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Pomaganie?

To dziecinnie proste!

„Pomaganie? To dziecinnie proste!”
– oto przesłanie 27. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się
13 stycznia 2019 roku. Młodzież i dzieci kwestowały
od wczesnych godzin rannych, w GOK-u zabawy
nie miały końca.

C

elem tegorocznej zbiórki
jest zakup nowoczesnego
sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami
II oraz III stopnia referencyjności,
czyli takie, które mogą dokonać
specjalistycznej diagnozy oraz
udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce
funkcjonuje dziś blisko 50 takich
szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie
ważne jest nowoczesne, spełniają-

ce najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze
możliwości diagnozy i leczenia
najtrudniejszych przypadków.
W Gminie Łagiewniki, jak co
roku, Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Gminnym Ośrodku
Kultury, Bibliotek i Sportu, gdzie
- bez nutki fałszu - od lat dyryguje
nią hm Ryszard Gacek.
Tradycyjnie już organizacją
imprezy zajął się Hufiec ZHP
Łagiewniki i GOKBiS. Młodzież
i dzieci kwestowały od wczesnych

godzin porannych w całej
gminie Łagiewniki.
W s a l i z a d ob r owol n ą
wpłatę do puszki można było
poczęstować się pysznym ciastem, kawą i herbatą. Z wielką
niecierpliwością wyglądano
najmłodszych artystów z Przedszkola „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach. W oczekiwaniu można było podziwiać
motocykl Harley-Davidson (model wojskowy), który wystawił
pasjonat motoryzacji Mirosław
Jaworski. 
Czytaj na str. 3
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„Babie Lato” kolęduje

Co roku w okresie poświątecznym członkowie Klubu Seniora „Babie
Lato” w Łagiewnikach spotykają się na wspólnym śpiewaniu kolęd.
17 stycznia uczestnicy zebrali się nie tylko na tradycyjnym spotkaniu
muzycznym, mieli też okazję bliższego poznania nowo wybranej władzy.

W

wieczorze ud ział
wzięli: wójt Łagiewnik Jarosław Tyniec,
zastępca wójta Jacek Mikus,
przewodnicząca Rady Gminy
Dobromiła Szachniewicz, radny Piotr Adam Tadeusiak, p.o.
dyrektora GOKBiS Wioleta
Wawrzyniak, z ramienia ZHP
hm Ryszard Gacek, przewodnik Przemysław Kucharek oraz
dyrygentka chórów Canzona
i Legato Paulina Pycka.
Po przedstawieniu gości
i zarządu klubu przez szefową
Elżbietę Kuczyńską nastąpiła
najbardziej oczekiwana
część spotkania, tj. degustacja postawionych
na stołach specjałów.
By zebrać sił y do
wspólnego śpiewu,
należało się pożywić i odpowiednio
nawilżyć gardło. Na
pierwszy ogień poszła zupa grzybowa,
a później różnorakie
pierogi, sałatki, śledzie,
cały zestaw ciast o nazwie
„Okrągłe boczki”, kawa, herbata i inne jeszcze ciekawsze
napitki.
Posileni goście chętnie przystąpili do śpiewania kolęd.
Ściągi z kolędami dyskretnie
przekazała wszystkim chętnym Ania Filińska. Pierwsze
akordy kolęd na akordeonie
podała Paulina Pycka. Wszyscy śpiewali kolędy głosem tak

mocnym, na jaki tylko było ich
stać. Kolędy brzmiały donośnie, bo sala była wypełniona
zebranymi do granic możliwości. W przerwie kolędę a capella dla nieobecnych zaśpiewała
Teresa Bańkowska-Jendras,
co stworzyło okazję do wspo-

mnienia klubowiczów, którzy
odeszli. Jak bardzo takie spotkania są potrzebne - o tym
przekona się każdy, kto w nich
uczestniczy.
Klubowicze liczą na pomoc
wójta w pozyskaniu większego pomieszczenia, bo klub się
bardzo rozrasta. Jak mówi pani
Ela, musiała z mężem losować,
kto pójdzie na kolędowanie,

Mistrzowie dekoracji
Rozstrzygnięto III edycję
konkursu świątecznego
na najładniej przystrojone
i oświetlone domostwo
w Sieniawce oraz Mniowicach. Nagrody rozdano
podczas corocznego spotkania noworocznego Towarzystwa Świętojańskiego Sieniawka.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – Rodzina Tokarskich
II miejsce – Rodzina Furman
III miejsce – Rodzina Madejskich.
Wyróżnienia: Rodzina Kondryc, Rodzina Milnerowicz,
Rodzina Kaczmarek, Państwo
Halina Borowska i Zbigniew
Pasierbiak.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy sponsorom za ufundowanie
nagród: Fotograf K-Motion,

Shell Dzierżoniów, PHU Sawox s.c. Teresa i Andrzej
Wójcik Dzierżoniów, Kuchnie
z drewna Jerzy Hul Uciechów,
Marta i Adam Kapłon, Beata
i Waldemar Wuczyńscy, Małgorzata i Andrzej Wuczyńscy, Anna Kędra.
Towarzystwo
Świętojańskie
Sieniawka
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bo miejsca było mało (choć
wynik losowania można było
z góry przewidzieć…). Spotkanie w bardzo miłej atmosferze
trwało do późnych godzin wieczornych. Ja osobiście jestem
bardzo wdzięczny klubowiczom, że również mogłem być
razem z Nimi i utrwalić te miłe
chwile na taśmie filmowej.
Tadeusz Szot
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Za ciężki plecak
Szacuje się, że ból kręgosłupa dotyka 56 procent
uczniów szkół podstawowych i najczęściej dotyczy odcinka szyjnego oraz
lędźwiowego. Eksperci
stwierdzili również, że zbyt
duże obciążenie plecakiem
oraz jego nieprawidłowe
noszenie, np. na jednym
ramieniu, może prowadzić
do deformacji kręgosłupa, a ryzyko takie wzrasta
wraz ze zwiększeniem ciężaru.
Noszenie zbyt ciężkich plecaków szkolnych może przyczynić się do powstawania bólu
kręgosłupa u dzieci oraz dolegliwości bólowych kręgosłupa
w wieku dojrzałym. Plecak
o ciężarze 7,5-15 proc. masy
ciała dziecka nie wpływa istotnie na organizm. Natomiast
zwiększenie ciężaru plecaka
do 20 proc. masy ciała dziecka
powoduje nieprawidłowe pochylenie ciała ku przodowi.

Można zapobiegać bólom
kręgosłupa i wadom postawy
poprzez przestrzeganie prostych zasad:
d Górna krawędź plecaka powinna znajdować się na wysokości ramion dziecka.
d Plecak rozmiarem powinien
być niewiele szerszy niż plecy dziecka.
d Szelki powinny być jak najszersze oraz regulowane.
d D olna k rawędź powinna
opierać się na talerzach biodrowych.
d Część lędźwiowa powinna
być wyprofilowana w odcinku lędźwiowym.
d Plecak powinien mieć przegrody pozwalające na rów-

nomierne rozłożenie ciężaru
w nim się znajdującego.
d Najcięższe rzeczy powinny
być umieszczone jak najbliżej pleców i środka ciężkości
ciała.
d Ciężar plecaka powinien zawierać się w przedziale od
7,5 do 15 proc. masy ciała
dziecka.
W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 uczestniczyliśmy
w akcji dotyczącej zmniejszenia ciężarów szkolnych plecaków uczniów. W ramach tej
akcji przeprowadzono następujące działania: ważenie plecaków, pogadanki pielęgniarki
szkolnej z uczniami klas I-III,
stworzenie plakatów i gazetek
przez uczniów klas starszych
uświadamiających zagrożenia
wynikające z noszenia za ciężkich plecaków.
Organizacja pracy naszej
szkoły pozwala na pozostawianie części przyborów szkolnych
i podręczników w szaf kach
uczniowskich. Dużą rolę odgrywają w tym zakresie również rodzice.
Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczniowie łagiewnickich szkół na podium
Z poezją na ustach

Człowiek wobec wolności. IX spotkanie z poezją
polską „Od Baczyńskiego do 2018” – taki tytuł
n o si ł ko n ku r s r e cy t a t o r s k i z o r g a n i z ow a ny
przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną
im. Kr z ysz tofa Kamila
Baczyńskiego w Dzierżoniowie, który odbył się
8 grudnia 2018 r.
Naszą gminę reprezentowali
uczniowie klas gimnazjalnych
Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach: Basia Charczyńska z kl. III b oraz Oskar Krawczyk z kl. III a, który zajął III
miejsce.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej można było wysłuchać
wielu młodych miłośników poezji. Basia deklamowała utwory K.K. Baczyńskiego i Marka
Grechuty pt. „Wolność”. Oskar
natomiast recytował wiersz
K.K. Baczyńskiego „Byłeś jak
wielkie, stare drzewo” oraz Janusza Kofty „W moim domu”.
Gratulujemy naszym gimnazjalistom!
Alina Kowalska
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Brąz
trzecioklasistów
13 grudnia 2018 r. odbyła
się już osiemnasta edycja
powiatowego konkursu języka niemieckiego DACH,
który został zorganizowany w Społecznej Szkole
Podstawowej STO w Bielawie.
Wśród uczestników nie mogło zabraknąć uczniów Szkoły Podstawowej z Łagiewnik,
trzecioklasistów z klas gimnazjalnych: Barbary Charczyńskiej, Wiktorii Mazur oraz
Oskara Krawczyka.
Konkurs sprawdzał zarówno

znajomość języka niemieckiego, jak i wiedzę realioznawczą
o krajach niemieckojęzycznych.
Test obejmował obszerny zakres z różnych dziedzin: historii, geografii, kultury, sportu,
polityki oraz obyczajów narodowych.
Uczniowie reprezentujący
łagiewnicką szkołę wykazali
się dużą wiedzą, zajęli trzecie
miejsce jako drużyna. To bardzo dobry wynik, zważywszy
na fakt, iż Basia, Wiktoria
i Oskar współzawodniczyli
z uczniami z Bielawy, Dzierżoniowa i Niemczy. Gratulujemy!
Renata Żygadło

egoroczny prog ram
młodych artystów był
bardzo bogaty. Zobaczyliśmy ciekawe układy taneczne, słuchaliśmy piosenek
i kolęd. Występy dzieci zostały przyjęte owacyjnie. Słowa
uznania należą się paniom
wychowawczyniom naszych
milusińskich za ogrom pracy włożony w przygotowanie dzieci do występów. Po
przedstawieniu przedszkolaków upust swojemu temperamentowi dał główny dyrygent
dh Ryszard Gacek. Licytację
prowadził z taką werwą, że licytujący nie zawsze wiedzieli,
co licytują. Ważna była kasa
w puszce. Jak co roku, stoły
z przedmiotami do licytacji
uginały się dzięki naszym niezawodnym sponsorom, takim
jak: JAŚMA Jan Jakubowski,
ZAMEH Irena Januszkiewicz, Kamil Januszkiewicz,
Sebastian Eisler, K-Motion,
Pizzeria EMI, Józef Filiński,
Stanisław Wilkoszyński i Sylwia Wojtczak, Anna Wiche-

Komisja licząca
w składzie: Anna i Józef
Filińscy, Beata i Leszek
Sobczyńscy, Sylwia
Wojtczak, Alicja Gacek,
Małgorzata Kozak, Maja
Staszkowian, Andżelika
Parysek poinformowała,
że w wyniku kwesty
i licytacji do puszek
wolontariuszy w Gminie
Łagiewniki trafiło
41.476,08 zł.
rek, Marek Kulij, Paweł Wrożyna, Paweł Burda, Izabela
Beno, Michał Iwaszkiewicz,
Klub Seniora „Babie Lato”,
GOKBiS w Łagiewnikach,
Violetta i Jarosław Tyniec,
ciasta od rodziców ze Szkoły
Podstawowej im Jana Pawła II
w Łagiewnikach, Cukrownia
Strzelin.
Bardzo sprawnie i szybko
przeprowadzona licytacja
w sposób znaczący przyczyniła się do końcowego wyniku zebranych pieniędzy.
Po licytacji przyszedł czas

na występy lokalnych artystów. Występy rozpoczął
duet Zuzia Kwiędacz i Maja
Krawczyk. Następnie solo
śpiewała Zuzia Kwiędacz.
Mogliśmy jeszcze posłuchać
duetu Martyny Hołyńskiej
z Mają Krawczyk oraz Martyny w wykonaniu solowym.
Po małej przerwie na scenę
wpadł, z wielkim animuszem
machając rękami, dawno niewidziany ARMAN. Znak
to, że zbliżamy się do końca
imprezy. Przyjemnie było
zobaczyć i posłuchać łagiewnickiego idola. Były piosenki
z repertuaru Czerwonych
Gitar, Ryszarda Krawczyka
i zagranicznych wykonawców. Takie spotkania pokazują, ilu jest w naszej gminie
urodziwych i zdolnych młodych ludzi. Jestem bardzo
podbudowany, sł uchając
rano w kościele kolędowania w wykonaniu uczniów
z łagiewnickiej szkoły, a wieczorem występujących na
deskach naszego Domu Kul-

Bardzo sprawnie i szybko
przeprowadzona licytacja
w sposób znaczący przyczyniła
się do końcowego wyniku
zebranych pieniędzy.

tury. A ilu jest dobrych ludzi,
którzy nie skąpią grosza, aby
pomóc innym, którzy takiej
pomocy potrzebują. To mnie
przekonuje, że Moja Gmina
Łagiewniki jest najlepszym
miejscem na świecie.
Tadeusz Szot
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„Kuferek wspomnień”
– skarbnica wiedzy
pani Reni
25 stycznia 2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu
w Łagiewnikach odbyła się promocja książki Teresy BańkowskiejJendras „Kuferek wspomnień”. Całą uroczystość śmiało można nazwać
benefisem tej zasłużonej dla gminy autorki.

W

sali GOK-u otwarto
wystawę prac plastycznych pani Reni,
na widowni zebrali sie jej wierni fani. Wśród zaproszonych
gości wójt Jarosław Tyniec,
zastępca wójta Jacek Mikus,
przewodnicząca Rady Gminy
Łagiewniki Dobromiła Szachniewicz i radni Rady Gminy,
ksiądz Grzegorz Staniewski,
były wójt Janusz Szpot, była
dyrektorka GOKBiS Izabela
Beno oraz cała rzesza przyjaciół i darczyńców, dzięki
którym książka mogła zostać
wydana.
Książka powstała dzięki
nieugiętej postawie Aleksandry Ziemlańskiej i jej mozolnej pracy przy zbieraniu materiałów oraz zaangażowaniu
się i pomocy Gmin nego
Ośrodka Kultury, Bibliotek
i Sportu w Łagiewnikach.
Uroczystość otworzyła p.o.
dyrektora GOKBiS Wioleta
Wawrzyniak, która razem
z Ali ną Ku ź n iecowską
podjęły się bardzo trudnego
zadania, jakim jest poprowadzenie imprezy według
scenariusza, który – z góry
wiadomo – ulegnie podczas imprez y, w prz ypływie spontaniczności,
wielu zmianom. Wszyscy
bowiem wiedzą, że Pani Reni
nie można „ubrać” w żadne
sztywne ramy.
Podcas uroczystości głos
zabrał wójt Jarosław Tyniec,
który serdecznie podziękował
autorce za książkę i jej wieloletnią działalność kulturalną.
Wraz ze swoim zastępcą Jackiem Mikusem wręczył autorce list gratulacyjny i duży kosz
prezentów. Potem nastąpiły
podziękowania, jakie złożyła
pani Teresa sponsorom, wręczając książkę ze swoją dedykacją. Po krótkiej przerwie
na kawę rozpoczął się koncert
„Renia i Przyjaciele”. Wszystkie śpiewane piosenki mają
w życiu pani Reni swój czas
i miejsce. Pierwszą zaśpiewała
Martyna Hołyńska, następnie
Grzegorz Arman Armanowski
i Zuzanna Kwiędacz. W przerwach pomiędzy występami
mogliśmy słuchać wspomnień
autorki, by w końcu doczekać
się i Jej śpiewu. Akompaniowali jej Paulina Pycka i Robert
Wszół. Pani Renia wykonała

swoje ulubione piosenki i kolędy. Cała sala śpiewała razem
z autorką tak długo, że spotkanie znacznie przekroczyło
przewidywany czas trwania.
Po ponad dwugodzinnej uczcie
duchowej organizatorzy zaczęli żegnać gości. Autorka jeszcze długo po spotkaniu podpisywała swoje książki.
Pani Renia obecna jest w życiu kulturalnym Łagiewnik od
ponad połowy wieku. Przez
Jej bibliotekę, klub, teatrzyk
i zespół przewinęło się bardzo
wielu młodych ludzi. Jednym
z takich nieodżałowanych był
wspominany podczas spotkania wielokrotnie Piotr Owidzki. Właśnie Jemu i innym,
których zabrakło na spotkaniu, Pani Teresa zadedykowała
i przepięknie zaśpiewała „Kolędę dla Nieobecnych”.
Tadeusz Szot
• Sponsorzy, dzięki którym
książka mogła zostać wydana:
Agnieszka i Paweł Wrożynowie, Bogumiła i Piotr Adam
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Drodzy Przyjaciele!
W związku z promocją mojej książki „Kuferek wspomnień” pragnę podziękować pięknie wszystkim, którzy
przyczynili się do tego wydarzenia. Pozwólcie, że nie
będę operować tu nazwiskami, a jedynie imionami,
wszak uważam Was za Przyjaciół, mogę sobie więc na
to pozwolić (zresztą nasz niezrównany Tadzio pewnie to
nadrobi skrupulatnie in Pleno Titulo).
DZIĘKUJĘ więc przede wszystkim Panu Bogu za dar
tworzenia. Następnie Oli kochanej za namówienie mnie,
cierpliwość i redagowanie książki. Darczyńcom za ich
wielkie Serca, bez których nie doszłoby do ukazania się
książki; Pani Izabeli – wszak Ona rozpoczęła dzieło, Dyrekcji i Pracownikom Domu Kultury za całą organizację
i przygotowanie promocji, prawie benefisu!
Tu: Ali specjalny ukłon za dekoracje, ekspozycję moich malunków, no i za wspaniałe prowadzenie koncertu
(cała Ala!). W tym miejscu też dziękuję niezawodnemu
Robertowi akustykowi (wszystko grało!).
A teraz, Kochani, nie sposób wyliczyć Was wszystkich, którzy przyczyniliście się do tego, by uświetnić to
tak ważne dla mnie wydarzenie. Pozwólcie, że wspomnę
choć kilka ważności. Dziękuję za przybycie Księdzu
Grzesiowi, wójtom: Jarkowi i Januszowi, ekipie rządzącej: Dobrusi, Jackowi, Pawłowi, także kochanym
z „Wiary Świetlicowej”, „Babiego Lata”, „Canzony”,
sąsiadom, przedstawicielom rodziny, w ogóle WSZYSTKIM! Przytulam do mego serca wszystkich razem i każdego z osobna (o? – Pojemne serce, jak przysłowiowy
„tramwaj”).
Teraz dziękuję specjalnie tym, którzy uświetnili nasz
mini-koncert swoimi wielkimi talentami: Paulince –
akordeon, Robertowi – organy, Zuzi – flet; wokalistkom:
Martynce i Zuzi, Grzesiowi-Armanowi i raz jeszcze Ali.
Kochani! Ten dzień, dzięki Wam, zaliczam do najpiękniejszych w moim życiu. Uprosiłam u Pana Boga,
aby promocja zdążyła się odbyć w okresie kolędowym,
żeby padał śnieg. I spełniło się, działo się to 25 stycznia,
równo 11 miesięcy przed nowym Bożym Narodzeniem.
Rozśpiewaliśmy kolędami i organy, i akordeon, i flet, no
i chór na widowni prawie jak na koncertach Andre Rieu!
Przepraszam osoby, które przypominały mi o skróceniu koncertu – Cóż! Jak się już dorwałam do mikrofonu… Kto wie, czy nadarzy się jeszcze taka okazja?
Dlatego postaram się przynajmniej teraz skrócić: RAZ
JESZCZE DZIĘKUJĘ za serca, miłe słowa, prezenty
(a jednak!), Druhowi Rysiowi za zorganizowanie daru
dla Caritas i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (na
moją prośbę), naszemu niezrównanemu Tadziowi, że wydarzenie rejestrował artystycznie kamerą, choć czasami
jak wytrawny chirurg musiał coś wyciąć (większość bardzo odpowiednio). Szkoda tylko że „wyciachnął” informację przy darowaniu obrazu Michałowskiego Rodzinie
Owidzkich, jako wszechobecnej w działaniu świetlicowym, i Piotrom: Seniorowi, Juniorowi i Ewie (przynajmniej teraz to uczynię). Dzięki Wszystkim za wszystko!
Kłaniam się po staropolsku,
z sercem szczerym,
Wasza Terenia BJ

Pierwsze działania wójta

Ta de u siak owie , Wiole t ta
i Jarosław Tyńcowie, Irena Januszkiewicz z Rodziną, Bogna
i Juliusz Jatczakowie, Jadwiga
i Wojciech Szkarłatowi, Ewa
i Mirosław Jaworscy, Eulalia
i Jacek Szkarłatowie, Janina

i Roman Markulakowie, Teresa i Jan Brzeźny, Klub Seniora
„Babie Lato”, Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława
Tyńca. Książkę można kupić
w bibliotece GOKBiS w Łagiewnikach.

Od momentu objęcia urzędu Jarosław Tyniec, Wójt
Gminy Łagiewniki, podjął
m.in. następujące aktywności:
1. Dokonał przeglądu założeń budżetowych na rok 2019;
2. Wziął udział w walnym
zgromadzeniu Stowarzyszenia
Ziemia Dzierżoniowska i został
wybrany na członka zarządu;
3. Uczestniczył w spotkaniach Ochotniczych Straży
Pożarnych w Olesznie, Ligocie
Wlk. i Łagiewnikach;
4. Brał udział w wyborach
sołtysów miejscowości z terenu
Gminy Łagiewniki;
5. Odbył spotkania z Senatorem RP p. Aleksandrem
Szwedem oraz z Wicewojewo-

dą Dolnośląskim p. Kamilem
Zielińskim;
6. Uczestniczył w obchodach
70-lecia Biblioteki Publicznej
w Łagiewnikach;
7. Wziął udział w spotkaniu
promującym wydanie książki
Teresy Bańkowskiej-Jendras
pt. „Kuferek wspomnień”;
8. Spotkał się z wieloma
mieszkańcami w ramach cotygodniowych spotkań w sprawach skarg i wniosków, odbywających się w każdą środę
w godz. od 10:00 do godz. 16:15
w budynku Urzędu Gminy Łagiewniki;
9. W trakcie obecnej kadencji Rada Gminy podjęła 25
uchwał, wydano 15 zarządzeń
Wójta Gminy.
wk
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Gmina Łagiewniki
w liczbach
Imiona, jakie rodzice nadawali swoim nowo narodzonym dzieciom:
- najpopularniejsze imiona męskie:
Franciszek, Leon, Tymon
- najpopularniejsze imiona żeńskie: Hanna, Zofia, Michalina
- Imiona rzadziej spotykane:
Melania, Mila, Leonard, Bruno.
Liczba zgonów w roku 2018:
- liczba ogólna – 70,
- na terenie gminy zmarło – 25
osób,
- poza terenem gminy (np. szpital,
hospicjum, ZOL) – zmarło 45 osób,
- liczba zmarłych kobiet – 33,
- liczba zmarłych mężczyzn – 37.
Liczba mieszkańców, którzy w 2018
roku weszli w pełnoletność: 69,
w tym kobiet 44, mężczyzn 25.
Liczba mieszkańców:
Łagiewniki – 2675 osób,
Oleszna – 902,
Jaźwina – 758,
Słupice – 394,
Sieniawka – 391,
Sienice – 355,
Ligota Wielka – 313,
Radzików – 286,

Liczba urodzonych
dzieci w roku 2018:
69, w tym:
dziewczynek 39,
chłopców 30.

Ratajno – 250,
Sokolniki – 245,
Przystronie – 168,
Młynica – 167,
Stoszów – 158,
Trzebnik – 111,
Janczowice – 71,
Kuchary – 55,
Uliczno – 28,
Mniowice – 21,
Domaszów – 3.

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na
terenie gminy Łagiewniki (na dzień
31 grudnia 2018 r.): 7463 osób.
Liczba osób zameldowanych
na pobyt stały na terenie gminy
Łagiewniki na dzień 31 grudnia
2018 r.: 7351 osób.
Liczba kobiet w wieku produkcyjnym: 2135,
liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym: 2410,
liczba zgłoszonych wyjazdów za granicę w roku 2018: 36 osób,
liczba osób zameldowanych na pobyt
czasowy w roku 2018: 56 osób.
Liczba osób przybyłych na teren
gminy na pobyt stały w roku 2018:
89 osób, w tym kobiet 42, mężczyzn
47.
Liczba wymeldowań z pobytu stałego na terenie gminy w roku 2018:
159 osób.
Ewelina Wolak
nspektor ds. Ewidencji Ludności

Złote gody Katarzyny
i Władysława Sikorskich
z Łagiewnik
50-lecie pożycia małżeńskiego, czyli „Złote gody”
świętowali państwo Katarzyna i Władysław Sikorscy. Para zawarła związek
małżeński 27 lipca 1968 r.
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łagiewnikach. 1 lutego 2019 r. w tym samym
urzędzie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”.
Po złożeniu przez Jubilatów
wzajemnych podziękowań za
okazaną 50-letnią miłość mał-

żeńską i wspólnie spędzone
lata, Wójt Gminy Łagiewniki
Jarosław Tyniec w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy udekorował Jubilatów medalami,
a zastępca kierownika USC
Anna Rykalska wręczyła zaświadczenia i kwiaty.
Na zakończenie uroczystości
przy lampce szampana licznie
zgromadzeni goście złożyli
szanownym Jubilatom życzenia i kwiaty. Uroczystość zakończyło pamiątkowe zdjęcie.
Tadeusz Szot

Nowe priorytety policjantów
Dzielnicowi z posterunku
policji w Łagiewnikach
rozpoczęli na początku
lutego br. nowe działania
prior ytetowe. Potr wają
one sześć miesięcy, obejmują teren pr zystanku
autobusowego w Jaźwinie
oraz okolice łagiewnickiego GOK-u.
Rejon przyległy do przystanku autobusowego w miejscowości Jaźwina (okolice
budynku nr 94) nadzorowany
jest pod kątem wykroczeń,
takich jak spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym
prawem, używanie słów wulgarnych, zaśmiecanie i niszczenie mienia. Tam działania
prowadzi asp. Krzysztof Mikłaszewski.
Teren wokół Gminnego
Ośrodka Kultury przy ul. Jedności Narodowej w Łagiewnikach, a w szczególności rejon
znajdujący się za budynkiem,

kontrolowany jest pod kątem
tych samych wykroczeń jak
w przypadku okolic przystanku w Jaźwinie. Policjanci będą
też zapobiegać gromadzeniu
się osób małoletnich zagrożonych demoralizacją. Działania
na tym terenie prowadzi mł.
asp. Wojciech Kosko.
P r i o r y t e t o we m i e j s c a
w y b i e r a n e s ą p o p r ze analizowaniu zgłoszeń od
mieszkańców okolic, liczby podejmowanyc h t am
interwencji, informacji od
społeczności gminy, a także w oparciu o zgłoszenia
zamieszczone na Krajowej
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa (mapa dostępna
jest na stronie internetowej
http://w w w.policja.pl/pol/
mapa -zagrozen - bezpie cze/33880,dok.html). Rejony
te objęte są wzmożoną i regularną kontrolą w celu wyeliminowania lub ogranicze-

nia popełniania zgłoszonych
wykroczeń.
Mieszkańcy zawsze mogą
dzwonić na telefony służbowe, bezpo średnio do
dzielnicowego i informować
o problemach. Można także
osobiście przekazać informacje lub zgłosić problem,

którym zajmie się policja. Na
posterunku policji w Łagiewnikach pełnione są dyżury
przez funkcjonariuszy w następujące dni:
Kierownik PP Łagiewniki
asp. sztab. Rafał Kuriata
(tel. 748 939 407)
poniedziałki: godz. 10:00 –
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14:00
środy: godz. 18:00 – 20:00
Dzielnicowy asp. Krzysztof Mikłaszewski (tel. 797
306 219)
wtorki: godz. 10:00 – 12:00
Dzielnicowy mł. asp.
Wojciech Kosko (tel. 797
306 218)

piątki: godz. 10:00 – 12:00
Zawsze chętnie wsłuchujemy się w głos społeczeństwa, dlatego zwracamy się
z prośbą o przekazywanie
wszelkich uwag bądź informacji o miejscach, zdarzeniach i problemach, którymi
moglibyśmy się zająć w przyszłości. Informacje można
przekazywać również drogą
e-mailową:
• dzielnicowy.10@dzierzoniow.wr.policja.gov.pl – mł.
asp. Wojciech Kosko,
• dzielnicowy.11@dzierzoniow.wr.policja.gov.pl – asp.
Krzysztof Mikłaszewski.
mł. asp. Wojciech Kosko
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C

reprezentowały solistki: Zuzanna Kwiędacz z klasy 8b i Maja
Krawczyk z klasy 7 oraz zespoły w składzie: Zuzanna Kwiędacz, Maja Krawczyk i Adam
Juraszek. Jury przyznało Grand
Prix Festiwalu oraz ex aequo
trzy I, II i III miejsce.

7 grudnia 2018 późnym popołudniem uczniowie klas
IVb i IVc przyjechali do
Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach. Przywieźli ze
sobą przybory higieniczne
oraz najważniejsze – poduszki i śpiwory.
Szkoła okazała się dla nich
bowiem nie tylko najlepszym
miejscem do nauki, ale i do
nocnego wypoczynku z atrakcjami w gronie kolegów i koleżanek ze szkolnej ławy.
Nocowanie w murach szkoły nie było jedyną atrakcją.
Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej sprawiły uczestni-

Fundatorami nagród byli:
ksiądz Grzegorz Staniewski,
Rada Rodziców, Piotr Adam
Tadeusiak z Firmy Pat Bet. Pan
Wójt zadbał natomiast o słodką niespodziankę i ufundował
wszystkim uczestnikom, opiekunom oraz gościom zapro-

ku diabłów z aniołami. Tłem
były wspólnie śpiewane kolędy
oraz tematyczna prezentacja
w programie power point. Całe
przedsięwzięcie kosztowało
wszystkich uczniów mnóstwo
pracy, ale jak zwykle stanęli na
wysokości zadania i przenieśli
nas na chwilę do Betlejem.
Uczniów przygotowały panie:
Liliana Mróz, Joanna Kwiędacz,
Anna Dawid, Marzena Smolarska i Wioletta Patyk. Dekoracje
wykonała pani Elżbieta Majchrzak, a nasze Aniołki „uskrzydliła” pani Ewelina Milewska.

mogli spróbować swoich sił
na trąbkach, co na początku
sprawiało im trochę trudności. W miarę ćwiczenia można
jednak było usłyszeć całkiem
donośne dźwięki. Dzieci były
bardzo zainteresowane leśną
tematyką, zadawały mnóstwo
pytań, na które pan Maciej
wyczerpująco odpowiadał. Tuż
przed godziną 22:00 uczniowie położyli się, by w śpiworach wspólnie obejrzeć bajkę
o Grinchu. Jedni zasnęli szybko, inni oglądali, co dzieje się
u zielonego stworka, jeszcze
inni rozmawiali sobie z kolegą
– koleżanką obok. A rozmowy

te nie mały końca...
Rano wszyscy wstali punktualnie, aby uporządkować
swoje rzeczy i klasę. Czwartoklasistom bardzo podobało
się nocowanie w szkole. Jedno-

myślnie stwierdzili, że chcieliby powtórzyć taką przygodę.
Opiekunkami podczas nocowania były nauczycielki Joanna
Kwiędacz, Ewelina Milewska
i Renata Żygadło.

Zgodnie z tradycją sienickie kolędowanie odbywa się w towarzystwie najlepszych
chóralnych głosów. W tym roku, w niedzielę 20 stycznia, już po raz czwarty odbyło się
Wspólne Kolędowanie w Sienicach – wystąpiły chóry Canzona z Olesznej i gospodarze,
czyli chór Legato z Sienic.

P

o raz drugi wystąpił też
chór Fermata z Przystronia oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach. Młodzież szkolna i chóry
zaśpiewały po cztery kolędy
i pastorałki. Uroczystość otworzył sołtys Sienic Paweł Kondrakiewicz. Przedstawił i powitał zaproszonych gości oraz
przypomniał historię Wspólnego Kolędowania w Sienicach.
Wśród zaproszonych gości
byli przedstawiciele władz samorządowych, lokalni działacze, radni, sołtysi, wójt Jarosław Tyniec, zastępca wójta
Jacek Mikus, przewodnicząca
Rady Gminy Łagiewniki Dobromiła Szachniewicz, ksiądz
Piotr Krzywania, radny sejmiku wojewódzkiego Stanisław
Jurcewicz, Starosta Powiatu
Dzierżoniowskiego Grzegorz
Kosowski, p.o. dyrektora GOKBiS Pani Wioleta Wawrzyniak
z mężem. Spotkanie otworzył
wójt Jarosław Tyniec, który
przywitał gości oraz złożył życzenia. Wioleta Wawrzyniak
zaprosiła chóry oraz gości na
Dzień Kresowiaka, proboszcz
ks. Piotr Krzywania odmówił
z zebranymi modlitwę oraz po-

szonym przepyszny tort. Czas
festiwalowych zmagań umilił
nam również słodki poczęstunek, którego fundatorami byli
jak zwykle niezawodni nasi rodzice, piękną dekorację wykonała pani Elżbieta Majchrzak.
Organizatorkami przedsięwzięcia były panie: Lilianna Mróz,
Joanna Kwiędacz, Małgorzata
Suwald.

Pokłon króli i śnieżynkowy taniec Młodzież seniorom
W ostatnim tygodniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia w Szkole
Podstawowej w Łagiewnikach można było poczuć
prawdziwie świąteczną
atmosferę. Korytarze, hol
szkolny i klasy zostały starannie udekorowane, a już
19 i 20 grudnia szkolna
brać zebrała się na wspólne kolędowanie połączone
z jasełkami.
W tym roku uczniowie i grono pedagogiczne kolędowali
wspólnie z lokalną społecznością i zaproszonymi gośćmi.
Młodzież z koła teatralnego
wspólnie z klasami 4SP i 6SP,
oraz szkolnym zespołem wokalno-instrumentalnym, przedstawiła w nowej aranżacji historię
Dzieciątka z Betlejem. Pastuszkowie i trzej Królowie oddali
zgodnie z tradycją pokłon nowo
narodzonemu Jezusowi, pokłon
miał jednak szczególną oprawę - odbył się przy pięknych
tańcach śnieżynek z klasy 4c
ze szkolnego koła tanecznego
oraz mocnym nowoczesnym
tańcu w wykonaniu Mikołajów,
którymi byli uczniowie wolontariatu. Cała akcja toczyła się
w ramach odwiecznej walki
dobra ze złem, w tym przypad-

kom wiele radości. Zmęczeni,
ale z uśmiechami na buziach
wrócili do swoich „sypialni”,
by tam poczekać na dostawę
pizzy. Realizacja zamówienia
zajęła chwilę, jednak każdy
doczekał się swojej dużej porcji chrupiącego przysmaku. Po
wspólnej kolacji dzieci udały
się na spotkanie z Panem Maciejem Kwiędaczem, który jest
leśniczym. Pan Maciej zaciekawił uczniów opowiadaniem
o swojej profesji, pokazując
poroża dzikiej zwierzyny oraz
prezentując instrumenty dęte
używane przez leśników podczas polowań. Czwartoklasiści

Sienice – solo i chórem

Wydarzenie było adresowane
do uczniów i nauczycieli szkół
podstawowych klas siódmych
i ósmych oraz trzecich klas
gimnazjum.
W kategorii solistów z naszej
szkoły miejsca zajęły: I miejsce – Zuzanna Kwiędacz, II
miejsce – Maja Krawczyk,
w kategorii zespołów 3 pierwsze miejsca ex aequo przypadły zespołowi Trio z Łagiewnik, zespołowi „ Wykrzyknik”
z Bielawy i Duetowi z Pieszyc,
II miejsce zajął zespół „Wesołe
nutki” z Olesznej.
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Nocowanie pełne wrażeń

W atmosferze grudniowych świąt Bożego Narodzenia
w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach tuż przed
feriami zimowymi tradycyjnie rozbrzmiewały śpiewy
kolęd i pastorałek. 25 stycznia 2019 r. zorganizowany
został jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Kolęd
i Pastorałek.
elem konkursu jest nie
tylko artystyczna konkurencja, głównym zamierzeniem jest bowiem poznawanie bogatej polskiej tradycji
kolędniczej, uwrażliwienie –
przede wszystkim młodych ludzi – na jej piękno.
Wydarzenie było adresowane do uczniów i nauczycieli
sz kó ł podst awow ych k las
siódmych i ósmych oraz trzecich klas gimnazjum. Tegoroczne festiwalowe zmagania
odbywały się pod patronatem
księdza Grzegorza Staniewskiego i wójta gminy Jarosława Tyńca.
Jury (w składzie: Teresa
Bańkowska-Jendras, Wioleta Wawrzyniak, Dobromiła
Szachniewicz, Agata Kołtun
i nasza uzdolniona muzycznie
absolwentka Urszula Milewska) miało nie lada orzech do
zgryzienia, przyznając miejsca
i wyróżnienia. Uczestnicy konkursu zaprezentowali bardzo
wysoki i wyrównany poziom,
a szkoła gościła wyjątkowe
talenty wokalne. Naszą szkołę
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By umilić świąteczny
czas seniorom, uczniowie
ze Szkoł y Podstawowej
w Jaź winie w ybrali się
z wizytą do Domu Seniora w Roztoczniku, gdzie
przedstawili swój program
artystyczny złożony z kolęd i biblijnej inscenizacji.
Spotkanie w Roztoczniku
odbyło się w piątek 4 stycznia,
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Jaźwinie pojechali do seniorów pod opieką pani Małgorzaty Okienko i pani Moniki Kędzierskiej.
Wizytę rozpoczęli od występu. Dzieci przedstawiły inscenizację nawiązującą treścią
do biblijnych wydarzeń sprzed
2000 lat. Głęboko wybrzmiały
słowa wypowiadane w kierunku Heroda: „Za twe grzechy,
za twe zbytki, chodź do piekła,
boś ty brzydki”. Skierowane do
mieszkańców życzenia zdrowia
i obfitości łask Bożych w 2019
roku wywołały łzy wzruszenia.
Dzieci grały na instrumentach
i śpiewały kolędy. Poczęstowały
mieszkańców domu babeczkami upieczonymi przez rodziców
i rodzeństwo. Bez skrępowania
dzieliły się z przysposobionymi
babciami i dziadkami uściskami i życzliwością. Panowało

błogosławił kolędujących.
Ja ko pie r wsi w ys t ą pi l i
uczniowie za Szkoł y Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łagiewnikach pod kierunkiem Joanny Kwiędacz i Wioletty Patyk. W międzyczasie
można było częstować się herbatą, kawą i ciastami wypieku
pań z chóru Legato. Po młodzieży szkolnej przed gośćmi
zaprezentował się chór Fermata
z Przystronia pod kierunkiem
Krzysztofa Milewskiego. Chór
mieszany z mocnymi męskimi
głosami zrobił na słuchaczach
wielkie wrażenie. Następnie
mogliśmy słuchać gospodarzy,
czyli chór Legato z Sienic. Po
chwili kolędowania do Legaty
dołączył chór Canzona z Olesznej, aby pod wspólną batutą
dyrygentki Pauliny Pyckej zaśpiewać wspólnie kolędę.
Chór Canzona zakończył
swoim występem oficjalną część
spotkania. Po krótkiej przerwie
sala rozbrzmiewała kolędami
śpiewanymi przez zgromadzonych przy akompaniamencie
Pauliny Pyckiej i Krzysztofa
Milewskiego. Polskie piękne kolędy śpiewane były całą piersią
przez zebranych. Wspólne ko-

lędowanie to niezwykła chwila,
w której czas zatrzymuje się na
chwilę, skłania do refleksji oraz
wspólnego bycia ze sobą. Podziękowania za mile spędzony

czas należą się chórowi Legato, sołtysowi Pawłowi Kondrakiewiczowi, prowadzącej
kolędowanie Paulinie Pyckiej
wraz całemu zespołowi Gmin-

nego Ośrodka Kultury, Bibliotek
i Sportu w Łagiewnikach oraz
wszystkim biorącym udział
w tej wyjątkowej imprezie.
Tadeusz Szot

Nowi sołtysi wybrani

ogólne przekonanie, że im bardziej obdarowuje się dobrem
drugiego człowieka, tym więcej
się go otrzymuje.
Piątoklasiści opuścili dom
szczęśliwi i przeświadczeni,

że niedługo tu powrócą. „Bo
przecież, żeby kogoś trzymać
za rękę, trzeba najpierw swoją
dłoń otworzyć” (Ewa Bagłaj-Prymuska).
Monika Kędzierska

We wtorek 5 lutego odbyły się ostatnie spotkania
w Łagiewnikach i Olesznej
zamykające cykl zebrań,
na których wybrano sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Łagiewniki.
Zgodnie z prawem po każdych wyborach samorządowych nowy wójt w ciągu 6
miesięcy musi przeprowadzić
w sołectwach wybory sołtysów i rad sołeckich. Sołtys na
wsi jest organem wykonawczym, natomiast rada sołecka
pełni funkcję doradczą sołtysa.

Sołtys uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy, mając
możliwość zabierania głosu
w dyskusjach i przedstawiania
wniosków. Kadencja sołtysów
i rad sołeckich trwa 5 lat i jest
równa czasowi trwania kadencji Rady Gminy.
Sołtysami w poszczególnych miejscowościach zostali:
Jaźwina – Katarzyna Ziętek,
Ligota Wielka – Sylwia Szachniewicz,
Łagiewniki – Anna Włodarczyk,

Młynica – Katarzyna Adach,
Oleszna – Zbigniew Jaśnikowski,
Przystronie – Romuald Milewski,
Radzików – Marika Kopczyk-Bączek,
Ratajno – Czesław Kuśnierczak,
Sieniawka – Danuta Tokarska,
Sienice – Paweł Kondrakiewicz,
Słupice – Marzena Jankowska,
Sokolniki – Zofia Szkwarek,
Stoszów – Helena Podkowa,
Trzebnik – Jadwiga Morożan.

W Łagiewnikach sołtysem
wybrana została Anna Włodarczyk, przewodniczącym
rady sołeckiej Jan Wąsowicz,
zastępcą Pan Mariusz Dawid
a członkiem Pan Sylwester
Sikora.

Życzymy nowo wybranym
sołtysom i radom sołeckim
owocnej współpracy z samorządem gminnym oraz realizacji zgłaszanych wniosków
i postulatów.
Tadeusz Szot
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Zmiany u „Zielonych”

Rezygnacja dotychczasowego
Prezesa Klubu LKS „Zieloni”
Jarosława Tyńca z zajmowanego
dotychczas stanowiska oraz wybór
nowych władz klubu - oto główne
założenia walnego zgromadzenia,
które odbyło się 21 stycznia 2019
roku w klubie „Zielonych”.

J

arosław Tyniec został
w wyborach samorządow ych w 2018 rok u
wybrany na stanowisko Wójta
Gminy Łagiewniki. Zgromadzeni bardzo serdecznie podziękowali dotychczasowemu
prezesowi Jarosławowi Tyńcowi za 15-letni okres kierowania
klubem. Działalność Jarosława
Tyńca polegała nie tylko na kierowaniu klubem, ale również
na znaczącej pomocy rzeczowej i finansowej. W tym czasie
„Zieloni” bardzo prężnie działali i rozwijali swoje szeregi.
Wielkie zaangażowanie w rozwój sporu widoczne było na co
dzień. O swoich sukcesach, jak
i dążeniach do nowych celów
otwarcie mówiono na 60-leciu klubu w 2008 r. i 70-leciu

w 2018 roku. Ustępujący prezes
Jarosław Tyniec podziękował
wszystkim zawodnikom za lata
współpracy, a Maciejowi Wawrzyniakowi i Pawłowi Wrożynie – dodatkowo za wydatną
pomoc w sponsorowaniu działalności klubu.
NOWY ZARZĄD KLUBU
LKS „ZIELONI”
ŁAGIEWNIKI:
1. Jacek Szkarłat – prezes
2. Maciej Ciećwierz – wiceprezes,
3. Paweł Jasnosz – wiceprezes,
4. Adam Szachniewicz – sekretarz,
5. Grzegorz Potoczek – skarbnik,
6. Krzysztof Raguza – członek
zarządu,

7. Mariusz Dawid – członek
zarządu,
8. Andrzej Tubicz – członek
zarządu,
9. Rafał Jaworski – członek
zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA:
1. Maciej Wawrzyniak,

2. Andrzej Lis,
3. Bogdan Jasnosz.
Na zakończenie zgromadzenia szczerze i serdecznie
dziękowano byłemu prezesowi
i życzono pomyślności nowemu. Jacek Szkarłat bardzo do-

brze znany jest nie tylko w środowisku sportowców, ale też
w gminie Łagiewniki. W LKS
„Zieloni” aktywnie działa od
1992 roku. Praca społeczna nie
należy do łatwych. Życzę Panu
Prezesowi Jackowi Szkarłatowi
i nowym władzom klubu wielu

sportowych sukcesów, satysfakcji z pracy włożonej na rzecz
naszej łagiewnickiej społeczności. Niech podziękowaniem za
pracę i trud będą pełne trybuny
kibiców na stadionie. POWODZENIA!

Tadeusz Szot

