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Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek 
znalazł autentyczne znaczenie istnienia,  
aby człowiek żył pełnią własnego życia: 
aby Człowiek żył z Boga i w Bogu.

Jan Paweł II

Z okazji Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy naszym mieszkańcom złożyć 
szczere życzenia pokoju, wiary i miłości. 

By nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, 
który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań,

 a nadchodząca wiosna wypełni słońcem Państwa życie osobiste i zawodowe.

Przewodniczący 
Rady Gminy Łagiewniki                              

Paweł Kondrakiewicz       

Wójt Gminy  
Łagiewniki

Janusz Szpot

Wesołego 
   Alleluja!
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W dniach 5-12 mar-
ca czteroosobowa 
delegacja nauczy-

cieli wyjechała do Izmitu, by 
realizować prace nad naszym 
projektem „Yes for traditionla 
dishes, no more obesity”. Wraz 
z nauczycielami z Węgier, Li-
twy, Czech i Hiszpanii pozna-
waliśmy tradycyjne tureckie 
smaki, promowaliśmy zdrowe 
spędzanie wolnego czasu (wy-
cieczki rowerowe, spacery, 
sporty drużynowe). Turcy za-
dbali o to, abyśmy zobaczyli 
najpiękniejsze miejsca ich re-
gionu- – zwiedziliśmy więc 
Izmit, Stambuł, Bursę oraz 
Cumalikizik, starą osmańską 
wioskę u podnóża góry Ulu-
dag. Tam mieliśmy okazję 
delektować się przepysznym 
śniadaniem, które jest najważ-
niejszym posiłkiem w ciągu 
dnia dla Turków. 

Stambuł zachwycił nas potę-

gą starych budowli takich jak 
Hagia Sofiia, Błękitny Meczet 
czy pałac Topkapi, żeby wy-
mienić najważniejsze. Bursa, 
pierwsza stolica Turcji, trady-
cyjnie znana ze swoich wyro-
bów jedwabnych, ale również 
jako uzdrowisko z siarkowymi 
gorącymi źródłami. Izmit zaś 
to dwumilionowa metropolia 
nad zatoką o tej samej nazwie. 
Piękne nadmorskie miasto, 
pełne palm, kwiatów, parków. 
Burmistrz Izmitu z radością 
i dumą przyjął w swoim urzę-
dzie naszą międzynarodową 

delegację podkreślając, jak 
ważne jest dla niego promo-
wanie zdrowego stylu życia 
wśród mieszkańców i fakt, że 
jedna z izmickich szkół reali-
zuje projekt edukacyjny o tak 
szczytnej idei. 

Nasz wyjazd do Turcji mo-
żemy śmiało uznać za jeden 
z najwspanialszych, w jakich 
mieliśmy okazję uczestniczyć 
w ciągu ostatnich osiemnastu 
miesięcy. Już wkrótce, na po-
czątku maja, będziemy mogli 
odwdzięczyć się naszym przy-
jaciołom, goszcząc ich u nas na 
zakończeniu i podsumowaniu 
projektu. 

Z niecierpliwością czekamy 
na wszystkich i cieszymy się, 
że będziemy mogli pochwalić 
się naszym pięknym dolnoślą-
skim regionem, kulturą i pol-
ską tradycyjną kuchnią!

Anna Grabowska 
koordynatorka projektu

Kebab  
i baklawa 
nad morzem 
Marmara

26 lutego nasza społecz-
ność przyłączyła się do 
ogólnopolskiej akcji upa-
miętniającej Żołnierzy 
Wyklętych. Organizatorem 
biegu w Łagiewnikach był 
Hufiec ZHP w Łagiewni-
kach im. Synów Pułku na 
czele z komendantem hm 
Ryszardem Gackiem. 

Uroczystość rozpoczęła 
msza święta w kościele pw. Św. 
Józefa w Łagiewnikach, którą 
odprawił ks. Dariusz Nowak, 
proboszcz parafii w Radziko-
wie. Po mszy i apelu pod po-
mnikiem Pamięci Narodowej 
ksiądz i komendant dali sygnał 
gotowości do biegu. 

W biegu może wziąć udział 
każdy powyżej ośmiu lat. 
Uczestnicy otrzymują medale 
pamiątkowe. Każdy otrzymuje 
również pakiet startowy, zawie-
rający materiały edukacyjne 

przygotowane przez Instytut 
Pamięci Narodowej, a także 
koszulkę, numer startowy, ga-
dżety. Tak było i u nas. Każdy 
z biegnących dostał koszulkę 
i numer startowy. 

Bieg swój początek miał na 
placu zabaw na ul. Nadrzecz-
nej i prowadził dalej ulicami 
na „Muszelkę” przy ul. Spor-
towej. Organizowany był na 
trzech dystansach –1963 m, 
nawiązującym do roku, w któ-
rym zginął ostatni Żołnierz 
Wyklęty oraz na 5 i 10 km. 
W Łagiewnikach odbył się bieg 
honorowy na dystansie 1963 m. 
Na mecie każdy z uczestników 
otrzymał medal, a w torbie ma-
teriały edukacyjne i gadżety. 

Po zawodach uczestnicy zo-
stali zaproszeni na kiełbaskę, 
którą sami piekli w ognisku. 

Bieg jest jednym z wyda-
rzeń towarzyszących przypa-

dającemu 1 marca 
Narodowemu Dniu 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych usta-
nowionym w 2011 
roku.
Tadeusz Szot

16 marca 2017 setne uro-
dziny obchodził mieszka-
niec Radzikowa – Wacław 
Drożyński. Urodzi ł się 
w miejscowości Różana 
na dawnych wschodnich 
terenach Polski. 
W czasie II wojny światowej 
wstąpił do powstającej na tere-
nach byłego Związku Radziec-
kiego II Armii Wojska Polskie-
go. Szlak bojowy przeszedł 
przy obsłudze armato-haubicy 
122. Po wojnie został przesie-
dlony na obecne tereny i za-
mieszkał w Trzebniku, ale osta-
tecznie osiadł w Radzikowie, 
w którym mieszka do dzisiaj. 
5 lutego 1947 r. w Jordanowie 
Śląskim wziął ślub z Katarzy-
ną Boczar, z którą wychował 
swoje dzieci. W 2003 roku 

nasz stulatek został wdowcem, 
a obecnie mieszka z córką Elż-
bietą, jej mężem i dziećmi. 
W dniu urodzin jubilata odwie-
dził wójt Janusz Szpot – razem 
z kierownik USC Martą Ma-
zur i kierownik GOPS Lucyną 
Torbus. Były miłe życzenia, 
kwiaty i prezenty. Przy kawie 
i torcie pan Wacław wspominał 
powojenne trudne czasy, w któ-
rych przyszło mu pracować żyć 
i wychowywać dzieci. Z wiel-
kim sentymentem opowiadał 
też o tym, jak pracował jako 
garncarz i zaprezentował dwa 
naczynia, które wykonał z gli-
ny już w Radzikowie.
Życzymy Panu Wacławowi 
następnych lat w zdrowiu i po-
myślności!

Tadeusz Szot 

Złote gody, czyli 50-lecie 
pożycia małżeńskiego, to 
piękny czas wspólnie spę-
dzonych lat.  8 październi-
ka 1966 r. Helena Sucho-
dolska i Stefan Gadowski 
w Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Łagiewnikach złożyli 
swoje małżeńskie śluby. 
A 17 marca 2017 r. w łagiew-
nickim Urzędzie Gminy odby-
ła się uroczystość wręczenia 
medali „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie” Helenie i Ste-
fanowi Gadowskim z Ligoty 

Wielkiej. Po złożeniu przez 
jubilatów wzajemnych po-
dziękowań za okazaną 50-let-
nią miłość małżeńską i wspól-
nie przeżyte lata, wójt Janusz 
Szpot w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy udekorował 
ich medalami 
a kierownik USC Marta Ma-
zur wręczyła im piękny bukiet 
kwiatów. Uroczystość zakoń-
czyły lampka szampana i ży-
czenia od najbliższych.

Tadeusz Szot

To był niestety już ostatni szkolny wyjazd w ramach pro-
gramu Erasmus+ realizowanego w Zespole Szkół Samo-
rządowych w Łagiewnikach. Tym razem odwiedziliśmy 
naszych partnerów w Turcji. 

Złote Gody Heleny 
i Stefana Gadowskich 
z Ligoty Wielkiej

100 lat Wacława 
Dorożyńskiego  
z Radzikowa!

V Bieg Tropem Wilczym w  Łagiewnikach

ERASMUS +  
OD ROKU  
W ŁAGIEWNICKIEJ 
SZKOLE
KRÓTKIE  
PODSUMOWANIE…
Od 1 września 2015 roku Zespół 
Szkół Samorządowych realizuje 
dwuletni projekt w ramach pro-
gramu Erasmus+ , program Unii 
Europejskiej  w dziedzinie eduka-
cji, szkoleń, młodzieży i sportu na 
lata 2014-2020. Projekt adresowany 
jest do wszystkich uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli naszej szkoły. 
Wszystkie zaplanowane działania 
realizujemy razem ze szkołami 
partnerskimi z Turcji, Hiszpanii, 
Czech, Litwy i Węgier. Udział 
w projekcie to nie tylko możliwość 
rozwijania umiejętności języko-
wych (przede wszystkim języka 
angielskiego), ale także niepowta-
rzalna okazja do poznania kultury 
innych państw, a przede wszystkim 
do odwiedzenia tych krajów. Nasz 
projekt nosi  numer 2015-1-TR-
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01-KA219-022430_4. Jego na-
zwa to: „Yes for traditional dishes 
– no more obesity!”
d  Od 1 w rześn ia 2015 do 

grudnia 2016 roku, w  ra-
mach programu: Odwiedzi-
liśmy 4 kraje partnerskie: 
Hiszpanię   1.11.2015-8.11.2015 
Czechy   28.02.2016-5.03.2016 
Litwę     8.05.2016-15.05.2016 
Węgry   16.10.2016-23.10.2016 
Udział w nich wzięło 15 
uczniów oraz 11 nauczycieli

d  P r o m ow a l i ś my  z d r owe 
jedzenie w naszej szko -
le (akcje Śniadanie Daje 
Moc, akcja robienia zdro-
wych kanapek, picie mleka                                          
w szkole)

d  Promowaliśmy sport i zdro-
we spędzanie wolnego czasu  
(udział w akcji Cała Polska 
Biega, szkolny Dzień Sportu, 
Piknik Rodzinny)

d  Green Monday – Zielone Po-
niedziałki! Akcja „bycia zielo-
nym” w szkole- promowanie 
ekologicznego stylu życia .

d  Przeprowadziliśmy ankiety 
wśród uczniów i nauczycieli 
na temat stylu życia , jaki pro-
wadzą oraz monitorowaliśmy 
ich wskaźnik BMI;

d  Wszystkie kraje opracowały 
przepisy na zdrowe, tradycyjne 
potrawy, opisały ich historie, 
dzieci narysowały ilustracje; 
przepisy te utworzą wielką 
książkę kucharska przetłuma-
czoną na język angielski oraz 
języki krajów partnerskich;

d  Podczas wyjazdów do krajów 
partnerskich, uczniowie mieli 
okazję poznać nowych kole-
gów i koleżanki , uczestniczyć 
w lekcjach  w tamtejszych 
szkołach, spróbować tradycyj-
nych potraw, przygotowywać 
je; uczyli się również zdrowo 
i aktywnie spędzać wolny 
czas (taniec, aerobik, jazda ro-
werem, jazda konno); 

d  Podczas wyjazdów zagranicz-
nych: 

•  podjęto prace nad tworzeniem 
książki kucharskiej „Helathy 

traditional foods”
•  stworzono anglojęzyczny ma-

gazyn  „Eat well, be well” 
promujący zdrowy styl życia 
wśród uczniów

•  nakręcono film „To fight against  
obesity” promujący taniec jako 
jeden ze sposobów zdrowego 
spędzania wolnego czasu

d  Nauczyciele, podczas wyjaz-
dów szkoleniowych, mieli oka-
zję uczestniczyć w zajęciach 
szkolnych prowadzonych przez 
innych nauczycieli , dzielić się 
wiedzą  i doświadczeniami do-
tyczącymi zagadnień projekto-
wych, brali udział w warszta-
tach produkowania tradycyjnej 
żywności.

W marcu odwiedzimy naszych 
partnerów w Turcji. W maju zaś, 
zakończymy nasz u nas w szkole. 
Przyjadą nasi przyjaciele z Hisz-
panii, Czech, Węgier, Litwy 
i Turcji!

Anna Grabowska
Koordynator projektu

„Na Akacjowym 
Wzgórzu” o Podhalu
W dniach 27-31 marca nasze 
przedszkolaki uczestniczyły 
w projekcie edukacyjnym, któ-
ry miał przybliżyć im Podhale 
w muzyce, legendach, sma-
kach. Legenda „Jak powsta-
ło Podhale” oraz prezentacja 
multimedialna przybliżyła 
dzieciom ten region Polski, 
a tamtejsze legendy czytał 
dzieciom gość – Michał Luś-
tyk. 
Kolejny dzień przyniósł nowe 
wrażenia: spotkanie z pania-
mi z chóru Canzona, Elżbietą 
Iwaszkiewicz i Pauliną Pycka 
oraz góralką „spod samiuśkich 
Tater” – Anią Demską. Fanta-

styczne opowieści ze swojego 
dzieciństwa, przygotowania 
się do świąt wielkanocnych, 
wyrabianie oscypków a także 
wiele innych ciekawych histo-
rii przybliżyła nam rodowita 
góralka, która przyjechała na 
Dolny Śląsk w latach 70. Dzie-
ci usłyszały gwarę góralską, 
obejrzały góralskie stroje, wy-
słuchały piosenek i przyśpie-
wek. Przedszkolaki zrobiły też 
laleczki–kukiełki w strojach 
góralskich. Następnego dnia 
zaś dowiedziały się, czym 
się charakteryzuje kuchnia 
podhalańska – każda grupa 
przygotowała jakąś potrawę. 
Były więc moskole, prozia-
ki, przaśniaki, a nawet serki 

góralskie. W ostatni dzień 
maluchy poznały ciekawe in-
strumenty wykorzystywane 
w kapelach góralskich, odbył 
się także quiz, który podsu-
mował zdobytą wiedzę. 
Ciekawe warsztaty plastycz-
ne oraz prezentację na temat 
Podhala przygotowała Alina 
Kuźniecowska. Jak się okazało 
i muzyka, i stroje, a także tra-
dycje górali bardzo przypadły 
dzieciom do gustu. 

Bogumiła Roman

Wizyta biskupa
28 marca roku w naszym 
przedszkolu był biskupa die-
cezji świdnickiej Ignacego 
Deca. Towarzyszyli mu ksiądz 
proboszcz Grzegorz Staniew-
ski oraz sekretarz ks. dr  Mar-
cin Gęsikowski. Gościa witała 
dyrektor placówki – w imieniu 
swoim oraz wszystkich przed-
szkolaków, nauczycieli i perso-
nelu. Dzieci przygotowały zaś 
wierszyki oraz wręczyły upo-
minek, który same wykonały. 
Ksiądz Biskup podziękował 
za ciepłe przyjęcie a następnie 
wszystkich pobłogosławił. Tak 
piękne i wzruszające spotkanie 
na długo pozostanie w naszej 
pamięci. 

Marzena Michniewicz

Wiadomości z przedszkola

9 marca w Gimnazjum 
w Łagiewnikach zor-
g a n i z o w a n o  l e k c j ę 
historii w ramach pro-
jektu „Wkład Kresów 
Wschodnich w kształto-
wanie się gospodarki na 
ziemiach polskich w XIX 
wieku”. 
Projekt realizowany jest przez 
Fundację Wolność i Demo-
kracja we współpracy z Na-
rodowym Bankiem Polskim. 
Lekcję poprzedziła wystawa 
przedstawiająca wkład kre-
sowian w rozwój gospodar-
czy ziem polskich. Zajęcia 
przeprowadzili Magdalena 
Salińska i Janusz Maniecki, 

k tóry jest koordynatorem 
projektu z ramienia fundacji. 
Ciekawą formą zajęć była gra 
dydaktyczna, podczas któ-
rej uczniowie klas trzecich 
wcielali się w role Franciszka 
Ksawerego Druckiego-Lubec-

kiego, Leona 
Sapiehy, Jana 
Szczepanika, 
Michała El-
wiro Andriol-
lego, Francisz-

ka Stefcz yka 
cz y  Ig n a cego 

Ł u k a s i e w i c z a . 
Uczestnictwo szko-

ły w realizacji projektu 
koordynował nauczyciel 

gimnazjum Wenancjusz Ko-
walski. Pozyskana wiedza 
przyda się uczniom w przy-
szłości przy realizacji wła-
snych przedsięwzięć finanso-
wych i gospodarczych. 

Tadeusz Szot

Gra dydaktyczna na lekcji historii

V Bieg Tropem Wilczym w  Łagiewnikach
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Tradycyjnie w czasie ferii zi-
mowych 17 lutego w GOK-
BiS Łagiewnikach już po 
raz XVI odbył się Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Łagiewniki 
oraz Turniej Warcabowy 
–  Świetlicowy Mistrz War-
cabowy. 

W turnieju tenisa stołowego 
wystartowało 20 zawodników 
w trzech kategoriach wieko-
wych. 

Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii w obu Turniejach 
otrzymali z rąk wójta Janusza 
Szpota puchary, medale oraz 
dyplomy. Turniej prowadził oraz 
sędziował Maciej Ciećwierz. 
Klasyfikacja Turniej  
Tenisa Stołowego

Szkoła Podstawowa – dziew-
częta
I miejsce Paulina Podkowa
II miejsce Kinga Pawlik
II miejsce Anna Pawlik
Szkoła Podstawowa – chłopcy 

I miejsce Michał Sobolewski
II miejsce Hubert Kaczor
II miejsce Michał Podkowa
Gimnazjum – chłopcy
I miejsce Krzysztof Pochyra
II miejsce Jakub Buzuk
II miejsce Marcin Pawłowski
Grupa OPEN – mężczyźni
I miejsce Krystian Strażnik
II miejsce Rafał Parasiński
III miejsce Wojciech Czarnecki
ZWYCIĘZCA ZWYCIĘZ-
CÓW – Krzysztof Pochyra

ŚWIETLICOWY MISTRZ  
WARCABOWY
Równolegle z Turniejem Tenisa 
Stołowego w świetlicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury Biblio-
tek i Sportu odbył się Turniej 
Warcabowy, podczas którego 

Budowa nowego 
przedszkola, 
żłobka i basenu 
w Łagiewnikach

Już po raz drugi Gminny 
Ośrodek Kultury, Bibliotek 
i Sportu w Łagiewnikach 
był organizatorem wyjazdu 
na spotkanie młodzieżowe 
Internationale Jugendbe-
gegnung „Borderline” – 
w Magdeburgu, od 12 do 
19 lutego. 

Tym razem w projekcie 
wzięły udział cztery uczennice 
z klasy IIIa gimnazjum z ZSS 

w Łagiewnikach, które wraz 
z Iwoną Wochnik, instruktorką 
z GOKBiS w Łagiewnikach, 
pojechały do stolicy kraju 
związkowego Saksonia-Anhalt. 
Jak uczestniczki „Borderline” 
zapamiętały udział w projek-
cie? O swoich doświadczeniach 
i przeżyciach opowiedziały 
nam Ania Czerniawska i Anita 
Warchoł. 

– Pierwszego dnia rozpoczę-
liśmy zajęcia od rozgrzewki ję-
zykowej i gier integracyjnych, 
dzięki którym mogliśmy po-
znać innych uczestników pro-
jektu, którzy reprezentowali 
Rumunię oraz mniejszości na-
rodowe mieszkające w Niem-
czech. Poznawaliśmy imiona 
nowych znajomych, przepro-
wadzaliśmy krótkie wywia-
dy, aby dowiedzieć się czegoś 
o sobie nawzajem. Nie zabrakło 
też zadań, których wykonanie 
wymagało kreatywności i po-
mysłowości, np. podczas budo-
wania jak najwyższej wieży ze 
słodkich pianek oraz makaronu 
spaghetti. Poznałyśmy nowe 
kultury, zwłaszcza rumuńską, 
o której chętnie opowiadali 
nasi nowi znajomi. Dzięki nim 
nauczyłyśmy się tańczyć tra-
dycyjne rumuńskie tańce oraz 
poznałyśmy niektóre obyczaje 
– jednym nich jest obdarowy-
wanie dziewcząt prezentami 
z okazji początku wiosny. Do-
stałyśmy więc ozdobne brosz-
ki, bransoletki oraz wsuwki do 
włosów. Dobrze wspominamy 
również niemiecką grupę, 
z którą mieliśmy dużo zabaw-
nych sytuacji podczas gier 
integracyjnych oraz robienia 
wspólnych zdjęć – opowia-
dają Ania i Anita. 

Podczas spotkania 
dziewczęta uczestni-
czyły też w warsz-
tatach organizo-
wanych przez 
koordynatorów 
projek t u. Do 

XVI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

22 marca wójt Janusz Szpot podpisał akt notarialny z Agen-
cją Nieruchomości Rolnych. Umowa dotyczyła nieodpłatne-
go przekazania własności nieruchomości położonej w miej-
scowości i gminie Łagiewniki przy ul. Łowieckiej – działki nr 
913/95 o powierzchni 4,5158 ha dla Gminy Łagiewniki.

Wcześniej, bo już 28 
s t ycz n ia  2016 r. 
Rada Gminy swo-

ją uchwałą  nr XVI/122/2016 
przeznaczyła tę nieruchomości 
pod budowę przedszkola i żłob-
ka wraz z infrastrukturą towa-
rzysząca. Starania o pozyskanie 
wymienionej działki trwały od 
ponad roku. W kolejnych latach 
należy pozyskać środki z ze-
wnątrz oraz zabezpieczyć wła-
sne pod budowę tak potrzebnej 
inwestycji. Gmina nie posiada 
swoich terenów pod tego typu 
budowy.

Koncepcja budowy przed-
szkola, żłobka, sali wielofunk-
cyjnej i basenu została podzie-
lona na trzy etapy realizacji. 

I etap realizacji: Przedszkole 
– obiekty nr 1; 2; 3; 4 i część 
galerii – obiekt nr 8 to budo-
wa części w której będzie 6 
sal przedszkolnych dla ok. 150 
dzieci z całą potrzebną do tego 
infrastrukturą tj. szatniami, 
sanitariatami, jadalniami, po-
mieszczeniami administracyj-
nymi, kotłownią itp. 

II etap realizacji: Żłobek , 
sala wielofunkcyjna – obiekty 
nr 5; 7 i część galerii – obiekt nr 
8 to jest budowa sali wielofunk-
cyjnej o wym. wew. ok. 12,0 x 
26,0 m, 2  sale żłobkowe na 2 

x 24 dzieci z uwzględnieniem 
w każdej; pomieszczenia sani-
tariatów, bawialni, jadalni itp.

III etap realizacji: Basen pły-
wacki kryty obiekt nr 6 i część 
galerii – ob. nr 8.

Jest to etap budowy basenu 
pływackiego krytego (5 torów 
o dł. 1 toru 25,0 m) do nauki 
pływania dzieci ze żłobka, 
przedszkola, szkół podstawo-
wych z zapleczem socjalnym, 
sanitariatami, szatniami, su-
szarniami i pomieszczeniami 
technicznymi.

W koncepcji znajduje się bar-
dzo ciekawa propozycja zago-
spodarowania terenu:
•  Wjazd i wejścia główne na te-

ren zespołu obiektów od stro-
ny drogi publicznej gminnej 
– ul. Łowiecka;

•  Parkingi w północnej części 
działki od strony dziedzińca 
kompleksu obiektów. Parking  
przelotowy dla ok. 50 samo-
chodów osobowych, w tym 
personelu zespołu obiektów, 
rodziców dzieci korzystają-
cych z przedszkola, żłobka 
i basenu oraz 2 stanowiska 
dla autobusów;

•  Dziedziniec przed zespołem 
obiektów wyłożony granitem, 
miejsca do siedzenia, zieleń 
ozdobna, choinka – świerk 

(do dekoracji świątecznych), 
podświetlenie elewacji całego 
kompleksu obiektów (led);

•  Droga wewnętrzna i ppoż. 
stanowiąca komunikację do 
pomieszczeń technicznych 
(kotłownia, kuchnia boks na 
śmieci, basen) o szer. 4,0 m 
i zatokami;

•  Plac zabaw dla dzieci z po-
działem dla przedszkolaków 
i dzieci ze żłobka;

•  Ogród sensoryczny (wspólny 
dla przedszkola i żłobka). 

Mianem ogrodu sensorycznego 
określa się kompozycję tak za-
projektowaną, aby bodźce po-
zawzrokowe były użyte celowo 
i to w większym natężeniu niż 
zwykle. W projekcie ogrodu 
powstaną miejsca oddziałujące 
na zmysły właścicieli:
•  smak – zioła, ogród warzyw-

ny;
•  dotyk – rośliny, elementy 

drewniane i trawnik ziołowy;
•  zapach – zapach kwiatów, ziół 

i krzewów;
• słuch – szum roślin i wody;
•  wzrok – barwy roślin ozdob-

nych.
Park przyrodniczo–edukacyj-
ny (wspólny dla przedszkola 
i żłobka). W parku wyznacza 
się: 
•  Domek ogrodnika jako ma-

Borderline

wyboru miały zajęcia z tańca 
(breakdance), tworzenia bloga 
oraz z fotografii/filmu, a na za-
kończeniu pobytu w Magdebu-
rgu każda z grup prezentowała 
swoje rezultaty pracy. 

– Ja wybrałam warsztaty 
z fotograficzno-filmowe, któ-
re były bardzo interesujące, 
a moje koleżanki zajęcia bre-
akdance – mówi Anita. – Na 
zajęciach tanecznych już pierw-
szego dnia mieliśmy szansę 
nauczyć się obrotu na plecach, 
kilku odmian freeze czy four 
step’u. Był to dzień pełen wy-
siłku – dodaje Ania. 

Dziewczętom najbardziej 
podobała się wycieczka po 
Magdeburgu. Zwiedziły wiele 
ciekawych miejsc, takich jak 
katedrę św. Sebastiana, Zieloną 
Cytadelę, klasztor Unser Lie-
ben Frauen czy Alten Mark. Po 
zwiedzaniu miasta uczestniczy-
ły w wybranych zgodnie z zain-
teresowaniami „zewnętrznych” 
zajęciach, tzn. w jednorazo-
wym spotkaniu z wykwalifiko-
waną kadrą. Do wyboru były 
zajęcia tematycznie związane 
z graffiti, polityką bądź infor-
matyczne.

– My wybrałyśmy te ostat-
nie, nie spodziewając się tak 
ciekawych warsztatów. Uczy-
liśmy się sterować dronami, 

otwierać kłódki bez użycia 
kluczy oraz zobaczyliśmy jak 
działa drukarka 3D. Zajęcia 
były naprawdę bardzo intere-
sujące! Nigdy nie zapomnimy 
tego tygodnia. Poznaliśmy wie-
lu wspaniałych ludzi, zobaczy-
łyśmy przepiękne miejsca, pod-
szkoliłyśmy język angielski, 
zyskałyśmy wiele wspomnień. 
Mamy nadzieję, że jeszcze kie-
dyś uda nam się razem spotkać 
– mówi Ania. 

– Z pewnością zapamiętam 
Martina i Antonię – głównych 
organizatorów, bardzo mi po-
mogli i wierzyli w każdego 
z uczestników, byli niesamo-
wici. Ten tydzień dużo mi dał, 
szlifowałam swój język angiel-
ski, zwiedziłam piękny Magde-
burg, który z pewnością jeszcze 
kiedyś odwiedzę oraz pozna-
łam wielu nowych ludzi. Chcia-
łabym bardzo podziękować 
naszej opiekunce pani Iwonie, 
dzięki której miałam okazję po-
jechać na to spotkanie. Projekt 
,,Borderline’’ to najlepsze, co 
mogło mi się w życiu przyda-
rzyć – podsumowuje Anita.

Iwona Wochnik
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11 marca święto w Łagiew-
nikach Dzień Sołtysa i z tej 
okazji Izabela Beno, dyrek-
torka Gminnego Ośrodka 
Kultury, Bibliotek i Sportu 
złożyła życzenia najlep-
szym i wyjątkowym sołty-
som. 

– Dziękuję, że mam możli-
wość współpracować z pań-
stwem w rozwiązywaniu co-
dziennych spraw, ważnych dla 
mieszkańców, a także podej-
mować działania nowatorskie 
i eksperymentalne, które cieszą 
się uznaniem naszej społeczno-
ści – mówiła na uroczystości 
Izabela Beno. 

Święto to było inspiracją 
do przygotowania w GOK-
BiS spotkania dla sołtysów, 
a w jego  trakcie wójt Janusz 
Szpot – wręczył Kapelusz Wój-
ta sołtysowi, który mógł się 
poszczycić najszerszą wiedzą 
o naszej gminie. Laureatką 
w tym wyzwaniu (quizie) zo-
stała pani Elżbieta Najdek, soł-
tyska Sołectwa Oleszna. Trud-
nością w wyłonieniu zwycięzcy 
był fakt, że zawodnicy, zamiast 
konkurować, wzajemnie sobie 
pomagali. A to jest jedna z cu-
downych cech tej wyjątkowej 
grupy! 

W zespole, o którym pisze-
my, doceniamy również indy-
widualność każdego z sołty-

sów. Wyrazem tej obserwacji, 
ale i refleksji były tytuły Mi-
strzów/Mistrzyń przyznane 
przez Gminny Ośrodek Kul-
tury, Bibliotek i Sportu w Ła-
giewnikach. Ich nadanie spo-
tkało się z ciepłym przyjęciem, 
z czego bardzo się cieszymy. 
Podczas spotkania podzięko-
wania za tworzenie przestrze-
ni i wzmacnianie integracji 
sołtysów skierowane zostały 
również do Izabeli Beno. Dy-
rektorka GOKBiS nie kryła 
wzruszenia oraz radości

– „Słodkie” życzenia w na-
wiązaniu do obchodów 8 mar-
ca, złożone zostały przez soł-

tysów wszystkim obecnym na 
spotkaniu kobietom – mówi 
Ewa Lis, sołtyska Sołectwa 
Łagiewniki. 

– Przedsiębiorczość w przy-
gotowaniu niespodzianek po-
twierdza wielkie serca, em-
patię oraz wyczucie ludzi, 
którzy piastują te ważne, choć 
nie zawsze doceniane funkcje. 
Dla mnie ten zespół kojarzy się 
z odwagą, prawością oraz zaan-
gażowaniem. Dzięki sołtysom 
możliwe jest tworzenie mikro 
strategii rozwoju wsi oraz kon-
sekwentne ich realizowanie, 
w każdym obszarze, choć dla 
mnie najważniejszym – spo-
łecznym – mówi Izabela Beno.

Iwona Wochnik

gazyn sprzętu i niezbędnych 
środków do utrzymania par-
ku; 

•  Ścieżki edukacyjne z alejkami 
szutrowymi, tablicami, opisa-
mi i fotografiami poszczegól-
nych nasadzeń i roślinności:

• Drzewa i krzewy owocowe;
•  Drzewa i krzewy leśne (liścia-

ste, iglaste i krzewy występu-
jące dziko w naturze);

•  Polana – roślinność łąkowa 

(trawy, kwiaty, zioła);
•  Roślinność górska (kosodrze-

winy, skalniaki, mchy i poro-
sty)

Całość zmierzać ma do wycho-
wania ekologicznego, poznania 
otaczającej flory, zrozumienia 
ochrony przyrody, wykształ-
towania poczucia związku ze 
środowiskiem i konieczność 
jego ochrony przed zaśmieca-
niem, dewastacją. 

•  Oświetlenie całości terenu 
ledowe;

•  Ogrodzenie ogrodowej części 
zespołu obiektów z bramami 
i furtkami.

• Monitoring obiektu.
Opracowana koncepcja budo-
wy tak potrzebnej inwestycji 
w naszej gminie będzie wy-
zwanie dla obecnych i przy-
szłych władz gminy. Kolejnym 
krokiem jest projekt, znalezie-

nie własnych środków finan-
sowych, a następnie zewnętrz-
nych – krajowych czy unijnych. 
Milowy krok został zrobiony. 
Jest to efekt dobrej współpracy 
Rady Gminy Łagiewniki z wój-
tem Januszem Szpotem i Urzę-
dem Gminy oraz efektywnej 
pracy pracowników Referatu 
Budownictwa, którym kieruje 
Antoni Buczak.  

Tadeusz Szot

Sołtys – człowiek  
do zadań specjalnych

do rywalizacji przystąpiło15 
uczestników. 
Klasyfikacja Świetlicowy 
Mistrz Warcabowy 
Szkoła Podstawowa klasy 1-3
I miejsce Marlena Strażnik
II miejsce Michał Podkowa
Szkoła Podstawowa klasy 4-6
I miejsce Oliwia Botuszan
II miejsce Wiktoria Podkowa
III miejsce Hubert Kaczor

Gimnazjum
I miejsce Rafał Wilkoszyński
II miejsce Piotr Wilkoszyński
Grupa OPEN
I miejsce Wojciech Czarnecki
II miejsce Krystian Strażnik
II miejsce Sebastian Marciniak
Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy i zaprasza-
my za rok

Elżbieta Bagińska

Trudnością  
w wyłonieniu 
zwycięzcy był  
fakt, że zawodnicy, 
zamiast 
konkurować, 
wzajemnie sobie 
pomagali.
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W środowe popołudnie, 
8 marca w GOKBiS 
w Łagiewnikach, 

odbyło się III Forum Kobiet. 
Celem spotkania była integra-
cja kobiet oraz dostrzeżenie 
nietuzinkowego potencjału jaki 
w nich tkwi. 

– Oprócz wspólnego świę-
towania zależało nam na pod-
kreśleniu idei powstania Mię-
dzynarodowego Dnia Kobiet 
oraz na przeglądzie tradycji 
i zwyczajów towarzyszących 
jego obchodom – mówi Izabe-
la Beno, Dyrektorka GOKBiS 
w Łagiewnikach.

Historia ta przedstawiona 
została w formie scenki rodza-
jowej. Mogliśmy podziwiać 
w niej uroki matronaliów, 
czasy pierwszej walki o prawa 
kobiet zapoczątkowane przez 
sufrażystki, zmianę optyki 
świętowania w okresie PRL 
oraz współczesne obchody tego 

święta. Tak przedstawiony rys 
historyczny znalazł wśród pu-
bliczności uznanie, które wyra-
żone zostało salwami śmiechu 
i gromkimi oklaskami. W tej 
niezwykłej atmosferze kolej-
ną propozycją było przedsta-
wienie kilku istotnych faktów 
o kobietach, które serwowane 
z przymrużeniem oka, przy-
gotowały nas na główną atrak-
cję wieczoru. Był nią występ 
dwóch wyjątkowych kobiet 
– Moniki Sawickiej, pisarki, 
dziennikarski, artystki oraz 
Karoliny Sawickiej „KARO”, 
wokalistki pop. 

Monika Sawicka zaprosiła 
nas do wsłuchania się w nie-
zwykłą prezentację o nas – ko-
bietach oraz miłości w naszym 
życiu. Odnosząc się do losów 
bohaterek swoich książek 
konfrontowała nas z faktami 
i mitami naszych miłosnych 
zachowań. Skłoniła nas przy 

tym do refleksji i namysłu nad 
życiem. Wzmocnieniem tego 
przekazu był wyjątkowy reci-
tal „KARO”.

– Była to prawdziwa ducho-
wa uczta pełna wzruszeń, re-
fleksji, śmiechu, pięknych opo-
wieści snutych naprzemiennie 
ze wzruszającymi piosenkami 
– mówi jedna z uczestniczek 
spotkania. 

– Występ Moniki Sawickiej 
był bardzo interesujący, nie za-
brakło chwil śmiechu oraz za-
dumy. A jej córka – Karolina – 
zachwyciła nas swoim głosem. 
Warto było być, aby zobaczyć 
i usłyszeć na żywo – wspomina 
Teresa, uczestniczka Forum. 

Po spotkaniu autorskim po-
został jeszcze czas na wspólną 
kawę, indywidualne spotkania 
z autorką oraz udział w konkur-
sach. W tej części kobiety gminy 
Łagiewniki pokazały swoją cha-
ryzmę. Szacowne jury oceniało 

zmagania czterech drużyn. Ry-
walizacja była sportowa i emo-
cjonalna. Z trudnymi zadaniami 
dokładnego golenia oraz rów-
nomiernego budowania masy 
mięśniowej nasze koleżanki po-
radziły sobie szybko i sprawnie, 
podobnie jak z quizem, którego 
pytania nie należały do najła-
twiejszych. Mimo tego poziom 
zdobytych punktów był bardzo 
wyrównany. Brawom i owacjom 
nie było końca. 

– Bardzo ucieszyła mnie 
frekwencja spotkania. Go-
ściłyśmy bowiem blisko 80 
pań, które przyjechały do nas 
z terenu całej gminy. Dzięku-
jąc za udział w Forum składam 
wszystkim życzenia odwagi, 
bo jak pisała francuska pisarka 
Anais Nin, „życie kurczy się 
lub rozszerza w zależności od 
naszej odwagi” – dodaje Izabe-
la Beno. 

Wioleta Wawrzyniak

Aktywne, silne, wytrwałe, a przy tym urocze i pełne empatii – kobiety – były 
inspiracją dla kolejnego już spotkania w cyklu Forum Kobiet. Tym razem poszu-
kując nowej formuły, postanowiłyśmy refleksyjnie spojrzeć na nasze życie, nie 
rezygnując przy tym ze swojego doborowego towarzystwa i świetnej, wspólnej 
zabawy.

Młodzież Zespołu Szkół 
Samorządowych z Gimna-
zjum im. Piastów Śląskich 
w Łagiewnikach po raz 
drugi w tym roku szkolnym 
wzięła udział w wycieczce 
edukacyjnej do Myśliborza.

Młodzież klas pierwszych 

i trzecich brała udział w zaję-
ciach laboratoryjnych i warsz-
tatowych prowadzonych przez 
pracowników Centrum Eduka-
cji Ekologicznej i Krajoznaw-
stwa. Uczniowie wykonywali 
samodzielnie doświadczenia 
dotyczące badania zanieczysz-

czeń powietrza, badali skład 
żywności. Brali również udział 
w zajęciach seminaryjnych „Pa-
pieros – wróg czy przyjaciel?”, 
których efektem są ciekawe 
plakaty. Mroźna i śnieżna aura 
nie sprzyjała zajęciom tereno-
wym, więc w drugim dniu 

18 lutego w hali sporto-
wej przy Zespole Szkół 
Samorządowych w Ła-
giewnikach odbył się Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej. 
W rywalizacji wzięło udział 
sześć drużyn. Organizato-
rem tego wydarzenia było 
stowarzyszenie Aktywna 
Gmina Łagiewniki.

NAGrOdY 
INdYWIduAlNE:

Najlepszy bramkarz: Damian 
Rosada Akademia Piłkarska 
Dzierżoniów (0 wpuszczonych 
bramek)
Król strzelców: Łukasz Ma-
lawski Akademia Piłkarska 
Dzierżoniów (6 bramek)
Najlepszy piłkarz turnieju: 
Natan Krzyczmonik Biela-
wianka Bielawa
KlASYfIKACjA  
KOńCOWA:
1. Akademia Piłkarska Dzier-

żoniów 12 pkt.
2. Gryf Świdnica 7 pkt.
3. A.P. Orlik Łagiewniki 5 pkt.
4. Bielawianka Bielawa 4 pkt.
5. Uks Zibi Jordanów 0 pkt.
Sędzia zawodów: Bartosz To-
karski
Na zakończenie turniej Prezes 
stowarzyszenia Aktywna Gmi-
na Łagiewniki Artur Szczur-
kowski wręczył uczestnikom 
pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Zdjęcia: www.ddz.doba.pl 

Halowy Turniej Piłki Nożnej w Łagiewnikach Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej

MONIKA SAWIcKA
Pisarka, dziennikarka, łodzianka. am-
basadorka kampanii „Łódzkie czyta”, 
współzałożycielka i prezes fundacji „Va-
De-MecuM – chodź ze mną” im. Sandry 
Brędowskiej, pomagającej młodym, uta-
lentowanym literacko ludziom. autorka 
bestsellerowych książek m.in.: „kruchość 
porcelany”, „Serwantka”, „Mimo wszyst-
ko”, „kolejność uczuć”, „Siedem kolorów 
tęczy”, „gra wstępna”, „Szeptem”, „Przed 
oczami”, „M do kwadratu”. Jej debiutanc-

ka powieść „kruchość porcelany”, po-
wstała trochę z przypadku i trochę z po-
trzeby wyrzucenia z siebie emocji, które 
sprowokowało życie. To otwarcie przy-
niosło kolejne tytuły i sukcesy. Jej pro-
za rekomendowana jest przez Janusza 
leona Wiśniewskiego, a powieść „Ser-
wantka” czytana była w odcinkach przez 
aktorkę edytę Jungowską na antenie 12 
rozgłośni radiowych w Polsce. ostatnio 
wydała również swoją pierwszą książkę 
dla dzieci

„O KajtKu szczęściarzu”. 
KAROlINA SAWIcKA KARO
24-letnia wokalistka pop o niezwykłej bar-
wie głosu, córka pisarki Moniki Sawickiej. 
Swoim śpiewem potrafi zaczarować pu-
bliczność w każdym wieku. W codziennym 
życiu wysoko stawia sobie poprzeczkę 
i uparcie dąży do realizacji celu. obecnie 
nagrywa utwory na pierwszą płytę, przygo-
towuje się do wideoklipu. zapraszana jest 
na prestiżowe imprezy (Festiwal literatury 
kobiecej „Pióro i Pazur”, Festiwal światła).

Nigdy nie przerywam innym, 
gdy mówią o mnie dobrze…
czyli III Forum Kobiet w GOKBiS w Łagiewnikach
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W ramach konkursu 
objętego honoro-
wym pat ronatem 

Dolnośląskiego Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu odby-
ły się równolegle dwa odręb-
ne konkursy: IX Regionalny 
Konkurs Recytatorski Poezji 
i Prozy Anglojęzycznej oraz 
IX Regionalny Konkurs Re-
cytatorski Poezji i Prozy Nie-
mieckojęzycznej.

Gościem honorowym był 
wójt Janusz Szpot. Uczestni-
kami konkursu byli gimnazja-
liści z Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru w Piławie Górnej, 
Zespołu Szkół im. Bolesława 
Chrobrego w Niemczy, Gim-
nazjum Gminnego im. Pio-
tra Włostowica w Sobótce, 
Niepublicznego Gimnazjum 
Sióstr Salezjanek w Dzier-
żoniowie, Gimnazjum nr 1 
z Oddz. Integracyjnymi im. 
Szarych Szeregów w Dzier-
żoniowie, Zespołu Szkół Spo-
łecznych STO w Bielawie, 
Zespołu Szkół Publicznych 
w Wiązowie oraz Gimnazjum 
im. Piastów Śląskich w Ła-
giewnikach. Z każdej szkoły 
mogło wziąć udział czworo 
uczniów; dwoje do części an-
glojęzycznej oraz dwoje do 
niemieckojęzycznej. 

Najważ n iejsz y m celem 
konkursu była popularyzacja 
literatury państw anglo- i nie-
mieckojęzycznego obszaru 
językowego, motywowanie 
uczniów do nauki języków 
obcych, stworzenie uczniom 
możliwości zaprezentowania 

swoich umiejętności języko-
wych i artystycznych.

W skład jury wchodzili na-
uczyciele angliści i germaniści, 
którzy oceniali uczestników za 
intonację, poprawność wymo-
wy, stopień opanowania tekstu, 
interpretację utworu i ogólne 
wrażenie artystyczne.
WYNIKI Z CZĘŚCI  
ANGlOjĘZYCZNEj:
I miejsce – Jan Skorybanda 
z Zespołu Szkół Społecznych 
STO w Bielawie
II miejsce – Anna Szady 
z Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej
III miejsce – Julia Lisiewicz 
z Niepublicznego Gimnazjum 

Sióstr Salezjanek w Dzierżo-
niowie
Wyróżnienie – Karolina No-
wakowska z Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej
WYNIKI Z CZĘŚCI  
NIEMIECKOjĘZYCZ-
NEj:
I miejsce – Zuzanna Sopiarz 
z Zespołu Szkół Społecznych 
STO w Bielawie
II miejsce – Łucja Szczepańska 
z Zespołu Szkół im. Bolesława 
Chrobrego w Niemczy
III miejsce – Barbara Chmie-
lowska z Gimnazjum w Ła-
giewnikach
Wyróżnienie – Monika Bara-

nowska z Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Wiązowie

Organizatorki konkursów 
– panie Magdalena Mosoń, 
Renata Żygadło i Anna Gra-
bowska składają fundatorom 
nagród; Urzędowi Gminy Ła-
giewniki, Radzie Rodziców 
Zespołu Szkół Samorządowych 
w Łagiewnikach, wydawnictwu 
MacMillan oraz Instytutowi 
Goethego w Krakowie serdecz-
ne podziękowania za ufundo-
wanie nagród dla zwycięzców 
i uczestników.

Nauczycielom przygotowują-
cym uczniów do konkursu wrę-
czono podziękowania od organi-
zatorów. Anna Grabowska

Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej

IX Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej odbył się 16 
marca w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach.

Mowa Szekspira, 
mowa Goethego...

pobytu uczestnicy wycieczki 
brali udział w warsztatach rę-
kodzieła artystycznego. Przy 
pomocy niewielkich krosien 
tkali gobeliny wykonane z eko-
logicznych włókien. Każdy 
uczestnik mógł zabrać 

wykonaną przez sie-
bie pracę. W czasie 
wolnym młodzież 

brała udział w zabawach i grach 
sportowych na terenie ośrodka, 
wspólnie zwiedzano okoli-
cę. Wszyscy wracali bogatsi 
o nowe doświadczenia i w do-

skonałych nastrojach.
 Maria  

Lenarczyk  
i Iwona Mo-

ścicka

Dzięki staraniom Zarządu 
i Członków Stowarzysze-
nia, a także życzliwości 
Władz Gminy Łagiewniki 
i Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, Towarzystwo otrzymało 
w bezpłatne i beztermino-
we użytkowanie pomiesz-

czenie w budynku dawnej 
szkoły w Sieniawce.

Pomieszczenie było ładne, 
obszerne i jasne, ale wymagało 
solidnego remontu. Remont zo-
stał przeprowadzony w okresie 
jesienno-zimowym 2016/2017 
roku w oparciu o społeczną 

pracę wielu aktywny ludzi 
ze stowarzyszania jak i z ze-
wnątrz. Koordynatorem całości 
prac był Waldemar Wuczyński. 
Remont zakończył się w marcu 
2017 roku, a uroczyste otwarcie 
Siedziby nastąpiło 25.03.2017 
r. W uroczystości wzięli udział 

Członkowie Towarzystwa, 
zaproszeni Goście oraz miesz-
kańcy Sieniawki. Dziękujemy 
Wszystkim za wsparcie oraz 
zaangażowanie w trakcie wy-
konywanych prac oraz udział 
w przygotowaniu uroczystego 
otwarcia.  Dominika Kuriata 

uroczyste otwarcie siedziby Towarzystwa 
świętojańskiego Sieniawka
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W Ligocie Wielkiej rok 
temu na zebraniu 
wyborczym został 

wybrany nowy zarząd jednostki 
o którym po roku działalności 
można powiedzieć, że był to 
„strzał w dziesiątkę”. Jednostka 
pozyskała sprawny samochód 
ŻUK z OSP Sienice, kupiła 
z pomocą gminy hełmy i umun-
durowanie oraz zaczęła się szko-
lić, co jest wymogiem aby móc 
uczestniczyć w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych. Zebranie spra-
wozdawcze po roku działalności 
miało powiedzieć, czy obrany 
kierunek jest słuszny. 

W zebraniu oprócz straża-
ków z Ligoty uczestniczył rów-
nież strażak OSP Ligota Wielka 
a zarazem wójt gminy Łagiew-
niki – Janusz Szpot, Komen-
dant Gminny OSP – dh Tadeusz 
Szot, z Komendy Powiatowej 
PSP w Dzierżoniowie – mł. 
bryg. Mariusz Stawiarz, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP RP w Dzierżoniowie – dh 
Dariusz Gortych, sołtys Ligoty 
Wielkiej – Franciszek Windysz, 
sołtys wsi Ratajno Franciszek 
Banda, Leśniczy – Adam Gar-
bowski. 

Sprawozdanie z działalności 
OSP Ligota Wielka przedsta-
wił prezes dh Piotr Taraszkie-
wicz. Było się czym pochwalić. 
W jednostce, która była przewi-
dziana do likwidacji, obudził się 
nowy duch. Szkolą się, kupują 
potrzebny sprzęt, przebudują 
remizę mają niesamowite sa-
mozaparcie. W szkoleniu pod-
stawowym uczestniczyć będzie 
sześciu strażaków. Jednostka nie 
uczestniczyła w akcjach ratow-

niczo-gaśniczych, ale organizo-
wała pokazy na festynach.  

Piąte a zarazem już ostatnie 
z zebrań sprawozdawczych 
w Ochotniczych Strażach Po-
żarnych w gminie odbyło się 
25 lutego w OSP Łagiewni-
ki. W zebraniu wzięli udział 
członkowie jednostki oraz 

zaproszeniu goście: zastępca 
komendanta powiatowego PSP 
w Dzierżoniowie – mł. bryg. 
Bogdan Najdek, komendant 
gminny OSP - dh Tadeusz 
Szot, Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego OSP RP 
w Dzierżoniowie - dh Dariusz 
Gortych, nowy prezes Zarzą-
du Powiatowego uczestniczył 
we wszystkich zebraniach 
w naszej gminie. Sprawoz-
danie z działalności OSP Ła-
giewniki przedstawił prezes dh 
Rafał Hołyński. W jednostce 
należącej do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego 
kupiono sporo sprzętu. Jed-
nostka 56 razy brała w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, orga-
nizowała pokazy na festynach 
i imprezach gminnych. W tym 
roku OSP Łagiewniki świętują  
70-lecie istnienia. Uroczystości 
planowane są na jesień po re-
moncie i przebudowie remizy. 
Potrzeby jednostki też są wiel-
kie, bo chodzi o zakup nowych 
hełmów ochronnych, czy apa-
ratów ochrony dróg oddecho-
wych. OSP dąży również do 
pozyskania nowych członków, 
czy to do Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej czy też do 
seniorów. 

Po części oficjalnej nastąpiła 
część nieoficjalna. Częstowano 
się pysznymi ciastami wypieku 
żon strażaków pań Ani i Ma-
rioli.

Tadeusz Szot

Zaczęło się od dyskusji 
na temat „Co powinien 
wiedzieć gimnazjali-

sta? Co już wie? Co mu jesz-
cze  przekazać?”. Kilka godzin 
burzliwej dyskusji i już wiemy.  
Czad! Oby nigdy więcej dol-
nośląskie Łagiewniki nie były 
znane z takich tragedii, jaka się 
u nas wydarzyła.

Ja k  zga s ić  pa lą cy  s ię 
tłuszcz? To zdarza się na co 
dzień w naszych kuchniach. 
Gdzie jest zbiórka do ewaku-
acji? Nieważne, gdzie jestem 
– w szkole, czy w markecie 
lub kinie. Jak się zachować 
podczas wypadku? Co robić? 
Gdzie dzwonić?  Czemu ten 
koc termiczny ma dwa kolory 
– złoty i srebrny? Czy to ma 
znaczenie? Zbadaliśmy po-
ziom wiedzy uczniów za po-
mocą ankiet. Nie było tragicz-
nie, ale dobrze też nie. Zatem 
trzeba działać. Każda z dzie-
więciu klas gimnazjum miała 
spotkanie ze strażakami OSP 
Łagiewniki. Były pokazy, 

scenki, gaszenie palącej 
się patelni. Dh Piotr Pie-
trykowski w jasny i przy-
stępny sposób tłumaczył 
gimnazjalistom, co robić 
i jak zachować się w danej 
sytuacji. Reakcje uczniów 
były bardzo żywe: „U mnie 
w domu nie ma czujnika 
dymu ani czadu! Muszę rodzi-
com powiedzieć, żeby kupili”. 
Ankieta na zakończenie cyklu 
zajęć pokazała na duży wzrost 

świadomości gimnazjalistów 
w rozumieniu bezpieczeństwa 

ich i ich rodzin. Są tacy 
uczniowie, gimnazjum, 

którzy stwierdzili po spo-
tkaniu, że chcą się zapisać do 
Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej!!! 

Mam poczucie, że zrobili-
śmy coś dobrego dla miesz-
kańców naszej gminy. Dzięki 
Piotrek, że zadzwoniłeś! 

Beata  
Owczarek-Sobczyńska 

Strażacy o planach i inwestycjach
Ostatnie z zebrania sprawozdawcze 
w Ochotniczych Strażach Pożarnych 
Gminy Łagiewniki odbyły się 18 lute-
go w OSP Ligota Wielka, a 25 lutego 
w OSP Łagiewniki. 

Warto do siebie dzwonić!
Zadzwonił do mnie Piotrek Pietrykowski. „Beata! Chciałbym, żeby gimnazjaliści 
wiedzieli, jak zachować bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy. Pomożecie?” 
Odpowiedź mogła być tylko jedna – OCZYWIŚCIE!!! 

W tym roku 
OSP Łagiewniki 
świętują  
70-lecie 
istnienia. 

Dh Piotra Pietrykowskie-

go wspierali: dh Rafał 

kubiak, Paweł lazarek, 

Damian kubiak, Michał 

Szelągowski i Marcin 

Pawłowski – gimnazja-

lista, członek Młodzie-

żowej Drużyny Pożarni-

czej.


