu-
dziestym ósmym Konkur-
sie Twórczości Scenicznej 
Młodych „Przekręt”, zorga-
nizowanym przez Liceum 
Ogólnokształcące nr XVII 
im. Agnieszki Osieckiej we 
Wrocławiu. 

„PRZEKRĘT” to konkurs 
dokonań amatorskich zespołów 
teatralnych i tanecznych działają-
cych w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach, domach 
kultury oraz w innych organiza-
cjach młodzieżowych. Zgodnie 
z regulaminem konkursu nie su-
gerowano ani tematu, ani formy 
wypowiedzi, dopuszczając krót-
kie adaptacje dramatu, monodra-
my, montaże poetyckie, spektakle 
autorskie, realizacje nawiązujące 
do kabaretu czy teatru piosenki. 
Jury oceniało autentyczność i sa-
modzielność w doborze tematyki 
i formy wypowiedzi, oryginal-
ność przekazu scenicznego. 

W konkursie wzięło udział 29 
grup działających przy szkołach 
podstawowych, gimnazjach, li-
ceach i domach kultury z całego 
województwa. Grupa teatralna 
„Wesoła Ferajna” z naszej szko-
ły w składzie: Natalia Bykow-
ska, Adam Juraszek, Zuzanna 
Kwiędacz, Wiktoria Janulewicz, 
przedstawiła przedstawienie pt.: 
„Wybieram życie”. Natomiast 
Zuzanna Kwiędacz zaprezento-
wała monolog „Miejsce pracy”, 
za który otrzymała wyróżnienie. 
Uczniów do konkursu przygo-
towała nauczycielka Marzanna 
Juraszek.

Na terenie gminy Łagiewni-
ki działa 5 jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych. 
Są to jednostki OSP Ła-
giewniki, Sienice, Oleszna, 
Jaźwina i Ligota Wielka. 
Pierwsze dwie włączone 
są do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 
Wszystkie są stowarzysze-
niami zarejestrowanymi 
w Krajowym Rejestrze Są-
dowym, mają nadane nu-
mery NIP, regon oraz posia-
dają konta bankowe.

Na początku każdego roku 
kalendarzowego odbywają 
się zebrania sprawozdawcze 
w Ochotniczych Strażach Pożar-
nych, na których przedstawiane 
są sprawozdania z działalności 
za rok ubiegły i plany działalno-
ści na rok bieżący. W tegorocz-
nych zebraniach uczestniczyli 
zaproszeni goście: Jarosław Ty-
niec – Wójt Gminy Łagiewniki, 
bryg. Bogdan Najdek – Komen-
dant Powiatowy PSP w Dzier-
żoniowie, kpt. Sławomir Du-
dziński – zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP, Dowódca 
Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej w PSP w Dzierżoniowie 
bryg. Mariusz Stawiarz, dh Da-
riusz Gortych – Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego OSP RP 
w Dzierżoniowie, dh Zygmunt 
Kudła – wiceprezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego OSP 
RP w Dzierżoniowie, dh Tade-
usz Szot – Komendant Gminny 
OSP, Katarzyna Kukiełka – po-
dinspektor w Urzędzie Gminy 
Łagiewniki.

OSP Oleszna
12 stycznia odbyło się pierw-

sze z planowanych zebrań 
w OSP Oleszna. W zebraniu 
oprócz strażaków udział wzięli 
wymienieni wcześniej zapro-
szeni goście oraz pani Elżbieta 
Najdek, radna Rady Gminy 
Łagiewniki i sołtys Olesznej. 
Zebranie otworzył prezes OSP 
Oleszna dh Jan Buganiuk. Przy-
witał strażaków i zaproszonych 
gości, a następnie przekazał 
głos sprawozdawcy naczelni-
kowi Pawłowi Buganiukowi, 
który najpierw poprosił zebra-
nych o uczczenie chwilą ciszy 2 
strażaków, którzy w 2018 roku 
zostali powołani do wiecznej 
służby, a następnie złożył spra-
wozdanie z działalności OSP 
Oleszna w 2018 roku. Był to 

trudny rok dla jednostki, w któ-
rym strażacy wnieśli sporo pra-
cy w działalność OSP. Pozyskali 
oni samochód pożarniczy, który 
spełniał oczekiwania strażaków, 
a zakup i doposażenie wozu sfi-
nansowała Gmina Łagiewniki. 
Strażacy są bardzo zadowoleni 
z zakupu samochodu. Teraz 
mają świetny samochód, któ-
rym będą nieść pomoc potrze-
bującym. Pomysłów i chęci stra-
żakom nie brakuje, aby rozwijać 
i doposażyć swoją jednostkę. 
Zebranie zakończyło tradycyjne 
wspólne biesiadowanie.

OSP Ligota Wielka
W Ligocie Wielkiej 19 stycz-

nia 2019 r odbyło się drugie 
z zebrań sprawozdawczych. 
W zebraniu udział wzięli stra-
żacy, wymienieni wcześniej za-
proszeni goście oraz Franciszek 
Banda, sołtys wsi Ratajno, leśni-
czy Adam Garbowski, Państwo 
Katarzyna i Paweł Falkowscy. 
Po przywitaniu strażaków i go-
ści prezes OSP Ligota Wielka 
dh Piotr Taraszkiewicz złożył 
sprawozdanie z działalności za-
rządu za rok 2018. Było się czym 
pochwalić. Rok 2018 był bardzo 
dobry dla jednostki. Wyremon-
towano remizę i wymieniono 
bramę wjazdową, zakupiono 
mundury bojowe i wyjściowe, 
z funduszu sołeckiego zakupio-
no drabinę, ze środków własnych 
i pozyskanego dofinansowa-
nia zakupiono bardzo wydajną 
pompę szlamową za 11 tys. zł. 
Zakupiono również buty stra-
żackie z Funduszu Sprawiedli-
wości, wzbogacono się o plecak 
medyczny z pełnym wyposaże-
niem PSP R-1 oraz deskę-nosze 
do transportu poszkodowanych. 
Jednostka uczestniczyła w zawo-
dach sportowo-pożarniczych, IV 
Zlocie Pojazdów Pożarniczych 
w Jaźwinie, a sama organizowa-
ła po raz trzeci Rodzinny Festyn 
Strażacki pod hasłem “STRA-
ŻACY DZIECIOM”. Dużym 
wyzwaniem dla jednostki była 
organizacja I Manewrów Stra-
żackich, w których uczestni-
czyło kilka jednostek OSP nie 
tylko z gminy Łagiewniki. Rok 
2019 to nowe wyzwania i plany. 
Najważniejszą uroczystością 
będą zapewne obchody 70-lecia 
OSP Ligota Wielka, II Manew-
ry Strażackie oraz upamiętnienie 
25. rocznicy tragicznej śmierci 
dh Marka. Potrzebna jest dalsza 

rozbudowa OSP, a więc potrzeb-
ne są i szkolenia nowych człon-
ków. Gmina zaplanowała zakup 
systemu przywołania selektyw-
nego, który polega na tym, że 
przyjmujący zgłoszenie dyżurny 
w PSP w Dzierżoniowie przez 
naciśnięcie odpowiedniego gu-
zika natychmiast wysyła powia-
domienia na telefony strażaków 
ochotników oraz uruchamia sy-
renę alarmową. 

Przed dyskusją członkowie 
zebrania podjęli dwie uchwały. 
Jedna wnioskowała o nadanie 
odznaczeń dla najbardziej wy-
różniających się członków OSP, 
a druga dotyczyła przyznania 
statusu honorowego członka 
OSP Ligota Wielka Państwu Ka-
tarzynie i Pawłowi Falkowskim 
– w uznaniu ich zaangażowania 
we wspieraniu Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Ligocie Wielkiej. 
Po dyskusji, w której wzięli 
udział zaproszeni goście i straża-
cy, przystąpiono do następnego 
punktu zebrania, tj. do wspólne-
go biesiadowania. Prezes ma nie 
tylko strażackie, ale też i kuchar-
skie talenty. Osobiście mogłem 
się o tym przekonać i jestem pod 
dużym wrażeniem po degustacji 
jego specjałów. Należy życzyć 
strażakom z Ligoty Wielkiej 
dalszego wielkiego zapału do 
pracy. To, co przez niecałe 4 lata 
zrobiono w jednostce, jest godne 
podziwu. 

– OSP Ligota Wielka powsta-
ła jak kiedyś Feniks z popiołów 
– powiedział  jeden z gości. 

Aby tak dalej druhowie stra-
żacy z Ligoty Wielkiej. Tak 
trzymać!

OSP Łagiewniki
Trzecie z planowanych zebrań 

sprawozdawczych OSP odbyło 
się 2 lutego w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Łagiewnikach. 
W zebraniu oprócz strażaków 
i wymienionych gości wzięła 
udział pani Dobromiła Szach-
niewicz – Przewodnicząca Rady 
Gminy. Zebranie otworzył i pro-
wadził prezes OSP Łagiewniki 
dh Rafał Hołyński. Przywi-
tał strażaków i zaproszonych, 
a następnie złożył sprawozdanie 
z działalności OSP Łagiewniki 
w 2018 roku. Ten rok był także 
trudny dla jednostki, bowiem do 
dotychczasowego garażu dobu-
dowywana jest część socjalna. 
Prace budowlane trwają bardzo 
długo, a ważna modernizacja 

sieci energetycznej w dotych-
czasowym garażu przesuwa się 
w czasie. W 2018 r. strażacy do 
akcji ratowniczo-gaśniczych wy-
jeżdżali 65 razy. 

Po sprawozdaniu prezesa głos 
zabierali goście. Wójt Jarosław 
Tyniec zapewnił strażaków, że 
wkrótce rozbudowa remizy zo-
stanie zakończona, bo w budże-
cie na rok bieżący są zapewnione 
środki finansowe. Komendant 
Powiatowy bryg. Bogdan Naj-
dek przedstawił terminarz szko-
leń i uroczystości strażackich. 
Podziękował strażakom za ich 
mobilność i za to, że są zawsze 
przynajmniej 5 minut przed ra-
townikami z Dzierżoniowa. Te 5 
minut często decyduje o czyimś 
życiu lub śmierci. Po pysznym 
bigosie Prezes OSP dh Rafał 
Hołyński zaprosił gości do ga-
rażu, aby pokazać warunki, 
w jakich strażacy muszą działać. 
Po powrocie na salę w miłej at-
mosferze zakończono to bardzo 
sympatyczne spotkanie.

OSP Sienice
16 lutego odbyło się zebranie 

w Ochotniczej Straży Pożar-
nej Sienice. Zebranie otworzył 
Prezes OSP Sienice dh Mie-
czysław Jaworski, który na 
wstępie przywitał uczestniczą-
cych strażaków i zaproszonych 
gości oraz strażaka, a zarazem 
radnego i sołtysa wsi Sienice, 
dh Pawła Kondrakiewicza. Na 
prowadzącego zebranie wy-
brano dh Przemysława Pikula. 
Sprawozdanie z działalno-
ści OSP Sienice w 2018 roku 
przedstawił Prezes dh Mieczy-
sław Jaworski, a Komisji Re-
wizyjnej – dh Sebastian Kup-
nicki. W 2018 roku jednostka 
dysponowana była 31 razy do 
różnych zdarzeń.  Pozyskano 
sporo sprzętu na wyposażenie, 
m.in.: wentylator oddymiający, 
detektor gazowy, zestaw do 
ratownictwa technicznego, ka-
mizelki do ratownictwa wod-
nego i inne sprzęty. W 2019 
roku planowanych jest wiele 
prac w remizie OSP, takich jak 
wstawienie 2 okien, ocieplanie 
budynku, naprawa dachu, ry-
nien i odpływów. Jednostka ma 
wiele potrzeb w zakresie szko-
leń i doposażenia w potrzebny 
sprzęt. W dyskusji poruszano 
wiele problemów nurtujących 
strażaków (niskie stawki za 
wyjazdy do akcji ratowniczo-

-gaśniczych, dostęp do Inter-
netu). Zebranie zakończyło się 
pamiątkowym zdjęciem i stra-
żacką gorącą kolacją. Optymi-
styczne nastawienie strażaków 
do coraz to większych wyma-
gań to już sukces. Na strażaków 
z OSP Sienice mieszkańcy Sie-
nic i Gminy Łagiewniki zawsze 
mogą liczyć.

OSP Jaźwina
Ostatnie z planowanych ze-

brań w Ochotniczych Straży 
Pożarnych odbyło się 2 marca 
w OSP Jaźwina. W zebraniu, 
oprócz strażaków z OSP Jaźwi-
na, kapelana OSP ks. prała-
ta Stanisława Kucharskiego, 
miejscowej radnej pani Danu-
ty Piwowarczyk, pani Sołtys 
Katarzyny Ziętek-Naumowicz 
i przedstawicieli Rady Sołec-
kiej uczestniczył Wójt Gminy 
Łagiewniki pan Jarosław Ty-
niec, Komendant Powiatowy 
PSP w Dzierżoniowie bryg. 
Bogdan Najdek, dh Dariusz 
Gortych - Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego OSP RP 
w Dzierżoniowie, dh Tadeusz 
Szot - Komendant Gminny 
OSP, Katarzyna Kukiełka, po-
dinspektor w Urzędzie Gminy 
Łagiewniki, prezes OSP Ligota 
Wielka Piotr Taraszkiewicz. Ze-
branie otworzył i obszerne spra-
wozdanie z działalności OSP 
Jaźwina przedstawił Prezes dh 
Marek Wierzbicki. Rok 2018 
był bardzo pracowitym okre-
sem dla jednostki. OSP Jaźwina 
29 razy brała udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, zorga-
nizowała IV Zlot Pojazdów Po-
żarniczych, brała udział w ma-
newrach Ochotniczych Straży 
Pożarnych zorganizowanych po 
raz pierwszy w Ligocie Wiel-
kiej czy udział w Parafiadzie 
w Jaźwinie. Jednostka wzboga-
ciła się o nowy sprzęt, taki jak 
defibrylator AEG, piłę do stali 
i betonu, agregat prądotwórczy 
z najaśnicami, piłę do cięcia 
szyb, tłumice i buty strażackie. 
Plany OSP Jaźwina są bardzo 
ambitne (wymiana leciwego sa-
mochodu pożarniczego na now-
szy, rozbudowa remizy strażac-
kiej oraz organizacja piątego już 
Zlotu Pojazdów Pożarniczych). 
Ambicja i zapał strażaków 
z Jaźwiny daje nadzieję, że się 
to wszystko uda, czego szczerze 
Im życzę.

Tadeusz Szot

Erasmus+ w Szkole Podstawowej Oczarowani muzyką  
Czarnego Kontynentu

się muzyka. Dzięki zespoło-
wi „Wielbłądy” wysłuchały 
utworów z krainy łowów i dzi-
kich ogrodów Ziemi. Ponadto 
młodzi melomani mieli spo-
sobność zobaczyć, jak wyglą-
dają instrumenty wykonane 
z owoców, patyków, skóry, 
pszczelego wosku, orzechów 
i bambusa, takie jak balafon, 
shekere czy kora. Mogli rów-
nież usłyszeć ich niepowtarzal-
ne brzmienie. 

Miłe wspomnienia z wy-
jazdu do Narodowego Forum 
Muzyki pozostaną w pamięci 
uczniów i nauczycieli na długi 
czas.  

Monika Kędzierska

Zebrania sprawozdawcze u strażaków ochotników

3 .  D r u ż y n a  H a r c e r -
ska „Nadir” z Olesznej, 
w dniach 5-6 kwietnia mia-
ła swój biwak. Dzięki życz-
liwości księdza proboszcza 
Marka Mielczarka harcerze 
gościli na plebanii w Olesz-
nej oraz mieli okazję wziąć 
udział w organizacji Drogi 
Krzyżowej, której trasa pro-
wadziła po wiosce. 

Niesione przez nich pochod-
nie nadały uroczystego klima-
tu. Na zmianę z ministrantami 
harcerze nieśli duży brzozowy 
krzyż, który prowadził licznie 

zgromadzonych mieszkańców 
po stacjach drogi krzyżowej. 
Wieczór zakończyło harcerskie 
ognisko, przy którego blasku 
przekazano zielony sznur dru-
hnie Kalinie Czyż, która zo-
stała przyboczną w drużynie. 
Trzech członków drużyny zło-
żyło Przyrzeczenie Harcerskie: 
druh Jarek Charczyński, druh 
Michał Niezgoda oraz druh Jan 
Jagiełła. 

W sobotę rano zaraz po śnia-
daniu, wszyscy razem wyru-
szyli na grę terenową, drogami 
polnymi do Młynicy i Doma-

szowa. Po drodze harcerze wy-
konywali różne zadania, mieli 
okazję zobaczyć paśnik, sarny, 
borsuczą norę czy wsłuchać się 
w ptasi śpiew. W Młynicy zdą-
żyli jeszcze na końcowy etap 
sprzątania miejscowości, żeby 
już w ślicznie wysprzątanym 
parku zjeść kiełbaskę i wy-
ruszyć dalej. Z Domaszowa 
zmęczonych harcerzy odebra-
li rodzice. Za przygotowanie 
biwaku odpowiedzialni byli 
przyboczny Dorian Szlachcic 
oraz drużynowy przewodnik 
Przemysław Kucharek. 

Harcerski biwak w Olesznej 

“Tolerancja jest najwyższym osiągnięciem edukacji” 
– te słowa przyświecały warsztatom dla młodzieży 
zorganizowanym w Krzyżowej w dniach 23-27 
stycznia 2019 roku. 
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Seniorzy z zajączkiem
„Jak ten czas leci” – chciałoby się powiedzieć. Niedawno mieliśmy 
spotkanie opłatkowe, a już teraz „Zajączek Wielkanocny” (tak 
potocznie nasze Panie nazywają spotkanie wielkanocne). 

Na  cz a s  o d p o r n i  s ą 
c z ł o n k o w i e  K l u -
bu Sen ior a  „ Babie 

Lato” w Łagiewnikach. Ten 
sam uśmiech, zapał do pra-
cy i radość z życia. Co roku 
w okresie przedświątecznym 
seniorzy organizują spotka-
nia wielkanocne. 10 kwietnia 
2019 r. przy świątecznie ude-
korowanych stołach, na któ-
rych znalazły się tradycyjne 
wielkanocne potrawy, spotka-
ły się panie i panowie z Klubu 
Seniora. 

Spotkanie rozpoczęło się 
życzeniami i miską świą-
tecznego żuru. Żur znikał ze 
stołów tak szybko, że pani 
Miecia, wymachując cho-
chlą, ledwo nadążała z szy-
kowaniem nowych porcji. 
W międzyczasie szefowa 
k lubu Pani Ela odczy tała 
życzenia od Pani Reni, które 
– jak zwyczaj każe – autorka 
odmalowała własnoręcznie 
i napisała wierszem. Były 
też życzenia od wój-
ta Pana Jarosława 
Ty ńca  i  P r ze -
w o d n i c z ą c e j 
R a d y  G m i n y 
Pani Dobromi-
ł y  S z a c h n i e -

wicz. Życzeń było więcej, 
ale pat rząc na zastawiony 
różnymi specjałami stół, nie 
mogłem się skupić i zapa-
miętać innych autorów. Tra-
dycyjny stół wielkanocny to 
zawsze pełny wybór różnych 
jajecznych potraw, sałatek 
i ciast. Tak też było i tym 
razem. Prowadząc przyja-
cielsk ie rozmowy, można 
było zobaczyć na ek ranie 
telewizora wspomnienia – 
zdjęcia i filmy. Bardzo wiele 
osób oglądanych na ekranie 
nie ma już wśród nas. Przy 
zastawionych stołach, w tak 
dobrym towarzystwie trudno 
zakończyć spotkanie. 

Jak bardzo potrzebne są 
takie spotkania – to czuje się 
dopiero tu, w klubie. Jest nas 
starszych ludzi coraz więcej 
i nawet nie obejrzymy się, 
a sami będziemy chcieli wstą-
pić do Klubu Seniora.

Tadeusz Szot

Spotkanie rozpoczęło się życzeniami i miską 
świątecznego żuru. Żur znikał ze stołów tak 
szybko, że pani Miecia, wymachując chochlą, ledwo 
nadążała z szykowaniem nowych porcji. 

ŚWIETLICE – GODZINY OTWARCIA
Wójt Gminy Łagiewniki informuje, że na terenie Gminy Łagiewniki  

funkcjonują świetlice socjoterapeutyczne według poniższego wykazu:

o   W miejscowości Oleszna – podczas roku szkolnego w każdy piątek w godz. 16:00-18:00, w miesiącach 
wakacyjnych: w lipcu nie funkcjonuje, w sierpniu w każdy piątek od godziny 16:00 do 19:00.

o   W miejscowości Sienice – podczas roku szkolnego w każdy wtorek  w godz. 16:00-18:00, w miesiącach 
wakacyjnych: w lipcu nie funkcjonuje, w sierpniu w każdy wtorek od godziny 16:00 do 19:00.

o   W miejscowości Przystronie – podczas roku szkolnego w każdą środę  w godz. 15:00-17:00, w miesiącach 
wakacyjnych: w lipcu nie funkcjonuje, w sierpniu w każdą środę od godziny 15:00 do 18:00.

o   W miejscowości Jaźwina – podczas roku szkolnego w każdy wtorek  w godz. 13:30-16:30, w miesiącach 
wakacyjnych: w lipcu nie funkcjonuje, w sierpniu w każdy wtorek od godziny 13:30 do 17:30.

o   W miejscowości Młynica – podczas roku szkolnego w każdą środę w godz. 15:15-17:15, w miesiącach 
wakacyjnych: w lipcu nie funkcjonuje, w sierpniu w każdą środę od godziny 15:15 do 18:15.

o   W miejscowości Sieniawka – podczas roku szkolnego w każdy czwartek  w godz. 15:30-17:30, w miesią-
cach wakacyjnych: w lipcu nie funkcjonuje, w sierpniu w każdy czwartek od godziny 15:30 do 18:30.


