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Pamiętamy
o Kresowiakach

Jak co roku, Dzień Kresowiaka obchodzony jest
uroczyście w gminie Łagiewniki. 18 lutego, na obchody
tegorocznej, już siedemnastej edycji, przyszło ponad
dwustu gości.

T

o pewne – jeśli chcemy
kształtować wśród kolejnych pokoleń szczere
postawy patriotyczne, możemy
to robić tylko poprzez dbałość
o prawdę historyczną oraz rzetelne przekazywanie zasobów
kultury. To właśnie ono – młode pokolenie, dzieci i młodzież

– współpracuje z nami każdego
roku, przygotowując jedno z najbardziej znaczących wydarzeń
w gminie.
W tym roku tradycyjnie rozpoczęliśmy uroczystości mszą
świętą w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, której
przewodniczył Biskup Świd-

nicki Ignacy Dec. Po mszy w intencji Kresowiaków delegacje
władz samorządowych, szkół,
ośrodka kultury oraz mieszkańców złożyły kwiaty pod
pomnikiem Kresowiaków, przy
którym wartę honorową pełnili
harcerze Hufca ZHP w Łagiewnikach. Czytaj dalej str.4-5
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Muzyczne podróże
w Złotym Stoku

Nowy rok (2018) zaczął się
dla chórzystów z Sienic
ważnym debiutem. Po raz
pierwszy bowiem sienicki
Chór Legato wziął udział
w wyjątkowo emocjonującym wydarzeniu – w II.
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Złotym Stoku. W tym
samym przeglądzie, już po
raz drugi, uczestniczył Chór
Canzona z Olesznej.
G r upy, d z ia łają ce pr z y
Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, pod kierunkiem
Pauliny Pycki, rywalizowały
odpowiednio w kategorii chórów seniora oraz w kategorii
chórów jednorodnych i mieszanych. Przesłuchania chórów
odbywały się 20 stycznia 2018
roku w Kościele Parafialnym
p.w. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny,
zaś przesłuchania Zespołów

Folklorystycznych odbywały
się w Centrum Kultury. W obu
przypadkach prezentacje podlegały ocenie jury.
Chór Legato z Sienic wykonał przepięknie cztery kolędy
i pastorałki konkursowe. Pomimo stresu towarzyszącemu
temu wydarzeniu, chórzyści
zaprezentowali się na bardzo
wysokim poziomie.
– Jestem zadowolona z prezentacji przygotowanego repertuaru. To wyjątkowe doświadczenie pozwoliło nam na
konfrontacje naszych umiejętności i możliwości. Wiemy, jak
wiele zostało osiągnięte oraz
w jakim kierunku chcemy nadal podążać – mówiła Paulina
Pycka, dyrygentka chóru. – Postaramy się uważnie wsłuchać
w głosy jurorów, którzy oceniali nasz występ.
W drugiej kategorii pierwsze
miejsce zajął Chór Canzona

z Olesznej. Występujący jako
pierwszy w przesłuchaniach
otworzył niezwykłą muzyczną
podróż, podczas której mieliśmy możliwość zajrzeć w różne zakątki świata.
– Układając prezentowany
program, bierzemy pod uwagę nasze możliwości wokalne,
ale dbamy również o to, aby
zainteresować odbiorcę, a nawet zaskoczyć różnorodnością
i interpretacją – dodaje Paulina
Pycka. – To ważne w muzyce,
ponieważ tu wiele zależy od
umiejętności, a jeszcze więcej
od sposobu przekazania emocji.
Organizatorzy Przeglądu
Kolęd i Pastorałek stworzyli
wydarzenie, jakiego brakowało
na muzycznej mapie konkursowej Dolnego Śląska. W tym
roku w wydarzeniu wzięło
udział ponad 600 śpiewających
osób, co jasno potwierdza starą
prawdę: muzyka łączy!

Jubileusz harcerzy
20 stycznia w Gminnym
Ośrodku Kultury Bibliotek
i Sportu w Łagiewnikach
odbył się koncert Harcerskiej Grupy Artystycznej
LIMINIS, który zainaugurował uroczyste obchody stulecia działalności
Związku Harcerstwa Polskiego. Koncert został zorganizowany przez Hufiec
ZHP Łagiewniki im. Synów
Pułku.
W koncercie wzięła udział
komenda oraz przedstawiciele
drużyn Hufca ZHP Łagiewniki, komendy Hufca ZHP
Kłodzko oraz Hufca ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej, a także
przedstawiciele Hufców ZHP:
Oława, Oleśnica, Lubin, Radom-Powiat, Ziemi Wałbrzyskiej oraz Wrocławia.
Na koncert przyszli również
byli członkowie Hufca ZHP
Łagiewniki oraz sympatycy
ruchu harcerskiego z terenu
gminy. Koncert był także podsumowaniem Kursów Liderów
Harcerskich, organizowanym
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Jaźwińscy
nauczyciele
w Rumunii
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twierdza w Alba Iulia.
W ramach projektu ERASMUS+ uczniowie Szkoł y
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie zrealizowali wiele zadań związanych

z tematem „Woda”. Podsumowaniem tych działań był wyjazd uczniów klas II - VII do
HYDROPOLIS, największego w Polsce centrum wiedzy
o wodzie. Już przy wejściu do

obiektu wyobraźnię uczniów
poruszył wir wodny i najnowsza
atrakcja – robot Pepper. Zwiedzanie ekspozycji składającej
się z dziewięciu stref tematycznych uczniowie rozpoczęli od

obejrzenia filmu, opowiadającego o powstaniu wody na naszej planecie i jej obecności we
Wszechświecie. Dzieci mogły
również podziwiać projekcję
modelu kuli ziemskiej z animacją pływów wodnych na Ziemi.
Uczniowie mogli także obejrzeć
skomplikowane budowle hydrotechniczne, a także imponującą
satelitarną mapę Wrocławia, na
której zaprezentowano m.in. wizualizację powodzi tysiąclecia
z lipca 1997 roku.
Wizyta w centrum wiedzy
o wodzie była wspaniałym
połączeniem nauki i zabawy.
Interaktywna, angażująca forma uczestnictwa w zwiedzaniu
ułatwiła zapamiętanie istotnych
faktów dotyczących wody oraz
uwrażliwiła dzieci na problem
jej deficytu i potrzeby oszczędzania. 
Bożena Gierczak

Mnóstwo emocji, ale
przede wszystkim wyśmienita zabawa – tak wspominać będziemy pier wszy
dwudniowy Gminny Turniej Gier Towar zyskich
o Puchar Wójta Gminy
Łagiewniki. Na program
turnieju złożyły się trzy
rodzaje rozgrywek atrakcyjnych – jak się okazało
– nie tylko dla dzieci, ale
i dla młodzieży w bardzo
różnym wieku.
W czwartek 25 stycznia odbyły się rozgrywki w tenisie
stołowym. W hali sportowej
przy ZSS w Łagiewnikach,
pod bacznym okiem sędziego
Macieja Ciećwierza, rozegrane
zostały sety w grupie do lat 14
i w grupie 15+. Po zakończonych rozgrywkach w popularnym na całym świecie pingpongu w siedzibie GOKBiS
w Łagiewnikach odbyły się
mecze w turnieju FIFA 2018
rozegrane na PlayStation 4.
Kolejny dzień turnieju przyniósł emocje przy rozgrywkach
w planszówki oraz gry towarzyskie, które odbywały się
w świetlicy i w sali widowiskowej GOKBiS. Pszczółki, Wyścigi pingwinów, La Cucaracha,
Ośmiornica, Bierki, Chińczyk,
Domino, Duuuszki – to tylko kilka propozycji z ponad
dwudziestu gier, w które grali
uczestnicy wydarzenia.
W pierwszym etapie udział
wzięły dzieci z Przedszkola
Publicznego „Na Akacjowym
Wzgórzu” w Łagiewnikach.
Uwa ż n ie sł uch a ł y z a sa d ,
a po małej rozgrzewce dzieci

w skupieniu i z dużym zaangażowaniem zdobywały kolejne
punkty, świetnie się przy tym
bawiąc. Komisja po podliczeniu punktów wyłoniła zwycięzców w grupie 4-6 lat.
Niedługo po zakończonych
rozgrywkach przedszkolaków
na arenę rozgrywek zawitały
dzieci i młodzież. Wystartowały bowiem drużyny w wieku 7 – 10 lat, 11 – 14 oraz 15
i wyżej.

Pani Maria w pokoju wspomnień

od 9 lat na terenie gminy Łagiewniki przez Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej
„Kuźnia” Hufców ZHP Łagiewniki oraz Kłodzko. W tegorocznej edycji wzięło udział
25 przyszłych drużynowych
z całej Polski. Podczas koncertu wręczono członkom zespołu
Odznaki Kadry Kształcącej,
uprawniające do organizowania i przeprowadzania szkoleń
i kursów na wielu szczeblach
organizacji. Z Hufca ZHP Łagiewniki odznaki otrzymały
dwie osoby. Brązową Odznakę
Kadry Kształcącej otrzymała
podharcmistrzyni Małgorza-

ta Kozak, natomiast Srebrną
Odznakę Kadry Kształcącej
otrzymała harcmistrzyni Andrea Wilk.
Hufiec ZHP Łagiewnicki jest
ważną częścią Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Zrzesza harcerzy nie tylko z terenu gminy
Łagiewniki, ale także Jordanów
Śląski, Kondratowice, Sobótka, Strzelin, Borów, Wiązów
i Przeworno – w sumie osiem
gmin w trzech różnych powiatach, co przekłada się na ponad
dwieście osób zrzeszonych
w szesnastu zróżnicowanych
wiekowo jednostkach organizacyjnych. kk
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„Kobieta kultur y”, pani
Maria Markowska, z pasją
dzieli się swą ogromną
wiedzą na temat sukcesów
mieszkańców Gminy Łagiewniki oraz wspomnieniami związanymi z jej życiową misją – tworzeniem
i pędem do działania dla
innych.
Niet u zi n kowa , wszechstronnie uzdolniona, otwarta
na wczoraj, dziś i jutro… Oto
Maria Markowska z Radzikowa – nauczycielka i społeczna
działaczka kulturalno-oświatowa. Jest żywą wizytówką
całej gminy Łagiewniki, znana
i rozpoznawalna wszędzie tam,
gdzie się pojawia.
Su kcesy, ja k ie osiągała
z prowadzonymi przez nią
zespołami, w których tańczyły, śpiewały i działały setki
mieszkańców naszej gminy, są
dziś nieco zapomniane. Odkrywamy je czasami jedynie w domowym zaciszu. Pani Marii
Markowskiej domowe zacisze
nie wystarcza, ona chce pokazać, jak wiele osiągnęli

jej podpopieczni i wychowankowie, zależy jej, by pamięć
o ich niezwykłych sukcesach
przetrwała. Stąd wzięło się jej
zamiłowanie, „muzealnictwo”,
którego rezultat skromnie nazywa „pokoikiem wspomnień”.
W jednym z pomieszczeń,
na poddaszu byłej Szkoły Podstawowej w Radzikowie
pani Maria zgromadziła
cenne pamiątki, świadczące o szerokiej działalności kulturalno-edukacyjnej
naszej gminy
oraz jej
własnej
aktywności – jako
animatorki,
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Turniej gier towarzyskich –
radość i zdrowa rywalizacja

Dzięki europejskiemu projektowi Erasmus +
zakładającemu między innymi wymianę doświadczeń
w dziedzinie edukacji, grupa nauczycieli Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie
odwiedziła w styczniu partnerską szkołę w ClujNapoka w Rumunii.
izyta rozpoczęła się
od spotkania z przedstawicielami Liceul
de Art Vizuale Romulus Ladea oraz partnerami projektu
z Włoch, Grecji, Finlandii, Litwy i Hiszpanii. Wychowankowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i plastyczne.
Delegaci obejrzeli pokaz mody
w wykonaniu uczniów wspomnianej szkoły.
Cluj-Napoka to stolica Siedmiogrodu, położona pośród
malowniczych wzgórz, na Wyżynie Transylwańskiej. W mieście tym zachowało się wiele
cennych zabytków. Wśród nich
warto wspomnieć Kościół św.
Michała, Teatr Narodowy, Synagogę neologiczną czy Uniwersytet Babes-Bolyai. Kilka kilometrów od Cluj znajduje się piękna
kopalnia soli Salina Turda oraz
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Maria Markowska urodziła się w Korcu na Wołyniu.
Swoje ponad pięćdziesiąt
lat życia poświęciła pracy
na rzecz Gminy Łagiewniki.
Obecnie jest emerytowaną
nauczycielką. Pracowała w szkole podstawowej
w Radzikowie, a tak że
w Bielawie i Tuszynie.
Tworzyła kursy oświato-

we dla dorosłych, a w 1965
r. z a ł oż y ł a Z as adnic z ą
Szkołę Rolniczą w Radzikowie. Przez dwadzieścia lat
prowadziła średnie Studium
Zawodowe w Łagiewnikach,
z jej inicjatywy powstało
w tej miejscowości Technikum Zawodowe. Prowadziła
zespoły pieśni i tańca, akrobatyki artystycznej oraz małych form teatralnych. Kierowała zespołem „Tęcza”,
który wtedy liczył 120 członków. Prowadziła zespoły
przy Kole Gospodyń Wiejskich w Radzikowie i Stoszowie, w Gminnym Ośrodku Kultury kierowała grupą
artystyczną „Biedronki”. Ze
swoimi podopiecznymi jeździła na występy po Dolnym
Śląsku i Polsce. Zespoły występowały w warszawskiej
Sali Kongresowej, a także
za granicą — w Niemczech
i Czechach. Maria Markowska otrzymała 22 medale
i odznaczenia za działalność
oświatową i kulturalną.

– To pierwsza edycja Turnieju Gier Towarzyskich o Puchar Wójta Gminy Łagiewniki.
Cieszymy się, że ta inicjatywa
to przede wszystkim dobra zabawa, wspólne poznawanie się,
integracja, a przy tym zdrowa
rywalizacja – mówi Izabela
Beno, dyrektorka GOKBiS
w Łagiewnikach.
Zadaniem każdego z zawodników było rozegranie minimum sześciu gier z kategorii

wskazanych na karcie turniejowej. Każda gra realizowana
była pod opieką animatorki
kultury lub wolontariuszki,
które tłumaczyły zasady oraz
pilnowały, aby gra była przeprowadzona zgodnie z regulaminem. Ciekawostką była
możliwość zdobycia punktów
premiujących za zaproszenie
do gry osoby/osób z rodziny. Niektóre dzieci zaprosiły
rodziców, rodzeństwo oraz
dziad ków, którzy również
uczestniczyli w rozgrywkach
w trzech grupach wiekowych.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale,
a najlepsi z najlepszych Puchary Wójta Gminy Łagiewniki. Gratulujemy i dziękujemy
wszystkim za wspólną zabawę.
Zaprzyjaźnionej młodzieży
dziękujemy również za inspiracje oraz motywację do zorganizowania tak różnorodnych form
turniejowych.  Iwona Wochnik

O zdrowiu
do mikrofonu

edukatorki, wychowawczyni, która potrafiła dostrzec
i rozwijać talenty lokalnej
społeczności.
– To prawdziwa skarbnica
historii i dokumentów z ponad 50-letniej pracy pani Marii. Dzisiaj prawie 93-letnia
pani Maria z wielką swobodą
opowiada o czasach minionych. Ma doskonałą pamięć
i potrafi w wyjątkowy sposób
przekazać innym interesujące
historie związane z jej pracą
i ciekawym życiem. To wyjątkowa osoba, to prawdziwa
„kobieta kultury”, od 70 lat

związana z gminą Łagiewniki – mówi Tadeusz Szot.
Ze zdumieniem i pełni podziwu obejrzeliśmy dyplomy,
podziękowania, zdjęcia i pamiątki wyeksponowane, jak
i te oczekujące w teczkach na
wyjęcie ich na światło dzienne. Tutaj, w „pokoiku wspomnień”, zatrzymał się czas.
Dlatego to niezwykłe miejsce
trzeba odwiedzić – choćby
po to, by odnaleźć fragment
swojej własnej historii, może
zapomnianej…
Alina Kuźniecowska,
Izabela Beno

Sukces Marty Łomnickiej-Jasińskiej, dziennikarki
pochodzącej z Łagiewnik.
Jej praca została uhonorowana III nagrodą za audycje radiowe w IX edycji
konkursu Dziennikarz Medyczny Roku 2017, organizowanego przez Stowarzyszenie „Dziennikarze dla
Zdrowia”.
Pani Mar t a prowad zi w
Radiu Rodzina o godz. 11:10
dwie audycje promujące wśród
słuchaczy zdrowy tryb życia:

w poniedziałki „Radiową Poradnię Zdrowia” oraz w środy „Przewodnik Medyczny”.
Mar ta Łom nicka-Jasińska
ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie.
Jest absolwentką etnologii oraz
dziennikarstwa i zarządzania
informacją na Uniwersytecie
Wrocławskim. Od 12 lat związana jest z Radiem Rodzina,
dla którego tworzy audycje.
Serdecznie gratuluję zdobycia
nagrody oraz życzę dalszych
sukcesów. 
Tadeusz Szot
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Łagiewnicki
fizjoterapeuta leczy
olimpijczyków
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Jak co roku, Dzień Kresowiaka obchodzony jest uroczyście w gminie
Łagiewniki. 18 lutego, na obchody tegorocznej, już siedemnastej edycji,
przyszło ponad dwustu gości. / ciąg dalszy ze str. 1

D
Łagiewniczanin Sebastian
Eisler, mgr fizjoterapii,
absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu, został powołany jako fizjoterapeuta
Polskiej Reprezentacji
Bobslei i Skeletonu na
X XIII Zimowe Igr z yska
Olimpijskie w Pjongczang
2018.
Sebastian od u rod zenia
mieszka w Łagiewnikach, tu
ukończył szkołę podstawową
oraz gimnazjum. Wykształcenie średnie uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym nr
VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu. Nie od
razu jednak zaczynał swoją
przygodę ze sportem wyczynowym.
– Współpracę z reprezentacją Polski Bobslei i Skeletonu rozpocząłem w sezonie
2014/2015, to wtedy zostałem
zaproszony na Mistrzostwa
Świata do Winterbergu, po
tym, jak nasi reprezentanci mieli groźny wypadek na
najniebezpieczniejszym na
świecie torze w Altenbergu.
Nikt nie mógł wtedy tak szybko pomóc jak fizjoterapeuta
– opowiada pan Sebastian.
– Pamiętam, jak spotkałem
się z trenem Andrzejem Żyłą,
pilotem Mateuszem Lutym
i przestawiłem plan leczenia,
który skutecznie został zrealizowany w dwa tygodnie.
Kontuzje zostały opanowane
i zawodnicy wystartowali na
Mistrzostwach Świata zdrowi.
To pokazało prawdziwą siłę fizjoterapii i pozwoliło mi podjąć współpracę na kolejne lata,
podczas których uczestniczyłem w zawodach największej
rangi. Bardzo interesują mnie
współczesne metody leczenia, szczególnie diagnostyki
funkcjonalnej i metody terapii manualnej, dzięki którym można bardzo szybko
wyleczyć skręcenia stawów,
bóle mięśniowe, a nawet bóle

głowy i te niewiadomego pochodzenia, które często mają
swoją przyczynę w układzie
ruchu. Moje zainteresowanie tą dziedziną sprawia, że
uczestniczę w wielu kursach
prowadzonych przez międzynarodowych instruktorów.
Po Mistrzostwach Świata
w 2015 roku Polski Związek
Bobslei i Skeletonu zaprosił
Sebastiana Eislera do współpracy na kolejne lata, podczas
których odbyło się wiele zawodów: Mistrzostwa Świata,
Mistrzostwa Europy, Puchar
Świata, Puchar Europy, a nawet Puchar Polski.
– Już czwarty sezon pracuję z naszymi kadrowiczami,
a przede mną kluczowy moment, wylot na Igrzyska Olimpijskie do Pjongczang, który
jest owocem naszej ciężkiej
pracy – wyznaje pan Seba-

stian. – Podczas tych czterech
sezonów współpracowałem
z różnymi trenerami. Obecnie
trenerem głównym jest Janis
Minins, łotewski trener, który
kilka lat temu był najlepszym
na świecie zawodnikiem. Bardzo się cieszę, że udało się zakwalifikować zarówno dwójce, jak i czwórce bobslejowej.
Nasi zawodnicy wystartują
w Pjongczang 18 i 19 lutego
w dwójkach, a 24 i 25 lutego
w czwórkach. Po Igrzyskach
Olimpijskich na pewno będzie spokojniej, dlatego swoje
doświadczenie wykorzystam
w leczeniu pacjentów.
Od 1 marca Sebastian
Eisler będzie przyjmował we
Wrocławiu, niewykluczone
też, że w niektórych dniach
także w powiecie dzierżoniowskim.
Tadeusz Szot
Nominacje olimpijskie, które
odbyły się 2 lutego 2018 roku
w Polskim Komitecie
Olimpijskim w Warszawie

Kadra Olimpijska to zawodnicy: Mateusz Luty,
Krzysztof Tylkowski, Łukasz Miedzik, Grzegorz Kossakowski, Arnold Zdebiak. Sztab szkoleniowy: Janis Minins
– trener główny, Andrzej Żyła – zastępca trenera głównego, Sebastian Eisler – fizjoterapeuta, Roberts Obulders
– mechanik, Szczepan Wiśniowski – prezes PZBiS.
Serdeczni gratuluję Sebastianowi tego wielkiego wyróżnienia, jakim jest reprezentowanie naszej Ojczyzny, a
rodzicom Małgorzacie i Romanowi Eislerom chciałbym
podziękować za wychowanie, wykształcenie swojego
syna, który jest naszą – Łagiewnik – dumą.
Tadeusz Szot

ruga część uroczystości
odbyła się w Gminnym
Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach. Uroczystość oficjalnie
rozpoczęła się po prezentacji
pocztów sztandarowych, którą poprowadził Komendant
Hufca ZHP im. Synów Pułku
w Łagiewnikach – hm Ryszard
Gacek. Wójt Gminy Łagiewniki, Janusz Szpot, powitał
zgromadzonych Kresowiaków
oraz dostojnych gości (wśród
których byli: Biskup Świdnicki
Ignacy Dec, ks. Grzegorz Staniewski, ks. Marek Mielczarek,
Wojciech Murdzek – poseł na
sejm, Janusz Maniecki – dyrektor biura poselskiego ministra Michała Dworczyka,
Ryszard Marcinkowski – prezes Towarzystwa Miłośników
Kultury Kresowej we Wrocławiu, Florian Kuriata – prezes
Stowarzyszenia Kresowian
w Dzierżoniowie, Edward Bień
– prezes honorowy Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, Grzegorz Kosowski
– burmistrz Niemczy, Jadwiga
Horanin – zastępca burmistrza
Bielawy, Jacek Mikus – sekretarz Piławy Górnej, Henryk
Kuriata – wójt Gminy Jordanów Śląski.
Uroczystemu otwarciu spotkania towarzyszyło wręczenie
odznaczeń „Wierni Kresom II
RP” przyznanych przez Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie. Odznaczeni zostali
Paulina Pycka oraz Robert
Bronowicki.
W pierwszej części spotka-

nia wystąpili najmłodsi artyści,
grupy Biedronek i Pszczółek
z Przedszkola na Akacjowym
Wzgórzu, pod kierunkiem Pani
Barbary Ciećwierz i Pani Elżbiety Warchoł. Dopracowane
układy choreograficzne, tańce
oraz prawdziwie artystyczna
ekspresja małych aktorów zostały nagrodzone gromkimi
brawami.
Na kolejną odsłonę programu złożył się montaż słowno-muzyczny przygotowany
przez młod zież ze Szkoł y
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łagiewnikach oraz Gimnazjum w Łagiewnikach, który
poprzedziła recytacja wiersza

przez Janusza Małolepszego,
muzyka, poetę.
Program pod hasłem „Widzę
i opisuję, bo …” przygotowany
i zaprezentowany został przez
młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łagiewnikach, pod kierunkiem
Pani Aliny Kowalskiej i Beaty
Owczarek-Sobczyńskiej przy
współudziale Wenancjusza
Kowalskiego i Leszka Sobczyńskiego. Występ taneczny
przygotowały Agnieszka Juraszek i Wioletta Patyk.
Program szkolny składał
się z dwóch części. Pierwsza poświęcona była wszystkim Polakom, którzy zostali

(…) Wędruję przez tysiąclecia
I wracam znów na to miejsce.
Na zawsze do ciebie się przyznam,
Ziemio, którą niebo przeraża!
W każdym kraju jest moja ojczyzna,
I mam groby na wszystkich cmentarzach!
Wszędzie bliski, wszędzie daleki (…)
„Ahaswer” Maurycego Gottlieba, wykonana przez Alinę
Kuźniecowską, pracowniczkę
GOKBiS.
Na zakończenie tych przejmujących słów usłyszeliśmy
utwór „Biały krzyż” wykonany

okrutnie zamordowani przez
banderowców na Kresach II
Rzeczpospolitej. Był to fragment spektaklu teatralnego
„Ballada o Wołyniu”. W części
drugiej zobaczyliśmy lwowską
kawiarenkę, w której spotykali

się nasi rodacy. Przedstawienie
było pełne mickiewiczowskiej
tęsknoty; cytat z „Pana Tadeusza” stał się zresztą inspiracją
do nadania tytułu całości programu.
Występy młodzieży w obu
częściach przedstawienia uzupełniły utwory muzyczne, wykonane przez Chór Canzona
z Olesznej, pod kierunkiem
Pauliny Pycki.
Ostatnim akcentem spotkania była prezentacja czterech
artystów z okresu PRL, w których biografiach pojawiają się
historie kresowe. Krzysztof
Klenczon, Marta Mirska, Natalia Zylska oraz Joanna Rawik
przedstawieni zostali w sposób
najpiękniejszy – muzyczny.
Kolejno wykonano piosenki:
„Polesia Czar”, „Pierwszy siwy
włos”, „Kasztany” i „Romantyczność”. Wezwaniem „Kocham świat!”, pochodzącym
z ostatniego utworu, zakończono spotkanie „z Kresowiakami” i „o Kresowiakach”.
Dziękujemy sponsorom wydarzenia, którymi w roku 2018
są: Juliusz Jatczak „ARKA
VET”, Jan Jakubowski „JAŚMA”, Alicja i Leszek Włod a r c z y k „ K A M S K A L”,
Wioletta i Jarosław Tyniec
„BACK POL”, Jan Brzeźny
„PROSPORT”, Piotr Adam
Tadeusiak „PAT-BET”, Jacek
Szkarłat „Dolnośląska Agencja
Handlowa”, Agnieszka Juranek „Kostka brukowa”, Renata
Kuriata – Bar Gastronomiczny
„U Piotra i Pawła”.
Izabela Beno, Tadeusz Szot
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Patrzeć sercem – jasełka
w Łagiewnikach
Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do
najpiękniejszych chwil w roku. W Szkole Podstawowej
w Łagiewnikach tegoroczne jasełka przygotowali
uczniowie klas Vb i VIb, czym wprowadzili całą
społeczność szkolną w atmosferę nadchodzących świąt.

M

imo niskiej temperatury po południu 20
grudnia 2017, w sali
gimnastycznej szkoły licznie
zebrali się goście, by obejrzeć
uroczyste przedstawienie świąteczne. Spektakl „Jasełka z
Małym Księciem” rozpoczęły
obrady upadłych aniołów, które
próbowały zniszczyć wśród ludzi miłość do Boga oraz zabrać
im czas na modlitwę. Następnie
widzowie zobaczyli wędrówkę
Małego Księcia, który przybył
na Ziemię w poszukiwaniu przyjaciół. Opowiedział wszystkim
o swojej podróży, poszukiwaniu miłości i odnalezieniu jej
w postaci nowego Króla, który
wybrał ubóstwo, stajenkę i przyszedł do nas jako małe dzieciątko Jezus w Betlejem. Głównym

przesłaniem jasełek były słowa
Małego Księcia „Dobrze widzi
się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.
Przedstawienie było pełne refleksji i dało widzom okazję do
pogłębionej zadumy.
W spektaklu nie zabrakło tradycyjnej szopki: Maryi, Józefa,
dzieciątka Jezus, Trzech Króli,
pastuszków, aniołów oraz dzieci i młodzieży, uradowanych z
powodu narodzin Syna Bożego.
Aktorzy podziękowali Jezusowi
za to, że przyszedł z nieba na
Ziemię, by przekazać nam to,
co jest naprawdę w życiu istotne.
Jasełka nie miałyby swojego
blasku bez oprawy muzycznej,
którą przygotowały panie Joanna Kwiędacz i Wioletta Patyk wraz z artystami ze szkol-

nego chóru. Uczniowie swym
pięknym występem podbili
serca publiczności. Niejednej
osobie zak ręciła się łza w
oku… Rozległy się gromkie
brawa, które były wyrazem
uznania dla młodych artystów.
Pani dyrektor podziękowała
wykonawcom i złożyła wszystkim świąteczne życzenia.
Inscenizacja o narodzeniu
Zbawiciela została przygotowana przez panie Annę Dawid,
Marzenę Smolarską i Lilianę
Mróz. Piękną dekorację wykonały panie Ewelina Milewska
i Elżbieta Majchrzak. Niezapomniane chwile na zdjęciach
uwieczniła pani Małgorzata
Suwald.
Anna Dawid,
Marzena Smolarska

Mieszkancy z WOŚP
Jak co roku, mieszkańcy
gminy Łagiewniki przyłączyli się do obchodów 26.
Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie już organizacją
imprezy zajął się Gminny
Ośrodek Kultury, Bibliotek
i Sportu oraz Hufiec ZHP
Łagiewniki.
Nie zabrakło występów dzieci i młodzieży z przedszkola

oraz szkół z terenu gminy,
prezentacji lokalnych artystów
oraz pysznego poczęstunku w
postaci domowych ciast, kawy
i herbaty. Głównym punktem
dnia były oczywiście licytacje,
na które z niecierpliwością wyczekiwali zgromadzeni mieszkańcy. W tym roku można było
wylicytować lot samolotem nad
Kotliną Kłodzką dla dwóch
osób, koszulkę Pudziana z au-

Świąteczne muzykowanie
Choć poświąteczny okres
może wydawać się trudny
(wszak trzeba wrócić do
szkoły i do pracy), warto pamiętać, że styczeń to miesiąc szczególny – to czas,
jak mówi tradycja, zabawy
i śpiewu, czyli rodzinnego
kolędowania.
Rodziną jest z pewnością
społeczność Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach, dlatego
też tuż przed feriami zimowymi w szkole w pełni rozbrzmiały dźwięki kolęd i pastorałek.
12 stycznia na terenie placówki
odbył się IX Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek pod
patronatem Księdza Proboszcza Grzegorza Staniewskiego.
W tym roku festiwal odbył się
w dwóch kategoriach: szkół
podstawowych i gimnazjów.
Jury (w składzie: Teresa Bańkowska-Jendras, Joanna Banda
i nasza absolwentka uzdolniona
muzycznie Aleksandra Czop)
miało nie lada orzech do zgryzienia, przyznając miejsca i wy-

tografem, stare pianino, biżuterię, szalik z logiem WKS, wiele
atrakcyjnych bonów oraz tort.
Finał zakończył koncert zespołu Paragraf oraz przepiękne
światełko do nieba.
W tym roku WOŚP grał dla
wyrównania szans w leczeniu noworodków. Łagiewnicki sztab swoimi działaniami
wsparł Orkiestrę kwotą 26
469,05 zł. kk
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Święto wiersza
i prozy

15 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Łagiewnikach
odbył się Szkolny Konkurs
Recytatorski „Pegazik”.
W konkursie wzięło udział
jedenaścioro uczniów szkoły
z klas VII SP, II i III G. Prezentowali oni wiersze i fragmenty
prozy – program wybierali samodzielnie, choć konsultowali
go ze swoimi nauczycielami
języka polskiego. Łączny czas
wystąpień nie mógł przekroczyć ośmiu min.
Wyst ę py o c e n ia ło ju r y
w składzie: przewodnicząca
– Anna Filińska (emerytowana nauczycielka j. polskiego,
z którą współpracujemy od lat),
Dorota Cieślicka, Leszek Sobczyński.
Wszyscy uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Ostatecznie, po burzliwych obradach, jury wyłoniło
najlepszych:
I miejsce: Natalia Charczyńska, III b, opiekun artystyczny:
Alina Kowalska;
II miejsce: Zuzanna Kwiędacz, VII b, opiekun artystyczny: Marzena Smolarska;
III miejsce: Martyna Hołyńska, III c, opiekun artystyczny:
Agnieszka Królikowska;
Wyróżnienia: Oskar Krawczyk z II a, Julia Kruk z VII a,
Natalia Ludwiczak z III b.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy;
będą reprezentować naszą szkołę podczas eliminacji powiatowych w Dzierżoniowie.
Agnieszka Królikowska

III Wspólne
Kolędowanie
w Sienicach
W niedzielę 28 stycznia odbyła się III edycja Wspólnego Kolędowania w Sienicach. Tradycyjnie już wystąpiły chóry Canzona z Olesznej i gospodarze, czyli chór Legato z Sienic.

różnienia. Uczestnicy konkursu
zaprezentowali bardzo wysoki
poziom, a szkoła gościła wyjątkowe talenty wokalne.
Kategoria „Szkoły podstawowe”:
I miejsce: Oliwia Walicka, Pieszyce
II miejsce: Zuzanna Kwiędacz,
Łagiewniki
III miejsce: Maja Krawczyk,
Łagiewniki
Wyróżnienie: zespół „Wesołe
Nutki”, Oleszna
Kategoria „Gimnazja”

I miejsce: Natalia Minkina, Bielawa
II miejsce: Julia Droś, Bielawa
III miejsce: Michał Kusowski,
Bielawa
Wyróżnienie: Martyna Hołyńska, Łagiewniki
Wyróżnienie: zespół „Asiem”
z Pieszyc
GR A N D PR I X ot rz y mała
Agnieszka Letniowska z Bielawy.
Fundatorami nagród byli:
Ksiądz Grzegorz Staniewski,
Rada Rodziców, Pan Adam Ta-

deusiak z Firmy Pat-Bet. Czas
festiwalowych zmagań umilił
nam słodki poczęstunek od fundatorów (jak zwykle niezawodni
nasi rodzice), którym serdecznie
dziękujemy. Dziękujemy również za piękną dekorację Pani
Elżbiecie Majchrzak. I już dzisiaj zapraszamy na kolejne festiwalowe zmagania jubileuszowe.
To już będzie dziesiąty festiwal
– atrakcji nie zabraknie!
Organizatorki: Lilianna Mróz,
Joanna Kwiędacz,
Małgorzata Suwald
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Łagiewnickie
zapachy
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Probówki i mierniki
– uczniowie
eksperymentują

8 lutego, przy ul. Kolejowej, naprzeciwko biogazowni, spotkała się
grupa mieszkańców Osiedla Wrocławskiego i ul. Wrocławskiej z Wójtem
Gminy Łagiewniki, Telewizją Sudecką, TVP3 Wrocław oraz Super
Expressem. Sprawa dotyczyła nieprzyjemnych zapachów odczuwalnych
na osiedlu i ulicy Wrocławskiej, docierających na ten teren od strony
biogazowni.

W

ójt Gminy Janusz
Sz pot, kierow nik
Referatu Rolnictwa
w Urzęd zie Gminy Zenon
Bodziak, dyrektor biogazowni Jan Klonowski oraz zgromadzeni przed telewizyjnymi
kamerami mieszkańcy udzielali w yjaśnień. Szczegół y
mogliśmy usłyszeć i zobaczyć
w materiałach filmowych następnego dnia w TVP3 oraz
na stronie Telewizji Sudeckiej.
Relacja obu telewizji pokazała,
jak duży problem dla mieszkańców północnej części Łagiewnik i władz Łagiewnik
stanowi ten dotkliwy przemysłowy smród.
Problemu nie widzi jednak
dyrektor biogazowni, który
stwierdził w wywiadzie: „Nie
wiem, o jakie zapachy mieszkańcom chodzi”. Tymczasem ja
chodzę ulicą Wrocławską kilka
razy w tygodniu. Smród nie dokucza zawsze, ale są dni, kiedy
muszę znacznie przyśpieszyć
kroku, by ochronić się przed
tym przykrym zapachem. Skoro fetor nie unosi się zawsze, to
znaczy, że muszą być ukrywaW tym roku do grona występujących dołącz ył chór
Fermata z Przystronia oraz
młodzież ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach. Chóry
zaśpiewały po cztery kolędy
i pastorałki. Pomiędzy występami chórów prezentowała
się młodzież z łagiewnickiej
szkoły. Po przerwie na kawę
i ciasta wypieku pań z chóru Legato przyszła kolej na
wspólne kolędowanie. Ale
najpier w kolędę acappella
zaśpiewała Teresa Bańkow-

ne przyczyny tego czasowego
dotkliwego zjawiska.
Z relacji telewizyjnych można wywnioskować, że Gmina
nie ma prócz mieszkańców
partnera w dążeniu do rozwiązania tej zapachowej zagadki.
Najwyższy czas skończyć zabawę „w kotka i myszkę” i podjąć
zdecydowane działania zmierzające do rozwiązania problemu. Przed kamerami Wójt

Janusz Szpot mówił, że odstojniki znajdujące się pomiędzy
oczyszczalnią ścieków a biogazownią będą rekultywowane
i zniknie następne miejsce, na
które pada podejrzenie o wytwarzanie przykrych zapachów.
Wcześniej były to rowy melioracyjne i oczyszczalnia. Z jakiego miejsca teraz wydobywa
się przykry zapach? Miejsce
to musi zostać zlokalizowane

i zabezpieczone, aby problem
wyeliminować raz na zawsze.
Mam nadzieję, że nagłośniona w mediach akcja pomoże władzom gminy i mieszkańcom w rozwiązaniu tego
śmierdzącego problemu. Mam
nadzieję, że wiosną, kiedy będziemy przechodzić ulicą Wrocławską, będą nam już pachnieć tylko kwiaty…
Tadeusz Szot

ska-Jendras, a następnie przy
akompaniamencie grającego na
organach dyrygenta chóru Fermata Krzysztofa Milewskie-

Szpot, ksiądz Piotr Krzywania,
senator poprzedniej kadencji
Stanisław Jurcewicz z małżonką, członek Zarządu Powiatu

kłym zwyczajem, w którym
czas na chwilę zwalnia, skłania
do refleksji oraz wspólnego bycia ze sobą. Podziękowania za
mile spędzony czas należą się
Radzie Sołeckiej Sienic na czele z Sołtysem Pawłem Kondrakiewiczem, prowadzącej kolędowanie Zenobii Kucy wraz
z całym zespołem Gminnego
Ośrodka Kultury, Bibliotek
i Sportu w Łagiewnikach oraz
wszystkim biorącym udział
w tej pięknej imprezie.
Tadeusz Szot

W Sienicach chóry zaśpiewały po
cztery kolędy i pastorałki.
go kolędy śpiewała cała sala.
Wśród zaproszonych gości byli
przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalni działacze, radni, sołtysi, wójt Janusz

Jarosław Tyniec, przedstawiciele „Aktywnej Gminy Łagiewniki” Artur Szczurkowski
i Sylwester Sikora. Wspólny
czas kolędowania jest niezwy-

Szczególnie atrakcyjne, bo
połączone z praktyką, zajęcia ekologiczne odbyły się
dla uczniów klas siódmych
Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Łagiewnikach pod koniec roku 2017.
Młodzież odbyła wizytę w
Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa
„Salamandra” w Myśliborzu.
Uczniowie mieli zapewnione zakwaterowanie w bazie
noclegowej DZPK Myślibórz
oraz nieodpłatny transport.
Organizatorem wyjazdu była
Maria Lenarczyk – nauczyciel
geografii.
Zajęcia były bardzo zróżnicowane, począwszy od rękodzieła artystycznego (tkanie na
niewielkich krosnach), poprzez
zajęcia laboratoryjne (badanie
składu gleby, mikroskopowe
badanie ż y w ności), skończywszy na zajęciach z fizyki.
Uczniowie dowiedzieli się, jak
powstaje tęcza oraz inne zja-

wiska optyczne widoczne na
niebie.
Bardzo ciekawe dla wszystkich były zwłaszcza zajęcia
laboratoryjne, podczas których
mogli samodzielnie wykonywać doświadczenia i próby badawcze. Posługiwali się sprzętem laboratoryjnym zgodnie z
zasadami bhp, mikroskopami
i odczynnikami chemicznymi.
Poznali metody wykrywania
składników pokar mow ych
(próba jodowa, reakcja biuretowa).
Zajęcia wyjazdowe, oparte
na bezpośrednim doświadczeniu mają dużą wartość dydaktyczną, pozwalają zetknąć się
z eksperymentem jako formą
poznawania świata, pozwalają rozbudzić zainteresowania
naukami przyrodniczymi, zachęcić do pogłębiania wiedzy.
Uczniowie dostali ogromną
dawkę wiedzy i umiejętności
praktycznych z dziedziny nauk
przyrodniczych: biologii, chemii, geografii oraz fizyki.

Kolędy po autorsku

Ze szczególnym w ystępem kolędow ym, bo we
własnej oprawie muzycznej, wystąpili uczniowie
Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II. w kościele
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach.
14 stycznia 2018 r. młodzież
szkolna kolędowała w łagiewnickim kościele. Parafianie mogli usłyszeć znane i mniej znane kolędy i pastorałki. Był to
wyjątkowy koncert, ponieważ
oprócz tradycyjnego wykona-

nia kolęd w chórze bądź przez
solistów, młodzież zaprezentowała również własną oprawę muzyczną przedstawienia.
Kolędowanie w naszej parafii
odbyło się już po raz dziewiąty. Program tego niezwykłego
spotkania przygotowała Joanna Kwiędacz oraz Tomasz
Bykowski, który wspomógł
młodych artystów grą na saksofonie. Wspólne wysłuchanie
kolęd oraz śpiew przyniósł
zgromadzonym w łagiewnickim kościele dużo wzruszeń
oraz refleksji.
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Gmina i parafie
w liczbach 2017
Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie roku 2017 w formie
danych statystycznych, pochodzących z rejestru mieszkańców
prowadzonego przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy
Łagiewniki.
Liczba urodzonych dzieci
w roku 2017:
d liczba ogólna – 74
d liczba dziewczynek – 28
d liczba chłopców – 46
Imiona nadawane nowo
narodzonym dzieciom:
d najpopularniejsze imiona męskie
– Antoni, Bartosz, Tymoteusz
d najpopularniejsze imiona żeńskie
– Nikola, Aleksandra, Zuzanna
d imiona rzadziej spotykane –
Miriam, Bianca, Manuel

d W Parafii p.w. Św. Józefa w Łagiewnikach w 2017 roku przybyło 36 nowo
ochrzczonych parafian, do sakramentu
I Komunii Świętej przystąpiło 39 dzieci.
Cztery pary zdecydowały się zawrzeć
związek małżeński. W 2017 roku zmarły
32 osoby.
W życiu parafii, oprócz uroczystości obchodzonych co roku, takich jak
Dzień Kresowiaka czy Dożynki Gminne, w 2017 roku parafianie mieli okazję
uczestnictwa w dwóch wyjątkowych
wydarzeniach: 13 października odbyło
się nabożeństwo z okazji setnej rocznicy

Liczba zgonów w roku 2017:
d liczba ogólna – 95
na terenie gminy – zmarło 28 osób
d poza terenem gminy (np. szpital,
hospicjum, ZOL) – zmarło 67 osób
d liczba zmarłych kobiet – 43
d liczba zmarłych mężczyzn – 52
Liczba mieszkańców,
którzy w 2017 roku weszli w
pełnoletniość: 55 osób, w tym:
d kobiet: 25
d mężczyzn: 30

Ostatniego Objawienia Maryjnego w Fatimie, a 31 października, w wigilię Święta
Wszystkich Świętych, Wieczór Uwielbienia „Hosanna z Chórami Aniołów”. Proboszcz Grzegorz Staniewski kontynuował
również remont kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej – w ubiegłym roku
wykonano remont chóru, którego koszt
wyniósł 25 tysięcy złotych. Na 2018 rok
zaplanowana jest kontynuacja remontu
kościoła, w tym wymiana drzwi wejściowych.
W 2017 roku zorganizowane były pielgrzymki do Fatimy, do Częstochowy

Liczba mieszkańców
zameldowanych na pobyt stały
i czasowy na terenie Gminy
Łagiewniki
(na dzień 31 grudnia 2017 r.):

7460 osób
Ewelina Wolak
Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy
Łagiewniki
i na Górę Św. Anny (pielgrzymka dzieci
I-komunijnych), a w grudniu – wyjazd na
jarmark bożonarodzeniowy do Drezna.
W nadchodzącym roku zaplanowany jest
wyjazd do Norwegii na fiordy.
d W Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie w 2017 roku ochrzczonych zostało szesnaścioro dzieci, w tym
z samej Jaźwiny dwoje. Osiem par zawarło związek małżeński: pięć w Uciechowie, dwie w Jaźwinie oraz jedna w Stoszowie. Odbyło się dwadzieścia dziewięć
pogrzebów, z czego w Jaźwinie było ich
trzynaście.

Z wizytą w Domu
Pomocy Społecznej
w Niemczy

Przed Świętami Bożego
Narodzenia, w grudniu
2017 roku, uczniowie klas
V – VII Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej odwiedzili
z jasełkami mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej
w Niemczy.
Inscenizacja w wykonaniu
dzieci wprowadziła świąteczny nastrój w całym Domu Pomocy Społecznej. Na widowni,

oprócz pensjonariuszy, zasiedli
i pracownicy Domu. Po występie widzowie gromkimi
brawami dziękowali młodym
artystom i ich opiekunom za
przygotowanie bardzo ciekawego widowiska. Oprawę
muzyczną przygotowała Małgorzata Iwaszkiewicz, a nad
całością imprezy czuwały katechetka Małgorzata Małek
i szkolna bibliotekarka Joanna
Łukianowska. J. Ł.

Zmarł Wojciech
Garncarek
W pierwszy dzień Wielkiego Postu, 14 lutego,
zmarł wieloletni pracownik
Urzędu Gminy Łagiewniki
Wojciech Garncarek. To
był „Człowiek od wszystkiego”, zawsze pogodny,
bardzo pracowity, uczynny i życzliwy. Mieszkańcy
nazywali Go „Królem Łagiewnickiej Czystości”. Bo
to właśnie Pan Wojciech
dbał o kwiaty na klombach,
trawniki, drzewa i krzewy.
Będzie nam i łagiewniczanom Ciebie, Wojtku, bardzo
brakowało.
Spoczywaj w pokoju wiecznym.
Janusz Szpot, Wójt Gminy
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Łagiewniki

„Dokąd idziesz?”
ma juz 10 lat!
Jeden z czytelników zapytał: „Ile to już lat ma nasza
parafialna gazetka „Dokąd
idziesz?”. Odpowiedź jest
krótka: DZIESIĘĆ!
Tak szybko minął ten czas…
Jaki był? W ciągu dziesięciu
lat ukazały się 123 numery naszej gazetki, wydrukowaliśmy
30.750 egzemplarzy, czyli ok.
123.000 stron, nie licząc wysyłanych pocztą elektroniczną

i zamieszczanych na stronie
inter netowej (ht t p://w w w.
it.slezanie.eu/lagiewniki/) oraz
na facebooku („Moja Gmina
Łagiewniki”), za co dziękujemy Panu Tadeuszowi Szotowi.
Bogu niech będą dzięki za te
lata. Pięknie też dziękujemy
WSZYSTKIM, którzy pomagali nam i dzielili się swymi
uwagami.
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