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Zgodnie z tradycją wójt 
Janusz Szpot przywitał 
delegacje sołectw, wszyst-

kich rolników, mieszkańców oraz 
szacownych gości, którzy przyje-
chali i przyszli na tę wyjątkową 
uroczystość. 

Przekazaniu darów na ręce 
gospodarza gminy towarzyszyło 
sprawozdanie dotyczące suk-
cesów i trudności, jakie rolnicy 
napotkali podczas tegorocznych 
zbiorów oraz piękne podzięko-
wania dla nich wyrażone słowem 
i pieśnią. Kolejno w ceremonii 
swoje podziękowania składali 
przedstawiciele sołectw naszej 
gminy. Reprezentacje złożyły na 
ręce Wójta Gminy Łagiewniki 

chleb oraz zaprezentowały wień-
ce dożynkowe. Następnie staro-
stowie dożynek Państwo Maria 
i Józef Jakubowscy z Olesznej 
wraz z wójtem częstowali zgro-
madzonych uczestników dożynek 
chlebem z tegorocznych zbiorów. 

Za stołami zasiedli oprócz wój-
ta, kierowników miejscowych 

zakładów i szkół zasiedli Janusz 
Maniecki – dyrektor biura posel-
skiego w Dzierżoniowie, który 
reprezentował posła Michała 
Dworczyka, senator poprzednich 
dwóch kadencji Stanisław Jurce-
wicz, burmistrz Niemczy Grze-
gorz Kosowski oraz starostowie 
dożynek.   Czytaj dalej str. 4-5

Plon nieśliśmy, Plon
Dziękowaliśmy za tegoroczne zbiory

Dożynki Gminy Łagiewniki w niedzielę 3 września rozpoczęły się dziękczynną polową mszą 
świętą na scenie koncertowej Muszelka przy łagiewnickiej Tamie. Nabożeństwo odprawili 
ks. Grzegorz Staniewski, ks. Marek Mielczarek oraz ks. Dariusz Nowak, a swoim śpiewem 
uświetniły chóry Fermata z Przystronia, Canzona z Olesznej i Legato z Sienic.  

Przekazaniu darów na ręce 
gospodarza gminy towarzyszyło 
sprawozdanie dotyczące sukcesów 
i trudności, jakie rolnicy napotkali 
podczas tegorocznych zbiorów



2 3www.lagiewniki.plwww.lagiewniki.pl październik 2017 październik 2017Kurier ŁagiewnicKi Kurier ŁagiewnicKi

Kurier łagiewnicKi - bezpłatny miesięczniK urzędu gminy łagiewniKi,
ul. Jedności narodoweJ 21, 58-210 Łagiewniki. wydawca, redakcJa: ForMaT, ul.PrzyJaźni 34F/1u, 53-030 wrocŁaw., 

red. naczelny ToMasz MaleJki, red. Prowadzący Tadeusz szoT, e-Mail. Tadeusz.szoT@lagiewniki.Pl

nakŁad: 1500 egz.  druk: PolskaPresse Bielany wroc., ul. koleJowa 7.

12 października Łagiewnicki Klub Seniora „Babie Lato” obchodził 
jubileusz 10-lecia swojej działalności. Na uroczystym obiedzie spotkali 
się członkowie Klubu, zaproszeni goście i młodzież ze Zespołu Szkół 
Samorządowych w Łagiewnikach, która zaprezentowała bardzo 
różnorodny program artystyczny. 

10 lat Klubu Seniora „Babie Lato”

młodość nie patrzy w metrykę

„Jedni są wiecznie młodzi,
Drudzy wiecznie starzy,
To kwestia charakteru,
A nie kalendarzy”.

J. Sztaudynger 

Można było zobaczyć 
ciekawy skecz, po-
dziwiać młodzież 

w nowoczesnym tańcu czy wy-
słuchać świetnie wykonanych 
utworów muzycznych zapre-
zentowanych przez naszych 
młodych artystów.

Po występach naszej utalen-
towanej młodzieży głos zabrali 
zaproszeni goście i składali ży-
czenia. Nie brakowało również 
ciekawych prezentów. Po lamp-
ce szampana i tradycyjnym „sto 
lat” swój wiersz na jubileusz za-
prezentowała łagiewnicka Bie-
licka, czyli Teresa Bańkowska-
Jendras. Czas wspomnień – to 
przegląd zdjęć na ekranie z wy-
darzeń z całego 10-lecia. Było 
co opowiadać. Ela Kuczyńska 
wspomniała o członkach Klu-
bu, którzy już odeszli. Pamię-
tano o obecnych jubilatach, 
świętujących urodziny, a było 
to 12 osób. Po dobrym obiedzie 
należało spalić zbędne kalorie, 
a więc w rytm przebojów star-

sza młodzież tańczyła jak sza-
lona. Życzenia jubilatom skła-
dała cygańska para w osobach 
Józia Kondurackiego i Marysi 
Radziewicz, a były szczere, bo 
jeszcze w ten wieczór się speł-
niały. Ale o nich nie powiem, 
bo to tajemnica. Również i ja 
przyłączam się do szczerych 
życzeń dla naszych jubilatów. 
Tylko zdrowia Wam życzę, bo 
humoru i werwy macie więcej 
niż inni młodsi jubilaci.

Łagiewnicki Klub Seniora 
„Babie Lato” powstał w lutym 
2007 roku z inicjatywy samych 
seniorów. Początkowo pierw-
sze spotkania odbywały się 

w Gminny Ośrodku Kultury 
i Bibliotek. W czerwcu 2007 
roku ok. 70 członków klubu 
wstąpiło do Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów Oddziału Okręgowego 
w siedzibą w Dzierżoniowie. 
Prezesem Klubu została Elż-
bieta Kuczyńska. 

Dzięki gminie, sponsorom 
i członkom Klubu sala została 
wyremontowana, uporządkowa-
na i wyposażona w podstawowe 
meble i sprzęt. Otwarcie nastą-
piło 23 sierpnia 2007 roku. Klub 
przybrał nazwę „Babie Lato”. 
We wrześniu salę poświęcił ów-
czesny proboszcz ks. kanonik 

Bogdan Czemplik. W każdy 
poniedziałek od godz.10.00 od-
bywają się spotkania integra-
cyjne przy kawie i ciastkach. 
W klubie organizowane są rów-
nież spotkania okolicznościowe 
takie jak Dzień Kobiet, Dzień 
Matki, spotkania świąteczne 
oraz z ciekawymi ludźmi. Cie-
kawą tradycją Klubu Seniora 
jest obchodzenie okrągłych 
rocznic urodzin jego członków. 
Organizowane są wyjazdy na 
basen, do kina, teatru, występy 
estradowe, jak również wy-
cieczki krajoznawcze. Od lat 
Klub Seniora organizuje wcza-
sy rehabilitacyjne nad morzem. 

Członkowie Klubu biorą czyn-
ny udział w życiu kulturalnym 
gminy takie jak: udział w kon-
kursach, warsztatach artystycz-
nych organizowanych przez 
GKOBiS, szkoły, dożynkach 
i parafiadach. W Klubie panuje 
wspaniała atmosfera, są śpiewy, 
opowieści i gorące dyskusje. 
Cieszymy się, że mamy moż-
liwość spotkania się ze sobą 
i mile spędzać czas. Bardzo 
wiele zawdzięczamy naszym 
sponsorom, którzy wspoma-
gają nas finansowo i rzeczowo. 
Dlatego Wam nasi Darczyńcy 
szczerze dziękujemy. 

Anna Filińska, Tadeusz Szot

Sztuka obok nas
Kolejną kartkę z „pamiętni-
ka” GOKBiS zapisało spo-
tkanie z lokalnymi twórca-
mi. Wernisażem artystów 
rozpoczęła się bowiem 
dwutygodniowa „Wysta-
wa twórców nieprofesjo-
nalnych”, w ramach której 
mamy możliwość zachwy-
cać się dziełami 12 auto-
rów.  

– W sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Bibliotek i Sportu 
w Łagiewnikach można oglą-
dać nie tylko obrazy, ręcz-
nie robione kartki pocztowe, 
drewniane rzeźby czy prace 
przestrzenne wykonane ze 
sztućców kuchennych, ale rów-
nież smakować lokalne miody, 
zioła i nalewki. Wszystkie za-
prezentowane prace i produkty 
są niepowtarzalne, tak jak i ich 
twórcy – mówi Izabela Beno, 
dyrektorka GOKBiS. 

Wystawa jest bardzo róż-
norodna. Przedstawione prace 
reprezentują rozmaite zaintere-
sowania artystów. Łączy je jed-
nak wartość nadrzędna – pasja. 
Dzięki spotkaniu z twórcami 
mogliśmy poznać artystów 
opowiadających nam nie tylko 
o kształtowaniu się ich zain-
teresowań artystycznych, ale 

też o ludziach towarzyszących 
im przy realizacji tworzonych 
dzieł. - Zaprezentowana pod-
czas wystawy różnorodność 
pozwala uruchomić wszystkie 
zmysły, dlatego jest to tak wy-
jątkowe wydarzenie, które kie-
rujemy zarówno do odbiorców 
dorosłych, jak i dzieci – dodaje 
Beno.

Wernisażowi towarzyszył 
występ muzyczny akordeoni-

stek Łucji Werteleckiej i Agaty 
Galarowicz oraz jesienny recital 
Teresy Bańkowskiej-Jendras. – 
Spotkanie inaugurujące zapla-
nowane zostało na niedzielne, 
jesienne popołudnie, czas który 
sprzyja zatrzymaniu codziennej 
szybkości życia. Dla artystów 
zgromadzonych podczas wer-
nisażu kameralność stała się 
atutem. Ofiarowano im bowiem 
maksimum uwagi, szczególnie 
ważnej w czasie występu od-
krywającego pasje – mówi Ali-
na Kuźniecowska, plastyczka 
GOKBiS. 

Wernisaż rozpoczął wysta-
wę, do oglądania której zachę-
camy w okresie od 15 do 29 
października 2017 r. w godzi-
nach od 8:00 – 19:00 w GOK-
BiS w Łagiewnikach.

Iwona Wochnik

Pasowanie na starszaka 
w Przedszkolu „Na 
Akacjowym Wzgórzu”

– Wszyscy pięknie dziś ubrani, 
uśmiechnięci, uczesani, dzień 
ten w sercach nam zostanie, bo 
dziś będzie pasowanie – tymi 
słowami najstarsze przedszko-
laki z Akacjowego Wzgórza 
rozpoczęły uroczystość paso-
wania na starszaka. 

Dzieci w galowych strojach 
z dumą recytowały wiersze, 
śpiewały piosenki, a także 
z uśmiechem na twarzy odpo-
wiadały na trudne „egzami-

nacyjne” pytania. Następnie 
odbyło się pasowanie przez 
dyrektor Dorotę Zarzycką ma-
gicznym ołówkiem. Wszyscy 
otrzymali piękne dyplomy oraz 
słodkie upominki. Na koniec 
wykonano pamiątkowe zdjęcia. 

Przedszkolaki  
zdobywają odznaki 
W ostatnim czasie odbyły się 
dwie wycieczki Grupy Tu-
rystycznej z łagiewnickiego 
Przedszkola „Na Akacjowym 
Wzgórzu”. W tym roku gru-
pa liczy 51 dzieci. Z czego 16 
zdobywa złotą odznakę, a 16 
srebrną. Podczas pierwszej wy-
cieczki mali turyści poznali 
elementarne wiadomości o eko-

systemie leśnym. Odwiedzili 
szkółkę leśną w Bojanicach, 
gdzie dowiedzieli się, jaka jest 
rola lasu w przyrodzie i życiu 
ludzi. Poznali zasady właści-
wego zachowania się w lesie 
oraz kto to jest leśnik i czym 
się zajmuje. Na koniec zjedli ze 
smakiem kiełbaski z ogniska. 
Druga wycieczka odbyła się 
do kopalni magnezytu Wiry 
w Wirkach. Trasa obejmowa-
ła przejście z przewodnikiem 
około 2 km sztolni. Dzieci zo-
stały wprowadzone w świat 
górnictwa, poznały metody 
i warunki pracy w kopalni. 
Wysłuchały opowieści o skar-
bach naturalnych, jakie można 
spotkać pod ziemią.

„Nie ma śmieci – są surow-
ce” – pod takim hasłem 
przebiegała 24. edycja ak-
cji Sprzątanie Świata – Pol-
ska. W sprzątaniu uczest-
niczyli uczniowie dwóch 
szkół.

We wrześniu uczniowie 
klas siódmych Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II                              
w Łagiewnikach w ramach 
ogólnopolskiej akcji „ Sprzą-
tanie Świata – Polska 2017” 
sprzątali Przełęcz Tąpadła, 
teren wokół „Źródełka Ży-
cia” w Sulistrowiczkach 
oraz stary park Wenecja 
wraz  z terenami przy-
drożnymi.  

O k o l i c e  Ś l ę ż y 
sprzątało 36 uczniów 
wraz z wychowaw-
cami: Wiolettą Patyk, 
Bożeną Kułagą oraz 
organizatorką działań 
Marią Lenarczyk. Szkolną 
drużynę na miejsce dowiózł 
autobus szkolny, a wszystkim 
przyświecał konkretny cel– 
oprócz uporządkowania wy-
znaczonego terenu, również 
praktyczna edukacja na rzecz 
zrównoważonego rozwoju oraz 
budzenie i wzmacnianie świa-
domości ekologicznej i odpo-
wiedzialności za środowisko 
naturalne.

Każdy sprzątający miał rę-
kawice jednorazowego użytku 
oraz worki, które zapewnił 
Wiesław Pazgan, pracownik 
Ślężańskiego Parku Krajobra-
zowego. Po zebraniu śmieci 
młodzież mogła odpocząć przy 
ognisku, ale nie mogło tego 

dnia zabraknąć szczególnej 
lekcji – po wnętrzach zrekon-
struowanych chat  grodziska 
z XIII w.  na terenie  rezerwatu 
archeologicznego w Będkowi-
cach oprowadził młodych eko-
logów pan Pazgan. 

Również uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Olesznej wyru-
szyli z opiekunami w teren, by 
zbierać w sposób selektywny 
śmieci znajdujące się na pobo-
czach ulic: Sportowej, Ślężnej 
i Lipowej. Z ogromnym zapa-

łem i zaangażowaniem 
przystąpili do działania, 
czego efektem była 
duża ilość worków 
z odpadami – zebrano 
plastik i papier. Celem 
tegorocznej akcji były: 
zmiana postrzegania 

odpadów jako śmieci 
i dostrzeżenie ich surow-

cowego potencjału oraz 
zainspirowanie i zaktywizo-

wanie Polaków do działania na 
rzecz środowiska i promowanie 
zbiórki selektywnej. 

Wszyscy uczniowie, którzy 
wzięli udział w tegorocznej 
akcji „Sprzątania świata” wy-
razili nadzieję, że ich praca 
nie pójdzie na marne, a kolejna 
będzie… mniej obfita w poroz-
rzucane śmieci. 

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

Maria Lenarczyk

Pod koniec sierpnia człon-
kowie Klubu Seniora „Ba-
bie Lato” wyjechali na wy-
cieczkę do Warszawy.

Stolica Polski jest jednym 
z najmłodszych miast europej-
skich, a my mieliśmy możli-
wość zwiedzenia wielu miejsc 
– jednym z nich był Pałac Kul-
tury i Nauki. Byliśmy na tara-
sie widokowym, na 30. piętrze, 
z którego oglądaliśmy piękną 
panoramę Warszawy. Zwie-
dziliśmy również Muzeum 
Historii Żydów Polskich, które 
powstało w centrum dzielnicy 
zamieszkałej kiedyś w więk-
szości przez Żydów, a w czasie 
wojny przekształconej przez 
niemieckich okupantów w get-
to. Następnie udaliśmy się na 
Zamek Królewski, którego po-
czątki sięgają XIV w., a który 
we wrześniu 1939 roku został 
zbombardowany. Muzealnicy 
pod kierunkiem prof. Stanisła-
wa Lorentza zdołali uratować 
niektóre elementy wystroju 
wnętrz i część dzieł sztuki. 

Krakowskie Przedmieście, 
park Łazienkowski, Pałac na 
Wyspie, Pałac Myślenicki 
i Stara Pomarańczarnia były to 
kolejne punkty naszej wyciecz-
ki. Nie zabrakło też Wilanowa 
– pałac ten to XVII-wieczna 
letnia rezydencja króla Jana III 
Sobieskiego, malowniczo po-
łożona na południu Warszawy. 

Byliśmy również w Świątyni 
Opatrzności Bożej i wielu in-
nych miejscach, słowem, jeste-
śmy bardzo szczęśliwi, że by-
liśmy w Warszawie (niektórzy 
nas po raz pierwszy!). Było to 
czas pełen wrażeń i emocji. 

Za rok wybieramy się po-
zwiedzać inne zakątki Polski.

Anna Filińska

Żeby czysto było

15 września odbył się 
I JESIENNY RAJD RO-
WEROWY, w którym to 
miłośnicy przygód oraz 
rowerów, wystartowali 
spod budynku GOKBiS 
w Łagiewnikach. 
Pr ze jecha l i śmy t rasę: 
Łagiewniki-Kietlin przez 
Przystronie, w sumie 15 
kilometrów w obie strony. 
Naszym punktem docelo-
wym był zabytkowy pałac 
w Kietlinie. Zwiedzając go, 
dowiedzieliśmy się, że jego 
początki sięgają XIII wieku. 
Historię pałacu poznaliśmy 
dzięki pani Monice Jędru-
siak –właścicielce tego 
pięknego obiektu, której 
jeszcze raz serdecznie 

dziękujemy za miłe przyję-
cie. Nasz pobyt zakończył 
się wizytą w PENSJONA-

CIE KONI i spacerem po 
równie pięknym parku wko-
ło pałacu. W.W.

JESIENNY RAJD ROWEROWYWiadomości z przedszkola „Babie lato” w Warszawie
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Parafiada w Jaźwinie

Tradycją łagiewnickich 
dożynek stały się przy-
śpiewki gospodyń ze 

Stoszowa. Rozśpiewane panie 
z elegancją przypięły „łatki” 
rządzącym i osobom publicz-
nym. Po głównych uroczysto-
ściach wójt Łagiewnik wraz 
z dyrektor GOKBiS Izabelą 
Beno podziękowali Alinie 
Kuźniecowskiej za popro-
wadzenie już 35. Dożynek 
Gminnych – bukietem z 35 
róż. Następnie na parkiecie 
gościł Zespół Pieśni i Tańca 
„Porębiok” z gminy Oława. 
Zespół powstał w 1977 roku 
i od początku swojego ist-
nienia przekazuje widzom 
autentyczny folklor, tradycje 
i zwyczaje narodowe.

Sołtysi z naszej gminy 
stworzyli Amatorską Gru-
pę Artystyczną Sołtysów 
Gminy Łagiewniki, która 
zaprezentowała przedsta-
wienie na podstawie wier-
sza Wiesława Drabika „Na 
podwórku”. W końcu zo-
baczyliśmy też i naszych 
milusińskich z przedszkola 
„Na Akacjowym Wzgórzu” 
oraz ze Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza 
w Jaźwinie. Młodzież wy-
patrywała sportowej grupy 
sztuki walki Muay-Thai Club 
Łagiewniki pod kierunkiem 
Przemka Łagody. Grupa za-
prezentowała bardzo widowi-
skowe, ale mało znane sztuki 
walki. Ciekawym projektem 
były również występy du-
etów śpiewających znane 
utwory. Utwory śpiewała 
nasza uzdolniona młodzież 
waz z członkami naszych 
chórów. Gwiazdą wieczo-
ru był Tomek Karolak wraz 

z zespołem, którego trzon 
tworzył Bartek Miecznikow-
ski, muzyk i kompozytor, 
współpracujący z wieloma 
prestiżowymi gwiazdami 
polskiej sceny muzycznej. 

Zespół Pączki w tłuszczu 
powstał z muzycznej pasji 
Tomka Karolaka, który już 
w serialu 39 i pół prezento-
wał swoje wokalne umiejęt-
ności wykonując utwór „Za-
biorę Cię”. Pierwszy singiel 
tego zespołu zatytułowany 
„Tylko bądź” ukazał się 1 lu-
tego 2013 roku i zapowiadał 
debiutancką płytę Pączków 
w tłuszczu. Od tamtej pory 
zespół zagrał mnóstwo kon-
certów w całej Polsce, nawią-
zując ze swoją publicznością 
niezwykłą nić porozumienia. 
Występ pomimo chłodnej 
i deszczowej pogody zgroma-
dził wielu sympatyków tego 
rodzaju muzyki. Dożynki 
zakończyła zabawa tanecz-
na w rytm muzyki zespołu 
KRAB.  Tadeusz Szot  

„Gazeta Wrocławska” 
ogłosiła plebiscyt na 
S o ł t y s a  R o k u  2 017 
i Sołectwo Roku 2017. 
Głosowanie podzielone 
zostało na dwa etapy. 
Pierwszy etap powiatowy 
rozpoczął się 18 sierpnia 
i zakończył 8 września. 

Głosowanie polegało na 
wysyłan iu SMS-ów 
na wybranego kan-
dydata. W każdym 
powiecie prowa-
dzone były od-
rębne głosowa-
nia na Sołtysa 
R o k u  i  S o -
łectwo Roku. 
Trzech sołty-
sów i trzy so-
łectwa z każ-
dego powiatu, 
które uzyska-
ły największą 
liczbę głosów 
w e t a p ie  p o -

wiatowym awansowało do 
etapu wojewódzkiego, któ-
ry rozpoczął się 11 września 
i trwał do 18 września. W eta-
pie wojewódzkim znalazło się 
78 sołtysów i 78 sołectw. Na 
zwycięzców czekały atrakcyj-
ne nagrody. 

Sołtys Wsi Oleszna Elż-
bieta Najdek zaję ła I I 

miejsce w powiecie 
dzierżoniowskim 
w plebiscycie „Ga-
z e t y  W r o c ł a w -
sk iej” SOŁTYS 

I SOŁECTWO 
R O K U  2 0 17 , 
a w etapie wo-
jewód z k i m X 
miejsce na 78 
konkurujących 
ze sobą sołty-
sów.

S e r d e cz n e 
g r a t u l u j e m y 

sukcesu!
Tadeusz Szot

Najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy powiatu dzier-
żoniowskiego wykonano 
w sołectwie Oleszna, który 
reprezentował nasz powiat 
na dożynkach wojewódz-
kich 3 września w Oborni-
kach Śląskich. 

Jak co roku konkurs ogło-
sił Wydział Edukacji i Kul-
tury Starostwa Powiatowego 
w Dzierżoniowie. Nagrody zaś 
zostały wręczone 29 sierpnia 
podczas sesji Rady Powiatu. 
Pierwsze miejsce zdobyło so-
łectwo Oleszna, drugie – so-
łectwo Sienice, a dwa równo-

rzędne trzecie miejsca komisja 
przyznała sołectwom w Kieł-
czynie i w Piławie Dolnej.

– Wieniec z Olesznej wy-
różniał się starannością wy-
konania. Tworzył spójną ca-
łość, urzekał swym pięknem 
i niezwykle przyciągał uwagę. 
Wspaniale zostały w nim wy-
korzystane suszone kwiaty, 
dzięki którym nabrał on barw 
– wyjaśnia Alicja Hromada, 
dyrektor Wydziału Edukacji 
i Kultury Starostwa Powiato-
wego w Dzierżoniowie, prze-
wodnicząca jury.

Konkurs był adresowany do 

mieszkańców sołectw z gmin 
naszego powiatu. Mieszkańcy 
mogli zgłaszać do konkursu 
jedynie tradycyjne wieńce do-
żynkowe wykonane w kształcie 
korony. Miały one być zrobione 

tylko z naturalnych materiałów. 
Nie mogły zawierać elementów 
plastiku, styropianu czy sztucz-
nych kwiatów.

Źródło: Starostwo  
Powiatowe w Dzierżoniowie

Tradycyjnie już od lat we 
wrześniu przy plebanii 
w Jaźwinie wspólnota pa-
rafii rzymskokatolickiej pw. 
Wniebowstąpienia Pań-
skiego organizuje Parafia-
dę. Tak było również w tym 
roku. 24 września – przy 
zachmurzonym niebie –  
rozpoczęła się na sali przy 
plebanii, aby później prze-
nieść się na podwórko. 

Stałymi punk tami tego 
spotkania jest wspólny śpiew, 
konkursy i spotkania przy 
biesiadnych stołach, licytacje 
i nagrody. Była strawa nie tyl-
ko dla ducha, ale i dla ciała. 
W salkach można było posilić 
się ciastem, pierogami, kiełbasą 
i szaszłykami. Były różne na-
poje z kawą i herbatą na czele. 

W Parafiadzie uczestniczyli 
strażacy z OSP Jaźwina oraz 
z OSP Ligota Wielka, dzieci, 
młodzież, mieszkańcy parafii 
i goście. Impreza tradycyjnie 
rozpoczęła się modlitwą a na-
stępnie na estradzie zagościła 
Schola Parafialna, którą kieru-
je Robert Wszół. Odbył się bar-
dzo ciekawy koncert naszych 
młodych gminnych talentów. 
Na trąbce grała Judyta Cen-
kier i Karol Wszół, a śpiewała 
Natalia Skibicka. Można było 
sprawdzić się w konkursie wie-
dzy biblijnej. Jedną z głównych 
nagród w konkursie otrzymał 
wójt Łagiewnik Janusz Szpot. 
Przed salą tańczyła grupa 

„fiTnezja” pod kierunkiem 
Iwony Wochnik z GOKBiS. 
Łagiewnicka Bielicka, czyli 
Teresa Bańkowska-Jendras 
dała świetny recital, którego 
tematem były „Jesienne róże”. 
Artystka była oklaskiwana i na 
bis przedstawiła swój własny 
program. 

Na sali odbył się koncert 
chóru Legato z Sienic pod kie-
runkiem Pauliny Pyckiej. Chó-
rzyści wykonali kilka znanych 
publiczności utworów. Na ko-
niec odbyła się licytacja, którą 
przeprowadził bardzo sprawnie 
przewodniczący Rady Gminy 
Łagiewniki Paweł Kondrakie-
wicz. 

Rada Parafialna wraz z pro-
boszczem księdzem prałatem 
Stanisławem Kucharskim, jak 
co roku zorganizowała piękną, 
rodzinną imprezę.

 Tadeusz Szot

1 października po raz siód-
my w Arboretum w Woj-
sławicach odbył się VII 
Śląski Festiwal Kapusty. 
W roku bieżącym posze-
rzony o Konkurs Piosenki 
Biesiadnej. 

Organizatorem było Arbo-
retum wraz ze Starostwem 
Powiatowym w Dzierżoniowie 
i Niemczańskim Ośrodkiem 
Kultury. Jedenaście drużyn ry-
walizowało w kiszeniu kapu-
sty. Prawie trzy tony kapusty 
zostało zakiszone w dużych 
beczkach. Można było popró-
bować kapusty, jak też napić się 
kapuścianego soku. Wiele stra-
ganów z lokalnymi wyrobami 
cieszyło się dużym zaintereso-
waniem. W konkursie piosenki 
biesiadnej zespoły wykonywa-
ły po trzy utwory, w tym jeden 
oczywiście o bohaterce dnia, 
czyli o kapuście.

Łagiewnicki GOKBiS zor-

ganizował wycieczkę auto-
busową do Wojsławic. Wśród 
wycieczkowiczów była Sabina 
Wochnik, która w konkursie 
szatkowania kapusty zaję-
ła III miejsce. W rywalizacji 
startowało kilkanaście osób 

a konkurs wymagał nie lada 
umiejętności. Pani Sabina go-
rąco dopingowana przez ła-
giewniczan w minutę nożem 
poszatkowała prawie 3 kg tego 
zdrowego warzywa. 

Tadeusz Szot

Odeszła nasza Koleżanka
W dniu 6 września 2017 roku po 
ciężkiej chorobie zmarła nasza 
koleżanka Anna Błądek. 

Ania u rodzi ła się 16 
marca 1959 w Borowie. 
W  1979 roku ukończyła 
Liceum Medyczne w Strze-
linie uzyskując dyplom pielę-
gniarki. Od 1979 roku do 1980 
pracowała w ZOZ Wrocław Krzy-
ki. Od 1981 do 1998 pracowała w Wiejskim Ośrodku 
Zdrowia w Pustkowie Wilczkowskim. Od 1998 roku 
pracowała w Ośrodku Zdrowia w Łagiewnikach. Była 
oddana swojej pracy, profesjonalnie i z zaangażowa-
niem wykonywała swoje obowiązki wobec pacjentów, 
nigdy nie odmówiła nikomu pomocy, z uśmiechem 
i cierpliwością wykonywała swoją prace. Zaszczepiła 
kilka pokoleń dzieci, które Ją pamiętają. 

Była dobrą koleżanką, można było na Nią liczyć 
w trudnych sytuacjach. 

Będzie nam Ciebie brakowało Aniu!

Pracownicy NZOZ Sp. z o.o w Łagiewnikach

Sabina Wochnik – mistrzyni  
w szatkowaniu!

Sołtys najdek z nagrodą!
W sobotę 16 września 
w Sienicach odbył się po 
raz szósty Turniej Sołectw 
o Puchar Wójta Gminy Ła-
giewniki. 
Pomimo nie naj lepszej 
pogody w szranki stanęły 
cztery zespoły zawodników 
z Łagiewnik, Sieniawki, 
Stoszowa i Sienic. Orga-
nizatorzy zadbali o bardzo 
c iekawe i urozmaicone 
konkurencje. Nie tylko dla 
ducha było, ale też i dla 
ciała. Były więc grochówka 
i bigos a’la Stasiek, karkó-
weczka i kiełbaska, kawa, 
herbata i ciasto, które bar-
dzo szybko znikło. Do picia 
oprócz wspomnianych na-
pojów musiały być i inne, 
co było widać po niektó-
rych biesiadnikach. Oprócz 
konkurencji sprawnościo-
wych drużyn sołectw  duże 
zainteresowanie budziły 

w ys tępy  p r zedszko la -
ków, młodzieży szkolnej, 
Oli Czop, duetu Pauliny 
z Zuzią. Słowa uznania 
należą się organizatorom 
paniom i panu z GOKBiS, 
sołectwu Sienice na czele 
z sołtysem Sienic, straża-
kom z OSP Sienice oraz 
paniom i panom za ladami 

Coś dla ciała, coś dla ducha

i przy kuchni. Turniej wy-
grała drużyna z Sieniaw-
ki, druga była drużyna 
z Łagiewnik a trzecia ze 
Stoszowa. Organizatorem 
następnego turnieju bę-
dzie GOKBiS. 
Gratuluję zawodnikom, 
a organizatorom dziękuję 
za świetną imprezę. TSz

Plon nieśliśmy, Plon
Dziękowaliśmy za tegoroczne zbiory

Nietuzinkowo
Amatorska Grupa Artystycz-
na Sołtysów zaprezentowała 
przedstawienie „Na podwór-
ku”, oparte na tekście wiersza 
Wiesława Drabika. Modyfika-
torką tekstów jest nasza ar-
tystka – Alina Kuźniecowska, 
oprawę muzyczną wsparła 
muzyk Paulina Pycka, uzu-
pełniając skład aktorskich soł-
tysów wraz z Aliną Zamęcką, 
animatorką kultury GOKBiS. 
Głównymi autorkami strojów 
są Alina Kuźniecowska oraz 
Aneta Chabielska przy współ-
udziale naszych szanownych 
Aktorów – Sołtysek i Sołtysów 
z gminy Łagiewniki

Najpiękniejsze wieńce 
dożynkowe z Olesznej  
i Sienic



6 7www.lagiewniki.plwww.lagiewniki.pl październik 2017 październik 2017Kurier ŁagiewnicKi Kurier ŁagiewnicKi

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łagiewnikach 7 października 
obchodziła jubileusz 70-lecia 
swojego powstania. 

Takie 
pięknie 
urodziny! go PSP w Dzierżoniowie 

bryg. Bogdana Najdka, 
prezesa ZOP ZOSP RP 
w Dzierżoniowie – dh. 
Dariusza Gortycha, 
przedstawiciela Ko-
mendy Powiatowej 
PSP w Dzierżonio-
wie – kpt. Krzyszto-
fa Kota, ks. kanonika 
Grzegorza Staniewskie-
go, sołtysa Łagiewnik 
Ewy Lis. Wyjątkowym 
gościem tej wyjątkowej uro-
czystości był nasz najstarszy 
honorowy strażak dh Juliana 
Pabiana. I oczywiście nie za-
brakło urodzinowych życzeń. 

Niespodziankę zrobiła nasza 
łagiewnicka Bielicka’, czyli Te-
resa Bańkowska-Jendras. Na 
koniec oficjalnych wystąpień 
przeczytała swój wiersz, któ-
ry specjalnie napisała na ten 
właśnie jubileusz. Uroczysty 
obiad, „sto lat” dla jubilatów, 
„wystrzałowy” tort oraz tra-
dycyjna zabawa strażacka –to 
były następne punkty uroczy-
stości.  Tadeusz Szot

„Kręci mnie bezpieczeń-
stwo przez cały rok szkol-
ny” to ogólnopolska akcja 
informacyjno-edukacyjna 
kierowana w szczególno-
ści do dzieci i młodzieży, 
gdzie głównym celem jest 
propagowanie właściwe-
go zachowania w rożnych 
miejscach i sytuacjach. 

Od począ t k u w r ześn ia 
dzielnicowi z Posterunku Po-
licji w Łagiewnikach orga-
nizują spotkania w szkołach 
i przedszkolach. Najczęściej 
poruszane są tematy dotyczą-
ce bezpiecznej drogi do szko-
ły, zachowanie wobec obcych 
osób, prawa i obowiązki rowe-
rzysty, udzielanie pierwszej 
pomocy, numery alarmowe 
itp. 

Dzielnicowi przypominają 
i zachęcają również do korzy-
stania z Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa (KMZB) 
znajdującej się na stronie inter-
netowej Komendy Głównej Po-
licji (www.policja.pl), na której 
w bardzo prosty sposób można 
dokonać zgłoszenia wykrocze-
nia lub innych zagrożeń. 

Zgłoszenia można również 
dokonać na numery służbowe 
dzielnicowych: asp. Krzysztof 

Mikłaszewski – 797 306 219, 
mł. asp. Wojciech Kosko – 797 
306 218. Analizując sygnały 
i uwagi mieszkańców gminy 
oraz zgłoszenia zamieszczone 
na KMZB dzielnicowi okre-
ślają miejsca w swoich podle-
głych rejonach, które są objęte 
szczególnym nadzorem przez 
okres 6 miesięcy. Są to tzw. 
działania priorytetowe, pole-
gające na wzmożonych i re-

gularnych kontrolach w celu 
wyeliminowania lub ograni-
czenia popełniania zgłoszo-
nych wykroczeń. W chwili 
obecnej wzmożoną kontrolą 
i nadzorem objęty jest rejon 
przyległy do jednego ze skle-
pów w Olesznej oraz parku 
i placu zabaw w Łagiewni-
kach. Zwracamy się z prośbą 
o przekazywanie wszelkich 
uwag bądź informacji o miej-

scach, zdarzeniach i proble-
mach, którymi mogliby się za-
jąc dzielnicowi w przyszłości. 

Informacje te można prze-
kazywać drogą telefoniczną na 
podane wyżej telefony, droga 
emaliową (dzielnicowy.11@
dzierzoniow.wr.policja.gov.pl – 
asp. Krzysztof Mikłaszewski, 
dzielnicowy.10@dzierzoniow.
wr.policja.gov.pl – mł. asp. 
Wojciech Kosko).

Kręci mnie bezpieczeństwo 
przez cały rok szkolny 20 września uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Olesz-
nej wraz z opiekunami wy-
brali się do największego 
w Polsce Rodzinnego Par-
ku Rozrywki w Zatorze. 

Mimo że EnergyLandia po-
witała ich niesprzyjającą pogo-
dą, to przez cały dzień świetnie 
się bawili nie szczędząc sił, 
energii i.... głosu. Wielką po-
pularnością cieszyła się strefa 

ekstremalna – Mayan, Dragon 
Roller Coaster i Formuła 1, 
w której mogli chociaż przez 
chwilę poczuć się jak Robert 
Kubica – pędząc z prędkością 
100 km/h. Niekiedy trzeba było 
wykazać się wielką odwagą 
oraz pokonać własne słabości. 
Strach mieszał się z ogromną 
radością, dlatego wrażenia z 
wycieczki z pewnością będą 
niezapomniane. Aż żal było 
opuszczać to miejsce...  JK

Uroczystości rozpoczęły 
się w kościele Matki 
Boskiej Częstochow-

skiej uroczystą mszą świętą 
odprawioną przez ks. probosz-
cza Grzegorza Staniewskiego. 
Obok ołtarza stanęły poczty 
sztandarowe Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gminy Ła-
giewniki. 

Kościół zapełnili strażacy, 
goście i mieszkańcy. Z ko-
ścioła jubilaci i goście przeszli 
do restauracji, gdzie odbyła 
się oficjalna część uroczysto-

ści 70-lecia OSP Łagiewniki. 
Z upoważnienia Zarządu OSP 
Łagiewniki uroczystość otwo-
rzył Komendant Gminny dh 
Tadeusz Szot. Po powitaniu 
strażaków świętujących 70-le-
cie oraz przedstawicieli jed-
nostek OSP z Ligoty Wielkiej, 
Jaźwiny, Sienic przywitano po-
zostałych gości, wśród których 
oczywiście nie mogło zabrak-
nąć wójta Janusza Szpota, prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Pawła Kondrakiewicza, zastęp-
cy Komendanta Powiatowe-

Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek publicz-
nych. Priorytet 1

Miło nam poinformować, że 
nasz wniosek o udzielenie do-
finansowania na zakup nowo-
ści wydawniczych do bibliotek 
publicznych ze środków finan-
sowych przez ministra kultury                                        
i dziedzictwa narodowego 
pochod zących z bud żet u 
państwa został pozytywnie 
rozpatrzony. Oznacza to, iż 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łagiewnikach i jej  filie  po 
raz kolejny może uczestniczyć 
w wieloletnim programie „Na-
rodowy Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” Priorytet 1 – 
Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych.  
Wartość pozyskanej dotacji to 
6 200, 00 zł.  

W związku z powyższym, 
w celu realizacji zadania w naj-
bliższym czasie dokonamy za-
kupów nowości wydawniczych, 
książek, które zwiększą naszą 
ofertę czytelniczą dla użytkow-
ników biblioteki, uatrakcyjnią 
księgozbiór. Zakup zostanie 
zrealizowany ze środków fi-
nansowych ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego 
w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa. 
Udział w programie zapewnia 
stały dopływ nowych pozycji 
wydawniczych w naszej insty-
tucji i jej filiach. Jednocześnie 
informujemy, iż systematycz-
nie zachęcamy do zgłaszania 
swoich potrzeb czytelniczych, 
propozycji wobec aktualnej 
oferty nowości wydawniczych, 
zasobów biblioteki.

Dotacja dla Biblioteki  
w Łagiewnikach

Wycieczka do energy-
landii – Brawo my!

Gminna Biblioteka Publicz-
na również po wakacjach 
kontynuuje cykl spotkań 
w Dyskusyjnym Klubie 
Filmowym i Globtrotera 
dzisiaj EDUKACJA GLO-
BALNA pod tytułem „Gha-
na – unikatowy „afrykański 
tygrys”. 

Trochę przekorna nazwa, bo 
w Ghanie nie występują tygry-
sy, ale ten kraj rozwija się bar-
dzo szybko, można powiedzieć, 
że wręcz drapieżnie. Takim 
właśnie państwem jest Ghana, 
która sukcesywnie wychodzi 
ze skrajnego ubóstwa i jest 
uznawana za jeden ze stabil-
niejszych i bardziej pokojowo 
nastawionych krajów afrykań-
skich. 

Uczniowie klasy trzeciej 
poznali warunki w jakich 
mieszkają i uczą się dzieci w 
ich wieku oraz jak się bawią 
np. w grę Fa ma Anka a tua 
me ka (w języku asante) „za-
płać pomarańczami”, która 
polega na ułożeniu piramidy z 
pomarańczy i zburzeniu jej za 
pomocą również pomarańczy, 
trochę podobna do naszej za-
bawy w kręgle lub Da Ga (w 
języku asante) „wąż i małpki”. 
Dzieci obejrzały również film 
o tym, jak Polska Fundacja 
Dzieci Afryki budowała szko-
lę w Bundoli małej wiosce nad 
Zatoką Gwinejską, w miejscu, 
gdzie nie ma  dostępu nawet do 
wody pitnej, prądu. 

W. W.

Spotkanie z tygrysem Koncert A Capriccio 
z Sobótki
 – Inspiracją do stworze-
nia programu stał się wy-
jazd chóru „Canzona” na 
Międzynarodowy Festiwal 
Chórów Żeńskich w Tar-
govishte w Bułgarii, do 
udziału w którym niezbęd-
ne, zgodnie z regulaminem, 
było przygotowanie m.in. 
repertuaru cerkiewnego. 

– To wyzwanie kosztowało 
nas pół roku przygotowań. Pod-
czas organizowanego koncertu 
chciałyśmy przedstawić efekty 
naszej pracy. Kolejne inspiracje 
to wynik współpracy z panem 
Wojciechem Magnuckim i ze-
społem wokalnym „A Capric-
cio” – mówi Paulina Pycka. 

Zaprezentowany program 
zachwycił różnorodnością. Od-
bierał mowę, rozweselał serce, 
kolokwialnie „stawiał włoski 

na rękach”. Publiczność, liczna 
i uważna, pięknie dziękowała 
swoją uwagą i oklaskami. – 
Dawno nie byłam na tak pięk-
nym koncercie, koncercie ludzi 
z pasją, ludzi którzy realizują 
swoje marzenia bogacąc siebie 
i swoich odbiorców – komen-
tuje Izabela Beno, dyrektorka 
GOKBiS w Łagiewnikach. 

Szczególne podziękowa-
nia kierujmy do uczestników 
koncertu, których obecność 
była wyjątkowym uznaniem 
dla organizatorów. Ukłony za 
współorganizację wydarzenia 
należą się również Paulinie 
Pycce, Alinie Zamęckiej, Woj-
ciechowi Magnuckiemu oraz 
gospodarzowi miejsca, w któ-
rym odbył się koncert – księ-
dzu proboszczowi Markowi 
Mielczarkowi.

Na wniosek Urzędu Gmi-
ny Łagiewniki Dolnoślą-
ski Oddział Regionalny 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
we Wrocławiu przekazał 
na rzecz Gminy Łagiew-
niki 15 zestawów kompu-
terowych. 
6 października Zastępca 
Dyrektora Oddziału Re-
gionalnego pani Wiesława 
Gawior przekazała kompu-
tery dla Gminy. Komputery 

odebrał sekretarz Gminy 
Łagiewniki pan Andrzej 
Z ł omek.  13 zestawów 
komputerowych przeka-
zanych zostanie do świe-
tlic wiejskich, w których 
prowadzone są zajęcia 
socjoterapeutyczne oraz 
dla OSP Ligota Wielka 
i OSP Oleszna. Dziękuje-
my Agencji za komputery 
i zapewniamy, ze zostaną 
dobrze wykorzystane.
Tadeusz Szot 

Komputery dla świetlic

70 lat na straży 
bezpieczeństwa ludzi  
i dobytku

Poznaj  
naszą  
historię 
Ochotnicza Straż Pożarna 
Łagiewniki założona została 
w roku 1947 tuż po zasiedle-
niu miejscowości przez miesz-
kańców polskich. Pierwszą 
siedzibą OSP było pomiesz-
czenie przy ul. Jedności Naro-
dowej (w miejscu dzisiejszego 
warsztatu samochodowego), 
gdzie odnaleziono i doprowa-
dzono do gotowości bojowej 
samochód firmy „Bedford” na 
drewnianych masywnych ob-
ręczach. Sprzętem gaśniczym 
była motopompa „Leopolda” 
i poniemiecka pompa jedno-
cylindrowa wraz z wężami 
gaśniczymi. 

W nagrodę za ak tywny 

udział w akcjach gaśniczych 
i zawodach, jednostka wypo-
sażona została w 1964 roku 
w samochód pożarniczy Star 
21 z autopompą. Sukcesyw-
nie wzrastała liczba sprzętu 
i wyposażenia w OSP. Ko-
lejne miejsce, w którym OSP 
funkcjonowało to garaż przy 
ul. Kłodzkiej w pobliżu ple-
bani oraz wieża do suszenia 
węży strażacki na obecnym 
podwórku w pobliżu kościo-
ła św. Józefa. Koniecznością 
okazała się rozbudowa remizy. 
W roku 1970 rozpoczęto budo-
wę nowej remizy i po pokona-
niu wielu przeszkód i trudno-
ści w 1973 roku nastąpiło jej 
otwarcie. W dowód uznania za 
udział w wielu akcjach gaśni-
czych takich jak pożar maga-
zynów zbożowych w Kondra-
towiczach czy też zabudowań 
gospodarczo – mieszkalnych 
w Pustkowie Wilczkowicki 
i Suchowicach Ochotnicza 
Straż Pożarna Łagiewniki 
otrzymała samochody pożar-
nicze: GBM Star 29 i Żuk.

W 1992 roku jednostka zo-
stała włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśni-
czego. Lata 90. i 2000 to czas 
doposażenia jednostki w sprzęt 
oraz nowe formy szkolenia ra-
towniczego. Straż przestaje być 
jednostką służącą do gaszenia 
pożarów, ale staje się też jed-
nostką ratowniczą. Coraz wię-
cej zdarzeń na drogach i sytu-
acji związanych ze zmianami 
klimatycznymi jak powodzie, 
wichury czy śnieżyce. W 1999 
roku zostaje zakupiony samo-
chód pożarniczy Jelcz z likwi-
dowanej w dzierżoniowskiej 
DIORZE jednostki pożarni-
czej. Zamontowany zostaje 
system selektywnego wywoła-
nia pozwalający na wywołanie 
OSP do działań drogą radiową 
z Powiatowego Stanowiska 
Kierowania w Państwowej 
Straży Pożarnej w Dzierżo-
niowie. Jednostka zostaje do-
posażona w taki sprzęt jak pi-
larki do drewna, betonu i stali, 
maszt oświetleniowy, 10-me-
t rowa drabina sięgająca 3. 

piętra, zestaw do ratownictwa 
medycznego PSP R-1, dwie de-
ski ortopedyczne do transportu 
rannych, powietrzne aparaty 
oddechowe, wyposażenie ta-
kie jak radiostację, mundury 
i buty. Jednostka otrzymała 
też hydrauliczny zestaw do ra-
townictwa technicznego typu 
COMBI.

Łagiewniccy strażacy od 
ostatniego jubileuszu 60-le-
cia pozyskali wiele sprzętu, 
umundurowania i wyposaże-
nia. W 2008 roku Gmina Ła-
giewniki zakupiła dostawczy 
samochód Mercedes, który 
przy wielkim zaangażowaniu 
strażaków, wydatnej pomocy 
KP PSP w Dzierżoniowie oraz 
Zakładu Usług Komunalnych 
został przystosowany i zare-
jestrowany, jako samochód 
do ratownictwa drogowego. 
W 2009 roku został zakupiony 
przez Gminę sprzęt hydraulicz-
ny do ratownictwa techniczne-
go a użytkowany dotychczas 
mniejszy zestaw COMBI zo-
stał przekazany do OSP Sie-

nice. Po rocznych staraniach 
23 kwietnia 2013 r. w remizie 
OSP Łagiewniki staje ciężki 
samochód pożarniczy JELCZ 
z PSP Dzierżoniów. Użytko-
wany dotychczas i sprawny 
Star został przekazany do OSP 
Jaźwina. Zakupione zostały 
sanie lodowe i przyczepka, na 
której są wożone, nowe apa-
raty oddechowe czy ochronne 
kombinezony do walki z osami 
i szerszeniami.

Dzisiejsi strażacy to wyszko-
leni wszechstronnie druhowie 
potraf iący nie tylko gasić 
pożary, ale również ratować 
życie ludzkie nie tylko w wy-
padkach drogowych. Pomagają 
w potrzebie pogotowiu ratun-
kowemu czy policji. Sami są 
gotowi nieść pomoc każdemu 
potrzebującemu, którego przy-
kładem może być dh Mariusz 
Kubiak, będący świadkiem 
zdarzenia, jak w samochodzie 
kierowca stracił przytomność 
a On wraz z przechodzącą 
obok pielęgniarką Małgorzatą 
Jatczak przywrócili funkcje 

życiowe naszemu mieszkań-
cowi. W ostatnich latach OSP 
Łagiewniki utworzyło Mło-
dzieżową Drużynę Pożarniczą, 
z której to już trzech członów 
jest pełnoprawnymi ratownika-
mi po ukończonym przeszko-
leniu. Zgłasza się coraz więcej 
młodzieży chętnej do pozna-
wania tajników strażackich. 

Przez wiele lat ze strażą 
związani byli i służyli w OSP 
Łagiewniki tacy druhowie jak 
Gerhard Klimczyk, Władysław 
Horak, Henryk Kubiak czy 
wieloletni jej prezes dh Stefan 
Kubiak. Przez lata z ramienia 
Urzędu Gminy ze strażami 
współpracowali: dh Wiesław 
Ciećwierz, Ryszard Drejko, mjr 
poż. Jerzy Walczyk i obecnie 
od 20 lat Tadeusz Szot. 

Ochotniczą Strażą Pożarną 
kieruje wybrany w 2016 roku 
zarząd w składzie: prezes Ra-
fał Hołyński, naczelnik – Sła-
womir Kubiak, z-ca naczelnika 
Marek Kubiak, sekretarz Ma-
riusz Kubiak, skarbnik Anna 
Dębowska.
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świętowaliśmy 
Dzień Papieski

Dnia  12 pa źd z ie r n ika 
w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II  w Łagiewni-
kach odbyło się uroczyste 
przyjęcie w poczet spo-
łeczności szkolnej uczniów 
klas pierwszych. 

Uczniowie wystąpili w mon-
tażu słowno-muzycznym „Wy-
ruszamy w podróż po wiedzę”, 
przygotowanym przez wycho-
wawczynie – Jolantę Paluszkie-
wicz i Annę Fuszarę, a poprze-
dzonym występem tanecznym 
dziewczynek z koła tanecznego 
pod kierownictwem Anny Fu-
szary, Joanny Tkacz i Joanny 
Kwiędacz. 

Dzieci w obecności zapro-
szonych gości, przedstawicieli 
władz, dyrekcji, nauczycieli, 
rodziców, a także babć i dziad-
ków, złożyły uroczyste ślubo-
wanie. Następnie przez dyrek-
tor Mariolę Początek zostały 
pasowane na pełnoprawnych 
członków społeczności szkol-
nej. Otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, ufundowane przez 
Radę Rodziców i pamiątki pa-
sowania przygotowane przez 
rodziców pierwszaków. Zosta-
ły również przyjęte do grona 
oszczędzających w SKO. Krót-
kie przedstawienie o oszczę-
dzaniu przygotowała pani 

Halina Szczerba. Dzieci otrzy-
mały książeczki SKO i upo-
minki z rąk przedstawiciela 
Banku Spółdzielczego w Ko-
bierzycach. 

Uroczystość zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem, przy-
gotowanym przez rodziców 
pierwszoklasistów. Zarówno 
występ dzieci, które pięknie za-
prezentowały się podczas śpie-

wu i recytacji, jak też wystrój 
sali i gromkie brawa zaproszo-
nych gości mogą zaświadczyć 
o udanym przebiegu uroczysto-
ści i należy tylko mieć nadzie-
ję, że złożone przyrzeczenie 
pierwszoklasistów znajdzie od-
zwierciedlenie w ich codzien-
nej postawie dziecka, ucznia 
i Polaka.

Jolanta Paluszkiewicz 

Już po raz drugi Szko-
ła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Łagiewnikach 
zorganizowała wystawę 
prac plastycznych w Ku-
ratorium Oświaty we Wro-
cławiu. 
W ubiegłym roku tematyka 
wystawy dotyczyła święta 
11 Listopada, w tym roku 
Dnia Edukacji Narodowej. 
W szkole został zorganizo-
wany konkurs plastyczny, 
a wszystkie prace zostały 
wykorzystane do dekoracji. 
Konkurs i wystawę zorga-
nizowały Jolanta Palusz-
kiewicz, Joanna Kwiędacz 
i Gizela Wochnik.

Uczniowie o nauczycielach

Pierwszy krok  
do dorosłości

Zostaliśmy zaproszeni 
do Kurii Świdnickiej, 
gdzie w obecności księ-

dza biskupa Adama Bałabu-
cha, księdza dyrektora Marka 
Korgula, księdza Damiana 
Mroczkowskiego, dyrektor 
Marioli Początek oraz zapro-
szonych gości z Dolnośląskie-
go Kuratorium Oświaty, jak 
i delegacji Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II, przedstawiliśmy 
montaż słowno–muzyczny pt. 
„Miejcie nadzieję”. 

16 października to dzień, 
w którym cały świat usłyszał: 
„Habemus papam”, mamy pa-
pieża. Tymi słowami rozpoczął 
przedstawienie Oskar Kraw-
czyk, następnie Roksana Gaj-
da zwróciła się do słuchaczy: 
„Każdego roku w Polsce od 
17 lat przeżywamy Dzień Pa-
pieski, który jest dniem mo-
dlitwy za Kościół i za papieża. 
Dziś nie ma go już pośród nas, 
ale żywa jest pamięć o nim 
i o Jego słowach. W tej wy-
jątkowej chwili chcielibyśmy 

przybliżyć nauczanie papieża 
Polaka, zatem za świętym Ja-
nem Pawłem II idźmy naprzód 
z nadzieją.” 

Dla nas pokolenia Jana Paw-
ła II bardzo żywa jest nauka 
naszego Ojca Świętego, dlate-
go tym bardziej cieszymy się, 
że mogliśmy reprezentować 
naszą szkołę jak i środowisko 
lokalne oraz przybliżyć postać 
papieża i wciąż aktualne w dzi-
siejszym świecie jego Słowa. 
 Liliana Mróz 

„Idźmy naprzód z nadzieją” to ha-
sło tegorocznego Dnia Papieskiego. 
Z tej okazji 8 października uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
z oddziałami Gimnazjum uczestniczyli 
w obchodach Dnia Papieskiego przed 
znakomitą publicznością. 

Dzieci 
pamiątkowe 
dyplomy, 
ufundowane 
przez Radę 
Rodziców

W przedstawieniu 
udział wzięli
Oskar Krawczyk, Roksana 
Gajda, Barbara Charczyńska, 
Weronika Krzos, Natalia Char-
czyńska, Natalia Kołodziej, 
Adam Juraszek, Dorota Gra-
bowska, Kinga Korkuś, Olga 
Gargulińska, Daria Pepryk, 
Wiktoria Mazur, Natalia Trela, 
Oliwia Idzi, Maja Krawczyk, 
Zuzanna Kwiędacz, Natalia 
Mazur, Emilia Tomkiewicz, 
Patrycja Koślacz, Maja Sta-
szowian, Amelia Szczepanik, 
Cichosz Ola, Wiktoria Janu-
lewicz, Roksana Bednarek, 
Natalia Bykowska, Paulina 
Krukar. Uczniów do przedsta-
wienia przygotowały Lliliana 
Mróz, Joanna Kwiędacz i Wio-
letta Patyk.  


