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Korowód prowadziły trzy 
historyczne i zabytko-
we ciągniki rolnicze. 

Pierwszy z nich,  ZETOR, pro-
wadzony był przez Waldemara 
Tokarskiego, dwoma pozosta-
łymi, marki URSUS, kierowali 
Bogdan Chmielnicki i Kazi-
mierz Grzywniak. Za ciągnika-
mi szły  mażoretki w pięknych 
kolorowych strojach, prezentu-
jące układy taneczno-marszo-
we z żonglowaniem pałeczka-
mi. Za nimi podążali Starosta 
i Starościna Dożynek 2019, czy-
li Katarzyna i Paweł Falkowscy 
z Ligoty Wielkiej, oraz delega-
cje sołeckie niosące wieńce do-
żynkowe. Korowód dożynkowy 
zamykał Gospodarz Dożynek 
2019 – Jarosław Tyniec, Wójt 
Gminy Łagiewniki, ze swoim 
zastępcą Jackiem Mikusem oraz 
Wioletą Wawrzyniak, dyrektor-
ką Gminnego Ośrodka Kultury 
Bibliotek i Sportu w Łagiew-
nikach. Z nimi kroczyła grupa 
zaproszonych gości.

Delegacje sołectw złoży-
ły swoje wieńce dożynkowe 
w centralnej części placu. Było 
ich czternaście. Prowadzący 
uroczystość Erwin Piwowar-
czyk poprosił na scenę gospo-
darza dożynek Jarosława Tyń-
ca, który oficjalnie otworzył 
uroczystość. O godz. 15.00 
rozpoczęła się polowa msza 
święta, której przewodniczył ks. 
Kanonik Grzegorz Staniewski 
wraz z ks. Dariuszem Nowa-
kiem. Oprawę muzyczną mszy 
zapewniły chóry Canzona i Le-
gato. Na organach grał Tomasz 
Bykowski. 

Po mszy św. rozpoczął się 
ceremoniał dożynkowy. Jako 
pierwsi tradycyjny bochen chle-
ba wraz z winem gronowym 
na ręce gospodarza dożynek 
wójta Jarosława Tyńca złożyli 
starostowie. Następnie chleb 
z tegorocznych zbiorów na ręce 
gospodarza składały delegacje 
wszystkich sołectw. 

Ciąg dalszy na str. 3

W sobotę 7 września 2019 roku na łagiewnickiej "Muszelce" odbyły się Dożynki Gminy Łagiewniki. Korowód 
dożynkowy wyruszył z placu rekreacyjnego pod scenę koncertową. 

Dożynki 2019  
– tradycyjnie, melodyjnie i kolorowo
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Monika Wielichowska i radny 
sejmiku dolnośląskiego Sta-
nisław Jurcewicz. Nastąpił 
dalszy ciąg występów naszej 
szkolnej młodzieży. Najpierw 
trio Maja Krawczyk, Adam 
Juraszek i Zuzanna Kwiędacz, 
a następnie w duecie wystąpił 
Adam z Zuzią. Młodzież do 
występów przygotowały Wio-
letta Patyk, Agnieszka Jura-
szek i Joanna Kwiędacz, za co 
należą się Im, jak i młodzieży, 
gorące podziękowania. 

Po uczniach wystąpili pro-
fesjonalni artyści. Na scenie 
zagościł zespół Ula Milewska 
Quartet. Urszula Milewska 
przy akompaniamencie mu-
zyków: Sebastian Łobos (in-
strumenty klawiszowe), Rafał 
Krzywosz (gitara basowa) 
i Kuba Lechki (perkusja) wy-
konała piosenki z repertuaru 
znanych wokalistów. 

Z pewnym opóźnieniem 
rozpoczął się występ gwiazdy 
wieczoru – zespołu „Piękni 
i Młodzi” – przyjęty z wielkim 
entuzjazmem przez setki osób 
zgromadzonych pod MUSZEL-
KĄ. Było wspólne śpiewanie 
piosenek, bo – jak się okazało 
– na koncert przybyła wielka 
rzesza fanów zespołu, którzy 
piosenki znali doskonale. Okla-
ski i las rąk w górze potwierdził, 
że zabawa była świetna, a dobór 
zespołów na dożynki trafiony 
w dziesiątkę. Zespół nie mógł 
szybko zejść ze sceny, bo bisów 
było wiele. Występ zespołu nie 
był ostatnim punktem programu, 
bowiem po chwili rozpoczęła się 
zabawa dożynkowa z „koncer-
tem na życzenie”, którą popro-
wadził Robert Bronowicki. 

Zebrani dożynkowi goście 
nie tylko słuchali występów. 
Można było dobrze zjeść i coś 
wypić, zaopatrując się na licz-
nych stoiskach. Dzieci miały 
wielką frajdę na urządzeniach 
do zabawy. Pod „Tamą” dum-
nie chodził kucyk, na którym 
siedzieli najmłodsi uczestnicy 
dożynek. Zaproszeni goście 
biesiadowali pod specjalnie do 
tego przeznaczonym namio-
tem. 

Organizacja takiego wiel-
kiego przedsięwzięcia wy-
maga wielu pracy i t rudu. 
Wykonanie dekoracji, kilku-
dziesięciu dożynkowych przy-
pinek ze zboża i kokardek oraz 
wielu innych prac wymagało 
dużo zaangażowania i poświę-
cenia. W tym miejscu należą 
się podziękowania dla organi-
zatorów dożynek Gminnego 
Ośrodka Kultury Bibliotek 
i Sportu w Łagiewnikach na 
czele z Wioletą Wawrzyniak 
i koordynatorką uroczystości 
Elżbietą Bagińską. Podzię-
kowania należą się również 
dla prowadzącego Erwina Pi-
wowarczyka oraz dla poniżej 
wymienionych darczyńców.

Zdjęcia i tekst: Tadeusz Szot

Doży nki 2019

19 lipca 2019 r. w Urzędzie 
Gminy Łagiewniki odbyło 
się spotkanie informacyj-
ne dotyczące programu 
„Cyfryzacja Gminnych 
Ośrodków Kultury”. 

W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele jednostek or-
ganizacyjnych gmin: Dzierżo-
niów, Piława Górna, Niemcza, 
Ziębice i Łagiewniki. Projekt 

przewiduje m.in. szkolenia pra-
cowników gminnych ośrodków 
kultury i wyposażenie tych 
ośrodków w sprzęt cyfrowy, 
m.in. komputery, tablety, dru-
karki 3D, okulary VR. W ra-
mach pozyskanych umiejętno-
ści i wyposażenia pracownicy 
ośrodków kultury prowadzić 
będą zajęcia z dziećmi i mło-
dzieżą z terenu gmin. 

„Każdy przedszkolak dobrze 
wie,
że kiedy 20 września zbliża się,
od najmłodszego, aż po star-
szaka,
wszyscy świętują Dzień Przed-
szkolaka”

20 września wszystkie dzieci 
z przedszkola zostały zapro-
szone do wspólnych tańców 
w rytmach disco. 

Zorganizowano przedszkol-

ne kino, podczas seansu wy-
świetlono ulubione bajki dzieci. 
Następnie każda z grup odzna-
czyła się kolorowymi piegami, 
które miały symbolizować 
uśmiech i szczęście dzieci. Do-
pełnieniem uroczystego dnia 
było szukanie skarbów, które 
zostały ukryte w różnych po-
mieszczeniach przedszkolnych. 
Każdy przedszkolak otrzymał 
Odznakę Super Przedszkolaka 
oraz słodki poczęstunek.

Bezpieczeństwo przy za-
lewie zwanym „Tamą w Ła-
giewnikach” było głównym 
tematem spotkania  przed-
stawicieli Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego Okręgu 
Wrocławskiego, lokalnej 
policji oraz prezesa i ko-
mendanta Społecznej Stra-
ży Rybackiej Koła PZW nr 
68 Łagiewniki. 

„Tama” w Łagiewnikach to 
obiekt rekreacyjny, turystycz-
ny, to wspaniałe miejsce dla 
wędkujących, spacerujących 
rodzin oraz grillującej mło-
dzieży. Z obiektu korzystają 
nie tylko lokalni mieszkań-
cy, ale również przyjezdni. 
Akwen wodny cieszy się sporą 
frekwencją, dlatego też kwe-
stia bezpieczeństwa przy sa-
mym zbiorniku oraz w rejonie 
do niego przyległym należy do 
najważniejszych. 

W części teoretycznej spo-
tkania omówiono problem kłu-
sownictwa – taktykę i działanie 
kłusujących oraz konsekwencje 
prawne i postępowanie wobec 
nich. Poruszono problema-
tykę dozwolonych godzin 
i sposobów wędkowania (nie 
każdy wie, że łowienie ryb 
na „Tamie” jest regulamino-
wo dozwolone tylko od świtu 
do zmierzchu), zasad pobytu 
nad wodą oraz przestrzegania 
przepisów dotyczacych wykro-
czeń społecznie uciążliwych 
(zaśmiecanie, zakłócanie ładu, 
porządku publicznego i spo-
czynku nocnego).

W części praktycznej doko-
nano wspólnego patrolu rejonu 
„Tamy”, przeprowadzono czyn-
ności kontrolno-sprawdzające 
wędkarzy przebywających nad 
wodą. Współpraca służb ma na 
celu poprawę bezpieczeństwa 
w rejonie zbiornika, wiąże się 
z częstszymi kontrolami również 
poza okresem wakacyjnym. 

Policyjne priorytety
Dzielnicowi posterunku 

policji w Łagiewnikach od po-
czątku sierpnia br. rozpoczęli 
nowe działania priorytetowe. 
Trwają one pół roku i obejmują:

* rejon świetlicy środowisko-
wej w Sokolnikach (pod kątem 
wykroczeń, takich jak spoży-
wanie alkoholu w miejscu za-
bronionym prawem, używanie 
słów wulgarnych, zaśmiecanie 
i niszczenie mienia); działania 
prowadzić będzie asp. Krzysz-
tof Mikłaszewski;

* teren skweru i cmentarza 
ewangelickiego przy ul. Li-
powej w Łagiewnikach (pod 
kątem wykroczeń, takich jak 
spożywanie alkoholu w miejscu 

zabronionym prawem, zaśmie-
canie i niszczenie mienia oraz 
gromadzenia się osób małolet-
nich zagrożonych demoraliza-
cją); działania prowadzić bę-
dzie mł. asp. Wojciech Kosko.

Rejony te objęte są wzmożo-
ną i regularną kontrolą w celu 
wyeliminowania lub ograni-
czenia popełniania zgłoszonych 
wcześniej wykroczeń. 

Mieszkańcy mogą informo-
wać o problemach – dzwoniąc 
na telefony służbowe, bezpo-
średnio do dzielnicowego oraz 
zgłaszając się osobiście, w ra-
mach dyżurów pełnionych na 
posterunku policji w Łagiew-
nikach w następujące dni: 
* Dzielnicowy asp. Krzysztof 

Mikłaszewski (tel. 797 306 
219):  wtorki, w godz. 10:00 – 
12:00
* Dzielnicowy mł. asp. Woj-
ciech Kosko (tel. 797 306 218)
 piątki, w godz. 10:00 – 12:00

Zawsze chętnie wsłuchuje-
my się w głos społeczeństwa, 
dlatego zwracamy się z prośbą 
o przekazywanie wszelkich 
uwag bądź informacji o miej-
scach, zdarzeniach i proble-
mach. Infor macje można 
przekazywać również droga 
e-mailową (dzielnicowy.10@
dzierzoniow.wr.policja.gov.
pl – mł. asp. Wojciech Kosko, 
dzielnicowy.11@dzierzoniow.
wr.policja.gov.pl – asp. Krzysz-
tof Mikłaszewski)..

Cyfrowo w kulturze Święto przedszkolaków 
z Akacjowego Wzgórza Po ceremonii dożynkowej 

zabierali głos zaproszeni 
goście: Poseł na Sejm RP 

Wojciech Murdzek, Aleksander 
Szwed, Senator RP, Jarosław 
Węgłowski, Burmistrz Niem-
czy. Gospodarz gminy podzię-
kował wszystkim za złożone 
dary oraz częstował zebranych, 
wraz ze Starostą i Starościną 
Dożynek, otrzymanym chle-
bem. 

Rozpoczęły się bardzo ocze-
kiwane występy lokalny wy-
konawców. Tradycyjne jako 
pierwsi zagościli nasi milusiń-
scy z przedszkola „Na Akacjo-
wym Wzgórzu”. Po przedszko-
lakach na scenie pojawił się 
pierwszy z naszych gminnych 
chórów – chór Legato z Sie-
nic pod kierunkiem Pauliny 
Pyckiej. Następnie mogliśmy 
posłuchać chór u Fermata 
z Przystronia, którym kieruje 
Krzysztof Milewski. Na koń-
cu prezentacji chórów zagościł 
chór z największymi tradycja-
mi i tytułami Canzona z Olesz-
nej. Na początek chórzystki 
zaśpiewały „Polonez Ogińskie-

go”, który wprowadził słucha-
czy w zadumę, aby po chwili 
mogli usłyszeć utwory ludowe 
i  wpadające w ucho. 

Potem był czas prezentacji 
scenicznych naszych szkolnych 
artystów. Bez metafory – to są 
prawdziwi artyści, znani na-
szej publiczności z występów 
na różnych rocznicach czy 
świętach. Pierwszy utwór – 
wiązankę piosenek angielskich 
– młodzież wykonała przy 
akompaniamencie Mai Kraw-
czyk (gitara), Zuzanny Kwię-
dacz (flet poprzeczny), Natalii 
Bykowskiej (akordeon), Oskara 
Krawczyka (keyboard) i Wojt-
ka Sikory (gitara basowa). Kie-
dy śpiewająca młodzież przy-
gotowywała się do następnego 
występu, na scenie zagościła 
młoda szkolna wokalistka Zu-
zanna Szot, dając popis swoich 
możliwości wokalnych. Choć 
deszczyk pokropił, młodzież 
szkolna przed sceną zaprezen-
towała nam „Taniec z kółkami”.

Życzenia dla naszych rol-
ników i gospodarzy dożynek 
złożyła pani Poseł na Sejm RP 

Bezpiecznie na „Tamie”

W SPOTKANIU UCZESTNICZYLI (OD LEWEJ, W GÓRNYM RZĘDZIE): MARIUSZ MAZUR – KOMENDANT SŁUŻB 
OCHRONY WODY POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO, OKRĘG WE WROCŁAWIU; KRZYSZTOF SZACH-
NIEWICZ –SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA; WOJCIECH PORADA – STRAŻNIK Z POSTERUNKU PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY RYBACKIEJ WE WROCŁAWIU; MŁ. ASP. WOJCIECH KOSKO – DZIELNICOWY POSTERUNKU POLICJI 
W ŁAGIEWNIKACH; JERZY BARAŃSKI – PREZES KOŁA PZW NR 68 W ŁAGIEWNIKACH. OD LEWEJ, W DOL-
NYM RZĘDZIE: GRZEGORZ BŁĄDEK – KOMENDANT SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ W ŁAGIEWNIKACH, 
KAZIMIERZ WOŹNICA – STRAŻNIK SŁUŻB OCHRONY WODY PZW OKRĘG WE WROCŁAWIU.

Życzenia dla naszych 
rolników i gospodarzy 
dożynek złożyła pani Poseł na 
Sejm RP Monika Wielichowska 
i radny sejmiku dolnośląskiego 
Stanisław Jurcewicz. 

• Finansowo organizację dożynek wspomogli sponsorzy, wśród których znaleźli się: Paweł 
Wrożyna PW Motors, Juliusz Jatczak „Arka Vet", PAT-BET Piotr Adam Tadeusiak, Piekarnia 
Rodzinna TYNIEC, Zakład Mechaniczno-Handlowy ZAMEH, Bank Spółdzielczy w Kobierzy-
cach. Oddział Łagiewniki, Instytut Zarządzania i Samorządności-Biogazownia w Łagiewnikach, 
Ewa i Dominik Wochnik, Biuro Rachunkowe - Janina Markulak, Prosport - Jan Brzeźny, Kostka 
Brukowa - Juraszek, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Krystyna i Ryszard Mechedin, „Kruk” - Mo-
nika Bochenek, "KAMSKAL" - Leszek Włodarczyk Alicja Uzarska-Włodarczyk, MODA RAVEN, 
Zakład Kamieniarski „Gramar”, Katarzyna i Paweł Falkowscy, Sebastian Wochnik, Artur Głąba, 
Sprzedaż Maszyn i Ciągników Rolniczych. BOGDAN. Bogdan Chmielnicki, Usługi Ziemne – Ro-
boty Transportowe Jaźwina 128,

W sobotę 7 września 2019 roku na 
łagiewnickiej "Muszelce" odbyły 
się Dożynki Gminy Łagiewniki. 
Korowód dożynkowy wyruszył z placu 
rekreacyjnego pod scenę koncertową. 
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Wspólne plany z Czechami z Novej Paki
Od lipca do września 2019 
r. odbyły się trzy spotka-
nia robocze dotyczące 
międzynarodowego pro-
jektu współpracy z cze-
skim miastem Nová Paka. 
Dwa spotkania odbyły się 
w Łagiewnikach, a jedno 
w mieście Nova Paka.

Projekty współpracy dają 
możliwość pozyskania środ-
ków zewnętrznych na rozwój 
gminy Łagiewniki.  Zanim 
usiedliśmy do rozmów, po-
kazaliśmy naszym gościom 
przepiękne zakątki Gminy 
Łagiewniki, oczywiście w du-
żym skrócie.

Jest to pierwszy w historii 
tego typu projekt realizowa-
ny przez Gminę Łagiewni-
ki. Działania zaplanowane 
w ramach obecnego projektu 
skierowane będą do dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców naszej gminy. 

8 sierpnia 2019 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury, 
Bibliotek i Sportu w Ła-

giewnikach, w kameralnej at-
mosferze, współpracownicy 
w tajemnicy przed Panią Aliną 
zorganizowali Jej podzięko-
wanie za lata wspólnej pracy. 
Były kwiaty, życzenia i wielkie 
wzruszenie.   

Emerytem zostaje się jeden 
raz. To jest ten moment, w któ-
rym chce się przypomnieć naj-
piękniejsze wspomnienia oraz 
wyrazić wdzięczność za moż-
liwość współpracy i tworzenia 
łagiewnickiej kultury.

Przedstawiając Alinę Kuź-
niecowska, należy powiedzieć 
tak: pracownik i dyrektorka 
GOKBiS. Autorka i realizator-
ka warsztatów artystycznych. 
Pomysłodawczyni różnorod-
nych zajęć integracyjnych, 
plastycznych oraz kulinarnych. 
Współorganizatorka oraz pro-
wadząca lokalne imprezy. 
Konferansjerka. Zawdzię-
czamy Jej:

- pomysł i wykonanie Godła 
Łagiewnik,

- współpracę w inicjowaniu 
i organizowaniu wszystkich 
edycji Dnia Kresowiaka,

- inicjatywę i realizację „Wy-
stawy prac twórców nieprofe-
sjonalnych” z terenu Gminy 
Łagiewniki,

- inicjatywę konkursów pla-
stycznych, fotograficznych oraz 
cyklu na najpiękniejszy bukiet 

z domowego ogródka,
- prowadzenie wielu gmin-

nych uroczystości, w tym do-
żynek oraz niezliczonej ilości 
pikników i konkursów, 

- poezję z satyrycznym za-
cięciem i dzieła malarskie. 

Świat ar tystyczny Aliny 
Kuźniecowskiej to nie tyl-
ko Dom Kultury. To również 
kościoły naszej gminy przez 
nią odnowione (wnętrza, figu-
ry, obrazy). Również szkoły, 
przedszkole czy kluby spor-
towe korzystały niejednokrot-

nie z usług ar ty-

stycznych Aliny Kuźniecowskiej. 
Rozbud z i ła  ona rów n ież 
a k t y w ność spo łecz nośc i 
w Jaźwinie, szczególnie znana 
jest z organizowania i prowa-
dzenia „Parafiady”. Gromadzi 
wokół siebie grono zaangażo-
wanych ludzi, którym każdego 
roku udaje się zorganizować to 
wyjątkowe spotkanie. 

W kronikach Gminnego 
Ośrodka Kultury, Bibliotek 
i Spor tu w Łagiewnikach 

można prześledzić większość 
zawodowych sukcesów, nie-
chętnie, zapewne ze skrom-
ności, podpisywanych przez 
ich autorkę, czyli Alinę Kuź-
niecowską. Odkrywanie Jej 
dokonań rozpoczęła Teresa 
Bańkowska-Jendras w swojej 
książce „Kuferek wspomnień” 
; jestem przekonany, że na tym 
się nie skończy prezentacja 
niezwykle ważnej dla Łagiew-
nik postaci. 

Przed wakacjami Rada 
Gminy Łagiewniki ogłosiła 
konkurs fotograficzny dla 
dzieci i młodzieży z Gminy 
Łagiewniki. Konkurs odbył 
się pod patronatem hono-
rowym Jarosława Tyńca, 
Wójta Gminy Łagiewniki. 

Konkurs skierowany był do 
dzieci i młodzieży klas 1 – 8 ze 
szkół podstawowych z gminy 
Łagiewniki. Komisja konkur-
sowa wytypowała czterech 
laureatów. 
d Miejsce 1 - Lena KURUC, 
9 lat, Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach.
d Miejsce 2 - Maksymilian 
Adamski, 14 lat, Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Ła-
giewnikach.

d Miejsce 3 ex aequo: 
- Antoni Kozak, 11 lat, Szkoła 
Podstawowa im. A. Mickiewi-
cza w Jaźwine,
- Kalina Czyż, 14 lat, Szkoła 
podstawowa im. Jana Pawła II 
w Łagiewnikach. 

26 września 2019 r. w czasie 
Sesji Rady Gminy Łagiewniki 
laureatom konkursu dyplomy 
i nagrody wręczyli Jarosław 
Tyniec, Wójt Gminy Łagiew-
niki, Dobromiła Szachnie-
wicz, Przewodnicząca Rady 
Gminy ze swoim zastępcą 
Markiem Milewskim. Młodzi 
laureaci otrzymali również 
gratulacje i życzenia od rad-
nych i sołtysów obecnych na 
sesji.

Tadeusz Szot Na początek została zapre-
zentowana informacja 
z realizacji inwestycji 

zaplanowanych na rok 2019 
w ramach środków własnych 
i funduszu sołeckiego. Łącz-
na kwota wydatków na reali-
zację zadań to 929 513,83 zł. 
W ramach tej kwoty zmoder-
nizowano, rozbudowano, wyre-
montowano obiekty oraz drogi 
gminne, część jest w trakcie 
realizacji.

W dalszej części została 
przedstawiona analiza stanu 
gospodarki odpadami komu-
nalnymi, którą sporządza się 
w celu weryfikacji możliwości 
technicznych i organizacyjnych 
gminy w zakresie gospodaro-
wania odpadami komunalnymi.

Następnie przedstawiono 
informację na temat funkcjono-
wania stacji uzdatniania wody 
w Białobrzeziu po remoncie 
w 2018 r.

Wójt Gminy Łagiewniki Ja-
rosław Tyniec poinformował, 
iż starania jakie podjął wraz 
ze swoim zespołem w związku 
z opłatą, jaką Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa nałożył na 
Gminę (z powodu niewykorzy-
stania pod inwestycję w okre-

ślonym czasie terenu przy ulicy 
Przemysłowej/Jedności Naro-
dowej w Łagiewnikach – bu-
dynki naprzeciw urzędu gmi-
ny) zakończyły się pomyślnie. 
W wyniku tych działań gmina 
została zwolniona z opłaty, 
która wynosiła blisko 1 milion 
złotych. 

Wraz z Radą Gminy gratu-
luję udanych negocjacji zwień-
czonych sukcesem!

W dalszej części sesji radni 
podjęli 15 uchwał dotyczących 
m.in: budżetu Gminy, dzier-
żaw nieruchomości gminnych, 
uchwał obejmujących obszar 
z zakresu oświaty oraz opieki 
społecznej.

Nadmienię, iż z pełną treścią 
podjętych uchwał można zapo-
znać się na stronie internetowej 
BIP Łagiewniki.

Wójt, przewodnicząca oraz wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy 
przedstawili informacje z działań, 
jakie podejmowali między sesja-
mi. Ponadto radni wraz z sołtysa-
mi poruszali wiele ważnych spraw 
dotyczących mieszkańców. Każdą 
Sesję Rady Gminy można odtwo-
rzyć na stronie internetowej BIP 
Łagiewniki w zakładce „Trans-
misje z obrad”.

XIII Sesja Rady Gminy Ła-
giewniki odbyła się 26 wrze-
śnia 2019 r. W pierwszej czę-
ści sesji Wójt Gminy Jarosław 
Tyniec wraz z przewodniczącą 
Rady Gminy Dobromiłą Szach-
niewicz i wiceprzewodniczą-
cym Rady Gminy Markiem 
Milewskim wręczyli nagrody 
laureatom konkursu fotogra-
ficznego „Zdjęcie z wakacji 
2019”. Organizatorem konkur-
su była Rada Gminy Łagiewni-
ki pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Łagiewniki p. 
Jarosława Tyńca. 

W dalszej części obrad radni 
wysłuchali dwóch sprawozdań: 
Wójta Gminy Łagiewniki, któ-
ry przedstawił sprawozdanie 
z przebiegu wykonania bu-
dżetu Gminy Łagiewniki za 
pierwsze półrocze 2019 roku, 
wykonania planu finansowego 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Bibliotek i Sportu w Łagiewni-
kach za pierwsze półrocze 2019 
r. oraz sprawozdania z działal-
ności kompleksu sportowego 
„Moje Boisko Orlik” za 2018 
rok, który przedstawiła dyrek-
torka GOKBiS Wioletta Waw-
rzyniak. Wysłuchano również 
opinii Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej i stałych komisji 
rady w sprawie wykonania 
budżetu za pierwsze półrocze 
2019 (opinie były pozytyw-
ne). Następnie radni podjęli 7 
uchwał dotyczących m.in. bu-
dżetu Gminy, nieruchomości 
gminnych, uchwał obejmują-
cych zakres współpracy z mia-
stem partnerskim Nova Paka 
w Czechach oraz porozumienia 
komunalnego (znowelizowano 
uchwałę XVI/69/2011 z 27 paź-
dziernika 2011 i dostosowano 
do aktualnego stanu) w spra-
wie eksploatacji ujęcia wody 
w Białobrzeziu. Natomiast za-

warte porozumienie z miastem 
partnerskim Nova Paka w Cze-
chach dotyczące rozpoczęcia 
współpracy pozwoli na prowa-
dzenie wspólnych projektów 
w zakresie turystyki, kultury, 
oświaty, wymiany doświad-
czeń w ramach środków krajo-
wych i europejskich. 

Na XIII Sesji podjęto rów-
nież uchwałę, na podstawie 
której Gmina przekaże nie-
odpłatnie nieruchomość do 
Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa (przypomnę, że na 
początku roku 2019 KOWR 
nałożył na Gminę opłatę wy-

noszącą blisko 1 milion zło-
tych za niezagospodarowanie 
w określonym czasie – lata 
2008-2018 – terenu mieszczą-
cego się naprzeciwko Urzędu 
Gminy Łagiewniki). To dzięki 
wytężonym staraniom obecne-
go Wójta Jarosława Tyńca wraz 
z zespołem urzędników może-
my przekazać wspomniany 
teren, nie obciążając budżetu 
gminy. W dalszej części sesji 
wójt, przewodnicząca Rady, 
wiceprzewodniczący Rady 
oraz przewodniczący Komisji 
przedstawili informacje z dzia-
łań, jakie podjęli pomiędzy se-
sjami. Ponadto poruszano wie-
le ważnych spraw dotyczących 
Gminy i mieszkańców. Z pełną 
treścią podjętych uchwał oraz 
transmisją z sesji można zapo-
znać się na stronie BIP Urzędu 
Gminy Łagiewniki. 

Dobromiła Szachniewicz 

Radni podjęli  
piętnaście uchwał 
29 sierpnia odbyła się XII Sesja Rady Gminy 
Łagiewniki. Radni podjęli 15 uchwał, wysłuchali 
informacji oraz sprawozdań przedstawionych 
przez kierowników referatów oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy Łagiewniki.

Każdą Sesję Rady Gminy 
można odtworzyć na stronie 
internetowej BIP Łagiewniki  
w zakładce „Transmisje z obrad”.

„Zdjęcia z wakacji 
2019”. Finał konkursu

Termin złożenia pierwszego 
wspólnego projektu upływa 
z końcem października 2019 
r. W ramach spotkań omó-
wiono zakres i harmonogram 
działań w ramach wspólnego 

projektu. Podczas spotkania 
rozmawiano również o zało-
żeniach nowej perspektywy 
finansowej i wspólnych pro-
jektach inwestycyjnych. 

W ostatnim spotkaniu ro-

boczym z ramienia Gminy 
Łagiewniki uczestniczyli 
wójt Jarosław Tyniec, dy-
rek tor  GOK BiS Wiole t a 
Wawrzyniak, inspektor ds. 
funduszy st r uk turalnych 
Alicja Jałowiec-Polewczyk, 
Lidia Zakrzewska-Strózik, 
z ramienia miasta Nová Paka 
– wiceburmistrz Pavel Bo-
uchner, wiceburmistrz Milan 
Pospíšil, kierownik wydzia-
łu ds. szkolnictwa i kultury 
Bohuslav Benč, inspektor ds. 
kultury Sarka Halkova oraz 
z ramienia Gminy Bohusla-
vice nad Metuji – burmistrz 
Jiří Tojnar, wicewójt Nývlt 
Vlast imil, skarbnik Ale -
na Pultarova. W spotkaniu 
uczestniczyła również Iva 
Paukertová, dyrektor RDA, 
której organem założyciel-
skim jest m.in. Euroregion 
Glacensis. 

ajp

Alina Kuźniecowska 
emerytką

Alinko, emerytko szacowna!
Wszyscy w pracy Cię żegnają
I gratulacje składają
Błyszczy im nutka zazdrości w oku
Bo Ty od pracy masz od dziś spokój

Odpoczynku czas i nowe życie
Spędzaj każdy swój dzień znakomicie
Porzuć wszelkie troski i zmartwienia
Bo tak wiele masz jeszcze w życiu do zrobienia

Wiek emerytalny po to jest dany 
Aby realizować wszystkie niespełnione plany
Więc nie ma co patrzeć na swoją kartę zdrowia
Tylko łykać życie i nim się delektować

Długie lata ciężko pracowałaś
Wczesną porą z łóżka się zrywałaś
Godziny długie na stopa czekając
Znajomości niezwykłe przy tym zawierając

Nigdy bez przyczyny los zsyłał Ci człowieka
Zawsze dwustronnych rad wielka była pociecha
I na czas emerytury właśnie
Niektóre z tych znajomości będą przaśne

Od dziś możesz robić, co chcesz
Jakie masz potrzeby Ty najlepiej wiesz
Pamiętaj jednak, że my tu tęsknimy
I o kontakt z nami życzliwie prosimy!

  TWOI, ALINKO, PRZYJACIELE

Alina Kuźniecowska, wieloletnia pracownica łagiewnickiego Domu 
Kultury, obecna w naszym gminnym życiu kulturalnym od zawsze, 
przeszła na emeryturę. Jako absolwentka liceum sztuk plastycznych, 
pani Alina była animatorką kultury i instruktorką plastyki w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, w którym pracuje 
od 15 marca 1981 roku tj. ponad 38 lat. W latach 2001-2005 pełniła 
funkcję Dyrektorki GOK-u.
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24 sierpnia 2019 roku w so-
botnie popołudnie odbył 
się IV Festyn Rodzinny 
„Strażacy Dzieciom” – 
rozszerzony w tym roku 
o imprezę towarzyszącą 
„I Festiwal zupy”. Orga-
nizatorom imprezy nie 
brakuje pomysłów, aby 
w każdym roku zaskaki-
wać uczestników coraz to 
innymi formami zabawy. 
I w tym jest chyba tajemni-
ca sukcesu organizacyjne-
go tej imprezy. 

Połączone siły strażaków 
z Ochotniczej Staży Pożar-
nej i pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ligocie Wielkiej 
sprawiły, że udało się zorgani-
zować bardzo udaną imprezę 
rodzinną. Trzeba przyznać, 
że mają mieszkańcy Ligoty 
szczęście do pogody. Wiado-
mo wszystkim, że jak Piotr coś 
organizuje ze swoją ekipą, to 
pogoda jest murowana. 

Pod namiotami rozstawiono 
stoły. Dalej zadaszona scena, 
co jest dla nas informacją, że 
będą zapewne występy. Za la-
dami uwijają się przemiłe i uro-
dziwe panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich, jak również żony, 
narzeczone czy dziewczyny 
strażaków. Apetyczne ciasta, 

napoje i losy na loterię fantową 
można nabyć na największym 
stoisku. Dalej to panowie ser-
wują tradycyjną „Piekielnie 
smaczną grochówkę strażac-
ką” à la Piotr, karczek czy kieł-
baski. Dużym powodzeniem 
cieszy się napój złocisty ser-
wowany w dużych kuflach. Na 
płycie boiska rozstawiono sa-
mochody pożarnicze z OSP Pi-

skorzów, Ostroszowice, Jaźwi-
na, Łagiewniki i gospodarzy 
OSP Ligota Wielka. Do tego 
dwa samochody wojskowe, 
zjeżdżalnie dla dzieci, stoiska 
z zabawkami dla dzieci. Dużą 
atrakcją nie tylko dla dzieci 
była możliwość zobaczenia 
z bliska samochodów pożarni-
czych i wojskowych, zapozna-
nia się z bronią wojskową czy 

też strzelanie do tarczy z łuku. 
Festyn rozpoczęli główni 

organizatorzy: Sylwia Szach-
niewicz, Sołtys Wsi Ligota W. 
i przewodnicząca KGW oraz 
Piotr Taraszkiewicz, prezes 
OSP Ligota Wielka. Prowadzą-
cy przywitali uczestników pik-
niku, strażaków, mieszkańców, 
drużyny startujące w festiwalu 
zupy oraz zaproszonych gości: 

Jarosława Tyńca, Wójta Gmi-
ny Łagiewniki z małżonką 
Wiolettą, Jacka Mikusa za-
stępcę Wójta z małżonką Han-
ną, Dobromiłę Szachniewicz, 
przewodniczącą Rady Gminy 
Łagiewniki, radnych, sołtysów 
z gminy. Na festynie obecnych 
było wiele innych znakomitych 
gości, m.in. Maciej Badora, Po-
seł na Sejm RP, Janusz Maniec-

ki, dyrektor dzierżoniowskiego 
biura poselskiego posła na Sejm 
RP Michała Dworczyka, który 
ponownie ubiega się o reelekcję 
z naszego wałbrzyskiego okrę-
gu w wyborach 13 październi-
ka, Tomasza Mitraszewskiego, 
radnego Rady Powiatu Dzier-
żoniowskiego, który startuje 
z naszego powiatu na posła do 
Sejmu RP w zbliżających się 
wyborach oraz radnych mia-
sta Dzierżoniów: Ireneusza 
Zygadło i Macieja Woźniaka. 
Po oficjalnym otwarciu na sce-
nie zagościł chór FERMATA 
z Przystronia, pod kierunkiem 
Krzysztofa Milewskiego, zwy-
kle śpiewający pieśni sakralne 
i kościelne, lecz przy takiej 
okazji prezentujący piosenki lu-
dowe i biesiadne. Po koncercie 
na przyległym polu ukazała się 
chmura dymu i ognia. Dobrze, 
że na miejscu byli strażacy. Do 
akcji niezwłocznie udali się 
najmłodsi strażacy z Piskorzo-
wa. Bardzo sprawnie przyszli 
adepci sztuki strażackiej upo-
rali się z ogniem. Zagrożenie 
zlikwidowali bardzo szybko. Za 
swoją skuteczną i błyskawiczną 
akcję dostali podziękowania 
i upominki od organizatorów 
festynu.

Rozpoczął się „I Festiwal 

Piękna słoneczna pogoda 
i sceneria miejsca spo-
wodowała, że uczestnicy 

mogli przenieść się w duchowy 
świat modlitwy, śpiewu, wza-
jemnej życzliwości i ufności. 
Uczestników powitał prze-
wodniczący Rady Parafialnej 
Stanisław Jakubowski. Słowa 
powitania skierował także do 
artystów na scenie i zaproszo-
nych gości: Jarosława Tyńca, 
Wójta Gminy Łagiewniki, Do-
bromiły Szachniewicz, prze-
wodniczącej Rady Gminy, Wio-
lety Wawrzyniak, dyrektora 
GOKBiS w Łagiewnikach oraz 
radnych Rady Gminy. Ksiądz 
prałat Stanisław Kucharski, pro-
boszcz parafii i gospodarz wy-
darzenia, zainicjował wspólną 
modlitwę, rozpoczynając tym 
samym Parafiadę. 

Pierwsi na scenie gościli 
młodzi wokaliści i instrumen-
taliści: Adam Juraszek, Zuzan-
na Kwiędacz, Judyta Cenkier, 
Karolina Budziak, Hanna 

Wszół, Zuzanna Szot, Agata 
Galarowicz, Bernadeta Bu-
dziak i Agnieszka Piechura. Po 
występach młodych talentów 
z rykiem silników do ogrodów 
wjechała wielka kawalkada 
motocyklistów, budząc spo-
re zainteresowanie. Potem na 
scenie zagościły „Bielawskie 
Dziołchy”. Nie był to pierwszy 
występ zespołu; podobnie jak 
w ubiegłym roku, grupa zosta-
ła przyjęta przez publiczność 
bardzo ciepło. 

Bardzo ważnym i wyróż-
niającym punktem programu 
na Parafiadzie był konkurs 
wiedzy biblijnej. Przystąpiło 
do niego wielu uczestników, 
ale na podium były tylko trzy 
miejsca. I. miejsce zajął Zbi-
gniew Kuźniecowski, a ex 
aequo II. miejsca zajęły Hali-
na Twardowska i Zofia Józiuk. 
Wiele emocji towarzyszyło 
również konkursowi „Koło 
Fortuny”. W końcu przyszedł 
czas na występ naszej gwiazdy 

Teresy Bańkowskiej-Jendras, 
czyli łagiewnickiej Hanki Bie-
lickiej. Pani Teresa od kilku lat 
występuje na scenie Parafiady 
z recitalami o różnej tematyce. 
W tym roku koncert dedyko-
wany był osobom w „jesieni 
życia”. Po recitalu ksiądz Stani-
sław Kucharski wręczył nagro-
dy zwycięzcom wspomniane-
go konkursu wiedzy biblijnej, 
koła fortuny i konkurencji 
strzeleckich. Chwilę później 
przeżywaliśmy „Niespodzian-
kę z kopytem”. Powożony 
przez Zbigniewa Piwowarczy-
ka kolorowo przyozdobiony 
zaprzęg konny przywiózł pod 
scenę „Wesołe gosposie z bliź-
niakami”. To Jaźwiński ze-
spół w barwnych i ciekawych 
strojach przedstawił na scenie 
historię parafii w wielu rado-
snych przyśpiewkach. Wytęp, 
który przygotowała Danuta 
Piwowarczyk, spotkał się z du-
żym aplauzem publiczności. 
Był czas na podziękowania 

za wieloletnią oddaną pracę 
na rzecz parafii Jaźwina dla 
ks. Stanisława Kucharskiego. 
Dziękowali przedstawiciele pa-
rafii, jak również radny Gminy 
Łagiewniki Piotr Adam Tade-
usiak, który wręczył księdzu 
Stanisławowi okazały, dość 
ciężki prezet, wyrób swojej 
firmy „Pat-Bet”. Na scenę zo-
stał poproszony chór kościelny 
z Przystronia Fermata, kiero-
wany przez Krzysztofa Mi-
lewskiego. Chór w pięknych 
strojach nie dość, że prezento-
wał się wspaniale, to jeszcze 
zaśpiewał wiele biesiadnych 
piosenek, których nigdy nie 
zaśpiewa w kościele. Było ko-
lorowo, głośno i radośnie. Tak 
piękny występ nie mógł zakoń-
czyć się bez bisów.

O zachodzie słońca na scenie 
pojawiła się Schola parafialna 
pod kierunkiem Roberta Wszo-
ła, która zaprezentowała pięć 
profesjonalnie zaaranżowanych 
pieśni religijnych. Tradycyjnie 

Pa r a f i a d ę 
prowadziła wg 
własnego scenariusza 
Alina Kuźniecowska. W prze-
rwach między występami moż-
na było odwiedzać ustawione 
w ogrodach namioty, grille, 
punkty sprzedaży pamiątek, 
zabawek czy zjeżdżalni i zam-
ków dmuchanych dla dzieci. 
Ostatnim punktem Parafiady 
było losowanie nagród, na któ-
re od samego początku czekali 
jej uczestnicy. Jak co roku, była 
to loteria, w której można było 
wygrać wiele cennych nagród. 
Nagrodą główną był telewizor, 

k t ó r y 
p o j e c h a ł 

do Ligoty Wiel-
kiej. Na strzelnicy sportowej 
była okazja sprawdzenia z wia-
trówki swoich zdolności strze-
leckich. Atrakcję tą jak zawsze 
przygotował i prowadził Marek 
Potajczuk, a pierwsze miejsce 
zajęła w gronie seniorów: Pau-
lina Podkowa (ustanawiając re-
kord pięciokrotnej mistrzyni), 
a w juniorach: Wiktor Gocko. 

Podziękowania należą się 
sponsorom, którzy ufundowali 
wiele nagród, Radzie Parafial-
nej, Radzie Sołeckiej, księdzu 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach znani 
są ze swej wszechstronności. Swoimi 
występami uświetnili wiele uroczysto-
ści, m.in. 80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej w kościele p.w. w Józefa 
w Łagiewnikach, dożynki gminne,  
„Kartoflisko” w Stoszowie, Turniej So-
łectw w Ratajnie, Parafiadę w Jaźwinie. 

o o o
Niecodzienna lekcja przyrody odbyła 
się 5 września 2019 r. – uczniowie 
klasy 4a i 5c Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach wzięli 
udział w akcji zasiedlania (introdukcji) 
bażanta w środowisku przyrodniczym 
zorganizowanej przez Koło Łowieckie 
Ostoja Wrocław. Całą akcję przepro-
wadził myśliwy Szczepan Krawczy-
szyn. Uczniowie spotkali się z panem 
Szczepanem na Jańskiej Górze koło 
wieży Bismarcka. Myśliwy opowiedział 
uczniom o swej roli w środowisku 
przyrodniczym, następnie odbyło się 
wypuszczenie ptaków na łąkę. Ucznio-
wie z zaciekawieniem obserwowali 
ich odlot. Była to interesująca lekcja 
przyrody, za którą bardzo dziękujemy. 
Darz Bór!

o o o
Do szkoły w Łagiewnikach zawitała 
grupa sześciolatków. „Wesołe Tygryski” 
z zerówki mają pięknie pomalowany 
i udekorowany gabinet z nowym wy-
posażeniem, zabawkami i pomocami 
dydaktycznymi. Po zajęciach ucznio-
wie mogą spędzić czas w kolorowej, 
dużej sali świetlicowej. Tam także 
czekają na uczniów nowe gry, zabawki 
edukacyjne oraz cała paleta artykułów 
plastycznych. Dekoracje namalowane 
na ścianach są autorstwa Pani Izabeli 
Sikorskiej. Wszystkim uczniom życzy-
my w nowym roku szkolnym sukcesów 
w nauce i nowych przyjaźni! 

o o o
Mądrość Seniora, Spryt Juniora 
w szkole w Łagiewnikach
Rozwijanie kompetencji w znajomości 
języka obcego, dbałość o sprawność 
fizyczną, korzystanie z Internetu i apli-
kacji umożliwiających programowanie, 
kreatywne przyrządzanie  potraw 
z produktów regionalnych, a przede 
wszystkim zacieśnianie więzi między-
pokoleniowych – to główne cele warsz-
tatów, jakie odbyły się we wrześniu.
Stowarzyszenie Ślężanie-Lokalna 
Grupa Działania ma na celu wspieranie 
społeczności lokalnej, dlatego nasz 
projekt został z sukcesem wpisany 
w realizację grantu. Zaplanowanie 
warsztatów w ramach projektu miało 

ponadto na celu zwiększenie zaan-
gażowania lokalnej społeczności we 
wspólne działania, wprowadzenie 
dzieci, seniorów i seniorek w rolę 
ekspertów, dzielenie się umiejętno-
ściami przez dzieci i osoby starsze, 
twórcze i pożyteczne spędzanie czasu, 
a przede wszystkim – dobrą zabawę 
i dużo uśmiechu. 
Stowarzyszenie SKLEJKA, które 
działa przy łagiewnickiej szkole, po raz 
kolejny pozyskało środki finansowe na 
realizację atrakcyjnego projektu dla 
uczniów. 
W imieniu prezes stowarzyszenia 
Joanny Bandy, dyrektor SP w Łagiew-
nikach Marioli Początek oraz autorek 
projektu: Joanny Kwiędacz, Eweliny 
Milewskiej oraz Marzeny Smolarskiej 
serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom warsztatów: naszym 
uczniom, ich rodzicom i dziadkom. 
Szczególne podziękowania należą się 
także osobom, które zajęły się realiza-
cją poszczególnych działań.
Dziękujemy p. Rafałowi Borkowskie-
mu z Gospodarstwa ekologicznego 
EKOLOMIA w Stoszowie, p. Łukaszowi 
Szymańskiemu za prowadzenie warsz-
tatów kulinarnych i przepyszną pizzę, p. 
Joannie Bandzie za zajęcia z robotyki 
i programowanie ozobotów, p. Annie 
Grabowskiej za przybliżenie tajemnic 
języka angielskiego, p. Iwonie Wochnik 
za roztańczenie i zabawę w rytmie 
zumby, państwu Joannie i Pawłowi 
Bondarczukom za największą atrakcję 
(w dosłownym tego słowa znaczeniu) – 
dmuchane zamki. 
Projekt udowodnił wszystkim, że spryt 
juniora najlepiej idzie w parze z mądro-
ścią seniora!

o o o

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
58 Pułku Piechoty z Dzierżoniowa 
przeprowadziła w szkole bardzo cie-
kawą lekcję historii. Uczniowie mogli 
obejrzeć umundurowanie żołnierzy II 
wojny światowej, poznali wydarzenia 
i opowieści wojenne. Każdy mógł przez 
chwilę poczuć się jak żołnierz, bo 
uczniowie mogli potrzymać broń, która 
była używana w czasie wojny.

o o o
17 września, w 80. rocznicę napaści 
ZSRR na Polskę, odbyło się w Dzier-
żoniowie popołudnie poezji śpiewanej 
pamięci ppor. Jana Bałobotta i ppor. 
Danuty Heleny Siedzikówny "Inki". Na 
tej uroczystości nie mogło zabraknąć 
uczniów łagiewnickiej szkoły, którzy 
zaprezentowali swoje umiejętności 
wokalne, taneczne i recytatorskie

Joanna Kwiędacz, Ewelina Milewska, Marzena 
Smolarska

o o o

23 września odbyły się bezpłatne 
warsztaty, zrealizowane przez Sto-
warzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej 
w ramach projektu „Unikalne piękno 
środowiska naturalnego Gór So-
wich”. Uczestnicy mieli okazję poznać 
ciekawostki o nietoperzach. Później 
mogli nakarmić te niezwykłe i mało 
popularne zwierzęta. Następnie udali 
się na spacer, celem nasłuchiwania 
echolokacji nietoperzy pośród drzew 
i budynków. Chyba nietoperze polubiły 
naszą grupę, bo do nas przyleciały. 
Dziękujemy za bardzo ciekawą lekcję 
przyrody.

o o o
„Kreatywność i nauka-każdy uczeń 
tego szuka” to projekt, w ramach któ-
rego grupa piętnaściorga uczniów SP 
w Łagiewnikach uczestniczyła w pię-
ciodniowych warsztatach językowych 
„Euroweek” w Międzygórzu. Zajęcia 
prowadzone były w języku angielskim 
z wolontariuszami z Dominikany, Algie-
rii, Filipin, Tajlandii, Meksyku i Kolum-
bii. Uczniowie mieli okazję zawiązać 
nowe przyjaźnie, sprawdzić swoje 
umiejętności językowe, ćwiczyć prace 
w grupach, uczyć się kreatywnego 
rozwiązywania zadań, dyskutowania 
i publicznych wystąpień. Nasze dzieci 
rozwijały swoje talenty i nabywały spo-
łecznych, językowych, informatycznych 
kompetencji, niezbędnych we współ-
czesnym świecie.

Joanna Kwiędacz, Anna Grabowska i Renata 
Żygadło 

Pysznie i rodzinnie w Ligocie Wielkiej

1 wr ześnia uroczystą 
mszą świętą sprawowaną 
przez ks. Dariusza Nowaka 
w kościele p.w. Św. Józefa 
w Łagiewnikach upamięt-
niliśmy 80. rocznicę wybu-
chu II wojny światowej. 

We mszy udzia ł  wzięl i 
przedstawiciele naszej lokal-
nej władzy, poczty sztanda-
rowe ze szkół podstawowych 
w Jaźwinie, Olesznej, Ła-
giewnikach, Hufca ZHP im. 
Synów Pułku i OSP Łagiew-
niki. Oprawę muzyczną mszy 
zapewniła grupa uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Łagiewnikach. Po 
mszy pod Pomnikiem Nie-
podległości „Podległym za 
Ojczyznę” złożono wieńce 

i zapalono znicze. Jako pierw-
si złożyli je Jarosław Tyniec, 
Wójt Gminy Łagiewniki ze 
swoim zastępcą Jackiem Miku-

sem, następnie samorządowcy, 
na czele z Dobromiłą Szach-
niewcz, przewodnicząca Rady 
Gminy Łagiewniki, z zastęp-
cami Tomaszem Roszakiem, 
Markiem Milewskim oraz rad-
nymi Łukaszem Szymańskim 
i Waldemarem Tokarskim. 
Wiązanki kwiatów złożyli 
również przedstawiciele GOK-
BiS w Łagiewnikach, Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Olesznej, Szkoły Pod-
stawowej im. Adama Mickie-
wicza w Jaźwinie oraz Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Łagiewnikach.  

Z hołdem i pamięcią o 1 września 

Już po raz dwudziesty szósty, 22 września 2019 roku, w ogrodach przy plebanii w Jaźwinie 
wspólnota parafii rzymskokatolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego wspólnie 
z proboszczem, księdzem prałatem Stanisławem Kucharskim, zorganizowała Parafiadę. 
Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „W mocy ducha świetego”.

prałatowi Stanisławowi Ku-
charskiemu za zorganizowanie 
pięknej parafialnej, rodzinnej 
uroczystości oraz pracownikom 
GOKBiS w Łagiewnikach, 
na czele z dyrektor Wioletą 
Wawrzyniak i niezawodnym 
dźwiękowcem Robertem Bro-
nowickim – za wypożyczenie 

i obsługę nagłośnienia. Szcze-
gólne podziękowania kieruje-
my również do Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Jaźwinie 
i Ligocie Wielkiej, które dys-
kretnie na tyłach ogrodów 
czuwały nad bezpieczeństwem 
zebranych.

Tadeusz Szot

 Z ŻYCIA ŁAGIEWNICKIEJ SZKOŁYParafiada – zabawa  
w rodzinnej atmosferze

zupy”. Zostało zgłoszonych 14 
rodzajów zup przez organiza-
cje i osoby prywatne. Swoje 
zupy do oceny zgłosili: Sołec-
two Sokolniki, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Jaźwiny, Sołectwo 
Stoszów, KGW z Trzebnika, 
Stowarzyszenie Kietlin, KGW 
z Piskorzowa, Drużyna z Czech 
oraz osoby prywatne: Maria Ja-
kubowska z Olesznej, Barbara 
Cichosz i Marta Kapłon z Sie-
niawki, Sylwia Szachniewicz, 
Elżbieta Żygadło, Barbara Dżu-
gała oraz Pan Adam z Ligoty 
Wielkiej. Smak i jakość zup 
oceniało jury, pod przewodnic-
twem Wójta Jarosława Tyńca, 
w składzie: Dobromiła Szach-
niewicz, przewodnicząca Rady 
Gminy, Anna Włodarczyk, 
sołtys wsi Łagiewniki, Domi-
nika Kuriata z Towarzystwa 
Świętojańskiego Sieniawka 
i Ewa Chawłowska, reustrator-
ka z Dzierżoniowa. W katego-
rii zup prezentowanych przez 
organizacje wyłoniono zwy-
cięzców:
d I miejsce - Sołectwo Sokol-
niki
d II miejsce - KGW Jaźwina
d  I I I miejsce - Sołectwo 
Stoszów
W kategorii osób prywat-
nych:
d I miejsce - Maria Jakubow-
ska z Olesznej
d II miejsce - Barbara Cichosz 
z Sieniawki

d III miejsce - Sylwia Szach-
niewicz z Ligoty Wielkiej.

Niespodzianek było więcej, 
ale ta pokazała, jak wiele jest 
dzieci na festynie – zwłaszcza 
w momencie, kiedy prowadzący 
ogłosił, że dla dzieci są w pre-
zencie lody. Zleciały się ja przy-
słowiowe pszczoły do miodu. 
Drobna rzecz, a ile dała radości 
naszym milusińskim. Za chwi-
lę usłyszeliśmy dźwięk syreny 
samochodu pożarniczego. Do 
zdarzenia drogowego wyruszyła 
Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza z Ostroszowic. Mogliśmy 
obserwować, jak odbywa się 
uwolnienie kierowcy z rozbitego 
samochodu oraz jakie czynności 
muszą wykonać strażacy, aby 
zabezpieczyć poszkodowanego. 
Drużyna spisała się na medal 
i właśnie za swój profesjonalizm 
dostała burzliwe oklaski i upo-
minki od organizatorów. 

Biesiadowanie i konkur-
sy trwały do późnych godzin 
nocnych. Pan Robert bez nutki 
fałszu grał do tańca do białego 
rana. Z roku na rok w festynach 
w Ligocie Wielkiej uczestniczy 
coraz więcej osób, a to świad-
czy, że tak profesjonalnie zor-
ganizowane imprezy będą 
zawsze miały swoją rzeszę 
zwolenników. Dla organizato-
rów należą się podziękowania 
za świetną imprezę. Do zoba-
czenia już za rok.

Tadeusz Szot
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Piąta edycja Kartofliska w Stoszowie
W sobotę 31 sierpnia 2019 r. po raz piąty sołtys Stoszowa, mieszkańcy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach zorganizowali festyn zwany KARTOFLISKIEM. Święto tradycyjnie skupia 
się wokół motywu najpopularniejszego warzywa, jakim jest ziemniak, nazywany również kartoflem czy pyrą. 

Piękna słoneczna pogo-
da, wspaniała atmosfe-
ra, świetna organizacja, 

występy artystyczne, pyszne 
ziemniaczane potrawy, ciasta, 
napoje, piekielnie smaczna stra-
żacka grochówka à la Piotr zna-
na nie tylko w naszym powiecie 
– wszystko to sprawiło, że za-
bawa była przednia. Frekwencja 
na festynie dopisała, a goście 
mogli się doskonale bawić przy 
ludowej muzyce w wykona-
niu zespołów JARZĘBINA 
z Kobierzyc, którym kieruje 
Tomasz Bykowski z Łagiewnik 
oraz ROZMARYN z Rogo-
wa Sobóckiego. Nie zabrakło 
lokalnych młodych artystów. 
Na skrzypcach popis gry dała 
Wiktoria Kapłon z Sieniawki, 
a piosenki śpiewali Zuzanna 
Kwiędacz i Adam Juraszek. 
Były konkurencje rodzinne 
i potyczki „z ziemniakiem 
w tle”, w których zacięcie, ale 
z humorem o medale i nagrody 
rywalizowało wiele drużyn. 
Gospodarze zadbali również 
o najmłodszych uczestników. 
Animacje, malowanie twarzy, 
balonowe cudaki, pieczątki 
z ziemniaków, lody i dmuchane 
zamki – dzieci i dorośli mieli 
w czym wybierać, by aktywnie 
spędzić sobotnie popołudnie. 
Z dużym zainteresowaniem 
widzowie oglądali paradę 
motocykli ze Stowarzyszenia 
Motocyklistów Ziemi Dzierżo-
niowskiej MOTOSMOKI oraz 
samochodów rajdowych ze Sto-
warzyszenia Rajdowego AKR 
z Dzierżoniowa. Upał sprawił, 

że kurtyny wodne, jakie sprawi-
li nam strażacy z Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Jaźwiny 
i Ligoty Wielkiej, przyniosły 
wielką ulgę, a samochody po-
żarnicze i pokazy strażackie 
cieszyły się sporym zaintereso-
waniem. 

Kartoflisko w Stoszowie ma 
już swoją renomę. Dzięki niej 
mieszkańcy Stoszowa mogli 
się zintegrować z mieszkańca-
mi nowego osiedla w Janczo-
wicach. Wszyscy się wspólnie 
bawili, jakby znali się od lat. 
Nie mogło zabraknąć gmin-
nych władz. Obecny był Wójt 
Gminy Łagiewniki Jarosław 
Tyniec z małżonką Wiolettą 
oraz zastępca Wójta Jacek Mi-

kus z małżonką Hanną. Całą 
imprezę prowadziła niezrówna-
na mieszkanka Stoszowa Alina 
Kuźniecowska. Za tak świetnie 
przygotowaną i prowadzoną 
imprezę podziękowania należą 
się organizatorom: Pani Soł-
tys, mieszkańcom Stoszowa 
oraz pracownikom Gminne-
go Ośrodka Kultury Biblio-
tek i Sportu w Łagiewnikach. 
Dziękujemy wszystkim go-
ściom, artystom, darczyńcom 
oraz osobom, które przyczyniły 
się do zorganizowania imprezy. 
V KARTOFLISKO w Stoszo-
wie już za nami. Zapraszamy 
ponownie do Stoszowa za rok.

Tekst Tadeusz Szot
Zdjęcia Paweł Kondrakiewicz

Kartoflisko 
w Stoszowie 
ma już swoją 
renomę. 

21 września 2019 r. w Ra-
tajnie odbył się VIII Turniej 
Sołectw o Puchar Wójta 
Gminy Łagiewniki. W tur-
nieju startowało 8 drużyn. 
Organizatorem turnieju 
było sołectwo, które wy-
grało turniej w roku ubie-
głym – Ratajno. 

Sołtys Ratajna Czesław Ku-
śnierczak z Radą Sołecką oraz 
Gminnym Ośrodkiem Kultury 
Bibliotek i Sportu zorganizo-
wali wspaniałą imprezę. Z tyłu 
sali wiejskiej ustawiono scenę, 
a wokół namioty ze stołami. 
Pod murami sali rozmieszczo-
no grill, kuchnię polową ze 
strażacką grochówką, ciasta, 
napoje, a dla milusińskich za-
mek dmuchany, stragan z za-
bawkami i inne atrakcje. 

Na wstępie prowadząca im-
prezę Alina Kuźniecowska 
przywitała gości i uczestni-
ków. Na turniej przybyli nasi 
gminni włodarze i goście: wójt 
Jarosław Tyniec z małżon-
ką Wiolettą, zastępca wójta 
Jacek Mikus z żoną Hanną, 
Dobromiła Szachniewicz,  
przewodnicząca Rady Gminy 

z mężem Adamem, Wiole-
ta Wawrzyniak, dyrektorka 
GOKBiS z mężem Maciejem, 
radni Rady Gminy Łagiewni-
ki, Jacek Szkarłat, prezes LKS 
„Zieloni” Łagiewniki. Koor-
dynatorem turnieju była Ka-
tarzyna Szczerbień, a do jury 
poproszono Elżbietę Bagińską, 
Marka Milewskiego i Łukasza 
Szymańskiego. 

Pomiędzy konkurencjami 
można było zobaczyć i posłu-
chać naszych młodych arty-
stów. Pierwsi wystąpili Zuzan-
na Kwiędacz i Adam Juraszek, 
a później mogliśmy posłuchać 
Agnieszki Piechury i Zuzan-

ny Szot. Tradycyjnie występy 
naszej szkolnej młodzieży zo-
stały przyjęte gromkimi bra-
wami. Przy takiej mnogości 
konkurencji jury miało dużo 
pracy. Członkowie długo li-
czyli punkty, aby po długich 
naradach ogłosić zwycięskie 
drużyny. I miejsce zajęło so-
łectwo Radzików, II – Ligota 
Wielka, a III – Młynica. Gratu-
lacje należą się wszystkim dru-
żynom startujących w Turnieju 
Sołectw oraz organizatorom. 
Po raz kolejny mogliśmy bawić 
się w naszej gminie na świetnej 
imprezie.

Tadeusz Szot

W niedzielę 15 września 
2019 r. na łagiewnickim 
zalewie „Tama” odbyły 
się Towarzyskie Spławi-
kowe Zawody Wędkarskie 
o Puchar Wójta Gminy 
Łagiewniki Pana Jarosła-
wa Tyńca. W zawodach 
uczestniczyło 21 zawodni-
ków startujących w trzech 
kategoriach – seniorów, 
kobiet i juniorów. 

Ryby wa ż yła  kom is ja 
w składzie: Zdzisław Marci-
niak, prezes Koła w Dzierżo-
niowie, Jerzy Barański, prezes 
Koła nr 68 w Łagiewnikach 
oraz Krzysztof Szachniewicz. 
Po wyłonieniu zwycięzców na-
stąpiła uroczystość wręczenia 

pamiątkowych pucharów. 
W poszczególnych katego-
riach zwyciężyli:
Juniorzy
1. Szymański Kacper
2. Kołt Michał
3. Suchodolski Paweł
Kobiety
1. Szachniewicz Roksana 
Seniorzy
1. Tworożyński Marcin
2. Kuriata Janusz
3. Paliga Janusz

Najwięcej ryb, bo aż 7,6 kg, 
złapał Marcin Tworożyński, 
a największą – Janusz Paliga. 

Puchary zwycięskim za-
wodnikom wręczał Jarosław 
Tyniec, Wójt Gminy Łagiew-

niki, Dobromiła Szachniewicz, 
przewodnicząca Rady Gminy 
Łagiewniki wraz z swoim za-
stępcą Markiem Milewskim. 
Po wręczeniu pucharów pre-
zes Koła w Łagiewnikach Je-
rzy Barański w podziękowaniu 
za wspieranie działalności koła 
wręczył wójtowi Jarosławowi 
Tyńcowi okazałą statuetkę 
przedstawiającą rybę. Na ko-
niec radny, a zarazem właści-
ciel Zakładu Betoniarskiego 
PAT-BET Piotr Adam Tade-
usiak wręczył prezesowi Jerze-
mu Barańskiemu swój produkt 
– rybę odlaną z betonu, którą 
prezes zapewne wykorzysta 
jako przynętę.  

Tadeusz Szot 

VIII Turniej Sołectw o Puchar Wójta Z wędką i spławikiem o puchar wójta


