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Na plac budowy przyjechało wielu za-
proszonych przez Jarosława Tyńca 

wójta Gminy Łagiewniki gości. Jednym, dzię-
ki któremu ta inwestycja mogła się rozpocząć 
był Michał Dworczyk minister, członek Rady 
Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Obecni byli również: Aleksander 
Szwed senator Rzeczypospolitej Polskiej, Ja-
rosław Kresa wicewojewoda dolnośląski, Ja-
cek Mikus zastępca wójta Gminy Łagiewniki, 
Dobromiła Szachniewicz przewodnicząca 
Rady Gminy wraz z grupą radnych, Jarosław 
Węgłowski burmistrz Niemczy, Jolanta Pia-
secka-Kozyra skarbnik Gminy Łagiewniki, 
hm. Ryszard Gacek komendant Hufca ZHP, 
ks. kan. Grzegorz Staniewski proboszcz Pa-
rafii pw. św. Józefa w Łagiewnikach, Wioleta 
Wawrzyniak dyrektor GOKBiS, Antoni Bu-
czak kierownik Referatu Budownictwa UG, 
Maciej Wawrzyniak prezes ZUK, Radosław 
Czapiga Menager budowy, Łukasz Czajda 
właściciel firmy „TURPIS”, która realizuje 
zadanie.

Uroczystość rozpoczęła Doro-
ta Zarzycka Dyrektor Przedszkola „Na 
Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewni-

kach, która powitała zebranych i poprosiła o 
zabranie głosu przez wójta i gości. Po krót-
kich przemówieniach gości nastąpiło pod-
pisanie Aktu Erekcyjnego. Nastąpiła chwila 
ciszy i modlitwa, krórą odmówił ks. Grzegorz 

Staniewski a następnie poświęcił pamiątko-
wą metalową tubę. 

W tubie nieodpłatnie wykonanej ze szla-

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego  
i wmurowanie kamienia węgielnego pod  
budowę przedszkola gminnego w Łagiewnikach 
W sobotę 14 maja 2022 r. w Łagiewnikach miała miejsce  
uroczystość podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę przedszkola gminnego w Łagiewnikach.
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chetnej, nierdzewnej stali o długości 60 cm i 
średnicy 20 cm przez łagiewnicką firmę ZA-
MEH został umieszczony akt erekcyjny, Ga-
zeta Łagiewnicka z ostatnich dwóch lat oraz 
gadżety promujące gminę Łagiewniki. Kap-
suła została wmurowana w holu przedszkola i 
kiedyś będzie zapewne cenną pamiątką.

W akcie erekcyjnym wójt Jarosław Ty-
niec m.in. napisał:

„Wierzę, że wybór którego dokonałem 
wraz z radnymi, decydując o budowie przed-
szkola jest jednym z najważniejszych w trak-
cie sprawowania mojej kadencji. Dzieci są 
naszą przyszłością, a przedszkole to właściwa 
droga rozwoju naszej społeczności. Ten no-
woczesny obiekt daje wszystkim mieszkań-

com poczucie spełnienia obowiązku wobec 
przyszłych pokoleń i radość, że mogliśmy 
zrealizować kolejne marzenie, jako współ-
mieszkańcy Gminy. Ta placówka stanie się 
bez wątpienia wizytówką naszej Gminy, po-
zwoli rozwinąć naszym dzieciom zaintere-
sowania, poszerzyć umiejętności, a nauczy-
cielom, opiekunom oraz całemu personelowi 
stworzy idealne warunki do pracy. Ta inwe-

stycja stała się możliwa dzięki dofinansowa-
niu z budżetu Państwa. W ramach realizacji 
programu „Rządowy Fundusz Inwestycji 
lokalnych” przekazana została kwota 6 mln 
złotych, a wkład własny Gminy Łagiewniki to 
kwota 4 mln złotych. Wykonawcą inwestycji 
w programie „Zaprojektuj i wybuduj” została 

firma TURPIS z Wrocławia. Budowę rozpo-
częto 26 kwietnia 2021 roku od podpisania 
umowy z wykonawcą, planowane zakończe-
nie i oddanie do użytku jesień 2023 roku”.

Wójt podziękował Michałowi Dworczy-
kowi, Aleksandrowi Szwedowi i Jarosławowi 
Kresie za przybycie i wręczył na pamiątkę 
książkę o historii naszej gminy „Gmina Ła-
giewniki – Przewodnik po miejscach obec-

nych i nieobecnych” autorstwa Izabeli Beno, 
Tadeusza Szota i Iwony Wochnik.

Następnie zebrani przeszli na plac budo-
wy, gdzie kamień węgielny został uroczyście 
zamurowany w posadzce holu przyszłego 
przedszkola.

 Tadeusz Szot
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Pierwsze dofinansowanie w kwocie  
39 999 zł zostanie przekazane na 

realizacje zadania ,,Modernizacja świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Jaźwina” łączna 
kwota modernizacji świetlicy to 79 999,31 zł 
różnica dofinansowania zostanie uzupełniona 
z budżetu Gminy. Kolejna promesa 15 000 zł 
zostanie wykorzystana w remoncie i przebu-
dowie instalacji melioracyjnej w miejscowo-
ści Młynica. łączna kwota realizacji zadania 

do 30 500 zł różnica w kwocie potrzebnej 
do wykonania prac zostanie pokryta również 
z budżetu Gminy. Promesy przekazał na ręce 
Wójta, Wicemarszałek Grzegorz Macko w 
obecności Senatora RP Aleksandra Szweda 
oraz Posła RP Marcina Gwoździa.

Natomiast 30 maja do Urzędu Gmi-
ny wpłynęła kolejną dobra informacja dla 
naszej gminy od Szefa Kancelarii Premiera 
Michała Dworczyka, że Rząd Premiera Ma-

teusza Morawieckiego przeznaczył w drugiej 
transzy z programu Polski Ład dla Gminy 
Łagiewniki kwotę 10 mln 900 tys. złotych 
na przebudowę i modernizację oczyszczalni 
ścieków. Dzięki przekazanym środkom na 
terenie naszej Gminy będzie możliwość re-
alizacji kolejnej dużej inwestycji poprawiają-
cej jakość życia mieszkańców.

Jacek Szkarłat

Kolejne promesy dla naszej Gminy
W dniu 23 maja 2022 r.  
Wójt Gminy Łagiewniki  
Jarosław Tyniec odebrał  
kolejne promesy dla naszej 
Gminy w ramach konkursu 
,,Odnowa dolnośląskiej wsi”  
oraz w konkursie na bieżące 
utrzymanie urządzeń  
melioracji wodnych. 
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Po mszy św. uczestnicy przeszli pod 
pomnik „Poległym za Ojczyznę”. 

Przedstawiciele władz samorządowych Gmi-
ny Łagiewniki i szkół złożyli kwiaty i zapalili 
znicze. Składanie wiązanek kwiatów roz-
począł Jacek Mikus zastępca Wójta Gminy 
Łagiewniki wraz z Dobromiłą Szachniewicz 
przewodniczącą Rady Gminy, z zastępca-
mi przewodniczącej Tomaszem Roszakiem, 
Markiem Milewskim oraz radnym Piotrem 
Adamem Tadeusiakiem.  Znicze i kwiaty 
złożyli również przedstawiciele Szkoły Pod-
stawowej w Łagiewnikach p. Wenancjusz Ko-
walski z uczniami oraz Szkoły Podstawowej w 
Olesznej dyrektorka p. Barbara Dorużyńska 
z uczniami. Wiązanki kwiatów delegacje zło-
żyły również pod pomnikiem rtm. Witolda 
Pileckiego.

Wspominanie Konstytucji było zaka-
zane w  czasie zaborów, zniesione w  1951 
roku w  epoce stalinizmu a  marginalizowane 
w okresie PRL-u. To wydarzenie dało nadzie-
ję całym pokoleniom Polaków.

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

231. ROCZNICA 
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
3 maja 2022 r. w kościele pw. św. Józefa w Łagiewnikach  
ks. Grzegorz Staniewski odprawił mszę św. „W intencji Ojczyzny” 
upamiętniając tym samym 231. rocznicę uchwalenia  
Konstytucji 3 Maja.
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Po raz pierwszy w naszej gminie odbył 
się koncert w ramach XXXI Festi-

walu „Maj z Muzyką Dawną”. Do tej pory 
w gminie odbywały się dwa wydarzenia 
muzyczne. Od ponad 10 lat Ogólnopolski 
Przegląd Chórów Amatorskich w Olesznej 
oraz koncerty w ramach Festiwalu Bachow-
skiego w Świdnicy – „Śniadanie na trawie w 
Łagiewnikach”. Festiwal Maj z Muzyką Daw-
ną odbywał się na Dolnym Śląsku w dniach 
21 – 31 maja oraz 4 – 5 czerwca 2022 r. W 
Łagiewnikach mogliśmy wysłuchać tego wy-
jątkowego koncertu dzięki ks. Grzegorzowi 
Staniewskiemu, który udostępnił kościół 

oraz partnerom festiwalu Gminie Łagiewni-
ki, którą reprezentował Wójt Gminy p. Ja-
rosław Tyniec oraz Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, 
który reprezentowała dyrektor p. Wioleta 
Wawrzyniak. Dodam tylko, że patronat ho-
norowy nad festiwalem m.in. objął senator 
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szwed, 
obecny na koncercie. Koncert rozpoczął dy-
rektor artystyczny festiwalu Maciej Kieres, 
który przedstawił ideę festiwalu oraz wy-
stępujących muzyków. Mogliśmy usłyszeć 
utwory w wykonaniu formacji wokalno-mu-
zycznej Rocal Fuza specjalizującej się w wy-

konywaniu muzyki średniowiecza i renesan-
su w stylowych strojach z wykorzystywaniu 
kopii epokowych instrumentów. Radosław 
Dembiński śpiewał, grał na: viola da gamba, 
szałamaja, fidel kolanowa, flety proste i bęb-
nie, natomiast założyciel i kierownik zespołu 
Ryszard Dembiński śpiewał i grał na takich 
instrumentach jak: gitterna, lira korbowa i 
dudach. 

Po koncercie wykonawcy otrzymali od 
słuchaczy gromkie brawa a od organizatorów 
podziękowania i kwiaty. 

Zgodne z zapowiedzią organizatorów już 
teraz zapraszamy Państwa za rok na XXXII 
Festiwal „Maj z Muzyką Dawną”, koncert w 
Łagiewnikach.

Tadeusz Szot

Maj z Muzyką Dawną
W niedzielę 5 czerwca 2022 r. w kościele pw. św. Józefa  
w Łagiewnikach mogliśmy wziąć udział w niezwykłym  
wydarzeniu muzycznym. 
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BEZPłatNY MIESIĘCZNIk URZĘDU GMINY łaGIEWNIkI

W warsztatach uczestniczyły dzieci z 
Novej Paki oraz uczniowie szkół z gminy 
Łagiewniki. Uczestnicy festynu mieli okazję 
wziąć udział w tańcach integracyjnych oraz 

wspólnym wiciu wianków, które na koniec 
zostały puszczone na wodę.  Uczestnicy 
projektu w ramach tego działania otrzymali 
materiały z rękodzieła artystycznego zawie-
rającego zasady promocji.

Projekt  jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz ze środków budżetu państwa 
w ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednic-
twem Funduszu Mikroprojektów Euroregio-
nu Glacensis. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0
.0/16_008/0002253 pn. ,,Wspólna kultura 
wzbogaca”.

GOKBiS

Festyn Polsko – Czeski
24 czerwca nad Stawem Trzcinowym w Sieniawce odbył się 
„Festyn Polsko-Czeski” realizowany w ramach projektu polsko-
-czeskiego pn. „Wspólna Kultura Wzbogaca”, w ramach którego 
przeprowadzone zostały warsztaty z rękodzieła i rzeźby. 
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W turnieju wzięło udział osiem So-
łectw. Współzawodnictwo, zdrowa 

rywalizacja, rozmaite konkurencje, okraszo-
ne sporą dawką dobrego humoru oraz porcja 
wiedzy o Gminie- to już tradycja Turnieju, 
więc i tym razem imprezę można zaliczyć do 
udanych. Dorośli mogli spokojnie zająć się 
kibicowaniem lub startowaniem, ponieważ 
dla najmłodszych przygotowano dmuchane 
zamki, fotobudkę oraz zajęcia pod okiem ani-
matorek z GOKBiS. W przerwach pomiędzy 
konkurencjami na scenie wystąpili lokalni, 
młodzi artyści- Maja Krawczyk, Zuzia Kwię-
dacz, dzieci z Przedszkola na Akacjowym 
Wzgórzu, uczniowie ze szkół w Olesznej i Ła-

giewnikach oraz pani Irina Semenets z Ukra-
iny. Wszystkim artystom serdecznie dzięku-
jemy. W X jubileuszowym Turnieju Sołectw 
Puchar Wójta Gminy Łagiewniki zdobyło 
Sołectwo Młynica. W tegorocznej edycji 

zmieniły się kryteria oceny. Tym razem ko-
lejne zmagania zorganizuje Sołectwo, któ-
remu przypadło w udziale ostatnie miejsce 
w klasyfikacji punktowej. I tak, w przyszłym 
roku spotkamy się w Jaźwinie. Turniejowe 
zmagania zakończył pokaz Teatru Ognia oraz 
zabawa pod gwiazdami. 

GOKBiS

X. Turniej Sołectw o Puchar Wójta
Za nami X. Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Łagiewniki. 
Tegoroczne, jubileuszowe zmagania miały miejsce w „stolicy” 
Gminy, na łagiewnickiej „Muszelce” 11 czerwca 2022 r. 
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Maj, od niepamiętnych czasów po-
święcony jest czci Matki Bożej. 

Kiedy wszystko w przyrodzie budzi się do ży-
cia, kwitnie, pachnie i śpiewa, zwracamy się 
w modlitwie i pieśni do Matki Chrystusowej. 

Nie inaczej jest w Olesznej, małej miej-
scowości, położonej u stóp Góry Ślęży, w 
której mieszkańcy, potomkowie repatrian-
tów z Kresów Wschodnich, Bukowiny Ru-
muńskiej, Ochotnicy i Polski Centralnej 
trwają w tradycji tzw. „majówek” – nabo-
żeństw odprawianych w kościołach, grotach 
i przydrożnych kapliczkach. Sprzyja temu 
nastawienie mieszkańców, niezwykle roz-
śpiewanych i rozmiłowanych w muzyce, 
jak również miejsce– Oleszna. Znajduje się 
tu przepiękny kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP., zbudowany w stylu neogotyckim w II 
połowie XIX w.

Stąd pomysł na organizowanie już od 
11 lat Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów 
Amatorskich. Przez 8 lat jego tematyka sku-
piona była wokół Pieśni Pasyjnych. W tym 
roku zaplanowano III edycję Pieśni Maryj-
nych. Zmiana ta pozwoliła na poznanie i od-
krycie na nowo niezwykle pięknych pieśni. 
„Pieśnią wesela witamy o Maryjo, miesiąc 
Twój; my Ci z serca cześć składamy, Ty nam 
otwórz łaski zdrój! W tym miesiącu ziemia 
cała życiem, wonią, wdziękiem lśni, wszędzie 
Twoja dźwięczy chwała, gdy majowe płyną 
dni”. 

Na początku przeglądu p. Wioleta Waw-
rzyniak Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach 
przedstawiła program, występujące chóry 
i Jury. Następnie prowadząca p. Alina Za-
męcka poprosiła Wójta Gminy Łagiewniki 
p. Jarosława Tyńca o uroczyste otwarcie XI 
Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Ama-
torskich w Olesznej.

Do rywalizacji przystąpiło siedem chó-
rów. 

Jako pierwszy zaprezentował się Chór 

„LEGATO” z Sienic, którym dyrygowała 
Paulina Pycka. Chór rozpoczął swoją działal-
ność w 2015 r. , liczy 14 osób a zaprezento-
wał trzy pieśni:

1. Któż to jest, która - (Pieśń nad pie-
śniami. Ze śpiewnika seminaryjnego WSD w 
Przemyślu z lat 60 lub 70 - XX w.).

2. Maryjo, ja Twe dziecię – M: ks. A. 
Chlondowski, Opr. P. Pałka.

3. Dzisiaj pozdrawiamy - T i M: Siedlecki 
1928, Opr. P. Pałka.

Jako drugi zaprezentował się 21. osobowy 
chór mieszany „Cantate Deo” z Dzierżonio-
wa, którym dyrygowała Lucjana Laprus i Ta-
deusz Krupnik. Chór zaśpiewał:

1. Ave Maria – komp. Lucjan Laprus.
2. Matko Boża, Królowo Polski – komp. 

Lucjan Laprus.
3. Notre Dame - komp. Lucjan Laprus.
Następnie mogliśmy usłyszeć chór mie-

szany „Laudate Dominum” z Radkowa, któ-
rego dyrygentem jest Renata Klecha – Ko-
zik.

Chór istnieje od 2010 roku i liczy 20 
osób. . Chór wykonał pieśni:

1. Witaj, Niebios Królowo – Muz. Jakub 
Tomalak, Sł. Antyfona.

2. Ave mundi spes Maria – G.G. Gor-
czycki.

3. Niebo pełne Ciebie – Muz. i tekst B. 
Kot.

Czwartym chórem, który wystąpił to 17. 
osobowy chór seniorski „Canon” z Dzierżo-
niowa, pod kierunkiem Tadeusza Krupnika.
Historia chóru „Canon” sięga 2004 r. W 
wykonaniu chóru mogliśmy usłyszeć:

1. Witaj święta i poczęta– słowa z XIX w.
2. Redemptoris Mater– Sł. F. Ochała, 

Muz. K. Dąbrowski.
3. Matko Niebieskiego Pana– słowa z 

XIX w.
Piątym ocenianym zespołem śpiewa-

czym był „Rodzinny Zespół Kameralny” 
pod kierunkiem p. Renaty Klecha-Kozik z 
Tłumaczowa. Jest to zespół rodzinny w skła-
dzie: rodzice, trzy córki oraz zięć. Program 
występu: 

1. Ave Maria – Aria – muz. B. Kot.
2. Ave Generosa – Ola Gjeilo.
3. Bogorodice Djevo – Arvo Part.
Szóstym był chór mieszany „Misericor-

dia” ze Świdnicy, którym dyryguje p. Barbara 
Janas, zaprezentował nam:

1. Ave Maria – J. Geringer.
2. Zdrowaś Królewno Wyborna - A. Ko-

szewski.
3. Stabat Mater – di Mario Lanaro.
Jako ostatni wystąpili gospodarze, chór 

„Canzona” z Olesznej. Jest to chór żeński, 
liczy 25 osób a dyrygentem jest p. Paulina 
Pycka.

Chór zaprezentował:
1. Jasnogórska Można Pani – muz. Jan 

Wiącek, słowa s. K. Baranowska.
2. Ave Maria – muz. Jan Wiącek.
3. Boga Rodzico – ukł. G. Stępniak, sł. 

Słowacki.
Po długiej naradzie Jury w składzie: Anna 

Jadwiga Tabisz (Przewodnicząca Jury), Nata-
lia Magnucka i Marta Moneta podało wyniki:

I miejsce chór Misericordia że Świdnicy, 
II miejsce chór Cantate Deo z Dzierżo-

niowa,
III miejsce chór Canzona z Olesznej.
Ponadto wszystkie chóry otrzymały wy-

różnienia.
Organizatorem wydarzenia był Gminny 

Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Ła-
giewnikach.

Współorganizatorzy to:
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mi-

chała Archanioła w Słupicach,
• Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru 

„Canzona”,
• Szkoła Podstawowa im. Janusza Kor-

czaka w Olesznej.
Patronat:
• Ks. Kan. Marek Mielczarek – Proboszcz 

parafii w Słupicach,
• Ks. Prał. Stanisław Kucharski – Pro-

boszcz parafii w Jaźwinie,
• Jarosław Tyniec – Wójt Gminy Łagiew-

niki.
Dziękujemy naszym darczyńcom: Bank 

Spółdzielczy Kobierzyce, Pani Dorota Kaź-
mierczak - Salus Okna, Piotr Adam Ta-
deusiak - Pat Bed, ZUK Łagiewniki, Firma 
Kamskal, Juliusz Jatczak - Arka Vet, Firma 
Zameh, sklep spożywczy Krystyna i Ryszard 
Mechedin, Jacek Szkarłat firma Raven. .

Alina Zamęcka i Paulina Pycka

XI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD  
CHÓRÓW AMATORSKICH W OLESZNEJ 
7 maja 2022 r. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznej 
odbyła się III Edycja Pieśni Maryjnych „Tobie Maryjo” w ramach 
XI Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Amatorskich w Olesznej.
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Uroczystość wręczenia medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie 

otworzyła Pani Anna Gaweł, Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Łagiewnikach. 
Na wstępnie powitała gospodarza uroczy-
stości p. Jarosława Tyńca Wójta Gminy Ła-
giewniki, p. Jacka Mikusa Zastępcę Wójta, 
Wioletę Wawrzyniak Dyrektora GOKBiS, 
dostojnych Jubilatów wraz z rodzinami oraz 
zaproszonych gości. Pani Anna Gaweł mówi-
ła: „Medal za długoletnie pożycie małżeńskie 
został ustanowiony w 1960 roku, jako nagro-

da dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Nadawany jest przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ponad 
pół wieku temu złożyli sobie Państwo przy-
rzeczenie miłości, wierności i przyrzeczeń 
tych wiernie dotrzymali. Złote gody są dla 
Państwa dniem wspomnień a dla nas dzień 
dzisiejszy jest okazją, aby Wam podziękować 
za piękne i uczciwe życie. Rocznica ta jest 
wielkim wydarzeniem dla Waszej rodziny. 50 
lat pożycia małżeńskiego to piękny pomnik 
stałości uczuć, który wystawiło dwoje bli-

skich sobie osób. Jesteście Państwo wzorem 
dla wszystkich młodych par małżeńskich, 
które dopiero teraz rozpoczynają wspólne 
życie. W minionych 50 latach wspólnego ży-
cia były chwile dobre, radosne, które chętnie 
dzisiaj wspominacie, ale były również chwile 
trudne, które dzięki wzajemnemu przywią-
zaniu, zrozumieniu i zaufaniu przezwycięży-
liście dając świadectwo wzajemnej miłości, 
za co w dniu dzisiejszy chcielibyśmy Państwu 
podziękować”.

Następnie głos zabrał Pan Jarosław Ty-
niec Wójt Gminy Łagiewniki, a po wystą-
pieniu wójta Jubilaci złożyli sobie wzajemnie 
podziękowania za wspólnie spędzone lata. Po 
złożeniu przez Jubilatów wzajemnych po-
dziękowań Wójt Gminy Łagiewniki Pan Jaro-
sław Tyniec w imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy udekorował 
Jubilatów medalami „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”.

Medalami zostali uhonorowani:
1. Maria i Józef Wdowiak
2. Krystyna i Władysław Sarapuk
3. Maria i Ryszard Polewczyk
4. Wiesława i Józef Kowcz
5. Elżbieta i Jerzy Gołuch
6. Maria i Franciszek Boczkowscy
7. Janina i Janusz Paliga 

„Złote Gody” w GOKBiS w Łagiewnikach.
20 kwietnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i 
Sportu odbyła się niecodzienna uroczystość, czyli „Złote gody” a 
inaczej 50. lecie pożycia małżeńskiego, które świętowało 12 par z 
Gminy Łagiewniki. 
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26 maja 2022 r. w Urzędzie Gmi-
ny Łagiewniki zostały wręczone 

wyprawki dla nowo narodzonych dzieci w 
miesiącu kwietniu. Wójt Gminy Łagiewniki 
Pan Jarosław Tyniec wraz z Kierownikiem 
USC Panią Anną Gaweł wręczyli wyprawki 
rodzicom Klary Buganiuk z Olesznej, Leszka 

Krzysztofa Kaczmarowskiego z Łagiewniki, 
Mai Piwowarczyk z Młynicy, Kalinki Stawarz 
z Łagiewnik, Huberta Grzegorza Hasiec z 
Jaźwiny oraz babci Nelli Bylickiej z Łagiew-
niki.

Wręczenia wyprawek z logo Gminy Ła-
giewniki i listem gratulacyjnym od Wójta to 

przyjęty już zwyczaj w naszej gminie. W każ-
dym miesiącu do urzędu są zapraszane rodzi-
ce i dzieci urodzeni w miesiącu poprzednim. 
Serdecznie gratulujemy rodzicom dzieci a 
naszym milusińskim życzymy, aby wzrastali 
w zdrowiu, szczęściu i dostatku.

Tadeusz Szot

Wyprawki dla nowo narodzonych dzieci 
w Gminie Łagiewniki.
Na dzień 28 kwietnia 2022 r. do Urzędu Gminy Łagiewniki 
zostali zaproszeni rodzice z nowo narodzonymi dziećmi. Z zapro-
szenia skorzystała mama Stefanii Henryki Twardowskiej. Wójt 
Gminy Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec wręczył wyprawkę małej 
Stefanii a mama Ewelina otrzymała list gratulacyjny. 

8. Irena i Józef Bukowscy
9. Czesława i Michał Gałajda
10. Zofia i Łukasz Najdek
11. Elżbieta i Witek Nikityn
12. Jadwiga i Henryk Pawłowscy
Jubilatom gratulujemy wyróżnienia, jak 

też tego pięknego jubileuszu i życzymy wielu 
kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości, 
radości z każdego kolejnego dnia we wzajem-
nym szacunku, abyśmy mogli mogli świę-
tować kolejne jubileusze, bo tylko „Ludzie, 

którzy się kochają z całego serca, nigdy się 
nie starzeją”.

Następnie Jubilaci i goście zostali zapro-
szeni na występ artystyczny chóru „Canzo-
na” z Olesznej pod kierunkiem Pani Pauliny 
Pycki. Po koncercie Canzony wystąpiła Ola 
Brzuszkiewicz. Ola Ma 16 lat, jest mieszkan-
ką naszego powiatu i jest laureatka wielu kon-
kursów wokalnych o zasięgu ogólnopolskim i 
międzynarodowym. Jest absolwentką szkoły 
muzycznej w Dzierżoniowie. Dwukrotnie 

brała udział w TV w popularnym talent show 
„ The Voice Kids”, jako uczestnik drużyny 
Barona i Tomsona oraz Dawida Kwiatkow-
skiego. Na swoim koncie ma już wydane dwa 
debiutanckie single. Po występach nastąpił 
moment degustacji ciast, szampana oraz od-
śpiewania tradycyjnego „Sto lat”. Spotkanie 
przy pięknie udekorowanych stolikach trwa-
ło dość długo. Uroczystość zakończyła się 
tradycyjnie pamiątkowym zdjęciem.

Tadeusz Szot
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Przypomnijmy, że skarb znaleziony na 
początku kwietnia 2022 r. na tere-

nie Gminy Łagiewniki, to średniowieczne 
monety „brakteaty”. Jak dowiedzieliśmy 
się od przedstawiciela Instytutu Archeolo-
gii to największe od 100 lat znalezisko tego 
typu w Europie. Wartość skarbu oszacowa-
na na ówczesne czasy, to wartość dużego 
majątku ziemskiego wraz z zabudowaniami. 
Oprócz dużej wartości materialnej, skarb to 
przede wszystkim cenne odkrycie historycz-

ne, naukowe i artystyczne. Brakteary kryją 
w sobie wiele tajemnic, jak choćby fakt do 
kogo należały to według naukowców takim 
majątkiem mógł dysponować któryś z ksią-
żąt śląskich. W trakcie badań stwierdzono 
również, że gliniane naczynie w którym mo-
nety były przechowywane zostało przykryte 
pokrywą, której wiek oszacowano na starszy 
od pozostałych przedmiotów o blisko 1000 
lat. Wyjaśnieniem wszystkich niewiado-
mych zajmuje się teraz Instytut Archeologii 
we Wrocławiu, mamy nadzieje na szybkie 
przedstawienie wyników badań przeprowa-
dzonych przez naukowców. Wiemy również, 
że w imieniu znalazców Wójt Gminy wystąpi 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego o przyznanie tzw. ,,znaleźnego” to 
ustawowa kwota 10% wartości skarbu, choć 
sama postawa właścicieli słynnego już na całą 
Polskę psa Kajtusia zasługuje na uznanie. 
Dzięki takim ludziom zabytki naszej kultury 
mogą być podziwiane przez nas wszystkich i 

nie zostały jak wiele innych cennych przed-
miotów wywiezione za granicę, sprzedane lub 
co gorsza, przetopione na złom srebra czy 
złota. Gmina Łagiewniki kryje w sobie wiele 
tajemnic i ciekawe co jeszcze uda się odkryć, 
bowiem wiodło przez nią wiele szlaków han-
dlowych. Można powiedzieć i niech stanie 
się to mottem naszej Gminy „ŁAGIEWNIKI 
ZAWSZE PO DRODZE”.

  Jacek Szkarłat

Skarb Łagiewnicki
25 maja 2022 r. w obecności Wójta Gminy Łagiewniki Pana  
Jarosława Tyńca oraz jego zastępcy Pana Jacka Mikusa,  
Konserwator zabytków przekazał „Skarb Łagiewnicki”  
do Instytutu Archeologii Uniwersytetu we Wrocławiu.

Wiele miejsca poświęcono wydarze-
niom w 2021 roku w Gminie Ła-

giewniki. Po raz szósty (2006, 2016, 2017, 
2018, 2019 i obecnie w 2021) na łamach 
„Rocznika” przedstawione zostały ważniejsze 
wydarzenia w 2021 roku w naszej gminie.

 Po raz pierwszy 16 lat temu o przeka-
zywania informacji do „Rocznika Dzier-
żoniowskiego 2006” o naszej gminie za-
chęciła mnie Pani Barbara Janicka, która 
redagowała pracę zbiorową „Zasłużeni dla 
dziedzictwa kulturowego ziemi dzierżoniow-
skiej. Cz. II (1945-2000)”.  Po promocji w 
2007 „Rocznika Dzierżoniowskiego 2006” 
to właśnie Pani Barbara przekonała mnie, 
abym pisał dalej. Posłuchałem tą wspaniałą 
nieżyjącą już polonistkę, redaktorkę i dzięki 
jej namowie i wskazówkom czynię to nadal, 
jak mogę najlepiej, choć zdaję sobie sprawę z 
mich braków w tym zakresie. 

W promocyjnym spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa, władze miasta, gmin, auto-

rzy tekstów oraz mieszkańcy. Na tom (252 
strony) składa się dziewięć rozdziałów tema-
tycznych, do których materiały przekazało 
38 autorów. W jednym z nich w „Gmina 
Dzierżoniów i Gmina Łagiewniki” znajdują 
się niektóre wydarzenia, które odbyły się w 
2021 roku w Gminie Łagiewniki. Materiał, 
którego jestem autorem zamieszczony jest 
na 12 stronach w tym 2 strony to 13. kolo-
rowych zdjęć.  

Po promocji nastąpiło zwiedzanie Mu-
zeum Miejskiego. Wydarzenie to było jed-
nym w ramach 44. Dni Dzierżoniowa.

Tadeusz Szot
Zdjęcia Krzysztof Bachiński Telewizja Sudecka

O gminie Łagiewniki 
w „Roczniku Dzierżoniowskim 2021”
27 maja 2022 r. w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa odbyła się 
promocja 31. tomu Rocznika Dzierżoniowskiego, w którym  
znajdziemy opisy wydarzeń politycznych, gospodarczych  
i kulturalnych mających miejsce w 2021 roku w Dzierżoniowie  
i powiecie. 
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Ksiądz prałat Stanisław Kucharski, pro-
boszcz parafii pw. Wniebowstąpienia 

Pańskiego w Jaźwinie w skład której wchodzą 
również kościoły Św. Bartłomieja w Ucie-
chowie i Trójcy Świętej w Stoszowie. Pełnił w 
nich posługę duszpasterską od 39 lat. Uro-
dził się w Wojborzu. Po ukończeniu studiów 

w seminarium duchownym we Wrocławiu 
30 maja 1970 r. przyjął święcenia kapłańskie. 
W roku 1983 zostaje proboszczem w parafii 
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie 
gdzie posługiwał do dnia dzisiejszego. Jest 
laureatem ogólnopolskiego konkursu „Pro-
boszcz Roku”. Zaszczytu tego dostąpił w 
2004 roku. Tytuł ten został przyznany ks. 
Stanisławowi Kucharskiemu za zaangażowa-

nie w życie społeczności parafialnej. 
Ostatniej Jego mszy świętej w parafii 

przewodniczył bp ks. Ignacy Dec. We mszy 
uczestniczyli księża z zaprzyjaźnionych para-
fii, mieszkańcy Jaźwiny i goście. 

W pięknie przystrojonym kwiatami ko-
ściele, przy muzyce i śpiewie scholii parafial-
nej, którą kieruje Robert Wszół, pożegnal-
na Msza Święta miała swój bardzo doniosły 

charakter. Pod koniec mszy św. nastąpił czas 
podziękowań i życzeń dla Księdza Emeryta. 
Życzenia składali mieszkańcy, stowarzysze-
nia i organizacje działające na terenie pa-
rafii. Na uroczystość przybyły trzy zastępy 
Ochotniczych Straży Pożarnych działają-
cych na terenie gminy Łagiewniki. Były to z 
OSP Ligota Wielka, OSP Sienice oraz OSP 
Jaźwina, której ks. prałat jest kapelanem. 
Strażacy uhonorowali księdza Medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”. Szczególnymi go-
śćmi byli harcerze z Olesznej, którzy w do-
wód wdzięczności przekazali „Srebrną Od-
znakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa”. Wójt 
Gminy Łagiewniki p.Jarosław Tyniec oprócz 
życzeń, kwiatów przekazał księdzu informa-
cje, że jest wniosek na sesję rady Gminy o 
nadanie księdzu honorowego tytułu „Zasłu-
żony Obywatel Gminy Łagiewniki” a będzie 
on z numerem pierwszym. 

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy zo-
stali zaproszeni na salę parafialną na poczę-
stunek przygotowany przez mieszkańców. 
Spędzono kilka godzin przy muzyce wspomi-
nając „parafiadowe” czasy.

  Tadeusz Szot
Zdjęcia Krzysztof Bachiński Telewizja Sudecka

Pożegnanie ks. prał. Stanisława Kucharskiego
25 maja 2022 r. w obecności Wójta Gminy Łagiewniki Pana  
Jarosława W niedzielę 26 czerwca w parafii pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Jaźwinie odbyła się doniosła uroczystość.  
Żegnano ks. prał. Stanisława Kucharskiego, który odchodzi  
na emeryturę. 

Wycieczka mogła się odbyć dzię-
ki środkom zgromadzonym przez 

ministrantów ze sprzedaży ciast własnego 
wypieku oraz nieodpłatnego udostępnienia 
autobusu gminnego przez Pana Jarosława 
Tyńca Wójta Gminy Łagiewniki. Ministranci 
uczestniczyli w uroczystej liturgii, a łagiew-
nicka schola uświetniła mszę św. swoim śpie-
wem. Po mszy ministranci zwiedzali sanktu-
arium Matki Boskiej Łaskawej oraz kościół 
bracki pw. św. Józefa w Krzeszowie. Mini-
stranci dziękują wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy nagrodzili ich służbę ołtarza.

Wycieczka ministrantów do Krzeszowa
28 maja odbyła się wycieczka 
ministrantów z Parafii  
pw. św. Józefaw Łagiewnikach 
do Krzeszowa.
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Adama znałem dobrze, bo jako pra-
cownik Urzędu Gminy niejedno-

krotnie pomagał nam w wyjątkowych sytu-
acjach na rzecz Klubu „Zieloni”, nigdy nie 
odmówił zawsze znalazł rozwiązanie, które 
pomogło utrzymać obiekt w należytym po-
rządku, wspierał nas często, kosztem swojego 
wolnego czasu. 

Już jako Wójt poznałem Adama lepiej 
przez co utwierdziłem się w swojej opinii o 
jego zaangażowaniu w wykonywana pracę. 
Był dobrym kolegą z poczuciem humoru, 
przez co darzyliśmy Go wszyscy dużą sym-

patią. 
Cóż warte byłoby życie człowieka bez 

pasji. Pasją Adama były gołębie, którym 
poświęcał dużo czasu nie tylko jako hodow-
ca ale jako pasjonat, który godzinami mógł 
opowiadać o swoim hobby. 

Wiem jak bardzo cenił rodzinę, o 
której bardzo ciepło się wypowiadał.  
W imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów z 
Urzędu Gminy Łagiewniki proszę Rodzinę o 
przyjęcie najszczerszych wyrazów współczu-
cia i żalu. 

Nagłe odejście Adama zaskoczyło nas 

wszystkich i przepełniło bólem, które trudno 
wyrazić słowami. 

Cytując Napoleona I
„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych 

uczynków nie ginie”.
Jarosław Tyniec

Zmarł wieloletni pracownik Urzędu Gminy 
Łagiewniki Pan Adam Orłowski.
Swoją pracę w Urzędzie Gminy rozpoczął w kwietniu 1993 r.  
to blisko 30 lat nie tylko pracy, ale wręcz służby na rzecz  
mieszkańców, był jedną z najbardziej rozpoznawalnych  
postaci naszego Urzędu. 

Odprawione zostały trzy msze, o 
godz. 8:30 w Piotrówku o 10:00 w 

Słupicach i o 12.00 w Olesznej.
Zarówno w Słupicach jak i Olesznej uro-

czyste msze były koncelebrowane, którym 
przewodniczył Biskup Świdnicki ks. dr Marek 
Mendyk. Ks. biskup wygłosił w czasie mszy 
homilię.

Na Mszę w Olesznej ks. Jubilat popro-

wadzony został przez dziewczynki komunijne 
oraz ministrantki w wianku z plebanii do ko-
ścioła. Orszakowi przewodniczył ks. Biskup, 
uczestniczyli również liczni księża. Na po-
czątku liturgii, reprezentanci grup działają-
cych przy naszej parafii złożyli ks. Jubilatowi 
gratulacje i podziękowania.  Ks. Proboszcz 
otrzymał życzenia od: Ministrantów i Lekto-
rów, Róż Różańcowych, Margaretek, Chóru 

„Canzona”, Ruchu Szensztackiego, Rady 
Parafialnej, Wójta Gminy Łagiewniki oraz 
Harcerzy. Harcerze podziękowali za 9 lat 
współpracy i odznaczyli ks. Jubilata „Srebrną 
Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa”.

Msze św. w Piotrówku, Słupicach oraz w 
Olesznej, zakończyły wzruszające słowa ks. 
Proboszcza, który po 12 latach posługiwania, 
żegna się z naszą parafią i decyzją Biskupa 
zostaje przeniesiony do parafii św. Józefa 
Obl. NMP w Jaworzynie Śl.

pp
Zdjęcia Jacek Szkarłat

Pożegnanie ks. Proboszcza Marka Mielczarka
Dnia 26 czerwca w parafii pw. św. Michała Archanioła  
w Słupicach miała miejsce uroczystość- jubileusz 25-lecia  
Kapłaństwa ks. Proboszcza Marka Mielczarka. 
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W toku zebrania przedstawiono spra-
wozdania merytoryczne: z działal-

ności zarządu Stowarzyszenia, sprawozdanie 
finansowe i z działalności Komisji Rewizyjnej. 
W dalszej części Walnego Zebrania podjęto 
uchwały zatwierdzające sprawozdania przed-
stawione zebranym członkom TŚS, które po-
zwoliły udzielić absolutorium Zarządowi. 

Po części sprawozdawczej odbyła się 
część wyborcza. Został wybrany nowy Za-
rząd w składzie: Prezes Marta Kapłon, Wice-
prezes Marek Wydrzyński, Skarbnik Walde-
mar Wuczyński, Sekretarz Joanna Juraszek i 
Członek Zarządu Waldemar Tokarski. Gratu-

lujemy i życzymy owocnej pracy przez naj-
bliższe lata. 

Ustępujący Zarząd w składzie: Prezes 
Dominika Kuriata, Skarbnik Anetta Dunal 
i Członkowie Zarządu: Anna Kędra, Walde-
mar Wuczyński, Marek Wydrzyński pragnie 
podziękować za współpracę Wszystkim Oso-
bom, Instytucjom, Organizacjom, których 
mieli zaszczyt poznać przez ostatnie lata. Był 
to czas wielu ważnych wydarzeń dla naszej 
lokalnej społeczności, możliwości rozwoju i 
uatrakcyjnienia Sieniawki. Należy zaznaczyć, 
że był to dobry czas. Będziemy wspominać z 
radością i dumą, że i nam udało się być czę-

ścią tworzącej się na naszych oczach historii 
Sieniawki. Mamy nadzieję, że wypracowane 
przez Zarząd cele i zadania statutowe będą 
kontynuowane oraz rozwijane dla dobra na-
szej małej Ojczyzny.

dk

Wybory w Towarzystwie Świętojańskim  
Sieniawka. 
W dniu 1 kwietnia 2022 r. w siedzibie stowarzyszenia odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Święto-
jańskiego Sieniawka. 

Zawodnicy mierzyli się w kategoriach: 
debel kobiet, debel mężczyzn i mikst. 

Dziękujemy Pani Dyrektor Marioli 
Początek za udostępnienie sali sportowej, 
GOKBiS wraz z Panią Dyrektor Wiolettą 
Wawrzyniak za współorganizację turnieju, 
Gminie Łagiewniki oraz Panu Jarosławowi 
Tyńcowi Wójtowi Gminy Łagiewniki za ufun-
dowanie nagród, otwarcie turnieju oraz de-
korację zwycięzców. 

Paniom opiekującym się salą za czuwanie 
nad wszystkim. Dziękujemy za ogromna po-
moc wszystkim organizatorom i sponsorom 
- PW Motors, Optyka Anna Sikora, Dobro-
miła Szachniewicz, Anna Włodarczyk, Salon 
Urody Raj.

Dziękujemy sędziemu Tymoteuszowi 
Czyszowi za super organizację, trenerowi 
Sebastianowi Regeńczukowi za wsparcie i 
nieocenione podpowiedzi.

 
W poszczególnych kategoriach wygrali: 
Kategoria debel mężczyzn A: Marek 

Gawlik, Piotr Powierza,
Kategoria debel mężczyzn B - Marek 

Sobiesiak, Jakub Błaszczyk,
Kategoria debel kobiet: Daria Włodar-

czyk, Emila Włodarczyk,
Kategoria mikst A: Daria Włodarczyk, 

Łukasz Gwóźdź,
Kategoria mikst B: Dobromiła Szachnie-

wicz, Grzegorz Sereda.

Gratulujemy Wszystkim uczestnikom i 
życzymy kolejnych sukcesów. 

 Daria Włodarczyk i Piotr Pluta

Klub Ciaparaszka w Łagiewnikach  
zorganizował zawody o Puchar Wójta Gminy
21 maja Klub Sportowy Badminton Ciaparaszka w Łagiewnikach 
zorganizował zawody o Puchar Wójta Gminy Łagiewniki. Inicja-
torem zawodów byli założyciele klubu z Łagiewnik Daria Włodar-
czyk i Piotr Pluta. 
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Tym razem w pięknym Zamku Klicz-
ków koło Bolesławca odbyła się gala, 

na której dyplomy, medale i puchary ode-
brali najpopularniejsi powiatowi i wojewódz-
cy zawodnicy oraz trenerzy. Jedną z nago-
dzonych drużyn została Akademia Piłkarska 
Orlik Łagiewniki, która zajęła 4 miejsce na-
tomiast w Powiecie Dzierżoniowskim 1 miej-

sce. Na uroczystej gali 31 marca 2022 roku 
w Zamku Kliczków nagrodę odebrał trener 
Maciej Ciećwierz.

Serdecznie gratulujemy Akademii Pił-
karskiej ORLIK Łagiewniki sukcesu.

Zdjęcie: Gazeta Wrocławska

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC 
2021 - DOLNY ŚLĄSK. 
Pod koniec lutego nagrodzono najlepszych sportowców  
i trenerów w 69. Plebiscycie Sportowym Gazety Wrocławskiej. 

Zawody otworzył Wójt Gminy Łagiew-
niki Jarosław Tyniec. Impreza o randze 
Otwartych Mistrzostw Dolnego Śląska oraz 
Pucharu Dolnego Śląska przebiegła bardzo 
sprawnie nad wszystkim czuwali wykazując 
się profesjonalnym podejściem organizato-
rzy, bardzo dobrze znani w środowisku judo, a 
wywodzący się z naszej Gminy Pan Zbigniew 
Zamęcki z synem Radosławem oraz Patryk 
Jamiński. Ze swoimi zawodnikami był rów-
nież trener Bartek Zamęcki. Wszyscy pano-
wie mieszkali i wychowywali się w Olesznej. 
To dzięki ich zaangażowaniu i sentymentowi 
do naszego regionu, zawody odbyły się po-
nownie w Łagiewnikach. Mamy nadzieję, że 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w JUDO już na 
stałe wpiszą się do kalendarza naszej Gminy.

Jacek Szkarłat

Turniej Judo
W dniach 7-8 maja 2022 r. odbył się W Łagiewnikach turniej 
Judo, w którym udział wzięło ponad 500 zawodniczek  
i zawodników z klubów dolnośląskich, województwa opolskiego, 
lubuskiego oraz Czech.
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W tegorocznych zmaganiach na boisku 
sportowym udział wzięło 12 zespołów senio-
rów, 2 Kobiece Drużyny Pożarnicze, 2 druży-
ny pożarnicze chłopcy młodsi 12 – 15 lat, jed-
na drużyna dziewcząt młodszych 13 – 15 lat, 
drużyna dziewcząt starszych 15 – 18 lat oraz  
4 drużyny chłopców starszych 15 – 18 lat. 
Zawody zorganizowali: Komenda Powiato-
wa PSP w Dzierżoniowie, Zarząd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Dzierżoniowie, 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ła-
giewnikach oraz Gmina Łagiewniki. Zawody 
rozpoczęły się złożeniem meldunku o goto-
wości drużyn do zawodów przez dh. Marka 
Wierzbickiego wiceprezesowi Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Dzierżo-
niowie dh. Tadeuszowi Szotowi. Następnie 
gospodarz gminy Pan Jarosław Tyniec Wójt 
Gminy Łagiewniki w imieniu swoim i Prze-
wodniczącej Rady Gminy Łagiewniki Pani 
Dobromiły Szachniewicz powitał zawodni-
ków i gości: Grzegorza Kosowskiego Starostę 
Dzierżoniowskiego, Jarosława Węgłowskiego 
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, insp. 
Adama Mazura z Urzędu Gminy Dzierżo-
niów oraz st. kpt. Sławomira Dudzińskiego 
Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżo-
niowie, zastępcę mł. bryg. Sławomira Babuś-
kę, komisję sędziowską z Komendy Powia-
towej PSP w Dzierżoniowie. Konkurencje 
odbywały sie w dwóch etapach: sztafeta  
i tzw. „bojówka” polegająca na wykorzystaniu 
motopompy, węży, rozdzielaczy i prądnic, 
którymi należało za pomocą prądu wody tra-

fić do specjalnych celów. Piękna słoneczna 
pogoda była sprzymierzeńcem startujących 
drużyn. Po zakończonych konkurencjach ko-
misja sędziowska podała wyniki.

W kategorii wiekowej dziewczęta młod-
sze (12-15 lat) najlepsze okazały się zawod-
niczki z OSP Mościsko.

W kategorii wiekowej chłopcy młodsi 
(12-15 lat) najlepsi okazali się zawodnicy z 
OSP Piława Górna a II miejsce zajęła druży-
na z OSP Piława Dolna.

W kategorii wiekowej dziewczęta starsze 
(15-18 lat) najlepsze okazały się zawodniczki 
z OSP Ostroszowice.

W kategorii wiekowej chłopcy starsi (15-

18 lat) najlepsi okazali się zawodnicy z OSP 
Piskorzów, II miejsce zajęła drużyna z OSP 
Mościsko, III miejsce OSP Piława Górna a 
IV miejsce OSP Ostroszowice.

W kategorii Kobieca Drużyna Pożarnicza 
I miejsce zajęła drużyna z OSP Piskorzów a 
II z OSP Mościsko.

W kategorii Seniorów drużyny zajęły 
następujące miejsca: I – OSP Przerzeczyn 
Zdrój, II – OSP Piława Dolna, III – OSP 
Piława Górna, IV – OSP Piskorzów, V – 
OSP Ligota Wielka, VI – OSP Oleszna, 
VII – OSP Bielawa, VIII – OSP Mościsko, 
IX – OSP Ostroszowice, X – OSP Sienice, 
XI – OSP Jaźwina.

Sędzią głównym zawodów był mł. asp. 
Leszek Paziński.

Zwycięskie drużyny otrzymały z rąk st. 
kpt. Sławomira Dudzińskiego Komendanta 
Powiatowego PSP w Dzierżoniowie oraz dh. 
Tadeusza Szota wiceprezesa Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP pamiątkowe puchary, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dyplomy 
i nagrody rzeczowe otrzymały wszystkie 
startujące drużyny a młodzieżowe dodatko-
wo bony 400 złotowe na zakupy dla swoich 
jednostek.

Obiekt sportowy był bardzo dobrze 
przygotowany i zapewniał pełną obsługę 
zawodników, sędziów i gości. Za to słowa 
uznania należą się dla prezesa LKS Zieloni 
Jacka Szkarłata, inspektora z UG Janusza 
Jaworskiego, druhów Przemysława Pikula, 
Marka Wierzbickiego, Piotra Taraszkiewi-
cza, druhów strażaków ze wszystkich na-
szych gminnych jednostek OSP za wielką 

pomoc w organizacji tak ważne imprezy oraz 
dla niezawodnego dźwiękowca z GOKBiS 
w Łagiewnikach p. Roberta Bronowickiego. 
Podziękowania specjalne należą się dh. Pio-
trowi Taraszkiewiczowi za przygotowanie i 
serwowanie pysznej grochówki oraz różnora-
kich napojów. Dziękujemy również dh. Da-
riuszowi Gorychowi prezesowi ZOP ZOSP 
RP w Dzierżoniowie za przygotowanie na-
gród i pucharów. Wójtowi Gminy Łagiewniki  
p. Jarosławowi Tyńcowi za sponsorowanie tak 
ważnej dla strażaków ochotników imprezy.

Lista osób, którzy przyczyniły się do 
świetności zawodów jest długa a więc wszyst-
kim serdecznie dziękujemy.

Tadeusz Szot
Zdjęcia Edward Szot

XXIII Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek 
OSP z terenu powiatu dzierżoniowskiego.
11 czerwca 2022 r. odbyły się w Łagiewnikach XXIII Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych  
Straży Pożarnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.
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Do zawodów przystąpiło ośmioro dzieci z 
Łagiewniki. Po zawodach komisja wędkarska 
dokonała zważenia złowionych ryb i ogłosiła 
wyniki. Ryby po zważeniu zostały wypusz-
czone do wody.

I miejsce – Lena Saga 7,30 kg
II miejsce – Antek Błądek 4,54 kg,
III miejsce – Kacper Szymański 2,80 kg.
Każdy z uczestników zawodów otrzy-

mał od organizatorów pamiątkowy puchar, 
medal, wędkę z kołowrotkiem a pierwsze 3 
osoby dodatkowo nagrodę pieniężną w wy-
sokości 170 zł.

Po części oficjalnej uczestnicy, członko-

wie komisji i goście spotkali się przy grillu, 
gdzie można było posilić się kiełbasą i poczę-
stować słodyczami jak również napojami.

Sponsorem Zawodów był Wójt Gminy 
Łagiewniki oraz Firma „ORFIN”.

Również w tym samym dniu na Stawie 
Trzcinowym w Sieniawce Stowarzyszenie 
Wędkarskie „Cukrownik” zorganizowało na 
Stawie Trzcinowym w Sieniawce zawody 
spławikowe z okazji Dnia Dziecka. 

Impreza miała charakter pikniku rodzin-
nego, w zawodach udział wzięło 19 zawod-
ników wraz z rodzinami, które wcielały się 
w role serwisantów sprzętu wędkarskiego, 
asystentów oraz kibiców. Słoneczna pogoda 
nas rozpieszczała, więc spędziliśmy wspólnie 

niedzielny sielankowy poranek.
Zwycięzcom wręczono pamiątkowe pu-

chary a dodatkowo za I miejsce w kategorii 
zawodnicy otrzymali roczne pozwolenie na 
łowienie na Stawie Trzcinowym w Sieniawce, 
wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni węd-
ką, która ma zachęcić do częstszego przyby-
wania nad wodę.

Po zawodach zawodnicy i goście miło 
spędziło czas przy ognisku piekąc kiełbaski, 
dyskutując o przygodach towarzyszących w 
trakcie rywalizacji.

Wyniki zawodów:
kategoria - kadet
1. Antoni Grzybowski
2. Kinga Ciećwierz
3. Dawid Gniewek
kategoria - junior
1. Cielecki Jakub
2. Wójcik Mateusz
3. Kluska Szymon

Zawody wędkarskie „Z Okazji Dnia Dziecka”
29 maja 2022 r. z „Okazji Dnia Dziecka” na Zbiorniku Wodnym 
„TAMA’ w Łagiewnikach zostały przeprowadzone Zawody Węd-
karskie. Organizatorem zawodów było Koło Nr 68 z Łagiewnik 
zrzeszone w Polskim Związku Wędkarskim Okręg we Wrocławiu.

Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz ze środków budżetu państwa 
w ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednic-
twem Funduszu Mikroprojektów Euroregio-
nu Glacensis. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0
.0/16_008/0002916 pn. ,,Transgraniczne 

spotkania międzypokoleniowe, Bohuslavice 
nad Metuji – Łagiewniki

GOKBiS

Dzień Międzypokoleniowy
W Sieniawce nad Stawem Trzcinowym w piątkowe popołudnie 24 
czerwca podczas działania „Dzień Międzypokoleniowy” realizo-
wanego w ramach projektu pn. ,,Transgraniczne spotkania mię-
dzypokoleniowe, Bohuslavice nad Metuji-Łagiewniki odbyły się 
warsztaty artystyczne z batiku, w którym wzięły udział zarówno 
dzieci, dorośli z gminy Łagiewniki i z Czech, z miejscowości Bohu-
sławice i Nova Paka.
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Wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

06.04.2022 r. Światowy Dzień Zdrowia
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, które jest obchodzone corocznie od 

1950 roku w dniu 7 kwietnia, odbyło się spotkanie na temat chorób zwyrod-
nieniowych ze specjalistą medycyny rodzinnej Panią Agnieszką Pawelak zor-
ganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewni-
kach w siedzibie Klubu Senior+.

Serdecznie dziękujemy Przychodni Rodzinnej w Łagiewnikach za miłą 
współpracę oraz zaangażowanie w organizacji spotkania.

_______________________________________________________________
09.04.2022 r. Sprzątanie Słupic
Dnia 9.04.2022 r. w Słupicach odbyło się sprzątanie wsi. Organizatorami 

tego wydarzenia byli: pani sołtys wsi Marzena Jankowska wraz z Radą sołecką 
oraz Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach. Do akcji 
dołączył się również Zakład Usług Komunalnych z Łagiewnik zaopatrując nas 
w worki do zbiórki, a później organizując wywózkę zebranych odpadów. Do 
wspólnego sprzątania przybyli mieszkańcy wsi, zwłaszcza dzieci oraz pracow-
nicy GOKBiS. Na zakończenie odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek przy 
ognisku.

_______________________________________________________________
21.04.2022 r. Akcja Żonkile
Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach włączyła się do ogólnopol-

skiej akcji Żonkile, która upamiętnia wybuch i przebieg Powstania w Gett-
cie Warszawskim. Organizatorem akcji jest Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. Z tej okazji zaproszeni zostali uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach by wspólnie upamiętnić to wydarzenie. Za-
jęcia zainspirowane były opowiadaniem „Strasznie strasznie” autorstwa Pawła 
Beręsewicza, niezwykle poruszającej i pełnej miłości historii relacji ojca i syn-
ka, dotykająca tematu wojny. Dlaczego żonkile? Jednym z ocalałych z getta 
był Marek Edelman, ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim. 19 
kwietnia, w rocznice powstania, składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta na 
Muranowie bukiet żółtych kwiatów. Muzeum POLIN kontynuuje tę tradycję 
rozdając podczas każdych obchodów rocznicy powstania tysiące papierowych 
żonkili. Podczas zajęć z wielkim zaangażowaniem uczniowie wykonali ten sym-
bol pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.

_______________________________________________________________
22.04.2022 r. Konkurs Pięknego Czytania
22 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach 

gościł uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesz-
nej oraz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, którzy brali 
udział w Konkursie Pięknego Czytania.

Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, 
rozbudzanie wyobraźni, wprowadzanie dzieci w świat książki, poznawanie li-
teratury polskiej i światowej, a także wdrażanie do staranności wypowiedzi, 
właściwej intonacji głosu i jego siły.

Do rywalizacji przystąpiło 29 uczniów, którzy wcześniej zostali wyłonieni 
w konkursach klasowych. Uczestnicy czytali przygotowany oraz wylosowany 
fragment tekstu literatury dziecięcej. 

Podczas czytania brane pod uwagę było: płynność i wyrazistość czytania, 
zwracanie uwagi na znaki interpunkcyjne i interpretacja tekstu.

Komisja w składzie: Janina Szachniewicz, Janina Szot i Marzanna Juraszek 
wyłoniła zwycięzców: 

Kat. Klasa 1 Szkoły Podstawowej: I miejsce Emilia Chlipała, II miejsce Pola 
Klementowska, III miejsce Paweł Kowalczyk

Kat. Klasa 2 Szkoły Podstawowej: I miejsce Sara Smykowska, II miejsce 
Wiktor Kozłowski, III miejsce Maja Kowalczyk

Wyróżnienie Liliana Tuszyńska
Kat. Klasa 3 Szkoły Podstawowej: I miejsce Anna Kośmińska, II miejsce 

Edward Luśtyk, III miejsce Damian Mróz, Wyróżnienie Miłosz Biniek
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08.05-15.05.2022 r. Tydzień Bibliotek
Tegoroczna, już XIX akcja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odby-

ła się w dniach 8-15 maja 2022 r. pod hasłem „Biblioteka - Świat w jed-
nym miejscu”. W ramach akcji Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach oraz 
filie w Sieniawce, Jaźwinie oraz Olesznie zorganizowały wiele różnorod-
nych zajęć, min. lekcje biblioteczne połączone z zajęciami plastyczny-
mi dla grup przedszkolnych, jak i dla seniorów, klasy I i II ze Szkoły Pod-
stawowej w Olesznie dowiedziały się jak powstawały pierwsze biblioteki, 
jak wyglądały pierwsze książki, i jak bardzo potrzebne są nam biblioteki.  
W naszych bibliotekach wystartowało także „Literackie Koło Fortuny”, od-
były się „Zabawy językowe” dla uchodźców z Ukrainy, czytelnicy mogli zrobić 
sobie zdjęcie w książkowej fotobudce.

Uczniowie ze szkół podstawowych z naszej gminy uczestniczyli także w 
warsztatach komiksu i tworzenia ilustracji, które prowadził Szymon Teluk – 
malarz, rysownik, karykaturzysta, współautor postaci polskiego super-boha-
tera Kapitana Niepalnego. Krok po kroku zostały przedstawione uczestnikom 
warsztatów etapy powstawania komiksu, a po ich poznaniu młodzi rysownicy 
mieli za zadanie wymyśleć krótką historyjkę z życia, a następnie przedstawić ją za 
pomocą rysunków komiksowych. Warsztaty miały za zadanie pokazać, że prawie 
każdy może zostać rysownikiem komiksów i że do stworzenia dobrego komiksu 
niezbędny jest nie tylko sam talent plastyczny ale przede wszystkich chęci oraz  
dobry pomysł.

_______________________________________________________________
11.05.2022 r. XI. Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz
W dniu 11 maja 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach po 

raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Był to już XI. Rajd Rowerowy zorganizowany dla wszystkich przyjaciół bi-

bliotek, czytelnictwa oraz miłośników rowerów i aktywnego wypoczynku.
Na starcie przed GOKBiS w Łagiewnikach stawiła się liczna, 30-osobowa 

grupa uczestników, zarówno tych dużych jak i małych. Cykliści przemierzy-
li malowniczą trasę z Łagiewnik do Sokolnik. Uczestnicy rajdu wybrali się na 
spacer w przepięknej scenerii na wieżę Bismarck.

Przewodnikiem tej wyprawy był Pan Wójt Jarosław Tyniec. Wszak Sokol-
niki to miejscowość rodzinna Pana Wójta. Po spacerze, przy ognisku na placu 
przed świetlicą, można było upiec kiełbaskę. Podczas wspólnych rozmów w 
miłej atmosferze był czas na odpoczynek przed drogą powrotną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w kolejnej edycji 
„Odjazdowego Bibliotekarza”.

Dziękujemy również za pyszne ciasto Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Sokolnikach.

Do zobaczenia za rok, miejmy nadzieję, że w równie licznym i sympatycz-
nym gronie, a także przy dopisującej aurze.

_______________________________________________________________
13.05.2022 r. Maraton Charytatywny
13 maja 2022 r. już po raz kolejny, w Gminnym Ośrodku Kultury, Biblio-

tek i Sportu w Łagiewnikach odbył się Maraton Charytatywny. Tym razem 
tańczyliśmy dla Michała.

W pomoc włączyli się: Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec, Instruktor 
Miguel Fonseca wraz ze swoją grupą taneczną, BWA BREAKERS z Bielawy, 
Przedszkole  z Jaźwiny, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z Olesznej, 
której uczniem jest Michał, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Łagiew-
nik, Chór Canzona Junior, Maja Krawczyk, Zuzia Kwiędacz, Chór Canzona, 
Klub Seniora wraz z seniorami ze Słupic, Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy 
Łagiewniki, Agnieszka Michalska ,,Świat Łakoci u Agnieszki”, oraz Wolonta-
riusze.

Dzięki Państwa pomocy udało nam się zebrać 4116,11, kwota została prze-
kazana na rehabilitację i zakup niezbędnego sprzętu dla Michała.

_______________________________________________________________
19.05.2022 r. „Warsztaty folklorystyczne”
Za nami kolejne działanie „Warsztaty folklorystyczne” realizowane w ra-

mach projektu pn. ,,Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe, Bohuslavi-
ce nad Metuji-Łagiewniki. Gościliśmy grupę uczniów wraz z przedstawicielami 
Gminy Bohuslavice oraz uczniów ze Szkoły podstawowej w Olesznej im. Ja-
nusza Korczaka. 
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Podczas działania odbyły się wspólne warsztaty muzyczne oraz artystycz-
ne - szycie poduszek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Fun-
duszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/
0.0/16_008/0002916 pn. ,,Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe, 
Bohuslavice nad Metuji - Łagiewniki.

_______________________________________________________________
20.05.2022 r. Zajęcia czytelniczo-animacyjne - „Książka moim przyja-

cielem”
„Książka moim przyjacielem” - to temat zajęć czytelniczo-animacyjnych 

zorganizowanych dla kasy II Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ła-
giewnikach. Celem spotkania było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, 
kształtowanie poczucia szacunku dla książek oraz poznanie pracy bibliotekarza. 
Podczas spotkania wspólnie stworzony został REGULAMIN POSZANO-
WANIA KSIĄŻEK. W drugiej części zajęć uczniowie wykonali własnoręcznie 
zakładki do książek w formie pszczółek, jako symbol święta, jakim jest ŚWIA-
TOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ”, które obchodzone jest 20 maja. 

_______________________________________________________________
27.05.2022 r. I. Wystawa Psów Niekoniecznie Rasowych
27 maja odbyła się I. Wystawa Psów Niekoniecznie Rasowych zorgani-

zowana przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, 
która zgromadziła 24 zawodników wraz z właścicielami. Psy miały możliwość 
zaprezentowania się i swoich psich umiejętności.

Każdy uczestniczący w wystawie pies został poddany ocenie jury, które 
tym razem tworzyła publiczność. Kryteria oceny były następujące: wygląd, 
kondycja fizyczna i psychiczna, charakter psa oraz temperament i relacje psa z 
właścicielem. Każdy z psiaków otrzymał pamiątkowy medal wraz z nagrodami 
ufundowanymi przez firmę Dr. PetCare, a „Ulubieńcem Publiczności” została 
Luna, której właścicielką jest Lenka Janczewska.

Impreza odbyła się we współpracy z Darlingdogs, Panią Justyną Czop, 
sklepem zoologicznym Animals24 oraz Arka Vet z Łagiewnik. 

Dodatkową atrakcją imprezy był pokaz psa i szkolenie jak nauczyć zwierzę 
posłuszeństwa, które poprowadził dla nas Vadim, behawiorysta z firmy Dar-
lingDogs. O tajnikach dogoterapii i elementach profilaktyki pogryzień opo-
wiedziała nam Pani Justyna Czop. A pokaz pierwszej pomocy medycznej dla 
naszych pupili zaprezentował pan Juliusz Jatczak z gabinetu weterynaryjnego 
ARKA VET.

W czasie samej wystawy nie zapomniano też o najmłodszych. Dzieci świet-
nie się bawiły pod opieką pań animatorek. Dodatkową atrakcją były odwiedzi-
ny Psiego Patrolu przywitanego z wielką radością przez najmłodszych. Można 
było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z Marshallem i Rockym. 

Na miejscu była duża konkurencja, ale panowała świetna atmosfera i zdro-
wa rywalizacja. 

Powstały nowe relacje, a miłośnicy czworonogów mieli okazję wymieniać 
się swoimi doświadczeniami.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego wydarze-
nia. A w szczególności firmie Dr PetCare - producentowi karmy dla psów Co-
untry&Nature za ufundowane nagrody w postaci suchej karmy. Podziękowa-
nia za wielkie zaangażowanie składamy również pani Cecylii Więckowskiej ze 
sklepu zoologicznego Animals24 z Dzierżoniowa oraz naszym wolontariuszom 
ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach. Wielkie podziękowania kierujemy 
również dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach za przygotowanie 
stoiska gastronomicznego.

_______________________________________________________________
01.06.2022 r. Gminny Dzień Dziecka - Festiwal Dźwięków i Kolorów
Kolorowo, gwarnie i wesoło świętowaliśmy Gminny Dzień Dziecka. Piosen-

ki, tańce, animacje, dmuchane zamki, foto-budka, wspólna zumba i mnóstwo 
innych atrakcji czekało na naszych milusińskich na łagiewnickiej Muszelce. 
Najlepsze życzenia z okazji tak ważnego święta złożyli dzieciom: Wójt Gminy 
Pan Jarosław Tyniec wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Dobromiłą 
Szachniewicz, Pani Wioleta Wawrzyniak- dyrektor GOKBiS w Łagiewnikach 
oraz Ksiądz Grzegorz Staniewski. Łakociami częstował sympatyczny inspektor 
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Organizatorem był nauczyciel języ-
ka angielskiego pan Przemysław 

Gościniewicz i pani Katarzyna Rutowicz. Za-
angażowani byli również rodzice, uczniowie i 
wychowawcy poszczególnych klas. Przygo-
towania trwały dłuższy czas.

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-VIII 
wcześniej losowali kraj z Europy, który mie-
liby reprezentować. Wśród nich pojawiła się 
Ukraina państwo, na które napadła Rosją. 
Chcieliśmy tym podkreślić fakt, że w naszej 
szkole są dzieci z Ukrainy i byłoby im bar-
dzo miło, że pamiętaliśmy o ich ojczyźnie. 

Uczniowie uczyli się tańczyć, śpiewać w ję-
zyku wybranego kraju, czytali ciekawostki i 
najważniejsze informacje dotyczące danego 
państwa. Wykonali flagi i ćwiczyli podstawo-
we zwroty w języku wybranego kraju. Nie-
którzy przygotowali rekwizyty i stroje regio-
nalne. Poznaliśmy zwyczaje i tradycje ośmiu 
krajów europejskich. Na koniec można było 
skosztować charakterystyczne dla danego 
kraju potrawy.

Tego dnia poczuliśmy, że tworzymy z in-
nymi krajami Europy wielką rodzinę.

Joanna Łukianowska

Dzień Europejski
12 maja 2022 r. w Szkole im. Janusza Korczaka w Olesznej odbył 
się Dzień Europejski. 

Chase z Psiego Patrolu.
Podczas imprezy wręczono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego 

z okazji 35-lecia istnienia firmy Zameh.
Festiwal Dźwięków i Kolorów odbył się dzięki wsparciu i zaangażowaniu 

wielu osób i instytucji. Serdecznie dziękujemy: Panu Juliuszowi Jatczakowi- 
Arka Vet, Bankowi Spółdzielczemu w Kobierzycach, Pani Dorocie Kazimier-
czak- Okna Salus, Firmie Zameh Sp.z o.o., Zakładowi Usług Komunalnych, 
Wójtowi Panu Jarosławowi Tyńcowi i Pani Dobromile Szachniewicz za pyszny 
poczęstunek, wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ła-
giewnikach, Panu Ryba za poprowadzenie energetycznej zumby oraz wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w organizację Festiwalu.

_______________________________________________________________
Zajęcia dla uchodźców w Jaźwinie
W bibliotece w Jaźwinie odbywają się zajęcia dla Uchodźców z Ukrainy, 

którzy bardzo chętnie uczestniczą dwa razy w tygodniu w nauce języka pol-
skiego, a także warsztatach plastycznych i artystycznych( mydełka, papierowe 
kwiaty i inne).

Pierwszego czerwca dopisała nam po-
goda, humory i energia. Obchody 

Dnia Dziecka rozpoczęliśmy od apelu, pod-
czas którego zostały zaprezentowane pla-
katy z sentencjami Janusza Korczaka oraz 
przypomnieliśmy sylwetkę dobrego doktora. 
Pani dyrektor Barbara Doróżyńska złożyła 
wszystkim dzieciom najserdeczniejsze ży-
czenia. Następnie, uczniowie klas I-III oraz 
przedszkolaki na terenie za salą gimnastycz-
ną, bardzo aktywnie spędzili czas na dmu-
chańcach. Maluchy uwielbiają malowanie 
twarzy w różne postacie i zwierzątka, dlatego 

też pani Paulina Pycka z dużą fantazją ma-
lowała piękne projekty na twarzach naszych 
dzieci. Na boisku z drugiej strony szkoły, jak 
co roku, odbył się mecz piłki nożnej o Pu-
char Króla Maciusia oraz bieg sztafetowy. 
Rada Rodziców naszej szkoły zorganizowała 
nam piknik, ognisko z kiełbaskami oraz lody. 
Za co serdecznie dziękujemy. Dzień Dziec-
ka uczniowie uznali za bardzo udany i pełny 
pozytywnych wrażeń. Kolejny taki dzień- już 
za rok.

Joanna Łukianowska

Dzień Dziecka 2022 w szkole w Olesznej
Rok rocznie obchodzimy w naszej szkole święto dzieci, które jest 
również świętem Szkoły Podstawowej w Olesznej, bowiem patro-
nem szkoły jest Janusz Korczak.
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1. 22 maja w naszym przedszkolu odbył się Piknik Rodzinny, który był 
uczczeniem Dnia Mamy i Taty. Imprezę rozpoczęły występy artystyczne 
wszystkich grup. Po części artystycznej przyszedł czas na zabawę i przygoto-
wane atrakcje. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

2. 10 maja obchodziliśmy XI Ogólnopolskie Święto Optymizmu pod ha-
słem: „Żółte Latawce Optymizmu”. Z tej okazji dzieci jak i pracownicy przed-
szkola przyszli ubrani na żółto. Dzieci przygotowały żółte latawce, które zabra-
ły na pamiątkę do domu. Tego dnia zagościł u nas słoneczny nastrój.

3. Projekt – woda źródło życia. W dniach 22.03. – 25.03. w Światowy 
Dzień Wody dzieci dowiedziały się, ile dobrych właściwości ma i do czego jest 
nam potrzebna. Wiedzę jaką zdobyły jest bardzo przydatna i ważna. Nasi pod-
opieczni zrozumieli, że jest nam niezbędna do życia.

4. Dnia 21 marca obchodziliśmy Dzień Wiosny. Tego dnia wszystkie przed-
szkolaki wraz z paniami przemaszerowały barwnym pochodem po ulicach na-
szej miejscowości trzymając w rękach wiosenne symbole i śpiewając wcześniej 
przygotowane piosenki.

5. Kolorowe skarpetki nie do pary symbolizują społeczne niedopasowa-
nie – przedszkolaki dnia 21 marca w Światowy Dzień Zespołu Downa również 
przyłączyły się do tej akcji.

6. Nasze przedszkole dołączyło do Międzynarodowego Programu Po-
wszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci. Więcej informacji na naszej 
stronie przedszkola.

7. Pamiętamy o Kresowiakach - 20 lutego mogliśmy razem świętować ten 
wspaniały dzień. Nasze dzieci a kółka tanecznego9 przygotowały występ ar-
tystyczny.

Konkursy i turnieje:
1. Konkurs plastyczny „Pokoloruj mój świat na niebiesko” zorganizowany 

przez Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Odziałem 
Specjalnym w Dzierżoniowie – dyplomy zdobyli Aleksander Miałkowski i Li-
liana Henzel.

2. XV Międzygminny Konkurs Optymistycznej Piosenki Przedszkolnej 
„Wiolinek” w Pieszycach. Dyplom za zajęcie III miejsca zdobyła Nadia Lorenc 
z grupy „Biedronki”.

3. Dnia 8 kwietnia odbył się VIII Powiatowy Turniej Przedszkolaków na 
Hali Osir w Dzierżoniowie. Dzieci reprezentowały nasze przedszkole jako jed-
na z 11 drużyn. Po pasjonujących rozgrywkach naszym „małym sportowcom” 
wręczono dyplomy i medale. Między przerwami mogli z zachwytem obejrzeć 
pokaz Pana Pawła Skóry. Mistrza Świata we FREESTYLE FOOTBALL.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Wycieczki:
1. Dzień Wędrowniczka – dnia 6 czerwca przedszkolaki odkrywały zabytki i 

ciekawe miejsca w naszej miejscowości. Zobaczyły pomniki, dzwonnicę, figury, 
upamiętniające ławeczki, potok – Krzywulę, a także miejsce przyszłego przed-
szkola i Urząd Gminy.

2. Dzień Dziecka – 31 maja został zorganizowany wyjazd do Arboretum 
Wojsławice. Dzieci z młodszych grup odnajdowały pieczątki w kształcie kwia-
tów i owadów. Starsze natomiast podążały tropem zaginionego świata. Po 
głównej atrakcji był czas na odpoczynek oraz posiłek przygotowany w Wigwa-
mie, a także zabawy na placu zabaw. 

3. Odwiedziny w Sieniawce – 5 maja odbył się wyjazd do Mini Muzeum 
Rolnictwa w Sieniawce. Tego dnia dzięki Panu Waldemarowi Tokarskiemu 
dzieci dowiedziały się jak w przeszłości wyglądało życie rolnika. Spacer do ma-
lowniczo położonego Stawu Trzcinowego w kształcie serca był inspiracją do 
malowania obrazów.

Wydarzenia w Przedszkolu 
„Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach
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8 czerwca 2002 roku na stałe zapisał 
się na kartach historii naszej szko-

ły. Tego właśnie dnia odbyła się uroczy-
stość nadania szkole podstawowej imienia 
Jana Pawła II. To było ważne wydarzenie dla 
uczniów, nauczycieli, a także całej lokalnej 
społeczności, kiedy to po długich przygo-
towaniach, w końcu nadszedł ten moment. 
Była uroczysta msza święta, część artystycz-
na, przemówienia, gratulacje.

Już od 20 lat Jan Paweł II towarzyszy 
nam na co dzień – w pracy, w nauce, w szkol-
nym i pozaszkolnym życiu. Przy wejściu do 
szkoły każdego dnia przypomina nam, aby-
śmy „wymagali od siebie, choćby inni od nas 
nie wymagali”. Jest dla nas wzorem i auto-
rytetem, za którym podążamy. W naszych 
działaniach wcielamy w życie jego nauki, 
poprzez liczne konkursy i inne przedsięwzię-
cia propagujemy wśród młodych pokoleń 
wiedzę na temat jego życia i pontyfikatu. Co 
roku włączamy się w obchody Dni Papie-
skich, przygotowując uroczystości z naszym 
Patronem. Pamiętamy o ważnych datach i 
rocznicach, składając kwiaty i zapalając zni-
cze przy tablicy upamiętniającej nadanie 
szkole imienia. Papież ma specjalne miejsce 
w naszej szkole, ale przede wszystkim w na-
szych sercach. 

  Daliśmy tego wyraz 14 czerwca 2022 r., 
kiedy to uroczyście obchodziliśmy 20 rocz-
nicę nadania imienia Wielkiego Polaka na-
szej szkole. Ten ważny dzień rozpoczął się od 
wspólnego odśpiewania Barki - hymnu szko-
ły oraz przywitania zgromadzonych gości 
przez Dyrektorki, Mariolę Początek i Joannę 

Banda. Wśród nich znaleźli się między inny-
mi: Biskup Pomocniczy Diecezji Świdnickiej 
Adam Bałabuch, proboszcz Parafii pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Łagiewnikach 
ksiądz Grzegorz Staniewski, proboszcz Pa-
rafii pw. św. Antoniego w Ratajnie ksiądz dr 
Wiesław Haczkiewicz, proboszcz parafii pw. 
św. Piotra i Pawła ksiądz Dariusz Nowak, 
wizytator katechezy szkolnej ksiądz Damian 
Mroczkowski, wikariusz parafii pw. Św. Miko-
łaja w Świebodzicach ksiądz Grzegorz Banda 
– absolwent naszej szkoły, Wójt Gminy Ła-
giewniki Jarosław Tyniec, Senator RP Alek-
sander Szwed, Starszy Wizytator Kuratorium 
we Wrocławiu Anna Wojtysiak, która repre-
zentowała Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
Romana Kowalczyka, Dyrektor Biura Posel-
skiego Damian Szachniewicz, który przybył 
w imieniu Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Michała Dworczyka, Dyrektor 
Biura Posłanki do Parlamentu Europejskiego 
Marcin Pięt, reprezentujący europosłankę 
Annę Zalewską, Asystentka Posła na Sejm 
RP Marcina Gwoździa Justyna Zawiślak, 
Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, 
Radny Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz 
Szpot, Przewodnicząca Rady Gminy Łagiew-
niki Dobromiła Szachniewicz wraz z radnymi 
Markiem Milewskiem, Tomaszem Rosza-
kiem, Piotrem Adamem Tadeusiakiem, Wal-
demarem Tokarskim, Danutą Piwowarczyk, 
Zastępca Wójta Gminy Łagiewniki Jacek 
Mikus, Dyrektorzy Jednostek Organizacyj-
nych Gminy Łagiewniki: Maciej Wawrzyniak 
– prezes ZUK, Wioletta Wawrzyniak – dy-
rektor GOKBiS, Lena Reszka – Woźnicka 

– zastępca dyrektora GOPS, dyrektorzy i 
przedstawiciele placówek oświatowych Gmi-
ny Łagiewniki - Barbara Dorużyńska, Maria 
Haładyn, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół 
– Elżbieta Kędzierska – Dydo z Tuszyna, Ka-
tarzyna Olędzka z Prus oraz Lilianna Mróz  
z Kondratowic, hm Ryszard Gacek z ZHP 
Łagiewniki, prezes LKS Zieloni Łagiewniki 
Jacek Szkarłat, była inspektor ds. oświaty i 
polityki społecznej Gminy Łagiewniki Anna 
Gaweł, Wojciech Kosko - aspirant Poste-
runku Policji w Łagiewnikach, przedstawiciel 
Banku Spółdzielczego w Łagiewnikach Agata 
Bodziak, Inspektor Ochrony Danych oso-
bowych - Mariusz Stasiak vel Stasek, przed-
stawiciel OSP Gminy Łagiewniki naczelnik 
OSP w Sienicach Andrzej Szemitko, prze-
wodnicząca Rady Rodziców Izabela Sikorska, 
emerytowani dyrektorzy, którzy zarządzali 
szkołą w ostatnich 20 latach wraz z kadrą 
pedagogiczną i pracownikami szkoły, radni, 
którzy 20 lat temu podjęli uchwałę o nada-
niu imienia szkole oraz fundatorzy sztandaru 
i tablicy pamiątkowej, przedstawiciele za-
przyjaźnionych ze szkołą firm, stowarzyszeń, 
kół, rodzice, nauczyciele, uczniowie, pracow-
nicy szkoły, absolwenci oraz przedstawiciele 
służby zdrowia. Po oficjalnym powitaniu roz-
poczęła się uroczysta msza święta pod prze-
wodnictwem biskupa Adama Bałabucha.

Następnie po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego głos zabrały dyrektor Mariola 
Początek i wicedyrektor Joanna Banda, 
przedstawiając historię nadania imienia szko-
le, cele, wartości, jakie przyświecają naszej 
placówce. W dalszej części swojego wystą-

XX ROCZNICA NADANIA IMIENIA  
JANA PAWŁA II SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W ŁAGIEWNIKACH
„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” 

Jan Paweł II
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pienia odniosły się do postaci naszego Patro-
na zwracając szczególną uwagę na to, że siła 
Ojca Świętego tkwiła w tym, że był papieżem 
ludzi, nie pouczał, nie ganił, nie schlebiał, ale 
podsuwał najwłaściwsze rozwiązania proble-
mów. W sposób mądry, taktowny uczył jak 
żyć. 

Następnie głos zabierali przybyli na uro-
czystość goście, min. była dyrektor Danuta 
Łukianowska, z której to inicjatywy doszło 
do nadania szkole imienia Jana Pawła II  
8 czerwca 2002 r. z nieukrywanym wzrusze-
niem opowiadała gościom o tym niezwykłym 
roku szkolnym, kiedy to placówka zyskała 
swojego patrona. Później głos zabrał Wójt 
Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec, podkre-
ślając w swoim przemówieniu, jak wielkim 
zaszczytem jest mieć za patrona szkoły tak 
wspaniałą osobowość, jaką był i jest dalej dla 
wszystkich mieszkańców gminy Papież Po-
lak.

W imieniu Ministra Edukacji i Nauki 

Przemysława Czarnka list odczytała Kurator 
Anna Wojtysiak, natomiast w zastępstwie 
Anny Zalewskiej, posłanki do Parlamentu 
Europejskiego głos zabrał Dyrektor Biura 
Marcin Pięt. Z gratulacjami i słowami ade-
kwatnymi dla tak ważnej uroczystości po-
śpieszyli także pozostali goście, podkreślają-
cy doniosłość chwili.

Po przemówieniach i gratulacjach zło-
żonych na ręce dyrektor Marioli Początek, 
rozpoczęły się występy uczniów naszej szko-
ły, którzy pod kierunkiem pań: Marzeny 
Smolarskiej, Anny Dawid, Joanny Kwiędacz, 
Wioletty Patyk, Agnieszki Juraszek przy-
gotowali program słowno - muzyczny pt. 
„Wspomnień czar w kawiarence przy kre-
mówce”. Uczniowie przypomnieli wszystkim 
życie i ciekawostki związane z biografią na-
szego Patrona. Później uroczystość uświet-
nił recital absolwentek naszej szkoły: Urszuli 
Milewskiej, Zuzanny Kwiędacz, Mai Kraw-
czyk, Natalii Bykowskiej i Karoliny Miedziak. 

Wzruszające utwory poświęcone Ojcu Świę-
temu poruszyły z pewnością niejedno serce. 

Po zakończeniu programu artystycznego 
goście udali się na zwiedzanie szkoły, poczę-
stunek przygotowany przez firmę Zielone 
Zacisze Andrei Kowerko, a uczniowie mogli 
delektować się przepysznym tortem ufun-
dowanym przez Piekarnię Rodzinną Tyniec i 
firmę ZUK.

XX rocznica nadania imienia Jana Pawła 
II Szkole Podstawowej w Łagiewnikach od-
była się w adekwatnym do sytuacji nastroju 
patosu i satysfakcji z posiadanego od 20 lat 
imienia Wielkiego Polaka. Zaproszeni goście 
zgodnie podkreślali wysoki poziom wydarze-
nia, a także niezwykłą atmosferę, jaka pano-
wała tego dnia.

Ojciec Święty nam zaufał, kierując nie-
gdyś do nas słowa: „Wy jesteście przyszłością 
świata!... Wy jesteście moją nadzieją”. Posta-
ramy się nie zawieść Jego zaufania.

Agnieszka Królikowska

W Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Łagiewnikach 24 czerwca 

odbyła się szczególna uroczystość. Dyrektor 
Mariola Początek żegnała absolwentów szko-
ły, uczniów klas ósmych, którzy rozpoczynali 
naukę w klasie pierwszej w tym samym roku, 
w którym rozpoczęła się jej kadencja na tym 
stanowisku. Swoją obecnością dzisiaj za-
szczycili nas także ks. Grzegorz Staniewski, 
Wójt Gminy Łagiewniki – Jarosław Tyniec, 
dyrektorka GOKBiS Wioleta Wawrzyniak 
oraz licznie przybyli rodzice uczniów. 

W swoim przemówieniu dyrektor Ma-
riola Początek wielokrotnie podkreślała, 
że rok szkolny 2021/2022, który właśnie 
szczęśliwie dobiegł końca, był czasem wytę-
żonej pracy dla całej społeczności szkolnej, 
okresem wielu radości i sukcesów, ale także 

czasem niepokoju spowodowanym pandemią 
COVID-19 oraz wojną na Ukrainie. 

Podejmowaliśmy wiele wyzwań, żeby 
wrócić do normalności, żeby być znowu ra-
zem i mieć nadzieję, że będzie lepiej.

Przez ten rok odbudowywaliśmy w 
szkole relacje, organizowaliśmy imprezy  
i uroczystości, byliśmy na wielu wycieczkach, 
wyjazdach, warsztatach, osiągaliśmy sukcesy 
w konkursach i zawodach sportowych, włącza-
liśmy się w życie naszej gminy. Promowaliśmy 
naszą szkołę i gminę w wielu miejscach w Polsce 
i na świecie. Nauczyciele realizowali innowacje 
i projekty, zdobywali wiedzę po to, aby lepiej z 
Wami  pracować – mówiła pani dyrektor. 

Zakończenie roku szkolnego to także 
czas podsumowań, rozliczeń, wyciągania 
wniosków i podziękowań. Mariola Początek 
podziękowała uczniom za to, że każdego dnia 
potrafili sprostać coraz to większym wyma-
ganiom; rodzicom – za to, że wspierali na-

uczycieli w ich działaniach związanych nie 
tylko z edukacją, ale również z organizacją 
imprez szkolnych i środowiskowych, dzięki 
którym placówka jest pozytywnie postrze-

gana w gminie. Dyrektorka podkreśliła tak-
że, że bez pomocy rodziców i sponsorów nie 
udałoby się zorganizować wielu szkolnych 
wydarzeń, np. pikniku, 20 rocznicy nadania 
imienia szkole, uroczystości, czy akcji chary-
tatywnych. 

Podziękowania usłyszeli również na-
uczyciele, min. za wspieranie uczniów  
w trudnych chwilach, za dodawanie im skrzy-
deł oraz za zasady, które nieustannie starali 
się im wpajać; personel administracyjny i 
pomocniczy za zaangażowanie w pracę na 
rzecz szkoły; władze samorządowe Gminy 
Łagiewniki i Wójt Jarosław Tyniec za wspie-
ranie szkoły w rozwoju i umożliwienie realiza-
cji wielu celów i projektów.

Dyrektorka szkoły podkreśliła także 
znaczenie Rady Rodziców i podziękowała 
przewodniczącej – Izabeli Sikorskiej za nie-
oceniony wkład w rozwój placówki, podobnie 
doceniła współpracę z ks. Grzegorzem Sta-

Wakacje! Znów będą wakacje! 
Na pewno mam rację! Wakacje będą znów!
Wakacje to czas beztroski, szczęścia i wytchnienia od nauki dla 
uczniów, najbardziej oczekiwana chwila również przez nauczycieli. 
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Wprowadzenie sztandaru, odśpiewa-
nie hymnu państwowego i szkol-

nego, jak i przekazanie sztandaru młodszym 
kolegom z klasy VII, to nieodzowne elemen-
ty takiego zakończenia. Stałym elementem 
było również zatańczenie Poloneza przez 
uczniów z klasy VIII. Motto dzisiejszej uro-
czystości brzmiało: ”Tam, gdzie warto do-
trzeć, nie ma drogi na skróty...”.

Pani Barbara Dorużyńska, dyrektor 
szkoły, powiedziała do uczniów i gości:

„Spotykamy się dziś na uroczystości 
zakończenia roku szkolnego 2021/2022. 
Witam serdecznie naszych gości, Pana Jaro-
sława Tyńca, Wójta Gminy Łagiewniki, księ-
dza proboszcza Marka Mielczarka, nauczy-
cieli i pracowników, rodziców, a szczególnie 
serdecznie witam uczniów naszej szkoły. 
Nadeszła chwila, której oczekiwali-
śmy  już od pierwszych dni kończącego 
się roku szkolnego. Jesteśmy jeszcze w 
szkole, lecz zapewne myślami większość 
z Was jest już daleko stąd. Jednak za-

nim wyjedziecie na wakacje, to odbierze-
cie za chwilę świadectwa, które są pod-

sumowaniem Waszej tegorocznej pracy. 
Dziękuję Wam za trud, wysiłek, zaanga-
żowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, w zdo-
bywaniu nowych umiejętności, w poznawa-
niu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. 
Gratuluję wyników w nauce, zwy-
cięstw w wielu konkursach, a szczególnie  
w zawodach sportowych, licznych wy-
stępów wokalnych, sukcesów pla-
stycznych, angażowania się w pra-
cę na rzecz szkoły i innych instytucji. 
Dziękuję moim   Nauczycielom, którzy 
odkrywali w Was talenty, motywowali do 
działania, zachęcali do wytężonej pracy, 
abyście byli coraz lepiej przygotowani do 
wyzwań, jakie niesie współczesny świat. 
Dziękuję również  Waszym Rodzicom, bo to 
Oni każdego dnia stanowili dla Was wsparcie 

na tej krętej szkolnej drodze do wiedzy.
Dziękuję wszystkim pracownikom 

szkoły za zaangażowanie, życzliwość, 
uśmiech i wysiłek włożony w działa-
nia wspierające nas w codziennej pracy.  
Dziękuję Panu Wójtowi, Radzie Rodziców 
oraz każdemu z Państwa, którzy wspierali w 
różnorodny sposób pracę naszej szkoły.”

Następnie Pani dyrektor wraz z przed-
stawicielem Rady Rodziców złożyła gratula-
cje i podziękowania dla ks. proboszcza Marka 
Mielczarka z okazji jubileuszu 25-lecia świę-
ceń Kapłańskich. Odbyło się również poże-
gnanie księdza Marka z powodu przejścia do 
innej parafii.

Na koniec Pani Barbara Dorużyńska 
wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, sty-
pendia najzdolniejszym uczniom oraz na-
grody książkowe ufundowane przez Radę 
Rodziców. Podziękowała również rodzicom 
za całoroczną pomoc i pracę na rzecz szkoły i 
życzyła wszystkim obecnym, by wakacje były 
czasem dobrego, bezpiecznego odpoczynku 
oraz nabierania siły do dalszej pracy i nauki.

Do zobaczenia po wakacjach! 
 Joanna Łukianowska

”Tam, gdzie warto dotrzeć, nie ma drogi na skróty...”
- uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole  
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej.
Zgodnie z tradycją, zakończenie roku szkolnego zostało  
poprzedzone Mszą św., a główna uroczystość rozpoczęła się  
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  
w Olesznej.

niewskim oraz dyrektorką GOKBiS – Wio-
letą Wawrzyniak.

Po wystąpieniu pani dyrektor głos zabrał 
Wójt Gminy Jarosław Tyniec, który również 
docenił całoroczną pracę nauczycieli, prze-
kazując im słowa uznania i podziękowania 
za trud włożony w edukację i wychowanie 
młodego pokolenia, za zaangażowanie, prze-
kazywaną wiedzę i cierpliwość, za tworzenie 
optymalnych warunków i szans dla rozwoju 
każdego ucznia. Uczniom gratulował sukce-
sów i osiągnięć szkolnych oraz życzył wszyst-
kim bezpiecznych i udanych wakacji. 

W tym roku szkolnym 55 uczniów otrzy-
mało stypendia za wysokie wyniki w nauce 
oraz 13 uczniów otrzymało stypendia za wy-
bitne osiągnięcia sportowe. Na Złotej Liście 
uplasowało się 22 dzieci z ocenami celują-
cymi i bardzo dobrymi. Natomiast PRY-
MUSEM kl. IV - VIII została Zuzanna Szot, 
uczennica klasy VIII c, która w drugim etapie 
edukacyjnym osiągnęła najwyższe średnie w 
poszczególnych latach nauki.

100% FREKWENCJA to nie lada wy-
czyn, którego dokonały Nikola Komisarczyk 
(kl. III a), Zuzanna i Dagmara Marcinkowskie 

(kl. VII c). 
Na zakończenie uroczystości Mariola 

Początek w szczególny sposób podziękowa-
ła za wieloletnią współpracę nauczycielkom, 
które od nowego roku szkolnego nie będą 
pracowały w naszej szkole: Marii Lenarczyk, 
Dorocie Cieślickiej, Bożenie Gierczak oraz 
Agnieszce Królikowskiej. 

Wszystkim życzymy wspaniałych i bez-
piecznych wakacji! 

 Marzena Smolarska
Anna Dawid


