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Włodarze i mieszkańcy gminy Łagiewniki uroczyście podziękowali rolnikom za ich prace. 

Po mszy wyruszył kolo-
rowy korowód dożyn-
kowy, który otwierały 

zabytkowe i piękne traktory 
rolnicze z kolekcji Waldemara 
Tokarskiego z Sieniawki, Bog-
dana Chmielnickiego z Mły-
nicy i Marcina Chodanionka 
z Łagiewnik. Z dostojeństwem 
i radością dotarł do sceny kon-
certowej „Muszelka” przy Ta-
mie w Łagiewnikach. Tam pięk-
ne wieńce dożynkowe zostały 
zaprezentowane publiczności 
i ustawione przed sceną – wśród 
był oczywiście też i wieniec 
z sołectwa Oleszna, wyróżnio-
ny 30 sierpnia w „Konkursie na 
Najpiękniejszy Wieniec Dożyn-
kowy Powiatu Dzierżoniowskie-
go”. Wieniec, który wykonała 
Justyna Dziurdzińska Biniek 
zajął II miejsce w konkursie. 

Godnie i radośnie
Gospodarz gminy wójt Janusz 
Szpot przywitał delegacje so-
łectw, wszystkich rolników, 
mieszkańców oraz szacownych 
gości, którzy przyjechali na tę 
zawsze wyjątkową uroczystość. 

Tegoroczni reprezentanci na-
szej gminy, którzy przyjęli rolę 
Starosty i Starościny 
D o ż y n e k 

2016 – Magdalena Mosoń z Sie-
nic i Waldemar Tokarski z Sie-
niawki – zaskoczyli wszystkich 
nie tylko wyjątkowym strojem, 
ale i sposobem prezentacji. Prze-
kazaniu darów na ręce gospoda-
rza gminy towarzyszyło spra-
wozdanie dotyczące sukcesów 
i trudności, jakie rolnicy napo-
tkali podczas tegorocznych zbio-
rów oraz piękne podziękowania 
dla nich wyrażone pieśnią.

Kolejno w ceremonii swo-
je podziękowania składali też 
przedstawiciele sołectw, a ich 
reprezentacje przekazały na ręce 
wójta chleb oraz zaprezentowały 
wieńce dożynkowe – jako swo-
iste ukoronowanie minionych 
żniw. Ich różnorodność zachwy-
ciła wszystkich uczestników 
uroczystości. 

Chleb pełen radości 
Zgodnie z prośbą starostów 
i sołtysów, gospodarz dożynek, 
wójt Janusz Szpot podzielił i po-
częstował wszystkich uczestni-
ków święta chlebem, życząc 
spokojnego i dostatniego roku, 
rolnikom zaś obfitych plonów 
w kolejnym.

Dokończenie str 4-5

Plon nieśliśmy, plon!
Dożynki Gminne, które w  Łagiewnikach 
świętowaliśmy w niedzielę 4 września, 
rozpoczęły się uroczystą dziękczynną 
mszy świętą. Odprawił ją ks. Grzegorz 
Staniewski, a śpiewem uświetnił chór 
FERMATA z Przystronia. 
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Po przeczytaniu informacji 
na www.demotywatory.pl, 
o pochodzącym z Łagiew-
nik Michale Mokrzyckim, 
napisałem do niego list 
z prośbą, by przybliżył 
nam to wydarzenia. Oto, co 
napisał: „Jestem w Irlandii 
w Kilkenny już 8 lat. 

Pracuję w Marble City Bar 
na stanowisku asystenta me-
nadżera restauracji i baru. 3 
sierpnia 2016 r. dzień, jak co 
dzień, bardzo duży ruch i nagle 
około godz. 17:00 zrobiło się 
cicho. Jeden z klientów usiadł 
przy barze i zamówił kurcza-
ka, po kilku minutach zanim 
zamówiony posiłek został do-
starczony (stałem dokładnie 
naprzeciwko niego przy innym 
stoliku), nagle zaczął osuwać się 
z krzesła. Podbiegłem do niego 
i złapałem go, zanim upadł na 
podłogę. W tym momencie nie 
wiedziałem, że to był atak serca, 
poprosiłem współpracowni-
ka, aby dzwonił na pogotowie 
innych poprosiłem o otwarcie 
drzwi, aby było, czym oddychać 
a jednego współpracownika 

miałem ze sobą, aby sprawdzał 
puls. W pierwszej minucie jesz-
cze oddychał, a gdy przestał za-
cząłem akcje reanimacji.

Trwało to około 5 minut, ale 
mnie się wydawało, że to wiecz-
ność. W trakcie reanimacji poła-
małem mu 9 żeber, to był chyba 
najgorszy moment, bo po tym 
wziął ogromny oddech aż całe 
ciało uniosło się do góry! I tak, 
co około 40 do 50 sekund, aż 
do przyjazdu karetki. Kiedy sa-
nitariusze wbiegli, bo budynku 
wtedy wstałem i cale moje ciało 
zaczęło się trząść, myślałem ze 
sam zaraz trafię do szpitala.

Tego samego dnia pojechałem 
do szpitala, aby dowiedzieć się, 
co się dzieje z chorym i tam po-
znałem całą jego rodzinę.Wiem, 
że wiara w Boga i pomoc anioła 
stróża uratowała nas obu tamte-
go dnia”.

Za Twoją zimną krew, odwa-
gę i determinację dziękujemy 
Ci. Żebra się pozrastają, ale 
Twój klient będzie Ci zawsze 
wdzięczny. Jesteśmy z Ciebie 
bardzo dumni.   T.Szot

11 września odbyło się w Stoszo-
wie „Święto Ziemniaka” zwane też 
„Kartofliskiem”. 
W programie imprezy były występy lo-
kalnych talentów: Mai Krawczyk, Zuzi 
Kwiędacz, chóru LEGATO z Sienic, jak 
również tańców pod bacznym okiem in-
struktorki fitness Iwony Wochnik czy 
pokaz zespołu tanecznego Joanki z ZS 
w Niemczy. Strażacy z OSP Jaźwina 
i OSP Ligota Wielka zapewnili schła-
dzanie rozpalonych uczestników „Kar-
tofliska” zimną wodą. Było swojskie je-
dzonko, rozgrywki sportowe, bezpłatne 
dmuchane zamki, konkurs na najdziw-
niejszego kartofla i inne atrakcje a kubek 
soku jabłkowego przy wejściu na imprezę 
miał bardzo duże wzięcie. 

Tadeusz Szot

Do rywalizacji o Puchar Wójta 
Gminy Łagiewniki zgłosiło się 
osiem drużyn reprezentują-
cych Sołectwa: Jaźwinę, Ligotę 
Wielką, Łagiewniki, Oleszną, 
Ratajno, Sienice, Słupice oraz 
Stoszów. Drużynę tworzyły 
trzy osoby, w tym przynaj-
mniej jedna kobieta. Każda 
z reprezentacji miała rezer-
wowych zawodników, którzy 
wymieniali skład podstawowy, 
zgodnie z potrzebami. Premio-
wane dodatkowymi punkta-
mi było uczestnictwo sołtysa 
w turnieju i/lub stworzenie 
drużyny trzypokoleniowej. 
Pierwsze wyzwanie

Turniej obejmował realiza-
cję 10 konkurencji, poprzedzo-
nych dwuetapową rozgrzew-
ką. W pierwszej ćwiczyliśmy 
przepony oraz mięśnie rąk, 
w drugiej rozgrzewaliśmy 
nogi. Sama rozgrzewka oka-
zała się nie lada wyzwaniem, 
ale bez wątpienia była dawką 
pozytywnych emocji, które 
podtrzymał udział w pierwszej 
konkurencji. Zadaniem drużyn 
było zaprezentowanie swojego 
sołectwa. Zawodnicy musieli 
wykazać się nie tylko pomysło-
wością, ale przede wszystkim 
współpracą połączoną z zaan-

Jesteśmy dumni  
z Michała

Złote gody, czyli 50-lecie pożycia małżeń-
skiego, to nie lada osiągnięcie, a co dopie-
ro 65-lecie? Dokonali tego państwo Emilia 

i Stanisław Miszczakowie z Łagiewnik, któ-
rzy w Urzędzie Gminy obchodzili tzw. żela-
zne gody. 
Ślub cywilny brali 29 sierpnia 1951 r. w Ła-
giewnikach. Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzej Duda przyznał jubilatom 

medale „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie”. A miła uroczystość odbyła się 26 

sierpnia.
Po złożeniu przez Jubilatów wzajemnych 

podziękowań za okazaną miłość małżeń-
ską i wspólnie przeżyte lata, wójt  Janusz 

Szpot w imieniu Prezydenta RP udekorował 

jubilatów medalami, a kierownik USC Mar-
ta Mazur wręczyła im legitymacje i kwiaty. 

Na zakończenie uroczystości obecni goście 

złożyli szanownym Jubilatom życzenia 

i wręczyli wiązanki kwiatów.
Uroczystość zakończyła się tradycyjną 

lampką szampana.  Tadeusz Szot

Żelazne Gody Emilii i Stanisława Miszczaków
Kartoflisko, czyli…

V Turniej Sołectw: puchar Wójta zdobyty, medale rozdane! 

Jak biec na trzech nogach?
1 października od-
była się V edycja 
Turnieju Sołectw 
– wyjątkowej im-
prezy plenerowej, 
która integruje 
i bawi i uczestni-
ków wszystkich 
konkurencji, i kibi-
ców. Jak co roku 
gospodarzem roz-
grywek była wieś 
Sienice. 

gażowaniem. „Sołecka gości-
na” była konkurencją ocenia-
ną przez trzech zewnętrznych 
ekspertów, wybranych spośród 
uczestników pikniku. Za ich 
zaangażowanie serdecznie 
dziękujemy. 

Taczki, kasa i rzut 
burakiem
Kolejne konkurencje to: „Wy-
ścig Taczek”, „Turniejowa 
kasa”, „Bieg na trzech nogach”, 

„Rzut burakiem do celu”, „Tar-
cie ziemniaków”, „Segregowa-
nie śmieci”, „Bieg z wodą” oraz 
kończący potyczki turniejowe 
Quiz wiedzy o Gminie. I wła-
śnie w ostatniej z konkuren-
cji drużyny mogły pracować 
w pełnym składzie, udzielając 
odpowiedzi na wylosowane 
pytania, ukryte w balonach. 
Z niełatwym zadaniem zawod-
nicy poradzili sobie mistrzow-
sko, wzajemnie się wspierając. 
Podobną współpracę mieliśmy 
przyjemność oglądać przy oka-

zji konkurencji „Segregowanie 
śmieci”. Podczas jej realizacji 
dwa sołectwa, tworzące jedną 
drużynę, wspólnie pracowały 
nad uzyskaniem jak najwięk-
szej liczby punktów. 

Pod okiem jury
Nad prawidłowością punkta-
cji drużyn czuwała komisja 
w składzie: dyrektorka GOK-
BiS Łagiewniki Izabela Beno 
– pełniąca funkcję przewod-
niczącej, Artur Szczurkowski 
– prezes Stowarzyszenia Ak-
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Kierownik Posterunku Po-
licji w Łagiewnikach asp. 
sztab. Zbigniew Jaśnikow-
ski odchodzi ze służby.

W czasie Sesji Rady Gminy 
Łagiewniki 25 sierpnia miała 
miejsce bardzo miła uroczy-
stość. Radni, sołtysi oraz wła-
dze gminy oficjalnie dziękowa-
ły odchodzącemu na emeryturę 
asp. sztab. Zbigniewowi Jaśni-
kowskiemu, który od ponad 15 
lat był kierownikiem Posterun-
ku Policji 
w Łagiew-
nikach. 

Pocho -
d z ą c y 
z Olesznej 
Zbigniew 
J a ś n i -
k o w s k i 
do służby 
w policji 
wstąpił 1 września 1991 
roku. Zajmował wiele różnych 
stanowisk, ale nam najbliższe 
było to ostatnie, związane ze 
służbą na terenie naszej gminy. 

Za lata ofiarnej służby otrzy-
mał podziękowania, życze-
nia i pamiątkowe statuetki od 
przewodniczącego Rady Gmi-
ny Paweł Kondrakiewicza, wi-
ceprzewodniczących Elżbiety 
Najdek i Elżbiety Madej, wójta 
Janusza Szpota i jego zastępcy 
Andrzeja Knutera. W imieniu 
sołtysów z naszej gminy życze-

nia złożył i pamiątkową statu-
etkę wręczył sołtys wsi Ratajno 
Franciszek Banda. 

Ja – jako członek Gminne-
go Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego – współpracowałem 
przez wiele lat z asp. sztab. 

Zbigniewem Janikow-
skim i choćby dzię-

kuję za owocną 
współpracę, 
a na emery-
turze życzę 
dużo czasu 
na realiza-
cji swoich 
p l a n ó w 
i zamierzeń 
oraz dobre-
go zdrowia. 

N o w y m 
k i e r o w n i -
kiem Poste-

runku Policji 
w Łagiewni-

kach został pocho-
dzący z Sieniawki 
asp. sztab. Rafał Ku-
riata, któremu życzę 
bezpiecznej i efek-
t ywnej sł użby na 
rzecz bezpieczeństwa 
i porządku publiczne-
go oraz dobrej współ-
pracy z samorządem 
lokalnym. 

Tadeusz Szot

W dniach 12 i 13 września 
młodzież klas pierwszych 
Zespołu Szkół Samorzą-
dowych Gimnazjum im. 
Piastów Śląskich w Ła-
giewnikach, jak co roku 
wzięła udział w wycieczce 
edukacyjnej do Myślibo-
rza. 

W czasie dwudniowego po-
bytu uczniowie brali udział 
w zajęciach prowadzonych 
przez pracowników Centrum 
Edukacji Ekologicznej i Krajo-
brazowej. W czasie zajęć pra-

cowali metodami aktywnymi, 
wykonywali doświadczenia, 
pozyskiwali obiekty do ob-
serwacji (łowili bezkręgowce 
w pobliskim potoku). Do badań 
wykorzystywali sprzęt labora-
toryjny, binokulary, przewod-
niki. 

Drugiego dnia uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach, na 
których rozpoznawali skały 
i minerały, ale też rozpozna-
wali pozostałości grodzisk, 
kurhanów, reliktów wulkani-
zmu lądowego na przykładzie 

Wzgórza Rataj i Czartowskiej 
Skały. I samodzielnie próbowa-
li odkuć fragmenty skał wul-
kanicznych, które poddawali 
obserwacjom i badaniom. 

W godzinach popołudnio-
wych nie zabrakło czasu na 
relaks. Odbyło się wspólne 
grillowanie oraz zabawy i gry 
sportowe. Pomimo upalnej 
aury wszyscy wracali w do-
skonałych humorach i bogatsi 
o nowe doświadczenia. 

Maria Lenarczyk 
Iwona Mościcka  

Oko w oko z bezkręgowcem

Czas na odpoczynek

Kartoflisko, czyli…

V Turniej Sołectw: puchar Wójta zdobyty, medale rozdane! 

Jak biec na trzech nogach?

tywna Gmina Łagiewniki oraz 
Iwona Wochnik – instruktorka 
fitness. 

Po podliczeniu zdobytych 
punktów w turniejowych zma-
ganiach zwycięstwo wywal-
czyła reprezentacja Sołectwa 
Ratajno. Drugie miejsce zajęła 
drużyna ze Stoszowa, a trzecie 
przypadło ekipie z Łagiewnik.  
Na zwycięskie drużyny cze-
kały puchary Wójta Gminy, 
medale oraz nagrody pienięż-
ne wręczone przez sekretarza 
gminy Łagiewniki Andrzeja 

Złomka, dyrektor Izabelę Beno 
oraz panią Jaworską , zastęp-
czynię przewodniczącego Rady 
Sołectwa Sienice. 

Chwila relaksu
Podczas turniejowych zmagań 
mieliśmy  przyjemność wysłu-
chać wyjątkowych występów 
młodych artystów z naszej 
gminy. Równocześnie uczestni-
cy i obserwatorzy turnieju ko-
rzystali z bogatego zaplecza ga-
stronomicznego i zabawowego 
przygotowanego przez organi-

zatorów spotkania. Wieczór, po 
zakończonych rywalizacjach, 
upłynął pod znakiem wspólnej 
zabawy przy towarzyszeniu 
muzyki zespołu Nowaki. Do 
zobaczenia za rok!

Podziękowania
Składamy serdeczne po-
dziękowania wsz ystkim 
darczyńcom, którzy wsparli 
wydarzenie i przyczynili się 
do jego zorganizowania. 
wyjątkowe podziękowania 
kieruje do widzów V Turniej 
Sołectw, którzy kibicowali i 
motywowali zawodników do 
walki. Gratulujemy zwycięz-
com, a wszystkim drużynom 
dziękujemy za udział. 

orGanizaTorzy 
organizatorem tegorocz-
nego Turnieju Sołectw był 
Gminny ośrodek kultury, Bi-
bliotek i Sportu w Łagiewni-
kach reprezentowany przez 
Izabelę Beno oraz Sołectwo 
Sienice wraz z Radą Sołecką 
reprezentowane przez Pawła 
kondrakiewicza.
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Dzień Edukacji 
Narodowej
W czwartek 13 października w Zespo-
le Szkół Samorządowych w Łagiew-
nikach odbyły się warsztaty przygo-
towane przez uczniów dla nauczycieli 
pt. „Pracownik oświaty wie wszystko, 
a jak nie wie, to potrafi udawać, że 
wszystko wie”. 
W ten sposób uczniowie uczcili Dzień Edu-
kacji Narodowej. Grono pedagogiczne po-
znało nowe słownictwo i zwroty, którymi, 
w obecnych czasach należy zwracać się do 
dzieci na lekcjach, żeby być nowoczesnym.
Odbył się również pokaz mody nauczyciel-
skiej – uczniowie zaprezentowali najnowsze 
trendy dla belfrów; nie obyło się bez śmiechu 
i gromkich braw!
Wisienką na torcie był występ zespołu… 
„Pectus”, w brawurowym wykonaniu Ada-
ma, Sebastiana, Kamila i Karola z klasy Va.
Na koniec warsztatów nauczyciele dostali 
przygotowane specjalnie na tę okazję certy-
fikaty ukończenia warsztatów XXI wieku, 
a od Samorządu Uczniowskiego czekolady 
i życzenia. Anna Grabowska

Towarzyszył temu występ 
Miejskiej Orkiest ry Dętej 
z Dzierżoniowa, która kolej-
ny raz zachwyciła wszystkich 
prezentowanym repertuarem. 
W tym roku muzycy grali pod 
kierunkiem kapelmistrza Da-
riusza Piechowiaka. 

Dziękowaliśmy też na we-
soło. Przedstawiciele sołectw 
przygotowali niespodzian-
kę dla rolników, władz oraz 
wszystkich mieszkańców. Za-
prezentowali inscenizację 
wiersza Jana Brzechwy 
„Na straganie”, do 
której kostiumy wy-
konali wraz z Ali-
ną Kuźniecowską 
i Joanną Zachil-
ską z Gminnego 
Ośrodka Kultury, 
Bibliotek i Sportu 
w Łagiewnikach. 

– Jestem bardzo 
szczęśliwa i dumna, 
że wszystkie wystę-
pujące osoby przyję-
ły moje zaproszenie 
do współpracy. Nie-
pow tarzalnym do -
świadczen iem je s t 
praca z grupą tak zaanga-

żowanych osób, których ener-
gia wzajemnie się uzupełnia, 
podobnie jak pomysły. Dzięki 
ich postawie powstała insce-
nizacja, dopracowane zostały 
kostiumy oraz uzupełnione role 
o przyjaciół, na których zawsze 
można liczyć. Tym razem tym 
przyjacielem okazała się  Mo-

nika Sroka, radna z Sołectwa 
Olesznej, Alina Kuźniecow-
ska, plastyk GOKBiS oraz nie-
samowite dziewczyny z chóru 
Canzona, grupy prezentującej 
niezwykłe talenty wokalne 
oraz teatralne – mówi Izabela 
Beno, dyrektorka łagiewnic-
kiego Ośrodka. |

Technika kiedyś i dziś
Kolejnym odkryciem tegorocz-
nych dożynek była wystawa 

dawnych maszyn rol-
niczych oraz sprzę-

tów użytkowych 
udostępniona za 

pośrednictwem 
Wa l d e m a r a 
To k a r s k i e -
go, który od 
d w ó c h  l a t 

pasjonuje się 
rekonstrukcją 

s t a r y c h  m a -
szyn rolniczych. 

Mieliśmy okazję 
posłuchać historii 

tych maszyn oraz 
obejrzeć je podczas 

prezentacji, która są-
siadowała z pokazem 
firmy Agros – produ-

centa i dystrybutora maszyn 
rolniczych. 

Oficjalna ceremonia dożyn-
kowa zakończona została za-
proszeniem do wspólnej hucz-
nej zabawy i tańców. Występy 
rozpoczął wyjątkowy koncert 
chórów Canzona z Olesznej 
i  Legato z Sienic. Oba zespo-
ły wystąpiły pod kierunkiem 
Pauliny Pyckiej. 

Kolejny punkt programu 
– koncer t grupy „2Strona 
Ekranu” – przygotowano dla 
młodzieżowej grupy uczest-
ników naszej zabawy, która 
najliczniej wypowiedziała się 
w sprawie swoich preferencji. 
Zespół przyjechał do nas z Tar-
nowskich Gór, by zaprezento-
wać materiał gromadzony na 
kolejną swoją płytę. Grali bar-
dzo energetycznie i ciekawie. 
A zaraz po nim mieliśmy przy-
jemność wysłuchać koncertu 
zespołu „SUMPTUASTIC” 
z Bolesławca. Muzycy, którzy 
przyjechali do nas w pełnym, 
6-osobowym składzie, zachwy-
cili swoim występem. Pełny 
amfiteatr potwierdził, że jed-
noczą i wprowadzają w nastrój 
zabawy, która kontynuowana 

Plon nieśliśmy, plon!

Pomóżmy 
Fabianowi!
Fabian jest synem 
strażaka z Ochotni-
czej Straży Pożarnej 
w Sienicach Seba-
stiana Kupnickiego 
a wnukiem Mariusza, 
również strażaka. 
Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Ła-
giewnikach zwraca się 
do Państwa z prośbą 
o finansową pomoc 
dla Fabianka.

była do północy. Towarzyszył 
nam w tej części świętowania 
zespół KRAB. 

Równocześnie program za-
prezentowany na scenie „Muszli 
koncertowej” uzupełniły atrak-

cje dla dzieci i dorosłych, zgro-
madzone na placu przy Tamie 
w Łagiewnikach oraz przygo-
towane przez animatorki Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Bibliotek 
i Sportu. 
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„Już jesteśmy starszaka-
mi, chcemy zawsze być 
zuchami” „Ja, przed-
szkolak dzielny, będę 
zawsze uśmiechnięty! 
Będę kochał swoje panie 
i zjadał całe śniadanie. 
Będę dbał o zwierzęta 
i chronił kwiaty, aby nasz 
świat był piękny i bogaty. 
Będę grzecznie się bawił 
i pilnie uczył, żebym 
Mamy i Taty nigdy nie 
zasmucił.”

To są słowa przyrzeczenia, 
wypowiedziane 30 września 
przez dzieci z Przedszkola 
„Na Akacjowym Wzgórzu” 
w Łagiewnikach, które do-
łączyły do grona starszaków. 
Przedszkolaki musiały wcze-
śniej udowodnić, że są na to 
gotowe. Należało zaśpiewać 

piosenkę, przedstawiciele 
grup mieli za zadanie pose-
gregować dary jesieni, oraz 

ułożyć obrazek. Na koniec 
dyrektor Dorota Zarzycka 
uroczyście pasowała dzieci 

na starszaków oraz wręczyła 
dyplomy.

 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZĄ 
WYSTAWĘ PRAC 
ARTYSTÓW 
NIEPROFESJONALNYCH 

 

Wernisaż  
22. październik, godz. 13.00  
Sala widowiskowa GOKBiS Łagiewniki  

Wystawa potrwa  do 04. listopada 2016 r. 
 

W programie:   
Uroczyste powitanie uczestników  
Prezentacja artystów i ich prac   
Rozmowy przy kawie i herbacie  
Koncert zespołu „IGNIS” z Wrocławia 
Zakończenie Wernisażu  
 

 

 

gokBiS Łagiewniki 

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu 
 

zaprasza na 

Pasowanie na starszaków  
w łagiewnickim przedszkolu

Podziękowania 
Podsumowując ten nie-
zwykły dzień nie można 
pominąć podziękowań, 
dla tych wszystkich, 
bez których niemożliwe 
byłoby tak uroczyste 
i doniosłe świętowanie. 
Słowa podziękowa-
nia kieruje, zatem do 
wszystkich wymienio-
nych powyżej artystów 
i społeczników oraz: 
• proboszcza parafii pw. 
świętego Józefa oblu-
bieńca NMP w Łagiewni-
kach, księdza Grzegorza 
Staniewskiego 
• chóru „FERMATA” z Przy-
stronia 
• pracowników Urzędu 
Gminy 
• klubu Sportowego 
Zieloni Łagiewniki 
• Przemka Łagody 
• Iwony wochnik 
• harcerzy ZHP Chorągiew 
Dolnośląska Hufiec Ła-
giewniki im. Synów Pułku 
• policji w Łagiewnikach 
• pracowników GokBiS 
i sponsorów, wspierają-
cych nasze działania: 
• ARkA - VET Usługi wete-
rynaryjne Juliusz Jatczak 
• Bank Spółdzielczy 
kobierzyce, krzysztof 
Dzikowski 
• Bar Gastronomiczny „ 
U Piotra i Pawła” Renata 
kuriata, Przestronie 
• Jarosław Tyniec 
• kamskal S. C. Przerób 
kamienia Naturalnego 
Alicja i leszek włodarczyk 
• Prosport. Skład opału, 
sprzedaż węgla Jan 
Brzeźny  
• Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
Radzików Andrzej Bratek
• Sklep Spożywczo- Prze-
mysłowy w Łagiewnikach 
krystyna Mechedin 
• ZAMEH Irena Januszkie-
wicz oraz kamil Janusz-
kiewicz Łagiewniki
• ZPHU GRAMAR Zyg-
munt kuriata     
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Drużyna dziewcząt 
i chłopców klas IV-VI SP 
w Łagiewnikach zajęła 
I miejsce w Finale II Edycji 
PKO Biegu Charytatyw-
nego PKO Bank Polski. 
Partnerem akcji SportGe-
neracja 2016

Jeśli myślicie, że lekkoatle-
tyka to sport dla indywiduali-
stów, musielibyście zobaczyć, 
co działo się na Stadionie 
Olimpijskim we Wrocławiu! 
Tam dziewczęta i chłopcy klas 
IV-VI dolnośląskich podstawó-
wek połączyli siły i pobiegli 
w II edycji PKO Biegu Chary-
tatywnego!

Rywalizacje na stadionach 
12 miast Polski odbyły się 17 
września. Okrążenia wszyst-
kich uczestników zostały 
przeliczone na posiłki dla naj-
bardziej potrzebujących dzieci 
w Polsce.

Akcja I edycji SportGene-
racja 2016 odbyła się w tym 
roku w Bielsku-Białej, Byd-
goszczy, Gdańsku, Kosza-
linie, Krakowie, Lidzbarku 
Warmińskim, Łomży, Łodzi, 
Poznaniu, Rzeszowie, Warsza-
wie i Wrocławiu. W każdym 
mieście w zawodach mogło 
wziąć udział 1500 dzieci ze 
szkół podstawowych klas IV
-VI. Minimalną liczbę uczniów 
reprezentujących daną szkołę 
wyznaczał próg osób. 

Podczas eliminacji w czerw-
cu uczestnicy rywalizowali 
w czterech konkurencjach we-
dług podziału na kategorie wie-
kowe. Zwycięzcy zostali wyło-
nieni na podstawie pomiaru 
czasu w poszczególnych kon-
kurencjach lekkoatletycznych. 
Najlepszych 15 szkół z każdej 
lokalizacji – w tym nasza, za-
kwalifikowało się do finału, 
czyli do II edycji PKO Biegu 
SportGeneracja 2016. Akcja II 
edycji odbyła się 17 września 
na tych samych 12 stadionach, 
co eliminacje czerwcowe. 
W każdym mieście mogło  wy-
grać tylko 5 drużyn. Otrzyma-
ły one od Fundacji PKO Banku 
Polskiego środki finansowe na 

zakup sprzętu sportowego.
Uczniowie nasi po zaciętej 

walce w biegach sztafetowych 
dziewcząt i chłopców klas IV
-VI  zajęli w klasyfikacji ogól-
nej I miejsce i zdobyli nagrodę 
główną w wysokości 3000 zło-
tych na zakup sprzętu sporto-
wego dla naszej szkoły. 

Cieszymy się, że każde okrą-
żenie wybiegane przez naszych 
uczniów zostało doliczone do 
okrążeń pokonanych przez 
wszystkich uczestników II 
Biegu Charytatywnego. W ten 
sposób przyłączyliśmy się do 
szczytnego celu na rzecz osób 
potrzebujących w tegorocznej 
akcji SportGeneracja 2016. 
Fundacja PKO Banku Pol-
skiego wszystkie wybiegane 
okrążenia przeliczy na posiłki 
dla najbardziej potrzebujących 
dzieci w Polsce. Podziękowa-
nia należą się naszym nauczy-

cielkom Agnieszce Juraszek 
i Wioletcie Patyk za zachęcanie 
dzieci do biegania, które jest 
najprostszą formą ruchu, ale 
przynoszącą  dzieciakom wiele 
osobistych satysfakcji, szcze-
gólnie jeśli są za to doceniane 
w takich właśnie zawodach. 
Dziękujemy za doping, zdarte 
gardła i zaciśnięte kciuki, które 
dodawały skrzydeł na każdym 
kolejnym okrążeniu.

Wioletta Patyk

W niedzielę 11 września 
na boisku sportowym od-
był się V Festyn Parafialny 
w Olesznej, który spraw-
nie prowadził proboszcz: 
ks. Marek Mielczarek wraz 
zespołem „NOWAKI”. 

Był pokaz baniek mydla-
nych, przejazd grupy motocy-
klistów, którą prowadził Józef 
Boczkowski ze Słupic, występ 
zespołu ‚FANTOMAS’ z Ze-
społu Szkół Samorządowych 

w Łagiewnikach, taniec „La-
tino”, który poprowadziła in-
struktorka „ZUMBA” Iwona 
Wochnik, pokaz tańca z ogniem 
oraz bogate w smakołyki stoły 
i punkty gastronomiczne. Dzie-
ci miały oprócz wspomnianych 
baniek wiele atrakcji, zabaw, 
kul wodnych czy zjeżdżalni 
z nadmuchanego zamku. Zaba-
wa w rytm zespołu „NOWAKI” 
trwała do późnych godzin noc-
nych.  Tadeusz Szot

W niedzielne popołudnie 
28 sierpnia Rada Sołecka 
wsi Ratajno wraz z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury 
Bibliotek i Sportu w Ła-
giewnikach zorganizowali 
przy świetlicy wiejskiej 
„Piknik Rodzinny”. 

W pi k n i k u  ud z ia ł 
wzięli nie tylko licznie 
przybyli mieszkańcy 
wsi Ratajno, ale też 
bardzo wielu gości 
z innych miejscowo-
ści. Ciekawych punk-
tów spotkania było 
wiele. Na dzieci cze-
kały różne smakołyki, 
dmuchana zjeżdżalnia, 
no i gwóźdź programu 
– zawody strażac-
kie dla dzieci. 

Zawody, jak również pokazy 
strażackie, przygotowali stra-
żacy z sąsiedniej miejscowości 
– z Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Ligocie 
Wielkiej. I jak 

łatwo się domyślić, zawody, ga-
szenie rozpalonego ogniska czy 
przymiarka hełmów i ekwipun-
ku strażackiego cieszyły się 
wielkim zainteresowanie nie 
tylko wśród dzieci. 

Dorośli zresztą też mieli 
swoje atrakcje i tak były zawo-
dy strzeleckie z łuku o Puchar 
Sołtysa, który wygrał Patryk 
Weider, czy konkurs na naj-
lepsze ciasto drożdżowe, który 
wygrała Joanna Banda, choć 

wszystkie słodkości były 
„pierwsza klasa”. Nie za-
brakło występów naszych 
młodych talentów. Słu-
chając pięknie wykona-
nych piosenek przez na-

szą zdolną młodzież 
można było również 
skorzystać z atrakcji 

„dla ciała”. Lady na stoiskach 
z małą gastronomią aż się 
uginały od kiełbasy, karczku, 
bigosu czy chleba ze smalcem 
i ogórkiem. Wielu spragnio-
nych osób stało w tasiemcowej 
kolejce. Panie do kawiarenki 
a panowie do złocistego wo-
dopoju. Malowanie twarzy czy 
plecenia warkoczyków chęt-
nym dzieciom wykonywały 
nasze miłe i zdolne panie z ła-
giewnickiego Ośrodka Kultu-
ry. Tym razem pogoda i goście 
dopisali, dlatego piknik bardzo 
się udał.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują osobom, które przy-
czyniły się do zorganizowania 
tej świetnej imprezy oraz hoj-
nym sponsorom. 

Tadeusz Szot

Przygoda z „Pięknymi 
Aniołami” rozpoczęła się 
wiele miesięcy temu od 

mojej rozmowy z byłym sąsia-
dem, Andrzejem Tomczykiem, 
który obecnie jest dyrektorem 
Zakładu Poprawczego i Schro-
niska dla Nieletnich w Raci-

borzu. Od kilku lat w ramach 
działalności stowarzyszenia 
„Piękne Anioły” wraz ze swo-
imi podopiecznymi remontuje 
mieszkania będących w potrze-
bie rodzin, a za swoją działal-
ność zdobył „Laur Wolontariatu 
2015”. 

Pan Andrzej wspomniał 
o możliwości wyremontowa-
nia mieszkań dla kilku rodzin 
w naszej gminie. Jako że naj-
lepsze rozeznanie w potrzebach 
pomocy socjalnej ma GOPS 
sprawę przekazałem do Ośrod-
ka.

Aby roz począć remont 
mieszkania należało znaleźć 
wykonawców robót, którzy nie-
odpłatnie wykonają prace. Pre-
zes Zakładu Usług Komunal-
nych Sp. z o. o. w Łagiewnikach 
Stanisław Baranowski odde-
legował do prac remontowych 
Krzysztofa Szachniewicza, wójt 
Janusz Szpot – Adama Orłow-
skiego. Instalację elektryczną 
nieodpłatnie zgodził się wy-
konać Andrzej Erdt, właściciel 
zakładu „Usługi Elektryczne 
ENERGOER” z Dobrogoszcza 
k/Strzelina. Należy dodać, że 
Mirosław Sobolewski wykonał 
sam wiele prac montażowych 

Dzieci „wybiegły” 
obiady dla dzieci

zwyCięska 
drużyna
Julia kruk, Bartosz kozdrow-
ski, weronika Buzała, Piotr 
kawka, wiktoria Janulewicz, 
kuba Majorek, Aleksandra 
Florczyk, wojciech Sikora, 
Julia Sobczuk, Filip Zabawa, 
Aleksandra lisiecka, Seba-
stian Jakubowski, Maja kraw-
czyk, kacper Buzuk, wero-
nika wilkoszyńska, Adam 
Juraszek, oliwia Budziew-
ska, oskar Burda, weronika 
Szyntaler, Adrian Chudzik, 
Bianka Stój, Mateusz kowal-
czyk, Anastazja Bączek i Piotr 
Głąba. 

Uczniowie nasi po zaciętej 
walce w biegach sztafetowych 
dziewcząt i chłopców klas IV-VI  
zajęli w klasyfikacji ogólnej  
I miejsce

Wyremontowany pokój dzieci państwa Sobolewskich z Ła-
giewnik został oddany do użytkowania. W odbiorze pokoju 
oprócz rodziny uczestniczyli Monika i Paweł Sobik ze Sto-
warzyszenia „Piękne Anioły”, Lucyna Torbus – kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach 
oraz Andrzej Złomek, sekretarz gminy. 

Festyn Parafialny

Piknik z całą rodziną w Ratajnie

Kiedy chodzi o uśmiech dziecka, wszystko jest ważne

Co anioły zrobiły w  Łagiewnikach?
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rodzina z naszej gminy może 
cieszyć się wyremontowanym 
pokojem dla dzieci,a dwie na-
stępne są coraz bliżej rozpoczę-
cia modernizacji pomieszczeń 
dla swoich pociech.

Jeszcze raz wielkie podzię-
kowania dla ludzi z wielkim 
sercem. Największym podzię-
kowaniem jest uśmiech i radość 
DZIECI.  Tadeusz Szot

W niedzielne popołudnie 
25 września na placu 
i w ogrodach przy pleba-
nii w Jaźwinie wspólnota 
parafii p.w. Wniebowstą-
pienia Pańskiego zorgani-
zowała coroczną „Para-
fiadę”. 

Stałymi punk tami tego 
spotkania jest wspólny śpiew, 
konkursy i spotkania przy 
biesiadnych stołach, licytacje 
i nagrody. Można spróbować 
swoich umiejętności na strzel-
nicy czy też w konkursie wie-
dzy biblijnej. 

W tegorocznej Parafiadzie 
uczestniczyli strażacy z OSP 
Jaźwina, dzieci, młodzież 
mieszkańcy parafii i goście. 

Impreza tradycyjnie rozpo-
częła się modlitwą na powita-
nie  inaczej „Słodką salwą do 
nieba”, następnie na estradzie 
Schola z Uciechowa, którą kie-
ruje Robert Wszół, przedstawi-
ła piękny program muzyczny 
o tematyce religijnej, a na ko-
niec koncertu wykonała piękną 
pieśń z udziałem tańczącej gru-
py dzieci.  Niespodzianką dnia 
okazała się Renata Guć, która 
mieszkała w Łagiewnikach, 
a obecnie występuje we wro-
cławskim zespole muzycznym, 
solistka, gitarzystka, malarka 
i wszechstronnie uzdolniona 
młoda i bardzo sympatycz-
na osoba. Nie dość, że świet-
nie śpiewa w języku polskim 

i włoskim, to bardzo cieka-
wie opowiada historie z życia 
wzięte. Parafiadzie towarzy-
szył oczywiście bardzo cieka-
wy koncert naszych młodych 
gminnych talentów. Licytację 
przeprowadził bardzo sprawnie 
przewodniczący Rady Gminy 
Łagiewniki Paweł Kondrakie-
wicz. Jedna z nagród – młoda 
kózka z niespodzianką – stała 
się własnością strażaka Tade-
usza Sobonia. 

Rada Paraf ialna wraz ze 
swoim proboszczem księdzem 
prałat Stanisławem Kuchar-
skim, jak co roku zorganizo-
wała piękną rodzinną imprezę. 
Dziękujemy

Tadeusz Szot

Pierwszaki z Zespołu 
Szkół Samorządowych 
Gimnazjum im. Piastów 
Śląskich w Łagiewnikach 
sprzątały świat – 23 wrze-
śnia w Masywie Ślęży po-
rządkowały tereny leśne 
w obrębie Ślężańskiego 
Parku Krajobrazowego. 

W dorocznej akcji „Sprzą-
tanie Świata” uczestniczyło 
68 uczniów pod opieką Marii 
Lenarczyk, Iwony Mościckiej 
oraz Leszka Sobczyńskie-
go. Na miejsce  doje-
chali autobusem za-
pewnionym przez 
Urząd Gminy. 

M ł o d z i e ż 
sprzątała park 
Wenecja, teren 
wokó ł Potok u 
Sulistrowickiego, 
gdzie znajduje się 
znane i popularne 
tzw. Źródło życia 
oraz Przełęcz Tąpa-
dła. Worki oraz ręka-
wice zapewnił pracownik 
Ślężańskiego Parku Krajobra-
zowego pan Wiesław Pazgan. 
Akcja przebiegła sprawnie, 
a najlepszym tego dowodem 
było kilkanaście worków odpa-
dów, wśród których dominował 
plastik. 

Po zebraniu śmieci mło-
dzież miała możliwość odpo-
cząć i zintegrować się podczas 
wspólnego ogniska, na którym 

posiliła się kiełbaską. W ka-
wiarence obok kościoła w Suli-
strowiczkach uczniowie mogli 
wypić gorącą herbatę, a Oskar 
Krawczyk umilił wszystkim 
pobyt krótkim koncertem pia-
nistycznym. 

W trakcie ogniska pan Pa-

zgan przeprowadził 
krótki quiz sprawdza-
jący wiedzę uczniów 
na temat Ślężańskie-
go Parku Krajobra-
zowego. Prawidłowa 
odpowiedź nagra-

dzana była malutkimi 
figurkami do pomalo-

wania.
Uczniowie wrócili do 

szkoły z poczuciem dobrze 
wykonanej pracy, tak bardzo 
potrzebnej środowisku. 

Mamy wielką nadzieję, że 
tego typu akcje zaowocują 
chęcią codziennego dbania 
o środowisko i udowodnią, że 
są niezwykle pożytecznym na-
rzędziem w procesie edukacji 
młodego pokoleni.a

Maria Lenarczyk,  
Iwona Mościcka

 

           Wójt Gminy Łagiewniki zaprasza na 

           Uroczystości rozpoczną się o godz. 11ºº,  w programie: 

 
 

             Msza Święta w intencji Ojczyzny 

 
 

       Apel Poległych pod pomnikiem Pamięci Narodowej  

 
 

      „Krzyk Orła Białego” występ artystyczny w Sali Widowiskowej  
       GOKBiS w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Piastów Śląskich 
       w Łagiewnikach, przygotowany przez Alinę Kowalską oraz 
       Beatę i Leszka Sobczyńskich.      
 
           Organizatorzy: 

Urząd Gminy Łagiewniki 
Zespół Szkół Samorządowych 
Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu 
Chór „Canzona” z Olesznej 
ZHP 

I znów sprzątaliśmy świat!

Rodzinna Parafiada

i remontowych, a  Stowarzy-
szenie „Piękne Anioły” sfinan-
sowało zakup materiałów i wy-
posażenia do remontowanego 
pomieszczenia. 

W dniu obioru pokoju Mo-
nika Sobik ze Stowarzyszenia 
wręczyła dzieciom firmowe 
koszulki oraz lalki „Barbie” 
od firmy „MATTEL”, która 
przyznała granty na remonty 
mieszkań. Dzieci państwa So-
bolewskich: Maja, Julia Janek 
i Michał świetnie się prezen-
towali w śnieżno-białych ko-
szulkach, a na ich buziach od 
razu zagościł uśmiech. Całość 
prac od samego początku ko-

ordynowały panie z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łagiewnikach i tym miejscu 
należy im się specjalne podzię-
kowanie za wykonaną dobrą 
robotę. 

Urząd Gminy i Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łagiewnikach otrzymali 
Certyfikaty potwierdzające 
przyjęcia do grona Przyjaciół 
Stowarzyszenia „Piękne Anio-
ły”. Certyfikaty podpisała pre-
zes Stowarzyszenia „Piękne 
Anioły” Katarzyna Konewec-
ka–Hołój.  Dzięki szczęśliwe-
mu splotowi różnych zdarzeń 
i dobrej woli wielu ludzi jedna 

Cele stowarzyszenia 
„Piękne anioły”: 
 „Nie chcemy zmieniać świa-
ta, tylko sprawić, by DZIECko 
zobaczyło ten świat w lep-
szych barwach.
Pragniemy z pozyskanych 
środków i przy współpracy 
DoRoSŁyCH (f irm i osób 
prywatnych), którzy pamię-
tają o tym, że kiedyś byli 
DZIEĆMI i mają we wspo-
mnieniach swoje dziecięce 
pokoje, kolorować ten mały 
skrawek świata.
Najbardziej potrzebującym 
dzieciom, często z rodzin 
wielodzietnych, chcemy 
dać miejsce do nauki przy 
własnym biurku, możliwość 
spania we własnym łóżku, 
zaprojektowania przez siebie 
własnego pokoju”.

Kiedy chodzi o uśmiech dziecka, wszystko jest ważne

Co anioły zrobiły w  Łagiewnikach?



8 www.lagiewniki.pl październik 2016Kurier Łagiewnicki

Każda z poprzednich 
edycji tematycznie na-
wiązywała do jednego 

koloru. W tym roku postano-
wiliśmy umożliwić szerszą 
prezentację kolorystyczną, 
co niewątpliwie pozwoliło 
uczestnikom na realizacje 
nowych, artystycznych po-
mysłów – mówi dyrektorka 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, Bibliotek i Sportu Izabela 
Beno. 
Podczas tegorocznego konkur-
su ogrodowi hobbyści przygo-
towali 18 bukietów, z których 
komisja konkursowa miała 
niełatwe zadanie wytypować 
zwycięzców. 

K a ż dy  z  bu k ie t ów z a -
chwycał niepowtarzalnością. 
Prezentowane kompozycje 
urzekały kształtem, kolorem, 
różnorodnością materiałów 
oraz zapachem. Ideą kon-
kursu było jednak dokonanie 
wybor u tych kompozycji , 
które najbardziej odpowia-
dały kryteriom bukietowej 
rywalizacji. 

– Podczas oceny kierowały-
śmy się zasadami, określony-
mi w regulaminie. Nie sposób 
jednak, przy tak artystycznych 
kompozycjach, na dokonanie 
szybkiego, technicznego wy-
boru – mówi plastyczka Anna 
Passis, przewodnicząca jury 
i dodaje: – Zależało nam, by 
każdy uczestnik miał świa-
domość, że zaprezentowana 
przez niego praca jest wyjąt-

kowa, dostrzeżona i bardzo 
pozy tywnie przyjęta , n ie 
tylko przez nas, ale również 
przez inne osoby oglądające 
wystawę.

Wynikiem namysłu człon-
kiń jury w składzie: Anna 
Passis, Urszula Lenkiewicz
-Opoka i Danuta Luśtyk oraz 
wspólnej dyskusji było przy-
znanie wyróżnień i nagród. 

– Byłyśmy pod ogromnym 
wrażeniem ogrodowych bu-
kietów wykonanych przez 
najmłodszych uczestników 
konkursu. Dziecięca wyobraź-
nia dała wyraz lekkości, a za-
razem surowości i harmonii 

Plecaki z serca 

Dyrektor Dolnośląskiego Okręgowego Oddziału PCK 
we Wrocławiu Jerzy Gierczak 23 sierpnia odwiedził 
Urząd Gminy w Łagiewnikach i przekazał na ręce wójta 
Łagiewnik Janusza Szpota 10 szkolnych plecaków z wy-
prawkami dla łagiewnickich uczniów. Rozdaniem ich 
najbardziej potrzebującym dzieciom zajął się Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach. Dziękuje-
my serdecznie!

Nowy rok szkolny już ofi-
cjalnie rozpoczęty! Kon-
tynuujemy więc realizację 
naszego programu „Yes 
for traditional dishes – no 
more obesity!”.
Świętujemy kolejny Green Day, 
czyli promujemy zdrowy, zie-
lony styl życia. Nasi uczniowie 
znów założyli swoje zielone ko-

szulki, do szkoły przynieśli zie-
lone kanapki, sałatki i napoje. 
Dzieci uczą się, że warto zdro-
wo się odżywiać i dużo ruszać 
– biegać, tańczyć, pływać, bo 
to chroni nas przed otyłością! 
Niech każdy nasz dzień będzie 
„zielony”.

Anna Grabowska, koordyna-
tor projektu

12 września  
to „Zielony Dzień”

XII Konkurs na bukiet z domowego ogródka rozstrzygnięty! 

Kolorowo mi, 
kolorowo nam 
Już po raz dwunasty w sierpniu Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu 
w Łagiewnikach zorganizował konkurs na bukiet z domowego ogródka. Tego-
roczna kwiatowa rywalizacja odbyła się pod hasłem „Kolorowo mi”.

wyróżnienia i naGrody 
W kategorii dzieci wyróżnienia otrzymali Patrycja Foelkner 
(Sienice) i Henry word (Łagiewniki).  
W kategorii dorośli nagrody otrzymali: 
Bożena Ziembowska (Jaźwina) – I miejsce 
karina word (Łagiewniki) – II miejsce 
Dorota Chodanionek (Łagiewniki) – III miejsce 
karolina kopryna (Mniowice) – wyróżnienie.

Dzięki łagiewnickim sympatykom i kibicom ŚLĄSKA WROCŁAW w wrześniu na mu-

rze budynku w centrum handlowym Łagiewnik namalowany został mural, przedsta-

wiający rotmistrza Witolda Pileckiego. Wielkie podziękowania dla młodych łagiewnic-

kich kibiców, że pielęgnują i przybliżają najnowszą często tragiczną historię Polski.
Tadeusz Szot

Mural z rotmistrzem 

przygotowanych bukietów – 
mówi Danuta Luśtyk, również 
artystka- plastyk. 

Kompozycja nagrodzona 
pierwszym miejscem była 
idealnym odzwierciedleniem 
konkursowej myśli przewod-
niej, a dzięki swej kolorystyce 

i różnorodności wykorzysta-
nych kwiatów rozświetlała 
i wprowadzała w radosny na-
strój. Kolejne miejsce przy-
znane zostało za bukiet pełen 
harmonii barw oraz minimali-
zmu wykorzystującego dobro-
dziejstwa ogródka i łącząc je 
w oryginalny sposób. 

– Na trzecim miejscu zna-
lazł się bukiet o wyjątkowej 
różnorodności kwiatów oraz 
barw, których kompozycja 
idealnie współgrała z wyko-
rzystanym do prezentacji na-
czyniem – mówi f lorystyka 
Urszula Lenkiewicz-Opoka. 

– Na wyróżnienie bez wąt-

pienia zasługiwała bardzo 
nowatorska, niebagatelna 
kompozycja, uwzględniająca 
nowoczesne trendy i łamiąca 
dotychczasowe konwencje. 
Obok tej pracy nie można 
było przejść obojętnie – do-
daje Danuta Luśtyk. 

Laureaci oprócz dyplo-
mów ot rzymal i  d robny 
sprzęt AGD. Fundatorem 
głównej nagrody był Artur 
Szczurkowski. – Gdy do-
wiedziałem się o organizo-
wanym konkursie oraz jego 
idei byłem pod wrażeniem 
zaangażowania, jakie musi 
towarz ysz yć ud z ia łowi 
w nim. Powadzenie własne-
go ogrodu jest przyjemnym, 
aczkolwiek czasochłonnym 
zajęciem, do tego uchwyce-
nie tematu konkursu, dobór 
roślin i samo tworzenie kom-
pozycji wymaga dużego na-
kładu pracy, który powinien 
zostać dostrzeżony i doce-
niony. Cieszę się, że mogłem 
uf u ndować nag rodę d la 
zwycięzcy, którego bukiet 
zachwycił jury oraz uczest-
ników wystawy – mówi Ar-
tur Szczurkowski.

Wszystkim pasjonatom, 
reprezentującym Jaźwinę, 
Ligotę Wielką, Łagiewniki, 
Miniowice, Olesznę, Rataj-
no, Sieniawkę, Sienice, gra-

tulujemy pomysłowości i ory-
ginalności. Zapraszamy do 
wzięcia udziału w konkursie 
za rok!

I MIEJSCE - PANI BoŻENA  
ZIEMBowSkA (JAźwINA)

II MIEJSCE - PANI kARINA woRD 
(ŁAGIEwNIkI)

III MIEJSCE - PANI DoRoTA CHo-
DANIoNEk (ŁAGIEwNIkI)

wyRóŻNIENIE - PANI kARolINA 
koPRyNA (MNIowICE)

wyRóŻNIENIE w kAT. DZIECI - 
PATRyCJA  FoElkNER Z SIENIC

wyRóŻNIENIE w kAT. DZIECI - 
HENRy woRD (ŁAGIEwNIkI)


