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Korowód prowadził p. Waldemar To-
karski na traktorze Zetor ze swojego 

Mini Muzeum Rolnictwa w Sieniawce. Na 
„Muszelce” wchodzących na plac gości po-
witała Pani Alina Zamęcka, która wdzięcz-
ność rolnikom wyraziła słowami wiersza: 
 
„To co pługiem zaorzesz, to co ręką zasiejesz,
Wrośnie w twoją ojczyznę, 
wrośnie w twoją nadzieję.
To, co zbierzesz we żniwa, 
co wymłócisz w mozole,
Będzie pieśnią skowronka, 
będzie śladem na czole.
To co dzielić potrafisz, 
mnożyć się będzie w pocie,
I rozdzwoni się w sercu, w błękicie i w złocie”.

Następnie delegacje składali wieńce pod 
sceną. Pierwsza była delegacja sołectwa 
Jaźwina a za nią sołectwa Młynica, Ligota 
Wielka, Łagiewniki, Oleszna, Radzików, Ra-

tajno, Słupice, Sokolniki, Sienice, Sieniawka, 
Trzebnik i Stoszów.

Pani Alina Zamęcka powitała gospo-
darza wójta Jarosława Tyńca z małżon-
ką, starostów dożynek państwa Barbarę 
i Grzegorza Dżugałów, rolników z Ligoty 

Wielkiej. Prowadząca następnie przedstawiła 
i powitała gości: Posła na Sejm RP Michała 
Dworczyka Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, asystentkę Iwonę Janoszek-Ba-
decką reprezentującą Senatora RP Alek-
sandra Szweda, Posła na Sejm RP Marcina 
Gwóździa, Jarosława Kresę – Wicewojewodę 
Dolnośląskiego, ks. Biskupa Adama Bałabu-
cha, Pana Pawła Filipczaka - Wójta Gminy 
Jordanów Śląski, Marka Chmielewskiego – 
Wójta Gminy Dzierżoniów, Stanisława Lenia 
– Wójta Gminy Marcinowice, Jacka Mikusa 

– Zastępcę Wójta Gminy Łagiewniki, Do-
bromiłę Szachniewicz – Przewodniczącą 
Rady Gminy wraz z Radnymi, Stanisława 
Jurcewicza – Radego Sejmiku Wojewódz-
kiego, Janusza Szpota – Radnego Powiatu 
Dzierżoniowskiego, dh Dariusza Gortycha 

Dożynki 2022 w Gminie w Łagiewnikach
W sobotę 3 września 2022 roku odbyły się Dożynki Gminy  
Łagiewniki. O godz. 15.00 w kościele pw. św. Józefa  
rozpoczęła się msza święta, którą sprawował biskup pomocniczy 
diecezji świdnickiej Adam Bałabuch wraz z zaproszonymi księżmi. 
Oprawę muzyczną mszy zapewniły chóry Canzona i Legato.  
Na organach grał Tomasz Bykowski. Po mszy św. i poświęceniu 
przez ks. biskupa stojących przed kościołem wieńców  
sformowano korowód dożynkowy, który przeszedł ulicami  
Nadrzeczną i Łowiecką w stronę sceny koncertowej „Muszelka” 
przy Tamie w Łagiewnikach. 
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– Prezesa Zarządu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzierżo-
niowie, ks. Artura Bilskiego, ks. Dariusza No-
waka, ks. Grzegorza Staniewskiego, ks. Sta-
nisława Kucharskiego, ks. Adama Woźniaka 
oraz przedstawicieli placówek oświatowych, 
zakładów budżetowych, radnych, sołtysów, 
przedstawicieli stowarzyszeń działających na 
terenie gminy.  Serdecznie witani byli rów-
nież goście z miast Nova Paka i Bohuslavi-
ce nad Metují w Czechach, uczestniczący 
w realizowanym polsko-czeskiego projekcie 
z łagiewnickim GOKBiS-em pn.  „Wspólna 
Kultura Wzbogaca”. Obok sceny prezento-
wana była wystawa obrazów malarzy z miast 

partnerskich.
O zabranie głosu poproszona została 

Dyrektor GOKBiS p. Wioleta Wawrzyniak, 
która powitała rolników i gości oraz podzię-
kowała osobom i instytucjom zaangażowa-
nym w organizację tej pięknej uroczystości.   

Rozpoczął się ceremoniał dożynkowy. 
Gospodarz dożynek wójt Jarosław Tyniec w 
swoim wystąpieniu podziękował rolnikom 
za tegoroczne plony i pozdrowił wszystkich, 
którzy przyczynili się do szybkiego i spraw-
nego zebrania płodów rolnych. Następnie 
tradycyjny bochen chleba składały dele-
gacje. Jako pierwsi na ręce gospodarza do-
żynek złożyli starostowie dożynek państwo 

Barbara i Grzegorz Dżugała a za nimi chleb 
z tegorocznych zbiorów na ręce gospoda-
rza składały delegacje wszystkich sołectw.  
Na scenę został poproszony Pan Waldemar 
Tokarski – właściciel Mini Muzeum Rolnic-
twa w Sieniawce. Dożynki były okazją, aby 
podziękować Panu Waldemarowi za prowa-
dzenie i udostępnianie muzeum zwiedzają-
cym. List z podziękowaniami wręczył Wójt 
Jarosław Tyniec i Przewodnicząca RG Do-
bromiła Szachniewcz. 

Gospodarz gminy Pan Jarosław Tyniec 
podziękował wszystkim za złożone dary oraz 
częstował zebranych chlebem z tegorocz-
nych zbiorów. 
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Rozpoczęła się część zabawowa doży-
nek. Dzieci miały możliwość zabawy przed 
sceną uczestnicząc w animacjach z grupą 
FIGIELEK. Ciekawy konkurs dojenia krowy 
wygrała Oliwia Gronczyńska przed Mariolą 
Ostrowską i Leną Janczewską.   

Nadszedł czas na występy zaproszonych 
artystów. Jako pierwsza wystąpiła grupa 
BonfireSquad z Sobótki. Po krótkiej prze-
rwie na scenie zagościł zespół Disco Polo 
Show. Swoimi rytmicznymi piosenkami bawił 
młodszą i starszą publiczność. Na placu przed 
sceną wiele osób tańczyło i śpiewało znane 
przeboje. Występ zespołu nie był ostatni, 
bowiem po chwili rozpoczęła się zabawa do-

żynkowa na szachownicy z „koncertem na 
życzenie”, która poprowadził Pan Robert 
Bronowicki. Zebrani dożynkowi goście nie 
tylko słuchali występów. Można było dobrze 
zjeść i coś wypić na licznych stoiskach. Na 
stoisku LKS Zieloni serwowano różnorakie 
napoje a na stoiskach prowadzących przez 
OSP Sienice, Sołectwa, Koła Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszenia z gminy Łagiew-
niki można było popróbować regionalnych 
potraw. Dzieci miały wielką frajdę na wielu 
różnych urządzeniach do zabawy. Należą 
się podziękowania dla organizatorów doży-
nek Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek 
i Sportu w Łagiewnikach na czele z Dyrek-

tor Wioletą Wawrzyniak i pracownikami. 
Przy organizacji dożynek pomagała grupa 
wolontariuszy, którymi opiekuje się p. Mał-
gorzata Suwald, Panie z Przedszkola „Na 
Akacjowym Wzgórzu”, Szkoły Podstawowej 
w Łagiewnikach oraz Urzędu Gminy. Ich 
uśmiech pomimo zmęczenia był miłym do-
żynkowym dodatkiem. Słowa uznania należą 
się obsłudze technicznej uroczystości, którą 
sprawowali Pan Robert Bronowicki i Tomasz 
Szudzichowski. Wyjątkowe podziękowania 
należą się dużej grupie darczyńców, bez któ-
rych to impreza o takiej skali nie mogła by się  
odbyć.

 Zdjęcia i tekst Tadeusz Szot
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Tegoroczne 23. Dni Polskie, odby-
wały się w dniach 25-27 sierpnia 

2022 roku w Suczawie i Nowym Sołońcu.  
25 sierpnia o godz. 18:00 w Twierdzy 
Tronowej w Suczawie oficjalne otwar-
to Dni Polskie oraz wernisaż wysta-
wy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”.  
Po wernisażu widzowie wysłuchali kon-
certu Marii Czajkowskiej – ukraińskiej 

piosenkarki, pianistki i autorki tekstów.  
Nierozłącznym elementem Dni Polskich jest 
międzynarodowe sympozjum naukowe, po-
dobnie jak w roku ubiegłym odbywające się w 
formule online, w tym roku zatytułowanego 
„Relacje polsko-rumuńskie w historii i kultu-
rze – wczoraj i dziś”.

Dzień 27 sierpnia w całości poświęcony 
był polonijnym dożynkom w Nowym So-

łońcu, które rozpoczęły się uroczystą mszą 
św., a po której goście zaproszeni zostali na 
wystawę plonów i specjałów kulinarnych, 
piknik i koncert folklorystyczny z udziałem 
między innymi zespołów „Mała Pojana” z 
Pojany Mikuli i „Sołonczanka” z Nowego 
Sołońca. Z Polski gościnnie wystąpił żeński 
chór „Canzona” z Olesznej, w której miesz-
kają reemigranci z rumuńskiej Bukowiny i ich 
potomkowie. 

Na Dni Polskie zaproszono wielu zna-
komitych gości a pośród nich znaleźli się 
wójt gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec, 
przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki 
Dobromiła Szachniewicz wraz z delegacją 
gminy z chórem „Canzona”. Goście odwie-
dzili ważne dla Polonii bukowińskiej miejsca. 
26 sierpnia miała miejsce wizyta w urzędzie 
gminy Kaczyka i spotkanie z wójtem Petru 
Todosi, podczas którego rozmawiano na te-
mat współpracy gminy Łagiewniki i gminy 
Kaczyka. 

Organizatorem Dni Polskich jest Zwią-
zek Polaków w Rumunii, wsparty przez In-
stytut Polski w Bukareszcie oraz Muzeum 
Narodowe Bukowiny.   

Delegacja z gminy Łagiewniki w Rumunii
Dni Polskie to od ponad dwudziestu lat przedsięwzięcie  
łączące sympozjum na temat szeroko pojętych relacji  
polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków oraz imprezy  
kulturalne. Od 2006 r. stałym elementem Dni Polskich są  
także polonijne dożynki w Nowym Sołońcu, podczas których 
prezentują się wszystkie polskie środowiska z Rumunii,  
a także sąsiedzi Rumuni i inne narodowości. 

Radauti to miasto położone w północ-
no – wschodniej części Rumunii, w powiecie 
Suceava (Suczawa), w górzystym regionie 
BUCOVINA. Instruktorem i choreogra-
fem zespołu jest prof. Alexandru Curcuță a 
kierownikiem muzycznym - prof. Dumitru 
Pomohaci. Przez zespół przewinęło się jako 
soliści, tancerze lub instrumentaliści ponad 
500 dzieci. Występowali w takich krajach 
jak: Francja, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, 
także Sycylia, Cypr, Turcja, Mołdawia, Ukra-
ina, Czechy i Polska a teraz zawitali do na-
szej gminy Łagiewniki. Występ był niezwykle 
barwny i energiczny. Artyści swoim śpiewem 

i tańcem przybliżyli tradycje rumuńską i bu-
kowińską.

Występ zespołu z Rumunii
12 sierpnia 2022 r. na boisku sportowym w Olesznej odbył się 
występ Zespołu Pieśni i Tańców Ludowych „Pastuszek”  
z Radowiec.
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Było to największe powstanie przeciw-
ko niemieckim okupantom w Euro-

pie. Niezwykłe poświęcenie i bohaterstwo 
warszawiaków pozwoliło walczyć z bardzo do-
brze uzbrojonym i licznym wrogiem przez 63 
dni. 1 sierpnia każdego roku nie tylko Warsza-
wa przypomina o swoich bohaterach, ale czci 
Ich cała Polska. Jak co roku tak i w tym w Ła-
giewnikach o godz. 17:00 na minutę zamarł 
cały ruch. Po tym jak umilkły dźwięki syre-
ny i kościelnych dzwonów przedstawiciele 
władz samorządowych Gminy Łagiewniki 

złożyli kwiaty i zapalili znicze pod „Pomni-
kiem Poległym za Ojczyznę”. Jako pierwsi 
kwiaty złożyli Wójt Jarosław Tyniec ze swoim 
zastępcą Jackiem Mikusem oraz radni Rady 
Gminy Łagiewniki: Dobromiła Szachniewicz 
Przewodnicząca Rady, zastępca Tomasz Ro-
szak i Piotr Adam Tadeusiak. Następnie de-
legacja samorządowców przeszła pod pomnik 
rotmistrza Witolda Pileckiego, gdzie zapaliła 
znicze.

Tadeusz Szot

78. Rocznica Powstania Warszawskiego 
78 lat temu we wtorek 1 sierpnia 1944 roku prawie 50. tysięczna 
Armia Krajowa w okupowanej przez hitlerowców Warszawie  
chwyciła za broń i stanęła przeciwko swoim ciemiężcom. 
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BEZPłatNY MIESIĘCZNIk URZĘDU GMINY łaGIEWNIkI

15 sierpnia wypadają dwie uroczy-
stości, tj. Święto Wojska Polskie-

go oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny nazywanej również Świętem Matki 
Boskiej Zielnej. Jest to święto liturgiczne 
obchodzone od V wieku. Wniebowzięcie to 
jeden z czterech dogmatów dotyczących 
Maryi. Mówi on o tym, że po zakończe-
niu ziemskiego życia, jej ciało i dusza mocą 
Boga zostały wzięte do nieba. Dogmat ten 
uznawany jest tylko w Kościele katolickim. 
Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 
od 1992 roku na pamiątkę zwycięskiej Bi-
twy Warszawskiej w 1920, stoczonej w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej. W roku bie-
żącym obchodziliśmy 102. rocznicę Bitwy 
Warszawskiej – nazywanej Cudem nad Wi-
słą, która jest uznawana za 18. z przełomo-
wych bitew w historii świata. Stoczona zosta-
ła w dniach 13–25 sierpnia 1920 r. w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej i zadecydowała o 
zachowaniu niepodległości Polski oraz zapo-

biegła rozprzestrzenieniu się komunizmu na 
Europę Zachodnią. 

Gminne uroczystości rozpoczęła uroczy-
sta msza święta w kościele pw. św. Józefa w 
Łagiewnikach sprawowana przez proboszcza 

ks. kan. Grzegorza Staniewskiego. Mszę 
uświetniła obecność pocztu sztandarowe-
go Gminy Łagiewniki, którego chorążym 
był Janusz Jaworski a asystę tworzyły Ka-
tarzyna Ziętek i Edyta Botuszan. Po mszy 
poczet sztandarowy, władze samorządowe 
Gminy Łagiewniki oraz przedstawiciele szkół 
i mieszkańcy przeszli pod „Pomnik Pamięci 
Narodowej”. Po odśpiewaniu hymnu Polski 
przy dźwiękach werbli kwiaty pod pomni-
kiem złożyły delegacje władz samorządo-
wych Gminy Łagiewniki na czele z Wójtem 
Gminy Łagiewniki Panem Jarosławem Tyń-
cem i Przewodniczącą Rady Gminy Panią 
Dobromiłą Szachniewicz wraz z radnymi 
Tomaszem Roszakiem, Markiem Milewskim, 
Waldemarem Tokarskim i Pawłem Kondra-
kiewiczem. Kwiaty i znicze złożyły również 
delegacje Gminnego Ośrodka Kultury, Bi-
bliotek i Sportu w Łagiewnikach oraz Szkół 
Podstawowych w Łagiewnikach i Olesznej. 
Następnie delegacje przeszły pod pomnik 
rotmistrza Witolda Pileckiego, gdzie również 
złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Tadeusz Szot

Obchody 102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej
Gminne uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta  
w kościele pw. św. Józefa w Łagiewnikach sprawowana  
przez proboszcza ks. kan. Grzegorza Staniewskiego.
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Osamotnione w walce Wojsko Pol-
skie nie mogło skutecznie prze-

ciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej 
inwazji przeprowadzonej później, 17 września. 
Konsekwencją stał się IV rozbiór Polski do-

konany przez Hitlera i Stalina. W imieniu 
mieszkańców gminy Łagiewniki 1 września 
dla upamiętnienia tamtych wydarzeń pod 
pomnikami „Poległym za Ojczyznę” oraz 
pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego delega-

cje władz samorządowych Gminy Łagiewniki 
na czele z Wójtem Gminy Łagiewniki Panem 
Jarosławem Tyńcem i Przewodniczącą Rady 
Gminy Panią Dobromiłą Szachniewicz, dele-
gacją Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek 
i Sportu w Łagiewnikach w osobach Wiole-
ty Wawrzyniak i Elżbiety Bagińskiej. Znicze 
pod pomnikami zapalili również hm. Ryszard 
Gacek i pdh. Przemysław Kucharek z Hufca 
ZHP im. Synów Pułku w Łagiewnikach. 

Tadeusz Szot

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
83 lata temu, 1 września 1939 r., wojska niemieckie bez  
wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal  
długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym  
samym pierwszą kampanię II wojny światowej. 

W pierwszej jej części Wójt przedsta-
wił Raport o stanie Gminy za 2021 

rok a następnie Radni przystąpili do udziele-
nia wotum zaufania i absolutorium Wójtowi 
Gminy Łagiewniki p. Jarosławowi Tyńcowi.

Absolutorium to jeden z najistotniej-
szych ustawowych środków kontroli Rady 
Gminy nad działalnością Wójta. Po zakoń-
czeniu roku budżetowego, Rada Gminy 
(organ stanowiący) ocenia pracę organu wy-
konawczego - Wójta w zakresie działalności 
finansowej gminy. 

Po wysłuchaniu sprawozdania z wykona-
nia budżetu Gminy za rok 2021, informacji o 
stanie Gminy Łagiewniki, opinii Komisji Re-
wizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obra-

chunkowej, Radni przystąpili do głosowania 
w sprawie udzielenia absolutorium. 

W głosowaniu Radnych, Wójt Gminy 
Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec Wotum za-
ufania oraz absolutorium przyjęto jednogło-
śnie. 

Rada doceniła ilość pozyskanych środ-
ków zewnętrznych w 2021 roku, a także, 
przemyślaną i pragmatyczną gospodarkę fi-
nansami Gminy. 

W sumie w 2021 roku Gmina złożyła 17 
wniosków o dofinansowanie. Suma wszyst-
kich projektów złożonych w 2021 r. wyniosła 
20 217 795,33 zł, w tym wnioskowane dofi-
nansowanie wyniosło 17 671 086,17 zł.

Gratuluję Panu Wójtowi otrzymania wo-

tum zaufania i absolutorium, a Radnym jed-
nomyślności w ich udzielaniu. 

Chciałabym ze swojej strony podzięko-
wać za dotychczasową współpracę na rzecz 
rozwoju naszej Gminy. Współpracę, która 
miała i ma charakter merytoryczny i kon-
struktywny, ale przede wszystkim skuteczny.

Dziękuję również za wspólną pracę na 
rzecz rozwoju gminy Łagiewniki:
- radnym i sołtysom,
- pracownikom urzędu gminy,
- gminnym jednostkom organizacyjnym 
- GOKBiS, GOPS, szkołom, przedszkolu, 

ZUK, 
- organizacjom pozarządowym, stowarzy-

szeniom klubom sportowym.
- strażakom z OSP w gminie.. 

Dobromiła Szachniewicz 
Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki

Sesja Rady Gminy Łagiewniki
30 czerwca odbyła się szczególna Sesja Rady Gminy Łagiewniki  
- Sesja Absolutoryjna.
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Wizyta Premiera RP była związana 
z wręczeniem włodarzom regionu 

wałbrzyskiego, Promes na realizację zadań 
II edycji Rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych. Program realizowany przez 
Rząd jest skierowany do Gmin tzw. Popege-
erowskich, daje duże możliwości i szansę na 
wyrównanie warunków życia mieszkańców 
takich właśnie miejscowości. Dzięki działa-
niom Wójta Gminy Łagiewniki p. Jarosława 
Tyńca Nasza Gmina otrzymała 2 980 000 
zł na budowę wielofunkcyjnego obiektu w 

miejscowości Oleszna. Budynek będzie miał 
charakter świetlicy wiejskiej z możliwością 
wykorzystania go przez różnego rodzaju sto-
warzyszenia oraz kluby. Dzięki zaangażowa-
niu Wójta zostanie również dofinansowana 
przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D 
w Jaźwinie polegająca na budowie chodni-
ka od początku miejscowości do skrzyżo-
wania z drogą powiatową 3014 D – kwotę  
1 960 000,00 zł. Na tą inwestycję, prome-
sę otrzymał Powiat Dzierżoniowski, który 
jest właścicielem drogi przebiegającej przez 
naszą Gminę. Temat chodnika w Jaźwinie 
był wielokrotnie poruszany na forum Gminy. 
Radni z Jaźwiny Pani Danuta Piwowarczyk 
oraz Pan Marek Wierzbicki przy wsparciu 
Pani Sołtys Katarzyny Ziętek, wielokrotnie 
zgłaszali potrzebę budowy chodnika w miej-
scu szczególnie niebezpiecznym dla miesz-
kańców.

Miejsce spotkania i wystąpienia Pana 
Premiera Mateusza Morawieckiego było 
wybrane nieprzypadkowo, ponieważ całe 
wydarzenie promujące program Nowy Ład, 
odbyło się na terenie budowy przedszko-
la, która jest dofinansowana ze środków  
I edycji programu Polski Ład. Na budowę 
przedszkola Gmina Łagiewniki otrzymała 
6 000 000 zł, a na infrastrukturę rekre-

acyjno-sportową przy przedszkolu, kwotę  
2 700 000 zł.

W wydarzeniu związanym z wręczeniem 
promes uczestniczyli przedstawiciele rządu 
oraz władz samorządowych minister Michał 
Dworczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Współ-
pracy z Samorządem Terytorialnym Paweł 
Szefernaker, Sekretarz stanu, Pełnomocnik 
Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ire-
neusz Zyska, Senator RP Aleksander Szwed, 
Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, 
wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, 
Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego Grze-
gorz Kosowski oraz liczni przedstawiciele 
władz samorządowych powiatu dzierżoniow-
skiego. Po konferencji prasowej Pan Premier 
udał się pod pomnik rotmistrza Witolda Pi-
leckiego, gdzie w asyście wojskowej złożył 
kwiaty. Premier złożył również kwiaty oraz 
zapalił symboliczny znicz pod pomnikiem 
,,Poległym za Ojczyznę”, w czym towarzy-
szył mu Wójt Gminy Łagiewniki p. Jarosław 
Tyniec. Podczas składania kwiatów miało 
miejsce bardzo miłe wydarzenie, Premier 
Morawiecki podszedł do osób zgromadzo-
nych pod pomnikiem, aby przywitać się z 
nimi osobiście. To wydarzenie miało cha-
rakter poza protokołem dyplomatycznym, 
a mieszkańcy Łagiewnik mogli podzięko-
wać Panu Premierowi za wszystko, co nasza 
Gmina otrzymała za sprawą dofinansowań 
rządowych. 

Jacek Szkarłat

Premier Mateusz Morawiecki w Łagiewnikach
W dniu 14 lipca 2022 r. Premier RP Mateusz Morawiecki  
odwiedził Gminę Łagiewniki.
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Łagiewniki to pierwsza gmina w powie-
cie dzierżoniowskim, która wdrożyła 

system teleopieki dzięki funduszom pozy-
skanym z programu zainicjowanego przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
– Korpus Wsparcia Seniorów Jest to kolejny 
krok, który gmina Łagiewniki podjęła w celu 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz 
samodzielności seniorów.

12 lipca w Urzędzie Gminy Łagiewniki 
odbyła się miła uroczystość, na której Wójt 
Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec i Kierow-
nik GOPS Lucyna Torbus wręczyli seniorom 

opaski. Spotkanie odbywało się w przyjem-
nej atmosferze przy herbacie, kawie i słody-
czach. Był czas, aby zaprezentować i pokazać 
działanie opasek seniorom.  

W ramach wsparcia działań na rzecz se-
niorów niesamodzielnych ze względu na wiek 
i stan zdrowia Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej wychodzi naprzeciw problemom 
osób starszych i realizuje Program ,,Korpus 
wsparcia seniorów”. Głównym założeniem 
pomocy jest zaopatrzenie seniora w opaskę 
bezpieczeństwa. Jest to forma opieki na od-
ległość tzw. teleopieka. Dzięki pozyskanym 

środkom gmina Łagiewniki objęła pomocą 
30 seniorów w wieku powyżej 65 lat. Opa-
ski telemedyczne monitorują parametry 
życiowe: tętno, saturacja, ciśnienie, które są 
rejestrowane i analizowane przez wyspecjali-
zowanych ratowników medycznych. Opaska 
posiada ponad to wiele dodatkowych funkcji 
np.: detektor upadku, precyzyjna lokaliza-
cja, przycisk SOS, przypomnienie o lekach, 
dwustronna komunikacja głosowa.

Gmina Łagiewniki bardzo aktywnie pro-
wadzi działania na rzecz poprawy jakości 
standardu życia osób starszych. Wszystkie te 
działania maja za zadanie zapewnić bezpiecz-
ną i godną ,,Jesień życia” naszym mieszkań-
com. 

Wdrożony system teleopieki 
Gmina Łagiewniki realizatorem innowacyjnych rozwiązań  
w opiece nad osobami starszymi poprzez zastosowanie  
nowych technologii w tym sektorze.

Koszt inwestycji to kwota 11 290 000 
zł a wykonawca został wyłoniony w 

drodze przetargu. Umowa została podpisa-
na w obecności Wójta Gminy Łagiewniki p. 
Jarosława Tyńca jego zastępcy p. Jacka Mi-
kusa, Skarbnik Gminy Łagiewniki p. Jolan-
ty Piaseckiej-Kozyra, dyrektor GOKBiS p. 

Wiolety Wawrzyniak oraz wykonawcy pre-
zesa firmy CERMAG p. Artura Wawszczy-
ka. Wrocławska firma CERMAG podjęła się 
wykonania niełatwego zadania realizacji in-
westycji, która przewiduje prace rozbiórko-
we oraz budowę w centrum Łagiewnik. Duże 
natężenie ruchu oraz ciągi komunikacyjne 

dla pieszych w pobliżu których znajduje się 
budynek GOK, będzie wiązało się z utrud-
nieniami w czasie trwania prac budowlanych. 
Liczymy na wyrozumiałość ze strony wszyst-
kich mieszkańców Łagiewnik oraz osób ko-
rzystających z tych miejsc. Pragniemy rów-
nież poinformować, że GOKBiS w czasie 
remontu będzie prowadził swoją działalność 
na terenie ZUK przy ul. Słowiańskiej 13 w 
Łagiewnikach. 

Przebudowa Ośrodka Kultury rozpoczęta
W dniu 4 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy  
w Łagiewnikach podpisana została umowa na przebudowę  
oraz modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury. 
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Trwają one 6 miesięcy i obejmują:
•	 rejon przyległy do budynku Oleszna 

Ślężna 22a pod kątem wykroczeń ta-
kich jak zaśmiecanie i niszczenie mienia, 
spożywanie alkoholu w miejscu zabronio-
nym prawem, używanie słów wulgarnych 
- działania prowadzić będzie asp. szt. 
Krzysztof Mikłaszewski,

•	 rejon przesmyków przy ul. Jedności Na-
rodowej 7A i rejon sklepu pod kątem 
wykroczeń takich jak spożywanie alko-
holu w miejscu zabronionym prawem, 

używanie słów wulgarnych, zaśmiecanie 
i niszczenie mienia oraz gromadzenia się 
osób małoletnich zagrożonych demora-
lizacją – działania prowadzić będzie asp. 
Wojciech Kosko.
Wymienione miejsca wybierane są po 

przeanalizowaniu zgłoszeń od społeczeństwa, 
ilości podejmowanych tam interwencji oraz 
informacji oraz mieszkających w pobliżu 
mieszkańców. Rejony te objęte są wzmożoną 
i regularną kontrolą w celu wyeliminowania 
lub ograniczenia popełniania zgłoszonych 

wykroczeń.
Informacji o miejscach, zdarzeniach i 

problemach którymi moglibyśmy się zająć 
można przekazywać telefonicznie lub droga 
e-mailową. 
Kierownik Posterunku Policji Łagiewniki asp. 
sztab. Adam Antoszczak tel. 47 875 48 61
asp. Wojciech Kosko, 
tel.: 797 306 218, 
email: dzielnicowy.10@dzierzoniow.wr.po-
licja.gov.pl 
asp. Krzysztof Mikłaszewski, 
tel. 797 306 219, 
email: dzielnicowy.11@dzierzoniow.wr.poli-
cja.gov.pl

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE
Dzielnicowi Posterunku Policji w Łagiewnikach od początku  
sierpnia br. rozpoczęli nowe działania priorytetowe.

Po intensywnych opadach deszczu 
zaczęły wylewać potoki i rowy. Naj-

bardziej zagrożone były posesje przy ulicy 
Nadrzecznej w Łagiewnikach, gdzie woda za-
grażała kilku domom. Pomocy mieszkańcom 
udzielili strażacy z Ochotniczych Straży Po-

żarnych. Workami z piaskiem zabezpieczali 
miejsca podatne na zalanie a z rzeki usuwali 
przedmioty, które zbierały się na mostkach 
i przepustach tym samym blokując swobod-
ny przepływ wody. Nieprzejezdna była droga 
Łagiewniki – Oleszna. Ze względu na małą 

przepustowość rowów i przepustów podto-
pione zostały posesje w Łagiewnikach, Sie-
niawce, Ligocie Wielkiej i Młynicy. Na posie-
dzeniu Zespołu omówiono warunki pomocy 
oraz zdecydowano o powszechnej dostęp-
ności worków na piasek. Worki dla potrze-
bujących mieszkańców gminy dostępne były 
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz w Urzędzie Gminy Łagiewniki.. 

Tadeusz Szot

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w Łagiewnikach. 
W związku z sytuacją powodziową na terenie gminy Łagiewniki 
we wtorek 23 sierpnia Wójt Gminy Łagiewniki p. Jarosław Tyniec 
zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
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Na trasie wyszło sześć grup. Pielgrzy-
mi wyruszyli po mszy św. odpra-

wionej przez biskupa pomocniczego Adama 
Bałabucha w świdnickiej katedrze, a w drogę 
odprowadzał ich również biskup senior Igna-
cy Dec. Wcześniej biskup świdnicki Marek 
Mendyk do pątników skierował list: „Hasło 
naszej pielgrzymki brzmi „WOLNI I WY-
ZWALAJĄCY”. Trasa pielgrzymki liczy 236 
kilometrów. 1 sierpnia po pokonaniu 25,5 km 
uczestnicy XIX Pieszej Pielgrzymki Diecezji 

Świdnickiej dotarli na nocleg w Ratajnie. Ale 
za nim pielgrzymi doszli do Ratajna po drodze 
mieszkańcy Jaźwiny zaprosili pielgrzymów do 
sali i na ogrody przy plebanii na poczęstunek 
i krótki odpoczynek. Po krótkiej przerwie 
pielgrzymi udali się do Ratajna, na których 
czekał bp. Ignacy Dec i bp. Adam Bałabuch 
wraz z duchowieństwem. Gminę Łagiewniki 
reprezentował Jarosław Tyniec Wójt Gminy 
i Dobromiła Szachniewicz Przewodnicząca 
Rady Gminy. Pielgrzymi w pierwszym dniu 

wędrówki pokonali ponad 25 km do Rataj-
na na nocleg. Przed noclegiem w kościele 
odbyło się spotkanie zakończone wspólną 
modlitwą i Apelem Jasnogórskim. 2 sierpnia 
pątnicy ruszyli w dalszą drogę z Ratajna przez 
Łagiewniki, Sienice do Księginic Wielkich na 
poczęstunek przygotowany przez parafię i 
krótki odpoczynek. Pielgrzymowanie trwało 
do 8 sierpnia. Ostatniego dnia o godz. 13:00 
pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie,  
które odprawił biskup świdnicki Marek  
Mendyk. 

Tadeusz Szot

Pielgrzymka Świdnicka 2022  
w Gminie Łagiewniki
Już po raz XIX wierni Kościoła katolickiego z diecezji świdnickiej 
wyruszyli w pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 
przy ul. Składowej we Wrocławiu w 

miesiącu maju zorganizował międzyszkol-
ny historyczno-plastyczny konkurs szkół 
podstawowych na wieżę widokowa Dolnego 
Śląska pt. „Makieta dolnośląskiej wieży wi-
dokowej”.

I-sze miejsce zajął uczeń Kuba Wolny z 
klasy 4B Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. 
Kowalskiej we Wrocławiu wykonując ma-
kietę wieży Bismarcka na Jańskiej Górze w 

Gminie Łagiewniki.
Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 

19 maja 2022 roku.
Makieta wieży ma wymiary podstawy 25 

x 25 cm, wysokość wieży 42 cm.
Została wykonana: styrodur, pełna w 

środku, trwała i lekka.
Serdecznie gratulujemy Kubie sukcesu i 

dziękujemy za promowanie zabytków z Gmi-
ny Łagiewniki.

Makieta wieża Bismarcka
Wieża Bismarcka Kuby Wolnego z Wrocławia wygrała konkurs 
plastyczny.
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Była to również okazja, aby wręczyć 
nauczycielom akty mianowania. W 

Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w 
Olesznej odbyło się diecezjalne rozpoczęcie 
roku szkolnego. Jednym z punktów uroczy-
stości było w wręczenie aktów na stopień 
nauczyciela mianowanego. Po uroczystym 
ślubowaniu Wójt Gminy Łagiewniki Pan Ja-
rosław Tyniec akt wręczył Pani Monice Kę-
dzierskiej ze Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Olesznej. W Urzędzie Gminy akt 
na stopień nauczyciela mianowanego wójt 
wręczył Pani Barbarze Ciećwierz z Przed-
szkola Publicznego „Na Akacjowym Wzgó-
rzu” w Łagiewnikach. 

Obie mianowanie Panie 19 sierpnia 
2022 r. stanęły przed Komisja powołaną 
przez Wójta Gminy Łagiewniki w skład której 

wchodzili: przedstawiciel organu prowadzą-
cego, przedstawiciel kuratorium, dyrektor 
szkoły oraz dwóch ekspertów z listy MEN. 
Komisja przeprowadziła dwa postępowania a 

wynikiem których, Pani Monika Kędzierska 
ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korcza-
ka w Olesznej oraz Pani Barbara Ciećwierz 
z Przedszkola Publicznego „Na Akacjowym 
Wzgórzu” w Łagiewnikach otrzymały tytuł 
nauczyciela mianowanego. 

Serdecznie gratulujemy awansu naszym 
nauczycielkom.

Akty na stopień nauczyciela mianowanego  
w gminie Łagiewniki.
1 września w szkołach odbyły się uroczystości rozpoczęcie w roku 
szkolnego 2022/2023. 

Wydarzenia w Szkole Podstawowej  
w Łagiewnikach. 

Kaja Błaszczyk na zawodach
W dniu 2 lipca 2022 r. uczennica naszej szkoły Kaja Błaszczyk na zawo-

dach w Nowej Soli zajęła 1 miejsce i jednocześnie zdobyła złoto w mistrzo-
stwach Polski Bmx racing w kategorii Open dziewcząt 11-14 lat.  

_______________________________________________________________
East Cup BMX Racing
Na zawodach East Cup BMX Racing w dniu 3 września w Nowej Soli 

uczeń naszej szkoły Remigiusz Gościniewicz zdobył 3 miejsce na torze. 

_______________________________________________________________
Msza Św. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
1 września Msza Św. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej  

uroczyście rozpoczęła rok szkolny. Podczas Mszy Św. nastąpił poświęcenie  
plecaków uczniów klas pierwszych. 

Dalsza cześć uroczystości odbyła się w szkole a następnie uczniowie w kla-
sach spotkali się ze swoimi wychowawcami.

_______________________________________________________________
W HOŁDZIE ZESŁAŃCOM SYBIRU 
10 września uczniowie z pocztu sztandarowego naszej szkoły uczestniczy-

li w X Międzynarodowym Spotkaniu Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów 
Wschodnich. 

 
Tegoroczne spotkanie odbyło się „ W HOŁDZIE ZESŁAŃCOM SYBIRU 
DEPORTOWANYM W LATACH 1939-1956”.
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W ramach projektu polsko-czeskiego 
uczniowie - grupa wolontariacka 

ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Łagiewnikach pod opieką Małgorzaty Suwald 
oraz Anny Dawid uczestniczyła w zajęciach 
warsztatowych w Nowej Pace oraz Hradec 

Kralowe. Zespołowe zabawy w zapisywanie 
słówek po polsku i czesku, układanie opo-
wiadań, tworzenie komiksów, rozwiązywanie 
zagadek były sposobem na integrację mło-
dzieży z Polski i Czech.

W trakcie zorganizowanych zajęć ucznio-

wie mieli również okazję zwiedzić nowocze-
sną bibliotekę w Hradec Kralowe jednogło-
śnie określoną, jako „niezapomniana wizyta”.

Projekt współfinansowany jest 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”.

Uczniowie z Łagiewnik z wizytą w Czechach
W dniach 12-13 września odbyło się kolejne działanie, tym razem 
wyjazdowe „Wizyta bibliotekarska. Dwudniowe działanie  
w Nowej Pace“ realizowane w ramach projektu polsko - czeskiego 
pn. „Wspólna kultura wzbogaca”.

Wydarzenia w przedszkolu  
w Łagiewnikach. 

Wakacje w przedszkolu.
Wakacje to czas bez zajęć programowych, co nie oznacza, że są nudne. 

Skupialiśmy się na zabawie, ćwiczyliśmy sensorykę i motorykę, aktywnie spę-
dzaliśmy czas na świeżym powietrzu. Nie zabrakło wrażeń oraz możliwości roz-
woju.  

_______________________________________________________________
Międzynarodowy Dzień Kropki.
Dnia 15 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Kropki, świę-

to kreatywności, odwagi i zabawy. Tego dnia wszystkim działaniom towarzy-
szyła kropka: w pracach plastycznych, ubiorze, zabawach, jak i namalowana na 
uśmiechniętych buziach dzieci. W przyszłym roku też kropkujemy…….! 

_______________________________________________________________
Sprzątanie Świata. 
Dnia 16 września przedszkolaki przystąpiły do akcji „Sprzątanie Świata - 

Polska 2022” ogólnopolskiego wydarzenia organizowanego przez Fundację 
Nasza Ziemia. Dzieci ochoczo i z radością wykonały to zadanie. Zaopatrzone w 
rękawiczki i worki przemaszerowały po ulicach naszej miejscowości. Udział na-
szych podopiecznych z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości 
na potrzeby naszego środowiska i nawyku dbania o nie. 

Dziękujemy Zakładowi Usług Komunalnych za przekazanie niezbędnych 
worków.

_______________________________________________________________
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to święto, które obchodzone jest od 

2013r. Co roku w całej Polsce, 20 września przedszkolaki świętują swój dzień. 
Święto to ma na celu podkreślenie wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju i 
edukacji dzieci oraz przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkol-
nego. I nasze przedszkolaki od maluchów po starszaki brały udział w tym 
wspaniałym wydarzeniu. Specjalnie na tę okazję zostały udekorowane sale, 
przygotowane zabawy, na głównym holu dzieci miały małą sesję zdjęciową w 
wykonanej wcześniej kolorowej ramce oraz poczęstunek. 
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O godzinie 8:00 w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Olesznej 

rozpoczęła się uroczysta msza święta konce-
lebrowana, którą sprawował biskup świdnicki 
ks. Marek Mendyk wraz z księżmi z dekanatu 
Dzierżoniów. Kościół zapełnił się uczniami, 
nauczycielami, rodzicami i zaproszonymi go-
śćmi. Po mszy uczestnicy przeszli do szkoły 
podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesz-
nej.  Na salę wprowadzono sztandar szkoły 
oraz odśpiewano hymn Polski. Zabrała głos 
dyrektorka Szkoły w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Olesznej Pani Barbara 
Dorużyńska. Na wstępie powitała gości: bi-
skupa świdnickiego ks. Marka Mendyka, ks. 
dziekana Zygmunta Kokoszkę, ks. dr Marka 
Korgula - dyrektora wydziału katechetycz-
nego, ks. dr Krzysztofa Orę – dyrektora 

wydziału duszpasterskiego, ks. Artura Bil-
skiego proboszcza parafii w Słupicach, ks. 
Marka Mielczarka - byłego proboszcza pa-
rafii w Słupicach, ks. kan. Adama Woźniaka 
– proboszcza parafii w Jaźwinie, ks. prałata 
Stanisława Kucharskiego, ks. kanonika Ada-
ma Ruszałę, Jarosława Tyńca - Wójta Gminy 
Łagiewniki, Dobromiłę Szachniewicz – prze-
wodniczącą Rady Gminy Łagiewniki, p. wi-
zytator Elwirę Chamczyńską, Karolinę Ko-
prynę – inspektora ds. oświaty UG, Wioletę 
Wawrzyniak - dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, 
Aldonę Skrzypkowiak – byłą dyrektor szkoły 
w Olesznej i wielu innych gości. Po słowach 
powitania wystąpili uczniowie w montażu 
słowno-muzycznym przygotowanym przez 
p. Małgorzatę Iwaszkiewicz i p. Małgorzatę 

Małek a udekorowanym przez Monika Kę-
dzierską. Następnie p. Barbara Dorużyńska 
wręczyła biskupowi świdnickiemu ks. Mar-
kowi Mendykowi statuetkę na pamiątkę I 
Diecezjalnego Rozpoczęcia Roku Szkolnego 
w Olesznej. Po uroczystym ślubowaniu Wójt 
Gminy Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec akt 
nadania nauczyciela mianowanego wręczył 
Pani Monice Kędzierskiej ze Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej. 
Taka uroczystość była okazją uhonorowania 
ucznia klasy VII Oliviera Bojnarowicza, który 
zwyciężył w Tour de Pologne Junior w kate-
gorii Żak. Na pamiątkę I diecezjalnego roz-
poczęcia roku szkolnego dyrektorka szkoły 
wręczyła ks. biskupowi specjalny upominek 
przygotowany na ten dzień. Po odśpiewaniu 
hymnu szkoły oraz wyprowadzeniu pocztu 
sztandarowego ta piękna uroczystość dobie-
gła końca. 

Tadeusz Szot

Diecezjalne rozpoczęcie roku w Szkole 
im. Janusza Korczaka w Olesznej.
1 września 2022 roku w Olesznej odbyło diecezjalne rozpoczęcie 
roku szkolnego 2022/2023.
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Akcja rozpoczęła się 16 września w 
szkołach podstawowych w naszej 

gminie. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach i Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej 
wraz z nauczycielami wzięli udział w Akcji, 
której hasłem przewodnim było „Wszystkie 
śmieci są Nasze!”. Akcję w szkołach roz-
poczynało spotkaniem z panem Maciejem 
Wawrzyniakiem i panem Jarosławem Tyń-
cem - Wójtem Gminy Łagiewniki, którzy 
przedstawili cele akcji. Następnie uczniowie i 
opiekunowie otrzymali worki, rękawice i wy-

ruszyli w teren. 
W Łagiewnikach 17 września o godz. 

10:00 w parku przy ul. Nadrzecznej zebra-
li się pracownicy zakładów budżetowych, 
mieszkańcy, członkowie OSP Łagiewniki, 
rodzice z dziećmi. 

Osoby, które przyłączyły się do akcji 
otrzymały od Prezesa ZUK Sp. z o.o. w Ła-
giewnikach Macieja Wawrzyniaka rękawice 
ochronne oraz worki na śmieci. Zebrani zo-
stali podzieleni na grupy i wyruszyli na przy-
dzielone trasy. 

Na zakończenie sprzątania Prezes ZUK 

zaprosił uczestników akcji na poczęstunek 
pod scenę koncertową „Muszelka”, który 
przygotowały panie z Rady Sołeckiej w Ła-
giewnikach.

Również w Sieniawce odbyło się „Sprzą-
tanie Świata”. Do uczestników przyjechał 
Wójt Pan Jarosław Tyniec i prezes ZUKu 
Pan Maciej Wawrzyniak. Przekazali worki, 
rękawice oraz małe upominki dla uczestni-
ków akcji. Od rana zbierano śmieci na placu 
zabaw i boisku następnie rozpoczęto sprzą-
tanie Stawu Trzcinowego. Uczestników akcji 
wspierał Radny Waldemar Tokarski, który na 
zakończenie akcji swoją zabytkowa „Nysą” 
przewiózł wyposażenie nad Staw Trzcinowy i 
przygotował ognisko. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłą-
czyli się do akcji

„Sprzątanie świata – Polska 2022”  
w Gminie Łagiewniki.
ZUK Sp. z o.o. w Łagiewnikach zaprosił mieszkańców  
naszej Gminy do udziału w akcji „Sprzątanie świata – Polska 
2022”, nad którą patronat objął Wójt Gminy Łagiewniki  
Pan Jarosław Tyniec. 
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Wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

AKTYWNE WAKACJE W GOKBiS w ŁAGIEWNIKACH
Ciekawy, interesujący i bogaty w wydarzenia czas wakacyjny za nami. Te-

goroczne lato obfitowało w wycieczki, warsztaty, ciekawe spotkania i niezwy-
kłe wydarzenia.

Oprócz dalszych zakątków regionu, uczestnicy naszych ćwierćkolonii po-
znali bliżej miejscowości naszej gminy, z jej atrakcjami, tajemnicami i historią. 
Zobaczyli świat z perspektywy chmur i fal, odkryli tajemnice Karkonoszy, pod-
nieśli poziom adrenaliny w Energylandii. Nasze aktywności pomimo wakacyj-
nej przerwy w szkołach, to również edukacja - zobaczyliśmy co kryje ziemia, 
poznaliśmy sekretne życie owadów, zwierząt gospodarczych, egzotycznych, 
ale i prehistorycznych, czarowaliśmy, gotowaliśmy, malowaliśmy, lepiliśmy, 
tańczyliśmy, śpiewaliśmy.

To był wspaniale spędzony czas, z dużą ilością aktywności na świeżym po-
wietrzu.

_______________________________________________________________
Konkurs na Bukiet z domowego ogródka
W dniu 11.08.2022 r. już po raz XVII odbył się w Gminnym Ośrodku 

Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach Konkurs na bukiet z domowego 
ogródka pn. „W stylu naszych prababek”.

W tym roku w wykonanych bukietach z kwiatów królowały zioła, kwiaty z 
ogrodów naszych prababek. Mimo suszy okazało się, że ani jednych, ani dru-
gich nie brakowało.

Podczas tegorocznego konkursu miłośnicy ogrodów dostarczyli 14 bukie-
tów, z których komisja konkursowa miała za zadanie wytypować zwycięzców. 
Każdy z bukietów zachwycał swoją niepowtarzalnością, różnorodnością oraz 
zapachem. Podczas oceny jury kierowało się kryteriami określonymi w Re-
gulaminie. Pod uwagę brane były: dobór kwiatów, architektura bryły, różno-
rodność i jakość użytych do wykonania bukietu kwiatów i ziół, ogólny wyraz 
artystyczny i estetyczny oraz precyzja wykonania.

Jury w składzie Dobromiła Szachniewicz, Małgorzata Tiszler i Maria Ko-
lankowska orzekło:

Kategoria dzieci do lat 15
I miejsce – Brzeźna Amelia, II miejsce – Brzeźna Emilia, III miejsce – Pie-

chura Emilia, Wyróżnienie - Janczewska Lena
Kategoria młodzież i dorośli
I miejsce - Dżugała Barbara, II miejsce - Fitał Ewelina, III miejsce - Cho-

danionek DorotaWyróżnienie - Brzezna Maria
Uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy za udział, a laureatom gra-

tulujemy! 
_______________________________________________________________
Narodowe Czytanie
XI. Edycja Narodowego Czytania odbyła się w Szkole Podstawowej im. 

Janusza Korczaka w Olesznej. Tegoroczną lekturą były ,,Ballady i romanse „ 
Adama Mickiewicza. 

Po przywitaniu i krótkim wprowadzeniu dyrektor GOKBiS Pani Wiolety 
Wawrzyniak, obejrzeliśmy scenkę ballad ,,Świtezianki” w wykonaniu uczniów 
klasy VIII Szkoły Podstawowej w Olesznej. Wspólne czytanie ballad rozpoczął 
Wójt Gminy Pan Jarosław Tyniec, następnie czytali zaproszeni goście, ucznio-
wie ze Szkół Podstawowych z naszej gminy, pracownicy GOKBiS oraz przybyli 
mieszkańcy. 

Na zakończenie spotkania ,,gospodyni” tegoż wydarzenia, dyrektor szko-
ły Pani Barbara Dorużyńska podsumowała dzisiejszą uroczystość, dziękując 
przybyłym gościom za udział oraz wszystkim zaangażowanym za pomoc przy 
realizacji wydarzenia.

Dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesz-
nej Pani Barbarze Dorużyńskiej, nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom 
za trud i zaangażowanie we wspólną organizację tego wydarzenia oraz wszyst-
kim zaproszonym gościom, a także mieszkańcom za obecność.
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W miesiącu maju w naszej gminie urodzi-
ło się ośmioro dzieci. Wójt Gminy Łagiewniki 
Jarosław Tyniec oraz Kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego Anna Gaweł wręczyli wypraw-
ki i listy gratulacyjne rodzicom Mai Kimstacz 
z Łagiewnik, Juli Janiny Droszczak z Sokol-
nik, Jana Szymona Gabrysia z Olesznej, Poli 
Andrejczuk z Łagiewnik, Dawida Mateusza 
Filończyka z Sieniawki, Miłosza Mateusza 
Karwickiego z Kuchar, Zuzanny Beaty Mize-
ra oraz Mai Kapuszyńskiej z Łagiewnik.

Również na dzień 28 lipca 2022 r. do 
Urzędu Gminy Łagiewniki zostali zaprosze-
ni rodzice z nowo narodzonymi w czerwcu 
dziećmi. Zastępca Wójta Gminy Łagiewniki 
Pan Jacek Mikus wręczył wyprawki i listy 
gratulacyjne rodzicom Antoniny Bartnik z 
Jaźwiny, Antoniego Kapłon z Sieniawki, Gai 
Kuca z Sienic i Alicji Rozenek z Olesznej.

W dniu 23 sierpnia 2022 r. zostały wrę-
czone wyprawki dla nowo narodzonych w 
miesiącu lipcu. Wójt Gminy Łagiewniki Pan 

Jarosław Tyniec wręczył wyprawki rodzicom 
Mileny Kasprzyckiej z Olesznej, Alicji Piąt-
kiewicz z Sokolnik i Emilii Piwowarczyk z 
Sieniawki.

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

Tadeusz Szot

Wyprawki dla nowo narodzonych dzieci 
w Gminie Łagiewniki.
30 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Łagiewniki zostały  
wręczone wyprawki dla nowo narodzonych dzieci  
w Gminie Łagiewniki. 


