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Dożynki 2018
Szlachetna tradycja i lasery

Franciszek Salezy Dmochowski w swoich wspomnieniach pisze: „Rok 1807. Gdy przyszła gromada z wieńcem
po ukończeniu żniw, przyjął ją ojciec wraz z matką na ganku, a potem gromada weszła do wielkiej sali na
dole i tam ochoczo tańcowała do późnej nocy”. Tegoroczne Dożynki w gminie Łagiewniki były właśnie takie:
utrwalające tradycję i wspólne świętowanie.

W

sobotę 1 września 2018 roku
przy łagiewnickiej "Muszelce" odbyły się Dożynki Gminy Łagiewniki. Uroczystości
rozpoczęły się od wniesienia wieńców
dla symbolicznego Gospodarza Gminy
przez przedstawicieli sołectw. Wieńce
złożone zostały przed sceną na czas
mszy oraz ceremonii dożynkowej.
Dożynki rozpoczęto polową mszą
świętą, którą odprawił ks. kanonik
Grzegorz Staniewski wraz z ks. proboszczem Markiem Mielczarkiem oraz
ks. prałatem Stanisławem Kucharskim.
Oprawę muzyczną mszy zapewniły
chór Canzona oraz chór Legato pod
kierunkiem Tomasza Bykowskiego.

Po nabożeństwie głos zabrał wójt Janusz Szpot oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk,
który odczytał list skierowany do rolników i mieszkańców gminy od premiera
Mateusza Morawieckiego, z życzeniami i podziękowaniami za ich ciężką
i ofiarną pracę.
Następnie, zgodnie z tradycją, zaproszono gości do uroczystego ceremoniału dożynkowego, który rozpoczął pokaz tańców narodowych w wykonaniu
zespołu „Joanki” z Niemczy. Zaraz po
nim usłyszeliśmy:
„Na scenie Starostów oto widzimy
Pani jest ze Słupic, a Pan z Jaźwiny

mniej lub bardziej znani, z sołtysów
wybrani
z honorem dziś będą gościć wszystkich
nas”.
W uroczystej atmosferze przywitaliśmy Starostów Dożynek Gminnych
2018 – panią Marzenę Jankowską
oraz pana Stanisława Jakubowskiego, którzy złożyli chleb i kosz z plonami Gospodarzowi Dożynek, dziękując za tegoroczne owocne zbiory
oraz wyrażając nadzieję na kolejny
urodzajny rok.
Starościna Dożynek Gminnych 2018
– pani Marzena Jankowska, z domu
Zabłocka, sołtys wsi Słupice od 2010
roku – uprawia głównie pszenicę i ku-

kurydzę. W wolnych chwilach przyrządza domowe przetwory oraz uprawia
ogródek. Jest osobą społecznie zaangażowaną, dążącą wytrwale do realizacji celów, uśmiechniętą i otwartą na
innych.
Starosta Dożynek Gminnych 2018
– pan Stanisław Jakubowski, urodzony w Jaźwinie, przewodniczący rady
parafialnej, a od lipca 2018 sołtys wsi
Jaźwina – odziedziczył gospodarstwo
rolne po ojcu. W związku z potrzebami związanymi z przekazanym majątkiem pan Stanisław dokupił nowy
sprzęt i zajął się uprawą pszenicy,
kukurydzy i jęczmienia. W wolnej
chwili, jako górski przewodnik sudec-

ki, jeździ po okolicy i poszerza oraz
aktualizuje swoją wiedzę z zakresu
geografii i turystyki.
Po parze starostów dary z tegorocznych zbiorów, w postaci chleba, złożyli
na ręce wójta Janusza Szpota przedstawiciele sołectw. Delegacjom, wprowadzanym na scenę przez dzieci z przedszkola „Na Akacjowym Wzgórzu”,
towarzyszyły przyśpiewki chwalące
uroki sołectwa, w wykonaniu chóru
Legato z zespołem Bykowski Band.
Gospodarz gminy podziękował
wszystkim za złożone dary i rozdał,
wraz ze Starostą i Starościną Dożynek,
otrzymany chleb gościom i mieszkańcom. 
Czytaj dalej na str. 4
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11 listopada –
zapraszamy na uroczyste
obchody Gminnego
Święta Niepodległości
Obchody rozpoczniemy o godzinie 11.00 mszą świętą w intencji
ojczyzny w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Łagiewnikach.
O 12.00 spotkamy się pod pomnikiem „Poległym za Ojczyznę”
na uroczystościach prowadzonych przez Hufiec ZHP Łagiewniki
im. Synów Pułku.

H

arcerze poprowadzą
d ziałanie w ramach
ogólnopolskiej akcji
„Niepodległa do hymnu”, apel
poległych z udziałem pocztów
sztandarowych oraz uroczyste
złożenie kwiatów i zniczy przez
zaproszonych gości, władze
oraz mieszkańców.
Spod pomnika przejdziemy
na spotkanie pod hasłem „Dla
Niepodległej” w Gminnym
Ośrodku Kultury, Bibliotek
i Sportu w Łagiewnikach. Odsłonięty zostanie mural, przygotowany z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości (budynek GOKBiS) z udziałem sponsorów
oraz autorów dzieła. Następnie
podsumujemy projekt „Wspomnienie o Niepodległej” prowadzony przez Hufiec ZHP
Łagiewniki im. Synów Pułku.
Dzieci z przedszkola „Na Akacjowym Wzgórzu” zaprezentują swoje przedstawienie, po
nich wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Łagiewnikach w spektaklu

pt. „Sto lat Niepodległej” (pod
kierunkiem p. Aliny Kowalskiej i p. Beaty Sobczyńskiej).
Organizatorami uroczystości
są: Gminny Ośrodek Kultury,
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Łagiewnikach,
Przedszkole „Na Akacjowym
Wzgórzu” oraz Hufiec ZHP
Łagiewniki im. Synów Pułku.
U DZ I A Ł GM I N Y ŁAGIEWNIKI W UROCZYSTOŚCIACH POWIATOWYCH
Powiatowe obchody Święta
Niepodległości rozpoczną się
11 listopada 2018 roku o godzi-

Najpiękniejszy wieniec
dożynkowy pochodzi
z Sienic
Sołect wo Sienice zw yciężyło w konkursie na
najpiękniejszy wieniec
dożynkow y w powiecie
dzierżoniowskim. Laureaci konkursu ogłoszonego
przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie zostali
uhonorowani podczas sesji Rady Powiatu 28 sierpnia 2018 r.
Wieniec dożynkowy wykonany przez sołectwo Sienice
został uznany za najpiękniejszy. Zwycięzcy otrzymali nagrodę pieniężną o wartości 400
zł oraz prawo reprezentowania
Powiatu Dzierżoniowskiego
na Dożynkach Wojewódzkich,
które odbyły się 2 września
w Gryfowie Śląskim. Trzecia nagroda w wysokości 200
zł trafiła również do naszej
gminy do Sołectwa Sieniawka

a wyróżnienie otrzymało Sołectwo Oleszna.
Zwycięski wieniec wykonała mieszkanka Sienic Pani
Zofia Foelkner przy pomocy
męża Władysława. Pani Zofia
była autorką i wykonawczynią pięknego dożynkowego
wystroju kościoła w Sienicach
i jego otoczenia.
Gratuluję zwycięskim i wyróżnionym Sołectwom.
Tadeusz Szot

nie 15:30 wspólnym radosnym
pochodem z ulicy Kopernika
w Dzierżoniowie (przy moście). Uczestnicy kierować się
będą w stronę Rynku, gdzie
odbędą się główne uroczystości, w tym prezentacje poszczególnych gmin.
Gmina Łagiewniki reprezentowana będzie w Dzierżoniowie przez chór Canzona, który
zaprezentuje koncert pieśni patriotycznych.
Udział chóru Canzona jest
nieprzypadkowy. W październiku 2018 roku premierę miała bowiem wydana przez chór
nowa płyta „Dla Niepodległej”.

Jest ona dostępna do nabycia
w Gminnym Ośrodku Kultury,
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach. Więcej o pomyśle na
płytę oraz jej twórczyniach
przeczytają Państwo w kolejnym numerze Kuriera Łagiewnickiego.
Bardzo zachęcamy wszystkich naszych Czytelników do
wzięcia udziału w gminnych
i powiatow ych obchodach
„Św ięt a Nie pod leg łości”.
Szczegółowe programy uroczystości opublikowane zostaną na plakatach oraz podane do
wiadomości za pośrednictwem
mediów.
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Łagiewnicka szkoła
„Szkołą Młodych
Patriotów”
„Wspó łczesny patriota
to przede wszystkim dobry obywatel – sumiennie
i uczciwie wypełniający
swoje obowiązki, dbający
o środowisko, posługujący
się poprawną polszczyzną,
znający i rozumiejący historię swojego kraju, człowiek wykształcony, otwarty i tolerancyjny”.
W poprzednim
roku szkolnym
(2017/2018) uczniow i e S z ko ł y Po d stawowej im. Jana
Pawła II w Łagiewnikach uczestniczyli
w realizacji projektu
„Szkoła Młodych
Patriotów”, którego
organizatorem było Studium
Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel projektu
zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega
współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Młodzież,
poprzez podejmowane zadania,
poznawała nie tylko sylwetki
i czyny polskich bohaterów,
ale przede wszystkim szukała
odpowiedzi, na jakich wartościach powinno się dzisiaj budować postawy patriotyczne.
Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursów wysyłanych
do organizatorów. Za każde
podjęte działanie uzyskaliśmy
maksymalną ilość punktów.
W nagrodę za 100-procento-

we wykonanie zadań projektowych otrzymaliśmy tytuł
„SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”. Koordynatorem
projektu w szkole była nauczycielka Joanna Kwiędacz
Do wykonania uczniowie
mieli następujące zadania:
• Przeprowadzenie konwersatorium pt. „Patriotyzm na co

dzień. Co dla mnie oznacza
bycie patriotą”.
• Przygotowanie plakatu „Patriota, dla którego ojczyzna
była dobrem najwyższym”.
• Przeprowadzenie sondażu
wśród mieszkańców miejscowości na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu
lokalnego.
• Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego
o tematyce patriotycznej.
• Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
• Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
• Mot y w „ małe ojcz yz ny
w literaturze” - przygotowanie
prac pisemnych.

miejsce. W kategorii zespołów Maja Krawczyk i Zuzia
Kwiędacz zdobyły I miejsce.
Wszystkie trzy uczennice zaprezentowały się bardzo pięknie. Serdecznie im gratulujemy.
Opiekunki Joanna Kwiędacz
i Wioletta Patyk
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Tablica dla pamięci
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Z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości na
pomniku „Poległym za Ojczyznę”
w Łagiewnikach umieszczona
i uroczyście odsłonięta została
pamiątkowa tablica.

G

Rozśpiewane talenty
28 września w Kondratowicach odbyła się 10. edycja Międzypowiatowego
Konkursu Piosenki Współczesnej organizowanego
przez szkołę z Prus. Jak co
roku, również i tym razem
nasze uczennice wzięły
udział w tym przedsięwzięciu.
W kategor ii k las I V-V I
w piosence „Pół kroku stąd”
zaprezentowała się uczennica
klasy V Zuzanna Szot. W kategorii klas VII, VIII i III G
zaprezentowały się uczennice: Maja Krawczyk z kl. VII,
w piosence „Małe rzeczy” oraz
Zuzanna Kwiędacz z kl. VIII,
w piosence „Kiedyś”. Maja
Krawczyk i Zuzanna Kwiędacz, jako duet, zaprezentowały się w piosence „Udało
prawie się”.
W kategorii klas starszych
Zuzia Kwiędacz zdobyła III
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mina Łagiewniki od
dłuższego czasu przygotow y wała się do
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.
W 2017 roku zapadła decyzja
o odrestaurowaniu pomnika
„Poległym za Ojczyznę”, który znajduje się w centrum Łagiewnik, w sąsiedztwie kościoła parafialnego p.w. św. Józefa
Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny.
Pomnik wybudowany został
w celu upamiętnienia ofiar wojny prusko-francuskiej w 187071 r. Obiekt ten i jego otoczenie zmieniały się z biegiem lat.
W 1990 roku umieszczono na
nim tablicę z napisem „Nigdy
więcej wojny, tak nam dopomóż Bóg”. Na płycie pomnika
pojawiły się również tabliczki
z nazwami miejsc bitew i kaźni
II wojny światowej, wsypano
także ziemię z tych ważnych
historycznie miejsc.
Dla mieszkańców gminy jest
to ważne i symboliczne miejsce, wyraża bowiem wdzięczność i pamięć o bohaterach
walczących w obronie niepodległości kraju, o ludziach,
którzy zginęli w imię wolności. Przy okazji rocznic i uroczystości państwowych spotykamy się właśnie przy tym
pomniku – składamy kwiaty,
wieńce i zapalamy znicze.
W bieżącym roku przeprowadzono odnowienie i przebudowę otoczenia pomnika.
Zamontowano na nim tablicę
związaną z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości
oraz tabliczki upamiętniające
poległych pod Monte Casino
i pomordowanych na kresach
wschodnich.
– Zależało nam na wyjątkowym przygotowaniu uroczystości odsłonięcia tablicy „100
– lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PAŃSTWA
POLSKIEGO 1918 – 2018”,
dlatego zadbaliśmy o odnowienie pomnika oraz jego otoczenia, które zostało zaprojektowane i wykonane jako otwarta
przestrzeń, umożliwiająca swobodny dostęp oraz ukazująca
piękno i powagę tego miejsca
– mówi Janusz Szpot, Wójt
Gminy Łagiewniki. – Przywołaliśmy również pamięć o poległych bohaterach pod Monte
Casino oraz o pomordowanych

na kresach wschodnich, dedykując im tabliczki pamiątkowe
pod pomnikiem.
Uroczystość, która odbyła
się 7 października 2018 roku,
jest wyrazem naszej pamięci oraz radości z odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Dlatego kluczowe stało się
wspólne świętowanie tego
podniosłego jubileuszu. Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
przygotował z tej okazji pocztówkę, którą dzieci i młodzież,
uczęszczająca do gminnych
szkół i przedszkola, wypisały
i wręczyły swoim najbliższym
jako zaproszenie.
W niedzielne południe uroczystości rozpoczęły się mszą
św. sprawowaną w intencji Ojczyzny przez proboszcza ks.
kanonika Grzegorza Staniewskiego. We mszy oprócz mieszkańców uczestniczyli żołnierze
22. Karpackiego Batalionu
Piechoty Górskiej w Kłodzku,
poczty sztandarowe ZHP, SP
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, Gimnazjum im. Piastów
Śląskich w Łagiewnikach,
SP im. Adama Mickiewicza
w Jaźwinie, SP im. Juliusza
Korczaka w Olesznej, OSP
w Łagiewnikach oraz OSP
w Sienicach.
Po msz y roz poczęł y się
uroczystości przy pomniku.
Wystawiono posterunek honorowy Wojska Polskiego, wprowadzono poczty sztandarowe,
dokonano zmiany posterunku
honorowego. Został odegrany
hymn państwowy, który również śpiewali zgromadzeni
uczestnicy. Po przemówieniu
Wójta Gminy Łagiewniki,
Janusza Sz pota, nastąpiło
uroczyste odsłonięcie tablicy
pamiątkowej. Przy dźwiękach
werbli osoby odsłaniające tablicę wprowadził przewodnik
Przemek Kucharek. Tablicę
odsłonili harcerze Natalia Trela
i Dorian Szlachcic, uczniowie
Zosia Szachniewicz i Marcel
Biniek oraz przedszkolaki
Marysia Branek i Franciszek
Maracewicz. Po odsłonięciu
tablicę poświęcił ksiądz kanonik Grzegorz Staniewski.
Hm Ryszard Gacek z wielkim
przejęciem poprowadził Apel
Poległych i całą uroczystość.
Następnie pod pomnikiem
delegacje Rady Gminy, wójt,

przedstawiciele szkół, przedszkola i organizacji społecznych działających na terenie
gminy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Na końcu wiązankę kwiatów pod pomnikiem
złożyła pani Romualda Gacek,
która w 1990 roku była jednym z inicjatorów odbudowy
tego pomnika. Po odśpiewaniu
„Roty” została odprowadzona wojskowa asysta honorowa
i poczty sztandarowe.
- Oficjalna część uroczystości przygotowana i poprowadzona została przez Komendanta Ryszarda Gacka
i Harcerzy z Hufca ZHP Łagiewniki im. Synów Pułku.
Dzięki ich zaangażowaniu
mogliśmy w wyjątkowo podniosłej atmosferze dokonać
odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz złożyć hołd bohaterom – dodaje Wójt Gminy
Łagiewniki.
Druga część uroczystości
przygotowana została w formie
pikniku, któremu towarzyszy-

ła muzyka oraz „żołnierskie”
jedzenie. Dla uczestników
przygotowano bar kawowy
oraz poczęstunek na ciepło
(grochówka, bigos), najmłodsi otrzymali biało-czerwone
f lagietki i balony. Spotkanie
odbyło się w przyjemnej przestrzeni parkowej, która stała się
uroczym zakątkiem również za
sprawą wyjątkowej słonecznej
pogody.
Program rozpoczął się wręczeniem nagród i wyróżnień
uczestnikom powiatowego
konkursu multimedialnego
„Ojczyzna jest tu i we mnie”,
którego organizatorami był
Gminny Ośrodek Kult ur y,
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach oraz Muzeum Miejskie
w Dzierżoniowie. Decyzją
Jury I-sze miejsce w kategorii prac grupowych otrzymał
zespół Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, w imieniu którego
dyplom i nagrodę odebrała
Zuzia Kwiędacz oraz Adam

Juraszek. Nagrody wręczyła
dyrektorka GOKBiS Izabela Beno oraz Koordynatorka
Konkursu Wioleta Wawrzyniak.
Dzień, w który świętowaliśmy 100-lecie odzyskania
niepodległości, był również
momentem prem ier y p ł yty chóru Canzona pt. „DLA
NIEPODLEGŁEJ”. Powstała
ona w ramach realizowanego
projektu, jednak jej idea i wykonanie zrodziło się w sercach
gr upy wyjątkowych kobiet
tworzących chór. Dopełnieniem zebranego materiał u
była niesamowita współpraca
z zespołem wokalnym Szkoły
Podstawowej w Łagiewnikach
oraz muzykiem Wojciechem
Magnuckim.
– Widząc, a wręcz czując
zaangażowanie tych osób, nie
można pozostać obojętnym.
Dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby jako wydawca
doprowadzić do wydania płyty jeszcze w roku 2018 – mówi

I zabela Beno, dy rek torka
GOKBiS w Łagiewnikach.
Kolejnym punktem programu był koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Dzierżoniowa,
która zaprezentowała iście
polski repertuar, rozpoczynając poważnie i dostojnie muzyką klasyczną, poprzez znane
utwory legionowe, kończąc
wiązanką nuconych przez słuchaczy melodii z najlepszych
polskich seriali. Każda część
tego koncertu wzbudzała owacje zgromadzonych uczestników. Ostatnim punktem programu był koncert Zespołu
Reprezentacyjnego Chorągwi
Dolnośląskiej ZHP HGA LIMINIS z Kamiennej Góry.
Grupa gościła już na naszej
łagiewnickiej scenie, dlatego
w symbolicznym roku łączącym świętowanie niepodległości z setnym jubileuszem powstania Związku Harcerstwa
Polskiego, nie mogło ich zabraknąć. Pięć utalentowanych,
młodych artystek śpiewało piosenki patriotyczne i harcerskie,
w tym również własne kompozycje.
Doniosła uroczystość trwała
kilka godzin. Szkoda, że pomimo blisko ośmiuset przekazanych zaproszeń było tak wiele
wolnych miejsc. Nie cenimy
wolności, o którą walczyli nasi
dziadowie i pradziadowie. Była
okazja spotkać się, posłuchać,
porozmawiać. Przekazać naszą
radość młodszym pokoleniom,
wytłumaczyć im, czym dla nas
jest „niepodległa Polska”, opowiedzieć o naszych doświadczeniach i wspomnieniach.
Wielu z nas z tego skorzystało,
choć było nas o wiele za mało.
Izabela Beno, Tadeusz Szot

4

WWW.LAGIEWNIKI.PL

KURIER ŁAGIEWNICKI

PAŹDZIERNIK 2018

Dożynki 2018. Szlachetna
tradycja i lasery

W

ś r ó d p r z y był yc h
go ś c i n ie z a b r a kło przedstawicieli
władz gminy, radnych, sołtysów, rad sołeckich i organizacji
pozarządowych oraz kół gospodyń wiejskich. Swoją obecnością zaszczycili nas między
innymi: Michał Dworczyk,
szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, poseł Monika Wielichowska, burmistrz Niemczy
Grzegorz Kosowski, Zuzanna
Bielawska, burmistrz Piławy
Górnej, Henryk Kuriata, wójt
Jordanowa Śląskiego, Jadwiga
Horanin, wiceburmistrz Bielawy i Stanisław Jurcewicz, były
senator RP.
Niespodzianką przygotowaną przez grupę społeczników
oraz przyjaciół kultury był
specjalny pokaz poloneza, który przypomniał nam o obchodzonym w 2018 roku stuleciu
odzyskania niepodległości.
Wykonawcy tańca nie zostali
wybrani przypadkowo, zatańczyły osoby, która na co dzień
swoją obywatelską postawą
oraz społecznym zaangażowaniem wyrażają swój patriotyzm.
– Wolna Polska to moż-

liwość wolnych osobistych
i społecznych wyborów, dlatego zależało nam na wprowadzeniu akcentu patriotycznego w sposób korespondujący
z tradycją dożynek. Taniec,
jako język uniwersalny, był
idealnym rozwiązaniem. Dzięki współpracy z panią Joanną
Bagińską, prowadzącą zespół
„Joanki” z Niemczy, udało
się przygotować tą niezwykłą
niespodziankę – mówi Izabela Beno, dyrektorka GOKBiS
w Łagiewnikach.
Tym wyjątkowym akcentem
rozpoczęła się część artystyczna dożynek. Na scenie pojawili
się bowiem najmłodsi artyści
z przedszkola „Na Akacjowym
Wzgórzu”, którzy zaprezentowali się w bardzo pogodnym
programie taneczno-muzycznym.
Po gromkich owacjach mieliśmy przyjemność obejrzeć
przedstawienie przygotowane
przez Amatorską Grupę Artystyczną Sołtysów, oparte na
tekście wiersza „Mielę cielę”
Wandy Chotomskiej. Autorką
dodatkowych tekstów, które
mieliśmy okazję usłyszeć, jest
Alina Kuźniecowska. Pani

DOŻYNKI 2018
Na scenie Starostów oto widzimy
Pani jest ze Słupic, a Pan z Jaźwiny
mniej lub bardziej znani, z sołtysów wybrani
z honorem dziś będą gościć wszystkich
nas.
Jak węgorz jest długa nasza Jaźwina
Z końca nie zobaczysz gdzie się zaczyna
/ Chcesz pospacerować, kondycję zbudować?
Weź wygodne buty i zaczynaj marsz. / 2x
Do Ligoty Wielkiej chyba zajrzeć czas,
Tam „Formuły Jeden” – najciekawsza
z tras.
/ Zakrętów jest wiele i wąska ulica,
że nawet Kubica chyba podda się. / 2x
Łagiewniki rosną tak jak młody las
Coraz więcej domów, coraz więcej nas.
/ Rośnie nasza Gmina, trzyma się komina,
To jest nasz amulet prawie od 100 lat. / 2x
W Młynicy jest źródło wody przy lesie
Spokój tam panuje, że aż żyć się chce.
/ Wkoło gdzie popatrzysz, plantację zobaczysz,
Smakołyków swojskich jest tam cała moc!
/ 2x

Oleszna zadziwia wszechstronnością
swą,
Jest jedyną w Gminie taką właśnie wsią.
/ Inicjatyw wiele we wsi i w kościele,
Nikt tutaj na nudę nie uskarża się. / 2x
Do Przystronia wiedzie droga lubiana,
Ze szczytu jej widać gniazdo bociana.
/ Kto ma takie chęci, niech się tam pokręci
Bo uroczych kątów nie brakuje tam! / 2x
Przez Radzików wiedzie niebezpieczny
szlak,
Trudno go ominąć – no bo gdzie i jak?
/ Nie mijamy wcale, bo tam doskonale
rozwijali żagle najzdolniejsi z nas. / 2x
A nasze Ratajno widać z daleka,
płasko położone, ale wysoko.
/ Kto to miejsce lubi, ten się nie zagubi,
Ten się nie zagubi bo azymut ma! / 2x
Sieniawka się pręży niczym dumny paw,
bo do niej należy ten Trzcinowy Staw.
/ Gdybyś chciał na ryby albo i na grzyby
To nie szukaj dalej, tutaj wszystko masz.
/ 2x
W Sienicach koniecznie każdy musi być,
żeby się nauczyć, jak dostatnio żyć.
/ Gdy rolnicza pora, odwiedź Izydora

On chętnie doradzi, co posadzić masz. /
2x
W Słupicach jest klimat jak w uzdrowisku,
Bo leży w całości w Ślężańskim Parku.
/ Jedź tam, a się dowiesz, co to znaczy
zdrowie,
Zaraz odmłodniejesz o 20 lat. / 2x
Sokolniki nasze na uboczu są
Ale w całej Gminie widzą każdy dom.
/ Bo z Bismarcka wieży, niech nam każdy
wierzy,
Widać dumny zamek i anioły też! / 2x
W dolinie zielonej nasz Stoszów leży,
Nawet nie dostrzeżesz kościelnej wieży.
/ Choć tak utajony, cichutko skulony,
Lecz kiedy przytupnie, to aż zadrży las!
/ 2x
Trzebnik Cię zaskoczy naprawdę mile
W polu cebulowym przystań na chwilę.
/ Wdychaj witaminy, nie rób kwaśnej miny
A poczujesz nowy, zdrowy, młody duch!
/ 2x
Autorka tekstu: Alina Kuźniecowska; muzyka do melodii „W moim ogródecku”,
wykonanie: chór Legato pod kierunkiem
Pauliny Pycki oraz przy akompaniamencie zespołu Bykowski Band
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Ministrowie
odwiedzają
Łagiewniki

Alina zadbała również o wizerunek sceniczny artystów.
– Odbiorcom może się wydawać, że występ na deskach
przed znaną widownią to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. To właśnie ta widownia
stawia wysoko poprzeczkę.
Dzięki zaangażowaniu oraz
wzajemnemu wsparciu zespół fantastycznie zrealizował
swój plan, prezentując nie tylko pełną uroku grę aktorską,
ale przede wszystkim radość
ze wspólnego występu. Na tę
część prezentacji zawsze czeka
duża część naszej publiczności
– dodaje Izabela Beno.
Oficjalną część ceremonii
dożynkowej zakończył pokaz
zespołu „Joanki” działającego przy Szkole Podstawowej
w Niemczy, który wystąpił
pod kierunkiem pani Joanny
Bagińskiej. Ostatnim z prezentowanych tańców był specjalny układ do śląskiej piosenki „W moim ogródeczku”,
która na tegorocznych dożynkach powracała w różnych
odsłonach.
Kolejno na scenie pojawiły
się młode, utalentowane artystki, uczennice i absolwentki

Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Łagiewnikach. Zaprezentowały one solowo oraz
w duetach wiązankę pięknych
polskich utworów wybranych
na tą szczególną uroczystość.
Występ dziewcząt był fantastycznym wprowadzeniem do
koncertu zespołu folkowego
„Stonehenge”. Muzyka świata zawładnęła publicznością.
Dopełnieniem muzyki były
niewątpliwie oryginalne stroje,
w których wystąpił zespół.
Po krótkiej przerwie na scenie przywitaliśmy gwiazdę
wieczoru – zespół Milano, który wystąpił w nowym odmłodzonym składzie, prezentując
przeboje, m.in.: „Dziewczyno
Ma”, „Bajka”, „Serce to nie sługa”. Pomimo obfitego deszczu
taneczne nastroje nie opuszczały publiczności, która bawiła
się znakomicie.
Zakończeniem oficjalnego
programu artystyczno-muzycznego Dożynek Gminnych 2018
był pokaz laserów. Niezwykłą
grę kolorów obejrzeliśmy przy
muzyce. Usłyszeliśmy Toccatę
Jana Sebastiana Bacha (wyk.
David Garrett), „The Phantom
of the Opera” (wersję techno),

„Beat It” Michaela Jacksona
oraz „Highway to Hell” zespołu AC/DC.
Dziękujemy wszystkim osobom występującym w programie dożynek za cierpliwość
oraz zaangażowanie. Gościom
i uczestnikom kłaniamy się nisko, mając nadzieję, że przygotowana uroczystość zyskała ich
uznanie. Kluczowe przy organizacji tego wyjątkowego wydarzenia było współdziałanie
ze sponsorami, wśród których
znaleźli się: Bank Spółdzielczy w Kobierzycach, ZAMEH.
Zakład Mechaniczno-Handlowy w Łagiewnikach, Janina
Markulak, KAMSKAL S.C.
Przerób Kamienia Naturalnego
w Łagiewnikach, Bar Gastronomiczny „U Piotra i Pawła”
w Przystroniu, ARKA-VET
Gabinet Weterynaryjny w Łagiewnikach, Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe w Radzikowie, Piekarnia „Backpol”
w Łagiewnikach, Gospodarstwo Rolne Jarosław i Wioletta
Tyniec, Dolnośląska Agencja
Handlowa Jacek Szkarłat, Artur Szczurkowski, Cristina
Najdek.
Iwona Wochnik

W piątek 12 października gminę Łagiewniki odwiedził Michał Dworczyk
– sekretarz stanu, szef
Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów oraz wicewojewoda Kamil Zieliński.
Wójt gminy Łagiewniki
przedstawił problemy, które
nurtują nasze społeczeństwo:
problemy ze smrodem oraz
z wielkim natężeniem ruchu
w Łagiewnikach, a tym samym z pilną potrzebą przeniesienia tego r uchu poza
naszą miejscowość. Minister
mógł się przekonać, z jakiego
kierunku jeździ najwięcej samochodów, by wyrobić sobie
zdanie na temat przebiegu
trasy. Delegacja przeszła od
Urzędu Gminy przy ul. Jedności Narodowej, a następnie
podążała ul. Wrocławską, by

zobaczyć okolice, skąd mogą
się wydobywać uciążliwe zapachy. Następnie delegacja
udała się pod pomnik "Poległym za Ojczyznę”, by złożyć
wiązankę kwiatów.
W poniedziałek 15 października odbyła się kolejna
wizyta – ok. godziny 18:00
w okolicach skrzyżowania ul.
Przemysłowej z Wrocławską
gościł Andrzej Adamczyk,
minister infrastruktury. Wójt
Gminy Łagiewniki Janusz
Szpot przedstawił problemy w y n i k ają ce z ba rd zo
dużego ruchu samochodów.
W sytuacji, kiedy Świdnica i inne miasta proponują
i piszą pet ycje, aby nową
drogę S8 poprowadzić nitką
w pobliżu Sobótki i Świdnicy, droga ta może się wydłużyć o wiele kilometrów,

co sprawi, że kierowcy będą
wybierać starą trasę, krótszą
o kilkanaście kilometrów,
przez Łagiewniki. Minister
zobaczył, jaki ruch jest wieczorem, choć w godzinach
rannych i popołudniowych
jest dużo większy. Korek od
strony Dzierżoniowa miał ok.
70 metrów, a światła zielone
świeciły się 20 sekund. Od
strony Strzelina stały 3 samochody, a światła zielone
świeciły 10 sekund. Trudno
wywnioskować, czy minister
został przekonał się do racji
mieszkańców, na pewno jednak zobaczył, jak wielki ruch
samochodów jest w naszej
miejscowości. Kurtuazyjne
uściski dłoni i miłe słowa
z obu stron zakończyły tą
krótką wizytę.
Tadeusz Szot
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Parafianie z Jaźwiny to jedna rodzina

7

Już po raz dwudziesty piąty 16 września 2018 roku w ogrodzie
przy plebanii w Jaźwinie wspólnota parafii rzymskokatolickiej p.w.
Wniebowstąpienia Pańskiego wspólnie z proboszczem ks. prałatem
Stanisławem Kucharskim zorganizowała „Parafiadę”.

T

radycją stało się, że takie spotkanie ma swój
w yjątkow y duchow y
przebieg. Hasłem tegorocznego
spotkania było „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Po
parafiadzie mogłem stwierdzić,
że przesłanie hasła zostało dokładnie zrealizowane. Świetnie
zorganizowane spotkanie przy
pięknej pogodzie i jesiennej
scenerii ogrodów było okazją,
aby na chwilę przenieść się do
innego, lepszego świata.
Parafiadę prowadziła Alina Ku ź niecowska, a dwaj
ponowie Robert Bronowicki
i Robert Wszół wspierali całość
technicznie. W czasie krótkich
przerw miedzy występami
można było zwiedzić ustawione w ogrodach namioty, grille,
punkty sprzedaży pamiątek,
zabawek czy zjeżdżalni i zamków dmuchanych dla dzieci. Na
strzelnicy sportowej była okazja sprawdzić z wiatrówki swoje zdolności strzeleckie. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinie
dyskretnie na tyłach ogrodów
czuwała nad bezpieczeństwem
zebranych, a zaciekawieni
dorośli i dzieci mogli poznać
samochód pożarniczy i jego
sprzęt. Pod namiotami było
tyle ciast, że trudno było zdecydować się, co kupić. Długie
kolejki świadczyły o tym, że
wypieki, pierogi, kawa i herbata były przedniej jakości. Przed
grillem (do którego zapraszali
sympatyczni panowie wijący
się w kłębach dymu wydobywającego się z paleniska i przenikliwego zapachu grillowanej
kiełbasy, karkówki i szaszłyków) kolejka była również bardzo długa.

Stałymi punktami tych parafialnych spotkań z gośćmi
z różnych miejscowości są konkursy, spotkania przy biesiadnych stołach, licytacje, nagrody
oraz wspólny śpiew. Na parafiadzie była strawa dla ciała
i ducha. Impreza rozpoczęła się
modlitwą, a następnie na estradzie zagościł zespół muzyczno-wokalny „UCIECHO-WIANKI”, który w Jaźwinie gości
już od wielu lat. W zespole są
nie tylko panie, ale i panowie,
którzy świetnie wspomagają
swoje sceniczne partnerki. Następnie na scenie zaprezentował
trzy utwory zespół „Bykowski Band” w składzie Janek,
Natalka i Tomasz Bykowscy.
Mieszkają w Łagiewnikach,
a występują w zespole działającym przy Domu Kultury
w Kobierzycach, gdzie pan Tomasz pracuje.
Po występie rozpoczął się
konkurs wiedzy biblijnej oraz
„Mam talent”. Przed sceną
zrobiło się bardzo tłoczno
i kolorowo, bo w muzycznym rytmie prezentowała się
gr upa taneczna „Ślężanie”
z Dzierżoniowa. Widzowie
mogli oglądać pięknie wykonane tańce młodych artystów.
Prawdziwego „czadu” dały
„Bielawskie Dziołchy” Kasi
Bzdeń. Zespół wokalny, który
gościł już na scenie w latach
poprzednich, zaprezentował
stare przeboje w nowym wykonaniu. Odmłodzone znane
wszystkim piosenki zostały entuzjastycznie przyjęte
przez publiczność. Na scenie
zaprezentował się jeszcze
Karol grający na trąbce przy
akompaniamencie swojego

Świetnie zorganizowane
spotkanie przy pięknej
pogodzie i jesiennej
scenerii ogrodów było
okazją, aby na chwilę
przenieść się do innego,
lepszego świata.
taty Roberta Wszoła. Publiczność rozśpiewała Maria Boczkowska wraz z koleżankami
z chóru CANZONA.
Przyszedł też czas na gwiazdę wieczoru. Gwiazda swoim
blaskiem, gracją i talentem zaczęła świecić z całą siłą. Teresa
Bańkowska-Jendras, zwana
łagiewnicką Bielicką, rozpoczęła swój recital. Pani Renia
i Pan Robert Wszół, któr y
akompaniował artystce na organach, tak dobrali repertuar,
aby oprócz pieśni religijnych

znalazły się utwory patriotyczne i wojskowe. Bieżący rok to
setna rocznica odzyskania Niepodległości Polski, a 16. dzień
września to jest przeddzień 79.
rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę.
Na koniec recitalu Pani Renia otrzymała gromkie brawa,
kwiaty i upominki od organizatorów. Nastąpiło ogłoszenie
wyników turnieju strzelania
z wiatrówki do tarczy i konkursu biblijnego. Były aż 4 drugie
miejsca, bowiem uczestnicy

otrzymali po 13 pkt. Konkurs
wygrała młoda mieszkanka
Dzierżoniowa i otrzymała
pięknie wydaną Biblię. Została jeszcze do przeprowadzenia
licytacja. Zwyczajem już stało
się, że licytację prowadzi pan
Paweł Kondrakiewicz, który
jak nikt inny potrafi licytować przedmioty. Wieczorną
porą na scenie zagościła schola
Roberta Wszoła. Bardzo wielu uczestników parafiady siedziało zasłuchanych w piękne
wykonania pieśni kościelnych

i patriotycznych. Na zakończenie nauczane 35 lat temu przez
księdza Stanisław Kucharskiego dzieci, a dziś dorośli parafianie, zaśpiewali wspólnie ze
wszystkimi zgromadzonymi
pieśń „Jezus zwyciężył”. Końcowym akcentem była piosenka pt. „Cudowne okulary”
w wykonaniu księdza proboszcza, któremu akompaniował
Robert Wszół na gitarze, którą
ksiądz 35 lat temu przywiózł
sobie do Jaźwiny. Po wykonaniu piosenki gitarę jako na-

grodę osobiście losował sam
ksiądz. Szczęśliwym losem
okazał się los z numerem 13.
Gitarę wylosował mieszkaniec
Jaźwiny, zatem gitara zostaje
w jaźwińskiej wspólnocie parafialnej.
Szczególne podziękowania
należą się organizatorom tej

pięknej imprezy, która z roku
na rok budzi coraz większe
zainteresowanie. Dziękujemy
Radzie Parafialnej oraz księdzu
prałatowi Stanisławowi Kucharskiemu za zorganizowanie
pięknej parafialnej, rodzinnej
uroczystości.
Tadeusz Szot

Nagroda za egzamin z bezpieczeństwa Złote gody państwa Teresy i Tadeusza Zygmuntów
18 września odbyło się uroczyste podsumowanie
XIV edycji Dolnośląskiego Konkursu „Szkoła
Dbająca o Bezpieczeństwo”, którego organizatorem jest Dolnośląska Rada ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży działająca przy Wojewodzie Dolnośląskim.

Głównym punktem wydarzenia było wręczenie przez
Dol nośląsk iego Ku ratora
Oświaty 14 szkołom laureatom
konkursu certyfikatu „Szkoły
Dbającej o Bezpieczeństwo”.
Spośród 90 szkół uczestniczących w konkursie 12
szkół podstawowych
i 2 szkoły ponadgimnazjalne spełniły wymagania warunkujące
przyznanie na okres
3 lat wyróżnienia
„Szkoły Dbającej
o Bezpieczeństwo”.
Wśród nag rod zo nych znalazła się Szkoła

Podstawowa im. Jana Pawła
II w Łagiewnikach, która
spełniła wszystkie standardy jakości i efektywności.
Dolnośląski Kurator

Oświaty Roman Kowalczyk
pogratulował dyrektorom uhonorowanych szkół i serdeczne
podziękował całym społecznościom szkolnym za skuteczność w dążeniu do najwyższych standardów w zakresie
budowania poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzież y.P re st i ż ow y ce r t y f i k at
z rąk Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty odebrały Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Łagiewnikach pani Mariola Początek oraz
koordynator programu pani Emilia Ćwik. Trzeba
dodać, że do uzyskania
certyfikatu przyczyniła się
cała społeczność szkolna
- rodzice, uczniowie i nauczyciele, którym bardzo
dziękujemy za zaangażowanie.
EM

29 czerwca 1968 r. pani Teresa Urdzela i pan Tadeusz Zygmunt w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łagiewnikach złożyli
swoją przysięgę małżeńską.
50 lat później, 31 sierpnia 2018
r. w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Łagiewnikach odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”.
Po złożeniu przez Jubilatów wzajemnych podziękowań za okazaną 50-letnią miłość małżeńską
i wspólnie spędzone lata, Wójt
Gminy Łagiewniki Janusz Szpot
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
udekorował ich medalami, a zastępca kierownika USC pani Anna
Pachut wręczyła zaświadczenia
i kwiaty. Na zakończenie uroczystości przy lampce szampana
obecni goście złożyli szanownym
Jubilatom życzenia i kwiaty.
Tadeusz Szot

Muzyczne
„post scriptum”
Niemal 200 osób odwiedziło 5 sierpnia 2018 roku Olesznę, by wziąć
udział w koncercie „Post scriptum”, który odbył się w ramach XIX
Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. Miejscem muzycznej prezentacji
był kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Olesznej.

F

estiwal Bachowski to
o p ow ie ś ć o b e z c e n nym k rajobrazie kulturowym. Jest rzeczą fundamentalną, abyśmy zauważali
zjawiska, które nas otaczają:
sztukę jako źródło piękna,
emocje jako formę komunikacji, inność jako inspirację
i szansę. To ważne, by rozumieć świat i używać go w dążeniu do dobra i piękna. Kluczowa tutaj jest umiejętność
dostrzegania i wykorzystywania potencjału krajobrazu
kulturowego oraz zdolność
reagowania na kreatywne idee
- tak o festiwalu mówi jego
sprawca i dyrektor artystyczny
Jan Tomasz Adamus, pasjonat
i znawca krajobrazów dolnośląskich, który kilkanaście lat
temu, kiedy zobaczył kaplicę
w Olesznej, uznał, że koncert
w tym niezwykłym miejscu,
w neogotyckiej, granitowej
świątyni p.w. Wniebowzięcia

NMP w Olesznej, byłby niebywałym zjawiskiem.
– Gdy okazało się, że ofertą
festiwalową zainteresowana
jest dyrektorka GOKBiS w Łagiewnikach Izabela Beno, od
razu poczuliśmy, że to moment
realizacji marzenia z przeszłości – mówi Michalina Bienkiewicz, koordynatorka organizacyjna festiwalu.
Współpraca dla obu stron
okazała się niezwykle emocjonująca, a jej efektem był
wyjątkowy koncert w wykonaniu Agnieszki Świątkowskiej,
Roberta Bachary (skrzypce)
oraz Andreasa Arenda (teorba).
Niezwykłe okazało się nie tylko miejsce, ale i goście, którzy
licznie zawitali do Olesznej.
Znakomitą część 200-osobowego grona stanowili stali
bywalcy festiwalu, przybyło
też wielu mieszkańców gminy
Łagiewniki. Festiwal Bachowski promuje historyczne prak-

tyki wykonawcze, czyli granie
muzyki baroku i oświecenia
zgodnie z regułami rządzącymi w epoce, kiedy powstawała,
przy wykorzystaniu instrumentów z epoki (np. w instrumentach smyczkowych używa się
strun jelitowych zamiast współczesnych metalowych, które
w XVII wieku nie istniały).
Jednym z takich instrumentów
z epoki jest teorba (lutnia basowa), która wzbudziła w Olesznej ogromne zainteresowanie.
– To po prostu instrument,
który wykorzystywano do partii continuo w XVII wieku –
dodaje Michalina Bienkiewicz.
– Jeste śmy zau roczen i,
wzruszeni i dumni, że wydarzenie na skalę europejską odbyło się właśnie w Olesznej,
która ma swoje tradycje muzyczne rozwijane i pielęgnowane już od lat – mówi Alina
Zamęcka, mieszkanka Olesznej, chórzystka, bibliotekarka,

uczestniczka koncertów w ramach Festiwalu Bachowskiego
w Świdnicy.
Niespodzianką dla uczestników był spacer zorganizowany po koncercie. Wzniesiona
na wzgórzu kaplica została
na czas wydarzenia oświetlona na zewnątrz i wewnątrz,
co podkreśliło cenne detale
architektoniczne. Nie zawiodła akustyka, muzyka w tym
wnętrzu i okolicznościach
wywarła na słuchaczach niesamowite wrażenie. Ukłony za
możliwość skorzystania z inspirującej przestrzeni kieruję
do Księdza Proboszcza Marka
Mielczarka.
Niezwykle miło było nam
gościć wszystkich uczestników
wydarzenia, którzy zachwyceni
byli koncertem, ale i docenili
całą jego oprawę. Tworzyliśmy
ją z myślą o ideach Festiwalu –
pięknie, emocji i inspiracji.
Izabela Beno
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Zasłużone biesiadowanie
po żniwach

Prawie koniec wakacji, żniwa pokończone, pogoda
słoneczna, a więc czas na podsumowanie prac rolników
i mieszkańców wsi. W sobotę 18 sierpnia 2018 r. Rada
Sołecka wsi Ratajno wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach zorganizowali w świetlicy
w Ratajnie i na otaczającym ją placu „Piknik Dożynkowy”.

P

rzed wejściem na piknik
wita nas „Baba z Dziadem” w otoczeniu warzyw i owoców z tegorocznych
zbiorów. Za świetlicą świetna
sceneria zrobiona na belach ze
słomy. Sołtys Franciszek Banda na swoim stanowisku, czyli
z powodzeniem prowadzący
imprezę i pilnujący, by wszystko toczyło się jak należy. Pod
namiotami nie tylko mieszkańcy Ratajna. Dorośli i dzieci
z rozradowanymi i pomalowanymi twarzami przy stołach i na
placu. Tradycyjnie już Ochotnicza Straż Pożarna z Ligoty
Wielkiej organizuje dzieciom
„dyngus śmigus”, a dorosłym
pokazuje, na czym polega
udzielanie pierwszej przedmedycznej pomocy. Prezes OSP
dh. Piotr Taraszkiewicz wpadł
już w taką rutynę, prezentując
działania OSP, że z powodzeniem mógłby prowadzić edukacyjny program działania straży
pożarnych w telewizji.
Pogoda dopisała, a spocony
pan Sołtys dwoił się i troił, aby
wszystko grało jak z nut. Jeżeli
jestem już przy muzyce, to po
raz kolejny muszę przyznać,
że niezastąpionym okazał się
miejscowy dyskdżokej Grzegorz Kowcz, który tym razem
grał z pamięci i bez nut. Były
konkursy dla dzieci, dorosłych,
w tym i naszych Pań. Była tzw.
mała gastronomia, kawiarenka
i loteria. Dzieciaki miały szansę
bezpiecznie pozjeżdżać sobie ta
tylnej części ciała z nadmuchiwanej zjeżdżalni. Chętnych do
zabawy było wielu. Sobotnie
popołudnie można było spędzić
aktywnie i ciekawie.
Wieczorem rozpoczęły się

tańce. Nawet osoby starsze
w rytm muzyki podskakiwały
na parkiecie razem ze swoimi
wnukami. Dwa pikniki zorganizowane w naszej gminie okazały się trafne i bardzo potrzebne dla naszej społeczności.
W tym samym terminie,
w sobotę 18 sierpnia 2018 r.,
Rada Sołecka Słupic zorganizowała „Piknik Rodzinny”. Na
start odbył się mecz DELTA
SŁUPICE z LKS GILÓW, wygrany przez gospodarzy 3 : 1.
Po meczu zaczęły się zabawy
dla dzieci i dorosłych. Ulubionym zajęciem dorosłych było
stanie w kolejce, jak w dobrych
dawnych czasach za „zwyczaj-

z rozbitych pojazdów. Występy dzieci, a następnie
zabawa pod dyktando dyskdżokeja Pawła Kondrakiewicza trwała do późnych godzin nocnych.
Piknik był na pewno
przedni, bo spotkałem
Panią Sołtys Marzenę Jankowską, jak robiła awaryjne zakupy
w jednym z łagiewnickich
marketów. A dwa wózki
z zakupami pchane przez tę
drobną istotę wzbudzały ogólne współczucie u innych klientów. Czegoż to się nie robi dla
głodnych i spragnionych gości
na pikniku, tym bardziej, że

Tradycyjnie już Ochotnicza
Straż Pożarna z Ligoty Wielkiej
organizuje dzieciom „dyngus
śmigus”, a dorosłym pokazuje, na
czym polega udzielanie pierwszej
przedmedycznej pomocy.
ną", to teraz za żółtym napojem
nalewanym z beczek. Była
kaszaneczka, bigosik "palce lizać", karkówka i wiele innych
specjałów.
Dzieci zabawiała pani animator, budując zamki z klocków czy też puszczając bańki
mydlane. Dmuchany zamek
miał wielu zwolenników. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się loteria.
Rozgrzani strażacy (przyjechali prosto z akcji pożarniczej) dali pokaz gaszenia
i ratowania poszkodowanych

dochód z imprezy miał być
przeznaczony na pomoc poszkodowanej w pożarze mieszkance Słupic.
26 sier pnia na boisk u
w Olesznej odbył się festyn dożynkowy, którego organizatorem była Rada Sołecka Olesznej. Świetne nagrody w loterii,
wiele ciekawych zabaw dla
dzieci, dobra pogoda, uśmiech
i radość uczestników pikniku
to była najlepsza wizytówka,
że takie imprezy są bardzo potrzebne w naszej gminie.
Tadeusz Szot

