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Radośnie

i międzypokoleniowo
Święto Niepodległości ma w tym roku szczególny charakter, obchodzimy bowiem 100-lecie odzyskania przez
Polskę niezależności państwowej. Rocznica ta jest wydarzeniem ważnym dla wszystkich Polaków, dlatego
uroczystości i wydarzenia towarzyszące odbywają się przez cały rok. Kluczowe i kulminacyjne obchody odbyły
się w gminie Łagiewniki 11 listopada.

G

min ne u rocz ystości
związane ze Świętem
Niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą św.
w kościele p.w. św. Józefa w Łagiewnikach, której przewodniczył proboszcz ks. Grzegorz
Staniewski. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe szkół,
Ochotniczych Straży Pożarnych,
Związku Harcerstwa Polskiego
Kombatantów Gminy Łagiewniki i po raz pierwszy sztandar
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Gminy
Łagiewniki. Obecne były delegacje władz samorządowych,
instytucji i zakładów z naszej
gminy. Po mszy św. poczty
sztandarowe i uczestnicy przeszli pod Pomnik Pamięci, gdzie
po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego i Apelu Poległych złożone zostały kwiaty,
wieńce i zapalono znicze.
Tę część uroczystości prowa-

dził Komendant Hufca im. Synów Pułku w Łagiewnikach hm.
Ryszard Gacek wraz z kadrą
Hufca hm. Andreą Wilk i pwd.
Przemysławem Kucharkiem
oraz harcerzami z I Szczepu
„Światłocień”. Na werblach grał
Wojtek Sikora.
– 100-lecie odzyskania przez
Polskę Niepodległości to także
100-lecie powstania Związku
Harcerstwa Polskiego. Harcerze z naszego hufca są dumni, że
mogą brać czynny udział w uroczystościach patriotycznych realizowanych w Gminie Łagiewniki. Radosny patriotyzm jest
w harcerstwie nieodłączną częścią wychowania obywatelskiego i właśnie w ten sposób wraz
z rodzinami i mieszkańcami
gminy obchodziliśmy ten dzień.
Prowadzenie uroczystości przy
pomniku jest dla nas, harcerzy,
wyróżnieniem – mówi hm Ryszard Gacek. 
Dalej str.2-3

Z okazji nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia wszystkim Mieszkańcom gminy
i ich najbliższym życzymy zdrowia, spokoju,
bliskości serc i optymizmu. Niech Nowy Rok
2019 przyniesie nam wszystkim nowe wyzwania,
radość i satysfakcję z ich wypełniania oraz
spełnienie marzeń.
Dobromiła Szachniewicz,
Przewodnicząca Rady
Gminy Łagiewniki

Jarosław Tyniec,
Wójt Gminy Łagiewniki
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Aleja 100 drzew na 100.
rocznicę Niepodległej

C

8 listopada 2018 roku odbyło się bardzo wa ż ne
wydarzenie nie tylko dla
naszej gminy, lecz przede
wszystkim dla nauczycieli
i uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łagiewnikach.
Z inicjatywy pań Bożeny
Kułagi i Joanny Kwiędacz oraz
pana Wenancjusza Kowalskiego stworzona została w szkole
Aleja Niepodległości – specjalna inicjatywa z okazji setnej
rocznicy odzyskania wolności
przez Polskę.
W ten sposób upamiętniliśmy ten ważny dla każdego Polaka jubileusz. Akcja
polegała na posadzeniu stu
drzew wzdłuż drogi prowadzącej ze szkoły na Królową
Spor t u. Drzewa posadził y
osoby, które wiele znaczą
dla naszej szkoły, wraz z delegacjami uczniów z każdej
klasy, oczywiście pod opieką wychowawców. Sadzonki drzew: świerków, dębów,
lobów, kalin, grabów i brzóz
ufundowali sponsorzy – Nadleśnictwo Miękinia oraz pan
Adam Tadeusiak. Natomiast
100 doł ków pod sad zon k i

przygotował pan Arkadiusz
Grzybowski.
Urocz ystość zaszcz ycili
swoją obecnością zaproszeni
goście:
Janusz Szpot – wójt Gminy
Łagiewniki 2006-2018, Jarosław Tyniec – wójt Gminy Łagiewniki 2018-2022, proboszcz
paraf ii Łagiewniki ksiądz
Grzegorz Staniewski, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie –
Barbara Dorużyńska, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej – Aldona Skrzypkowiak, dyrektor
Przedszkola na Akacjowym
Wzgórzu – Dorota Zarzycka,
dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury, Bibliotek i Sportu
w Łagiewnikach – Izabela
Beno, przedstawiciel Klubu
Seniora „Babie Lato”, przewodniczący rady Gminy 20142018 Paweł Kondrakiewicz,
Ryszard Gacek – harcmistrz,
ZHP Łagiewniki im. Synów
Pułku, Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła
II w Łagiewnikach, dyrektor
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach
– Violetta Kotuła, kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej – Lucyna Torbus,
Piotr Adam Tadeusiak, właściciel firmy PAT-BET; Edward
Juraszek, właściciel f ir my
„Kostka brukowa”; Marcin
Gacek, właściciel firmy MGM
Gacek; Jan Jakubowski, właściciel firmy „Jaśma”, komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach i rodzice
uczniów naszej szkoły.
Wszystkim bardzo dziękujemy za obecność z nami w tym
dniu. Po uroczystym sadzeniu
drzew goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Taka
forma upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę za każdym razem
będzie przypominać nam –
młodym Polakom – o t ym
ważnym święcie. Nie będzie
nas, będzie las – Aleja Niepodległości przy naszej szkole.
Zuzanna Kwiędacz

KURIER ŁAGIEWNICKI
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK URZĘDU GMINY ŁAGIEWNIKI,
UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21, 58-210 ŁAGIEWNIKI. WYDAWCA, REDAKCJA: FORMAT, UL. SUSKIEGO 5, 52-444 WROCŁAW,
RED. NACZELNY TOMASZ MALEJKI, RED. PROWADZĄCY TADEUSZ SZOT,
E-MAIL. TADEUSZ.SZOT@LAGIEWNIKI.PL
NAKŁAD: 1500 EGZ. DRUK: DRUKARNIA SOSNOWIEC POLSKA PRESS SP. Z O.O. UL. BACZYŃSKIEGO 25E, 41-203 SOSNOWIEC .

zęść artystyczną przedstawioną
w Gminnym Ośrodku
Kultury, Bibliotek i Sportu
w Łagiewnikach poprzedziła
prezentacja muralu, przygotowanego z okazji jubileuszu.
– Dzięk i niej mogliśmy
przybliżyć ideę stworzenia
tego w yjątkowego d zieła,
pr zed st aw ić aut orów, ja k
również pokazać etapy jego
powst awa n ia. Głów ny m
sponsorem muralu jest Bank
Spółd zielcz y w Kobierz ycach. Wsparcie f inansowe
otrzymaliśmy również z Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Łagiewnikach
– mówi Izabela Beno, Dyrektorka GOKBiS. – Pomysł na
realizację muralu powstał na
początku 2018 roku, kiedy to
zastanawialiśmy się, w jaki
sposób dać wyraz naszej radości z faktu odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz
jaką formę wybrać, aby pozostawić ślad po tej niezwykłej
rocznicy. Mural jako forma
artystycznego i dostępnego
dla wszystkich wyrazu stała
się idealnym rozwiązaniem.
Wybór Orła Białego jako symbolu jednoczącego nas wszystkich oraz będącego wyrazem
naszej radości i pamięci historycznej był nieprzypadkowy.
Decyzję podjęliśmy wspólnie
z seniorami oraz młodzieżą,
przekonując się, że pomimo
różnic pokoleniowych, histo-
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Polski stały się słowa Adama
Mickiewicza: „Jeżeli wolność
czuć i kochać umiesz…”.
Występ rozpoczął program
zaprezentowany przez uczennice i uczniów szkoły podstawowej i klas III gimnazjum
w Łagiewnikach pt. „Przyśniła się dzieciom Polska”, który
skłaniał do ref leksji nad historią naszego kraju, naszych
rodaków, walczących z niezwykłą determinacją o nasz
język, kulturę, wolność i niepodległość. Zaprezentowano
w nim fragmenty utworów
Tadeusza Różewicza, Stefana
Żeromskiego, Adama Mickiewicza oraz poetki Anny Fischerówny, jak również pieśni
patriotyczne, w tym kończący
występ „Biały Krzyż” w wykonaniu Zespołu Wokalnego
Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach.
Warto przy okazji obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę wspomnieć, że pierwsze akademie
uświetniające te uroczystości
przygotowywały pani Emilia
Weznerowicz oraz ś.p. pani
St a n i s ł awa St efa nowsk a .
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach
zaskoczyła wszystkich wyjątkowymi podziękowaniami
dla osób kontynuujących tę
wyjątkową misję edukacyjno-kulturalną. Aktualny zespół
pracujący z młodzieżą nad
ich występem tworzą Alina

Wybór Orła Białego jako
symbolu jednoczącego nas
wszystkich oraz będącego
wyrazem naszej radości i pamięci
historycznej był nieprzypadkowy.
ria naszego narodu oraz jego
tradycja, daje jednakowo silne i prawdziwe wychowanie
w duchu patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny – dodaje
Izabela Beno.
Kolejno na scenie wystąpiła harcmistrzyni Andrea
Wilk, podsumowując projekt
„Wspomnienia o Niepodległej”, w którym udział wzięło
300 uczniów szkół podstawowych Gminy Łagiewniki.
Projekt zorganizowany został
przez Hufiec im. Synów Pułku w Łagiewnikach, a zrealizowany przez instruktorów
i harcerzy z I Szczepu „Światłocień” w Łagiew nikach.
Pomysłodawcą projektu był
przewodnik Przemysław Kucharek.
Występ na deskach GOKBiS zaprezentowały przeds z kol a k i z „ A k a c jowe go
Wzgórza” oraz ucz niowie
Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II z Łagiewnik. Mottem
spotkania w 100-lecie Wolnej

i Wenanacjusz Kowalscy oraz
Beata i Leszek Sobczyńscy.
Za wytrwałość i wyjątkowe
zaangażowanie nauczyciele ci
otrzymali wyróżnienia od rodziców oraz wyjątkowe oklaski od publiczności. Jednocześnie ważnym jest, że tak duże
przedsięwzięcia są wynikiem
pracy wielu osób. W tym roku
przygotowanie występu młodzieży wspierały aktywnie
Agnieszka Juraszek, Wioletta
Patyk i Joanna Kwiędacz.
Na specjalną uwagę i wspomnienie zasługuje też koncert,
na który złożyły się pieśni
przygotowane przez Małgorzatę Iwaszkiewicz z uczniami
Szkoły Podstawowej w Olesznie oraz Monikę Kędzierską
i Emilię Juraszek, uczniów ze
szkoły z Jaźwiny, jak również
Joannę Kwiędacz i Wiolettę
Patyk wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach.
Na finał akademii wystąpiły
dzieci z przedszkola „Na Aka-

cjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach, które przygotowane
zostały przez Zofię Stankiewicz-Kors, Dorotę Stankiewicz oraz Marzenę Fedorską,
Bogumiłę Roman i Elżbietę
Warchoł. Przedstawiona prezentacja muzyczno-taneczna
były energetyczna i optymistyczna, co znalazło bardzo
pozytywny odbiór wśród widzów. Na szczególną uwagę
zasługuje polonez, wykonany
przez gr upę najmłodszych
ar tystów, przygotowanych
perfekcyjnie nie tylko w zakresie choreograficznym, ale
i kostiumowym. Przepiękne

kroki naszego tańca narodowego ujrzeliśmy do muzyki
poloneza „Cześć Ci Polsko”
Karola Kurpińskiego (wyk.
Polska Kapela Ludowa Feliksa
Dzierżanowskiego).
Rów n ież mu z ycz ny był
nasz prezent, który otrzymali
wszyscy uczestnicy akademii.
To płyta „Dla Niepodległej”
chóru Canzona z Olesznej,
wydana przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, na której
znajdziemy gościnne wykonanie dwóch utworów Zespołu
Wokalnego Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach.

– Wszystkim osobom biorącym udział w przygotowaniu
gminnych obchodów Święta
Niepodległości dziękuję za tą
wyjątkową współpracę. Dzięki Państwu mieliśmy możliwość pięknego przeżywania
naszego święta oraz promocji
patriotyzmu jako naszej narodowej wartości – podsumowuje Izabela Beno.
Tekst przygotowywali:
Wioleta Wawrzyniak, Iza
Beno, Iwona Wochnik,
w konsultacji z Ryszardem
Gackiem, Mariolą Początek,
Dorotą Zarzycką. Zdjęcia:
Tadeusz Szot
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Nauczyciele z wizytą
w tureckiej szkole
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Polonez dla Niepodległej
Uroczystości związane z jubileuszem 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę trwały
w gminie Łagiewniki kilka miesięcy.

przemaszerowała ulicami miasta.
„Polonez dla Niepodległej”
wykonany 18 listopada w Sieniawce był jednym z ostatnich
akcentów patriotycznych obchodów 100-lecia niepodległości. Po mszy św. odprawionej
przez ks. dr Wiesława Haczkiewicza, pod kamieniem z tablicą, na której widnieje napis
"Ojcom dla chwały, Synom ku
pamięci" wiązanki kwiatów
złożył ustępujący wójt gminy Łagiewniki Janusz Szpot,
przedstawiciele Towarzystwa
Świętojańskiego Sieniawka,
pani Dominika Kuriata i pan
Waldemar Wuczyński, pan
Jarosław Tyniec – nowy Wójt
Gminy Łagiewniki oraz dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach pani Izabela Beno.
Następnie tanecznym krokiem wszyscy zgromadzeni ruszyli na ulicę, gdzie odtańczyli
"Poloneza dla Niepodległej".
Poloneza prowadzili Paulina
Dunal i Maciej Kryżar oraz
Marta i Adam Kapłon z dziećmi, w pięknych historycznych
strojach. Po tańcu uczestnicy
zostali zaproszeni do siedziby
Towarzystwa na ciasto, herbatę i kawę. Na stołach leżały
przygotowane śpiewniki. Rozpoczęło się wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych, którym
akompaniował na organach
pan Krzysztof Milewski. Piękna uroczystość zorganizowana
została przez prężnie działające Towarzystwo Świętojańskie
Sieniawka, zakończyła ona
cały cykl uroczystości w naszej gminie. Akcenty 100-lecia
niepodległości Polski przewijać
się jeszcze będą przez dłuższy
czas na różnych spotkaniach
i uroczystościach. Dziękuję
organizatorom za możliwość
uczestniczenia w tym pięknym
wydarzeniu, jakim był „Polonez Sieniawski”.
Tadeusz Szot

P

Już po raz drugi Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Łagiewnikach
bierze udział w programie
ER ASMUS+, w ramach
którego realizuje projekt
pt. „If I Were” polegający
na wykorzystaniu sztuki
i technologii dla zapobiegania przedwczesnego
kończenia edukacji i utracie motywacji do nauki.
W dniach 4–11 listopada
2018 r. trzy nauczycielki ze
Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach wyjechały na międzynarodowe spotkanie koordynatorów szkół partnerskich,
które miało miejsce w Anamur
w Turcji. Miałyśmy okazję
poznać się z naszymi kolegami i koleżankami z Rumunii,
Hiszpanii, Łotwy i Turcji,
zaznajomić się ze szczegółami projektu, uczestniczenia

w seminariach poświęconych
eTwinning, nauki obsł ugi
narzędzi interaktywnych niezbędnych do realizacji zadań
projektowych.
Jed nak czas w A namu r
nie był poświęcony t ylko
pracy – nasi tureccy gospodarze zaprezentowali swoje
szkolne osiągnięcia, występy
artystyczne swoich uczniów,
mieliśmy też okazję spotkać
się z prezydentem i burmistrzem miasta oraz wymienić
się doświadczeniami z innymi
nauczycielami.
Ponadto zwiedziliśmy wiele
niezwykłych miejsc – jaskinię
Kosekbuku Magarasi, Wielki
Meczet, plantację bananów,
r u i ny a nt ycz nego m iast a
Anamurium. Podziwialiśmy
piękno Morza Śródziemnego, próbowaliśmy tureckich
smakołyków, poznawaliśmy

bliżej kulturę i obyczaje muzułmanów.
Nasza wizyta w słonecznym
Anamur na długo pozostanie
w pamięci i sercach! Z niecierpliwością czekamy na przyjazd
naszych nowych przyjaciół do
Łagiewnik w marcu 2019 r. Do
tego czasu będziemy pracować
nad zadaniami projektowymi,
żeby jak najlepiej wywiązać
się z powierzonych nam zadań.
Nasze poczynania można na
bieżąco śledzić na Facebooku
i stronie https://ifiwere-project.
site123.me/
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany we
współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Narodową Agencją Programu
Erasmus+).
Anna Grabowska,
koordynator projektu

ierwszym akcentem obchodów był pokaz poloneza
na Dożynkach Gminnych.
Przypomnijmy, że 7 listopada
dzieci z nauczycielkami z Przedszkola Publicznego Na Akacjowym Wzgórzu, a także uczniowie,
nauczyciele i pracownicy Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łagiewnikach oraz Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej wzięli
udział w akcji „Rekord
dla Niepodległej” ogłoszonej wspólnie przez
Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Radę
Dzieci i Młodzieży
przy Ministrze Eduk a c ji N a r o d owe j.
Tego dnia odświętnie
ubrane dzieci i młod zież od śpiewał y
cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego
– hymnu Polski. Następnego dnia 8 listopada zasadzono 100
drzew przy Szkole
Pod st awowej w
Łagiewnikach,
tworząc Aleję
Niepodległości. 11 listopada w Łagiewnikach odbyły
się g m i n ne u ro czystości upamiętniające 100-lecie
niepodległości, a
w Dzierżoniowie odbyły się
powiatowe obchody. Łagiewniki zaznaczyły się
też w marszu niepodległości we Wrocławiu, gdzie
grupa łagiewnickiej młodzieży
z transparentem z napisem: „Łagiewniki” i godłem Łagiewnik

Cztery lata pracy za nami

Uczniowski rekord dla ojczyzny

Ostatnią sesję VII Kadencji Rady Gminy Łagiewniki zwołano w czwartek 25
października 2018 roku.
Sesja odbyła się wg planowanego porządku.
Obecnych było 11 z 15 radnych, na sali zebrało się zatem
kworum. Wszystkie planowane uchwały zostały podjęte.
Na zakończenie sesji przewodniczący wraz wójtem złożyli podziękowania radnym
za pracę w VII kadencji Rady
Gminy Łagiewniki. Radni
otrzymali na pamiątkę książkę „Wielka Księga Niepodległości” z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości.
Radni złożyli również podziękowania dla wójta Janusza
Szpota oraz zastępcy wójta
Andrzeja Knutera. Specjal-

9 listopada 2018 r. o godz.11:11
dzieci z nauczycielkami z Przedszkola Publicznego Na Akacjowym
Wzgórzu, uczniowie, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Łagiewnikach oraz
Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Olesznej wzięły udział
w akcji „Rekord dla Niepodległej”
ogłoszonej wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.
Tego dnia odświętnie ubrane
dzieci i młodzież odśpiewały 4
zwrotki Mazurka Dąbrowskiego
– hymnu Polski. To historyczny
dzień, w którym dzieci i nauczyciele pokazali, jak być razem, wspólnie świętować 100-lecie niepodległości oraz cieszyć się z tego, że
jesteśmy Polakami.

ne podziękowania i pamiątkę
otrzymała pani Aneta Tyniec,
która przez całą kadencję prowadziła Biuro Rady Gminy
i współpracowała z radnymi,
sołtysami i władzami gminy.
Pani Aneta była autentycznie
zaskoczona przyznanym wy-

różnieniem, przyjęła je z wielką skromnością. Były życzenia i gorące podziękowania
za cztery lata wspólnej pracy.
Ostatnim punktem sesji było
wspólne pamiątkowe zdjęcie
radnych i sołtysów.
Tadeusz Szot
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy
Łagiewniki

W

związku z zakończeniem pełnienia
przeze mnie funkcji Wójta Gminy Łagiewniki
pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom gminy, pracownikom Urzędu
Gminy, kierownictwu i pracownikom jednostek podległych Gminie za okazywane
wsparcie oraz efek t y wną
i owocną współpracę.
Podczas trzech kadencji
pracy na stanowisku Wójta
Gminy Łagiewniki miałem
p r z y je m n o ść s p ot k a ć n a
swojej drodze doświadczone i k ompe te nt ne osoby,
które często wspierały mnie

radą i dobr ym słowem.
Serdecznie dziękuję za osobistą życzliwość okazywaną
mojej osobie w czasie wieloletniej pracy w samorządzie.
Nowemu Wójtowi Panu Jarosławowi Tyńcowi życzę zdrowia oraz pomyślności w realizacji lokalnych inicjatyw
i przedsięwzięć. Niech działania na rzecz Mieszkańców
przynoszą osobistą satysfakcję i społeczne uznanie.
Nowej Radzie Gminy Łagiewniki życzę przede
w s z y s t k i m u m i e ję t n o ś c i
dialogu, a także realizacji
planów.
Janusz Szpot

Zdolni uczniowie,
zDolni Ślązacy

W t y m r o k u s z ko l ny m
uczniowie Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach i III
klas gimnazjum zmagali
się z zadaniami konkursowymi zDolnego Ślązaczka
i zDolnego Ślązaka.
Chęt nych, k tór z y spró bowali swoich sił na etapie
szkolny m, nie brakowało.
Wszystkim gratulujemy próby
sił. Najbardziej cieszy fakt, że
do etapu powiatowego awansowali uczniowie naszej szkoły: Paulina Chincińska z kl.
III gim. (przyroda), Patrycja

Koślacz z kl. VIII (j. angielski), Oskar Krawczyk z III
gim. (matematyka), Maciej
Sokołowski z III gim. (matematyka), Julia Kruk z kl. VIII
(matematyka).
Serdecznie gratulujemy naszym orłom oraz ich opiekunom naukowym: p. Joannie
Bandzie, p. Annie Grabowskiej, p. Anna Grużlewskiej, p.
Małgorzacie Suwald. Z pewnością jest to duży sukces i powód
do dumy.
Koordynator konkursu
Alina Kowalska
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100 lat starszej młodzieży!
Listopad obfituje w jubileusze urodzinowe w klubie
„Babie Lato”. 21 listopada
tradycyjnie już mogłem
uczestniczyć w przyjęciu
kilku członkiń klubu, które lubią obchodzić swoje
święto w towarzystwie klubowiczów.
Urodziny obchodziły Panie:
Róża Michalec, Krystyna Walczyk, Klara Kulisz, Ida Witowska, Danuta Lisiecka, Teresa
Rudnicka, Krystyna Gnitecka,
Elżbieta Kociuba i Anna Filńska. Na tę specjalną uroczystość
przygotowany został wspaniały
okolicznościowy tort, a jubilatki
zapewniły pyszny zestaw dań
dla uczestników urodzinowego
spotkania. Była zupa dyniowa, tradycyjne gołąbki, sałatki
i mięs bez liku. Nie wspomnę
o napojach (była nawet woda
mineralna na zapitkę…).

Jak z w ykle spóź niła się
nasza łagiewnicka Bielicka,
ale wszyscy jej to spóźnienie
wybaczyli, bo wiersze o Jubilatkach, które przeczytała
Teresa Bańkowska-Jendras

był y n ajw y ż sz ych lot ów.
Śpiew y i pr z yśpiewk i to warzyszyły zgromadzonym
w klubie do czasu, aż w yschło źródełko…
Oto jak się bawi nasza star-

sza młodzież. Dziękujemy
Wam, nasze Panie i nasi Panowie z „Babiego Lata”, za
dystans do otaczającego nas
świata i własnego wieku.
Tadeusz Szot

Wystartowały manewry ratownicze
OSP w Ligocie

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu postanowieniem
z dnia 13 listopada 2018 r. zwołał pierwszą sesję
nowo wybranej Rady Gminy Łagiewniki na dzień
22 listopada, na godz. 12:00, w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Łagiewniki.

P

ierwszą sesję VIII kadencji Rady Gminy Łagiewniki otworzył radny
senior Paweł Kondrakiewicz,
następnie Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Michał Ciećwierz wręczył radnym zaświadczenia o otrzy-

maniu mandatu radnego. Po
wręczeniu zaświadczeń Paweł
Kondrakiewicz odczytał rotę
ślubowania, a najmłodszy radny
Łukasz Szymański wyczytywał
nazwiska radnych do wypowiedzenia deklaracji: „Ślubuję”.
Wszyscy radni do deklaracji:

„Ślubuję” dodali: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnym punktem był wybór Przewodniczącego Rady
Gminy Łagiewniki. Komisja
skrutacyjna, której przewodniczył Waldemar Tokarski, po
przeliczeniu głosów stwier-

dziła, że na przewodniczącego
jednomyślnie wybrana została
radna Dobromiła Szachniewicz. Pani Dobrusia (bo tak
większość zwraca się do Przewodniczącej) w poprzedniej
kadencji dała się poznać jako
bardzo aktywna i skuteczna
radna. Po przejęciu od radnego
seniora obowiązku prowadzenia sesji oświadczyła, że następnym punktem będzie złożenie ślubowania przez Wójta
wybranego w głosowaniu przeprowadzonym 4 listopada 2018
r. Po otrzymaniu zaświadczenia
od przewodniczącego Gminnej

W sali zainstalowano kamery
oraz mikrofony. Sesje będą
nagrywane i zapisywane,
będzie zatem można odczytać
wypowiedzi radnych nawet za
kilka lat.
Komisji Wyborczej Wójt Jarosław Tyniec złożył ślubowanie.
Nowo zaślubiony Wójt dostał
gromkie oklaski i wiele pięk-

nych wiązanek kwiatów.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się procedura wyboru
wiceprzewodniczących Rady

Gminy. Zostały zgłoszone trzy
kandydatury. Po przeliczeniu
głosów oddanych przez radnych komisja skrutacyjna ogłosiła, że Wiceprzewodniczącymi
Rady Gminy Łagiewniki VIII
kadencji zostali radni Tomasz
Roszak i Marek Milewski. Pozostałe punkty sesji polegały na
wyborze stałych komisji Rady
Gminy, ustaleniu wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łagiewniki oraz wolnych wnioskach.
W sali zainstalowano kamery oraz mikrofony. Sesje
będą nagrywane i zapisywane,
będzie zatem można odczytać

wypowiedzi radnych nawet
za kilka lat. Każdy z radnych
otrzymał kartę do głosowania;
głosowania odbywać się będą
poprzez naciśnięcie przycisku
i podniesienie ręki. Na omawianej sesji system bardzo szwankował, ale każdy początek jest
trudny. Mam nadzieję, że do
następnej sesji firma instalująca
system i nasi informatycy uporają się z problemem i będzie
można z komputerów czy telefonów komórkowych śledzić
przebieg następnych sesji Rady
Gminy Łagiewniki.
Tadeusz Szot

Wyniki wyborów samorządowych
21 października
w Polsce odbyły się wybory samorządowe. W gminie Łagiewniki o miejsce
w 15 - osobowej Radzie
Gminy Łagiewniki ubiegało się 61 kandydatów,
a o fotel wójta rywalizowało 5 osób. 4 listopada drugą turę wyborów na urząd
Wójta Gminy Łagiewniki
zdecydowanie wygrał pan
Jarosław Tyniec i został
Wójtem Gminy Łagiewniki
na lata 2018 – 2023.
Skład Rady Gminy na VIII
kadencję:
Przewodnicząca:
Szachniewicz Dobromiła – Łagiewniki
Wiceprzewodniczący:
Milewski Marek – Przystronie,
Ligota Wielka
Wiceprzewodniczący:

• Roszak Tomasz - Łagiewniki
Radni:
• Gadawski Dariusz – Sokolniki, Trzebnik
• Hadrian Stanisława - Radzików
• Kondrakiewicz Paweł - Sienice
• Krawczyk Wojciech - Łagiewniki
• Najdek Elżbieta - Oleszna
• Piwowa rcz yk Da nut a –
Jaźwina, Kuchary, Janczowice
• Sikora Sylwester - Łagiewniki
• Stroka Monika - Oleszna
• Szymański Łukasz – Słupice,
Domaszów, Młynica
• Tadeusiak Piotr Adam - Łagiewniki
• Tokarski Waldemar – Sieniawka, Ratajno, Mniowice
• Wierzbicki Marek – Jaźwina,
Stoszów

Komisja Rewizyjna
1. Piotr Adam Tadeusiak Przewodniczący Komisji
2. Dariusz Gadawski
3. Paweł Kondrakiewicz
Komisja Budżetu, Finansów
i Planowania
1. Marek Milewski
2. Tomasz Roszak
3. Sylwester Sikora
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki
1. Waldemar Tokarski
2. Wojciech Krawczyk
3. Monika Stroka
Komisja Oświaty, Zdrowia,
Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
1. Marek Wierzbicki
2. Łukasz Szymański
3. Danuta Piwowarczyk

Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
1. Dariusz Gadawski - Przewodniczący Komisji
2. Stanisława Hadrian
3. Elżbieta Najdek
W Radzie Powiatu z naszej
gminy zasiadać będą panowie Janusz Szpot
i Janusz
Guzdek,
choć ten
ostatni wybierany był
w Dzierżoniowie.
Tadeusz
Szot

Jarosław Tyniec o sobie:
Mam 52 lata. Jestem absolwentem
Lotniczych Zakładów Naukowych.
Moje życie prywatnie i zawodowo
związane jest z gminą Łagiewniki
i powiatem dzierżoniowskim. Jestem
rolnikiem, przedsiębiorcą i samorządowcem. Od 1989 roku wraz
z żoną Wiolettą prowadzimy
działalność gospodarczą - piekarnię,
w której zatrudniamy około 40
osób. W biznesie
pomagają mi synowie.
W pracę samorządową jestem
z a a nga ż o w a ny od 20 lat,
nieprzerwanie
przez 5 kadencji. W bieżącej
kadencji Rady

pełnię funkcję członka Zarządu
Powiatu Dzierżoniowskiego.
W I kadencji samorządu (19982002) byłem członkiem Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz
Komisji Budżetu, Planowania
i Finansów. W II kadencji (20022006) byłem członkiem Komisji
Rewizyjnej i przewodniczącym,
a następnie członkiem Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów
oraz Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki. Natomiast w III kadencji (2006-2010) byłem przewodniczącym Komisji Rozwoju
Gospodarczego oraz Członkiem
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. W kadencji 2010-2014 byłem zastępcą przewodniczącego
Rady Powiatu.
Jako młody chłopak grałem
w piłkę nożną, dziś już tylko kibicuję i wspieram ten sport. Od

15 lat jestem prezesem Ludowego Klubu Sportowego Zieloni
Łagiewniki. W tym czasie seniorzy dwa razy awansowali do ligi
okręgowej, natomiast juniorzy
grali w niej trzy lata bez przerwy. Ogromnym sukcesem naszego klubu był awans seniorów
do ćwierćfinału PP okręgu dolnośląskiego (mecz z Górnikiem
Wałbrzych). Jestem człowiekiem
stanowczym, ale też z dużym poczuciem humoru, przedsiębiorczym i zaangażowanym w to,
co robię. Pracuję z pasją, mam
wiele pomysłów. Potrafię zarażać swoją energią innych. Chcę
rozwijać gminę Łagiewniki,
pomnażać jej kapitał i sprawić,
by stała się bogatsza, bezpieczniejsza i nowocześniejsza. Powyższe cele zawarte są w moim
dziesięciopunktowym programie
wyborczym.

28 października 2018 r.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Ligocie Wielkiej przy
zaangażowaniu i pomocy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Zarządu Powiatowego ZOSP
RP w Dzierżoniowie oraz
Gminy Łagiewniki zorganizowała I Manewry Ratownicze Jednostek OSP
w Ligocie Wielkiej.
Manewry mogły się odbyć
dzięki hojnej pomocy Gospodarstwa Rolnego Państwa
Falkowskich z Ligoty Wielkiej, Nadleśnictwu Świdnica
i Zak ładu Kamieniarskiego SKALTRAK z Ratajny.
W ćwiczeniach brały udział
jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych z Bielawy, Gilowa,
Roztocznika, a z naszej gminy, oprócz strażaków z Ligoty
Wielkiej, organizatorów manewrów, również OSP Jaźwina,
Łagiewniki i Sienice.
Wszystkie jednostki musiały
wykonać takie same ćwiczenie

(a było ich sześć). Pierwszy
punkt: uratować człowieka porażonego prądem elektrycznym
w stodole. Drugi punkt – w lesie: myśliwy z bronią palną na
ambonie stracił przytomność,
prawdopodobny zawał serca.
Trzeci punkt – również w lesie:
wypadek pracownika leśnego.
Czwarty punkt – wypadek rowerzysty, który stoczył się do
kamieniołomów. Piąte ćwiczenie w zakładzie kamieniarskim
– przygniecione kamienną płytą kończyny dolne pracownika.
Szóste ćwiczenie polegało na
wyciągnięciu z wody tonącego
człowieka i na przywróceniu
funkcji życiowych.
Po tych sześciu ćwiczeniach
strażacy spotkali się na świetlicy w Ligocie Wielkiej przy
misce gorącego żurku z jajkiem i kiełbasą. Była chwila na
podziękowania dla ustępującego wójta Gminy Łagiewniki
Janusza Szpota, którego w zastępstwie reprezentował Paweł
Kondrakiewicz, Przewodniczący Rady Gminy, senior no-

wej Rady Gminy.
Ustępujący wójt
otrzymał pamiątki i podziękowania
za 12-letnią
współpracę. I ja miałem zaszczyt
otrzymać pod ziękowanie
oraz piękny okolicznościowy kubek.
Po miłym i ciepłym
spotkaniu strażacy i goście
udali się na boisko sportowe,
aby uczestniczyć w ostatnim
ćwiczeniu. Polegało ono na
uwolnieniu poszkodowanych
osób w masowym wypadku
drogowym. Ćwiczeniu przyglądali się, oprócz znawców tematu, zaproszeni goście, tacy jak
obaj kandydaci na wójta gminy
Łagiewniki (panowie Artur
Szurkowski i Jarosław Tyniec) oraz radni z Przystronia
i Sieniawki. Nie dopisała tylko pogoda, bo lało jak z przysłowiowego cebra. Strażacy,

a w szczególności główny prowadzący dh.
Piotr Taraszkiewicz, stanęli na
wysokości zadania. Na terenie
naszej gminy będziemy mieć
drugą ważną imprezę strażacką
każdego roku. Po Zlocie Pojazdów Pożarniczych w Jaźwinie
Ligota Wielka na szansę stać
się następnym miejscem spotkań w podnoszeniu zdolności
bojowych jednostek pożarniczych, a zarazem ciekawym
widowiskiem dla mieszkańców
naszej gminy.
Tadeusz Szot
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Dotacja dla biblioteki w Łagiewnikach
Dzięki wsparciu MKiDN rośnie księgozbiór łagiewnickiej biblioteki.
Miło nam poinformować, że
nasz wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości
wydawniczych do bibliotek
publicznych ze środków finansowych przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa
został pozytywnie rozpatrzony.
Oznacza to, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach
i jej filie po raz kolejny może
uczestniczyć w wieloletnim
programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych. Wartość pozyskanej
dotacji to 6700 zł.
W celu realizacji zadania
w najbliższym czasie dokonamy zakupów nowości wydawniczych, książek, które zwięk-

szą naszą ofertę czytelniczą
dla użytkowników biblioteki,
uatrakcyjnią księgozbiór. Zakup zostanie zrealizowany
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa.
Ud ział w programie za-

pewnia stały dopływ nowych
pozycji wydawniczych w naszej instytucji i jej filiach. Jednocześnie informujemy, iż
systematycznie zachęcamy
do zgłaszania swoich potrzeb
czytelniczych, propozycji wobec aktualnej oferty nowości
wydawniczych, zasobów biblioteki.

sze fragmenty z jego życia.
Jak się okazało, jeden dzień
wystarczy, by można było zobaczyć, że świętość nie musi
tracić na swej aktualności,
wręcz przeciwnie – postrzegana jako zadanie, trend, styl
życia, ubiór, itp. na pewno jest
szansą dla każdego.

Na zakończenie akcji wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie.
Emocje, wrażenia i duch świętości pozostał z nami na dłużej
– miejmy nadzieję, że pewne
wzorce zachowań i postawy życia stały się inspiracją ku naszej
wspólnej drodze.
Agnieszka Kubala

N

owy samochód pożarniczy kosztuje ponad
600 tys. zł. Gmina nie
dysponuje takimi pieniędzmi
z dnia na dzień. Samochód
został ujęty w planach zakupu
na rok 2018, ale kwota, którą
zaproponowano, wystarczy na
zakup samochodu używanego.
W czasie wakacji Wójt Gminy
Łagiewniki Janusz Szpot poinformował mnie i strażaków, że
są pieniądze na zakup samochodu. Rozpoczęły się poszukiwania samochodu, którego
cena mieściłaby się w posiadanej kwocie i o odpowiednich
parametrach technicznych. Po
wielotygodniowych poszukiwaniach, w których bardzo pomógł nam nasz były mieszkaniec Józef Laner (mieszkający
aktualnie w miejscowości Besko na Podkarpaciu), dostałem
wiadomość: jest samochód,
choć pełnoletniość uzyskał już
dawno, ale jest po karosacji
przeprowadzonej 9 lat temu.
Niewtajemniczonym wyjaśnię,
że karosacja samochodu pożarniczego polega na zbudowaniu
nowego nadwozia na kołach,
ramie i silniku starego auta. Jak
mówi się potocznie, stary zostaje tylko numer i rok produkcji
auta.
Na pierwszy przetarg pojechał prezes OSP Oleszna Jan
Buganiuk w silnej obstawie.
Pierwszy przetarg nie doszedł
do skutku. Strony dogadały się,

Dębno, w którym chórzystki
zwiedziły XV-wieczny drewniany kościółek, następny przystanek to był jedyny węgierski
zamek na ziemiach polskich
w Niedzicy, a także zapora na
jeziorze Sromowce i wreszcie
spływ Dunajcem. Tradycją wyjazdów chórzystek jest spontaniczne śpiewanie, które zawsze
nagradzane jest wielkimi brawami zasłuchanych turystów.
Gorące przyjęcie zapewnili
też uczestnicy koncertów chóru w Ochotnicy i występu na
dziedzińcu na Wawelu.
We wrześniu Canzona zaśpiewała w Teatrze Miejskim

w Brumovie, z okazji Dnia Św.
Wacława, patrona Czech. To
przepiękne czeskie miasteczko
przywitało chórzystki pogodnym wieczorem i niesamowitą

atmosferą przyjęcia. Po Brumovie chórzystki na zaproszenie
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czernicy Małgorzaty Ligarskiej dały koncert

z okazji Dnia Seniora w Chrzastąwie Wielkiej. Odśpiewały
pieśni patriotyczne i ludowe,
z okazji 100-lecia odzyskania
Niepodległości. Przed chórem
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„Optymiści lepiej się uczą,
są zdrowsi, więcej zarabiają,
zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują
więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją.”
Alan Loy McGinnis
poświęcony przez ks. Marka
Mielczarka. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji strażaków, a po krótkiej
modlitwie po mszy ks. Marek Mielczarek przy wielkim
aplauzie zgromadzonych parafian i strażaków poświęcił
samochód pożarniczy. Mieszkańcy Olesznej mogli z bliska
zobaczyć samochód, którym
w razie pot rzeby st rażacy
będą nieśli pomoc. Wkrótce
samochód zostanie włączony
do podziału bojowego Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie. Pamiątkowe zdjęcia
zakończyły uroczystość.
Dziękuję strażakom
z Olesznej za bardzo duży
wkład pracy w pozyskanie,
sprowadzenie i udoskonalenie
samochodu, Radzie Gminy
Łagiewniki i Wójtowi Gminy Januszowi Szpotowi za
środki na zakup samochodu.
OSP Oleszna posiada może
nie nowy, ale sprawny i dobry
wóz bojowy, który posłuży całej naszej społeczności jeszcze
wiele lat.
Tadeusz Szot

Oskarowe Święto Nauczyciela

dużo pracy jeszcze w roku
pięknego jubileuszu Polski,
a już niebawem chór będzie
odchodził 25-lecie swego istnienia.
Alina Zamęcka
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Optymiści roku w akcji

że odbędzie się drugi przetarg
z ceną obniżoną na podniesienie mocy silnika tzn. zamontowanie turbo doładowania.
Bardzo dużą rolę w przedsięwzięciu miał znów pan Józef
Laner, bo to właśnie jego wójt
upoważnił do reprezentowania gminy w drugim przetargu
(dzięki czemu nie było potrzeby
przebycia ponownie prawie 500
km). Pan Józef spisał się na medal, bo wylicytował samochód
za taką cenę, że starczy na podniesienie mocy silnika i doposażenie samochodu.
Po sa mo chód p oje ch al i
panowie Krzysztof i Jacek
Iwaszkiewicz swoim ciągnikiem siodłowym z lawetą wypożyczoną nieodpłatnie przez
pana Krzysztofa Sucharskiego
z Jaźwiny. Dzięki dobrej woli
wielu osób samochód pożarniczy został bardzo sprawnie
przywieziony do Olesznej.
Teraz należało go przerejestrować, zamontować turbodoładowanie silnika, przezbroić
sprzęt i doposażyć, aby przez
lata mógł służyć strażakom.
Strażacy z Olesznej zabrali
się do pracy. Poprawiono niedociągnięcia zauważone w samochodzie, zakupiono kilkanaście węży strażackich i tzw.
„szybkie natarcie”, wykonano
i naklejono nowe oznakowanie
na samochodzie. W niedzielę
4 listopada w kameralnej atmosferze samochód został

Zanim chór Canzona rozpocznie
jubileusz 25-lecia, członkowie
zespołu spędzili kilka miesięcy na
intensywnej pracy twórczej.

P

KURIER ŁAGIEWNICKI

Wóz bojowy dla strażaków

Canzona skończy 25 lat
o wakacyjnej przerwie,
już w sierpniu chórzyści zaczęli intensywne
przygotowania do tradycyjnych
uroczystości gminnych. Zaczęło się od występu na dożynkach
– oprócz oprawy muzycznej
mszy św., chór poprowadził
także poloneza z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
Dla muzyków było to duże wyzwanie, ale również ogromne
wyróżnienie.
Następnie zespół uczestniczył w warsztatach muzycznych, które odbyły się w Ochotnicy. Trasa wycieczki wiodła
z Olesznej do miejscowości

GRUDZIEŃ 2018

4 marca 2017 roku w czasie akcji gaśniczej na górze
Radunia awarii uległ samochód pożarniczy należący
do OSP Oleszna. Po oględzinach samochodu przez
mechaników okazało się, że 36-letni samochód, który
z zewnątrz wygląda całkiem dobrze, kryje w sobie tyle
wad, że naprawa staje się nieopłacalna.

Świętym być choć jeden dzień
Z ciekawą inicjatywą wyszli niedawno nauczyciele
religii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łagiewnikach. Ich pomysł polegał na akcji propagowania „Mody na świętość”.
Inicjatorkami były katechetki: pani Liliana Mróz i pani
Agnieszka Kubala. Celem
jednodniowego projektu edukacyjnego było inspirowanie
do świętości. Pomysł spodobał się wielu uczniom, a efekt
był zdumiewający – mogliśmy
podziwiać pomysłowość i kreatywność naszych podopiecznych, którzy przechadzając się
po szkole, prezentowali modę
z pogranicza różnych epok.
Natomiast na lekcjach religii
uczniowie dokonywali dalszej
prezentacji wybranego świętego, przedstawiając najciekaw-
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W poniedziałkowe piękne
popołudnie, 15 października, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łagiewnikach zaprosili
wszystkich nauczycieli,
pracowników szkoły oraz
nauczycieli emerytów do
restauracji „Zacisze” na
galę rozdania Szkolnych
Oskarów.
Podczas uroczystości wszyscy zaproszeni goście zostali
obdarowani słodkim upominkiem w ramach przyznanych im Oskarów w różnych
kategoriach: Aktor/Aktorka
Pierwszoplanowa, Scenografia,
Reżyseria i wiele innych. Galę
uświetnił występ tanecznych
chłopców z klasy 7a i ich wychowawczyni, pani Agnieszki
Juraszek. Zaprezentowali oni
oryginalny taniec w kapeluszach, który dostarczył gościom wiele radości! Również

humor ystyczne scenki zaprezentowane przez Maksa,
Bartka i Maję wywołały salwy
śmiechu na sali. Posiedzenie
uczniowskiej Rady Pedagogicznej ukazało w krzywym
zwierciadle nauczycielskie
potyczki. Z łezką w oku wszyscy obejrzeli film przygotowany przez panie Agnieszkę
Juraszek, Annę Grabowską,
Joannę Kwiędacz i Marzenę
Smolarską, w którym przypomniano, jak wyglądało szkolne
życie dawniej, a jaka jest szkoła współczesna. Pani dyrektor
złożyła wszystkim życzenia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej i zaprosiła na poczęstunek.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom za
przybycie, Uczniom za wspaniały występ, a ich Opiekunom
za przygotowanie uroczystości.
Anna Grabowska

• Z ogromną przyjemnością
informujemy Państwa, że 12
września 2018 r. Publiczne Przedszkole Na Akacjowym Wzgórzu przystąpiło
do ogólnopolskiego program u O P T Y M I ST YC Z N E
PRZEDSZKOLE autorstwa
Ireny Dzierzgowskiej i Mirely
Nawrot. Celem programu jest
dostrzeganie i wzmacnianie
sukcesu każdego wychowanka, rozwijanie zainteresowań,
uzdolnień, uczenie dziecka
bycia aktywnym, twórczym,
pogodnym i zaradnym. Dodatkowym atutem programu
jest fakt, że obejmuje on swoim zasięgiem nie tylko dzieci, ale również nauczycieli,
personel, a także rodziców.
Optymiści są zdrowsi, mają
więcej przyjaciół i łatwiej niż
inni osiągają zamierzone cele.
Słowem są szczęśliwsi – czego dzieciom, rodzicom i sobie życzymy. Na pierwszym
szkoleniow y m spotkaniu
z rodzicami wielu z nich wyraziło chęć udziału w Klubie
Rodzica.
• 8 p a ź d z i e r n i k a 2 018 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu miały miejsce
obrady Optymistycznego
Sejmu. Tematyka dotyczyła
wszystkich przedszkolaków,
choć na sejmowych krzeseł-

kach zasiadali najbardziej doświadczeni. Optymistyczna
Izba z całą powagą odśpiewała Hymn Polski i hymn naszego przedszkola, przypomniała
zebranym czym jest: prawo,
sejm, debata i głosowanie,
a następnie debatowała na temat zachowania w przedszkolu. Marszałek udzielała głosu
zgłaszającym się posłankom
i posłom, a ci wchodzili na
mównicę, wypowiadając się
na temat tego, jak należy zachowywać się w przedszkolu,
a czego robić nie wolno. Każdy chętny mógł zabrać głos,
który skrupulatnie notowany
był na tablicy. W przerwie
posłanki i posłowie uczestniczyli w zabawie ruchowej,
a marszałkowie z sekretarzem, sporządzili projekt
ustawy. Nikt nie zgłosił poprawki. Ustawa „O dobrym
zachowaniu się w przedszkolu” została przegłosowana.
Ten dokument to efekt pracy
naszego „Optymistycznego
Sejmu”.
• W nowym roku szkolnym
ruszyła kolejna edycja Grupy
Turystycznej. Za przedszkolakami już trzy wycieczki.
Pierwsza piesza – ścieżka dydaktyczna w Kiełczynie pod
okiem przewodnika pana Mirosława Gontkowskiego, druga Szlakiem Ginących Zawodów w Kudowie oraz trzecia
– Pałac w Jedlince. Podczas
trzeciej wycieczki dzieci zostały pasowane na Turystę.
Pani dyrektor wręczyła dzieciom butony ze znakiem grupy oraz książeczki PTTK.
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Święto łagiewnickich
bibliotekarzy

Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach ma
już 70 lat! 12 grudnia 2018 roku goście i mieszkańcy
gminy uroczyście świętowali tę okrągłą rocznicę
intensywnej działalności placówki, tak potrzebnej
w naszej gminie.

U

roczystość rozpoczęła
pani Wioletta Wawrzyniak, pełniąca obowiązki dyrektora GOKBiS. Po
omówieniu programu dyrektor
zapowiedziała, że jeszcze przed
świętami ukaże się książka Teresy Bańkowskiej-Jendras „Kuferek wspomnień”, dzięki której
poznamy sporo faktów z historii powojennych Łagiewnik,
przedstawionych na tle osobistych wspomnień autorki.
Podczas uroczystości dyrekcja i pracownicy biblioteki
przyjęli gratulacje i podziękowania od władz, m. in. od
Wójta Gminy Łagiewniki Jarosława Tyńca, zastępcy Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,
dyrektor Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej im. K. K.
Baczyńskiego w Dzierżoniowie oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych bibliotek z terenu
naszego powiatu. Listy gratulacyjne i wiązanki kwiatów

Dzieje
czytelnictwa
w Łagiewnikach
W pierwszych latach po
wojnie, kiedy nie było radia
i telewizji, oknem na świat
kultury była książka. W 1948
roku lokalny urząd podjął się
stworzenia we wsi Łagiewniki biblioteki, przeznaczając
na ten cel dwie izby i sprzęt.
19 grudnia biblioteka została otwarta. Pierwszą lokalizacją biblioteki był budynek
posterunku Milicji Obywatelskiej przy ul. Jedności
Narodowej 31, bo to właśnie
tam zostały złożone książki
przeznaczone do biblioteki.
Stanowisko głównego bibliotekarza objęła Jadwiga
Wilk, która przeszła bibliotekarskie przeszkolenie we
Wrocławiu. Tak rozpoczęła
się historia czytelnictwa
w Łagiewnikach. Dzieje biblioteki są bardzo burzliwe
i nie należą do najłatwiejszych. Biblioteka ze swoim
księgozbiorem wędrowała
po całych Łagiewnikach.
Następną jej lokalizacją był
budynek przy ul. Słowiańskiej 15, w którym to później

towarzyszyły życzeniom składanym przez przedstawicieli
placówek oświatowych i zakładów pracy z terenu gminy
Łagiewniki. Z wielkim zainteresowaniem goście obejrzeli
prezentację multimedialną „Historia i teraźniejszość Gminnej
Biblioteki Publicznej”.
Goście ubawili się do przysłowiowych łez, oglądając program satyryczny „Dole i niedole bibliotekarza” w wykonaniu
samozwańczej grupy satyrycznej „Daremny trud”. Miłym
przerywnikiem uroczystości
było wręczenie przez zastępcę dyrektora GOKBiS, panią
Elżbietę Bagińską dyplomów
wraz z gratulacjami naszym
najmłodszym czytelnikom,
trzylatkom, biorącym udział
w akcji „Z książką na start”.
Jednym z ostatnich punktów
programu był koncert Zespołu
Wokalnego „A Capriccio” pod
kierunkiem Wojciecha Magnuckiego. Goście w wielkim
mieściła się apteka. Placówka znalazła swoje miejsce
na krótko w pomieszczeniu naprzeciwko sali katechetycznej przy ul. Kłodzkiej
4. Długo tam nie gościła,
bo została przeniesiona na
ul. Jedności Narodowej 17,
gdzie bibliotekarką została
Emilia Konecka. To właśnie
pani Emilia udostępniała
pomieszczenia biblioteki
młodzieżowym zespołom
muzycznym działającym
pod patronatem Związku
Młodzieży Wiejskiej, którego w latach 1967-1970 do
czasu powołania do wojska
byłem przewodniczącym.
Obok była klubo-kawiarnia
i czytelnia, którą kierowała
Regina Gacek, żona przewodniczącego GRN Jana
Gacka. W tej to bibliotece
i czytelni można było posłuchać muzyki stereofonicznej
z diorowskiego odbiornika CARMEN, który to pan
przewodniczący zakupił po
namowach ówczesnej młodzieży. Do plejady osób, które zaznaczyły się „na mapie”
działalności kulturalnej Łagiewnik zaliczyć należy: Wacława Kubackiego miesz-

skupieniu wysłuchali kilku
utworów, a na zakończenie
koncertu zgotowali artystom
wielką owację. Na zakończenie
uroczystości na salę wniesiony
został okazały tort z napisem
„70-lecie Biblioteki. Książka
– najlepszy przyjaciel człowieka”. Panie częstowały wszystkich gości smacznym tortem,
do ciasta podano kawę i herbatę. Gości kusiły swym pięknym
wyglądem kolorowe i różnorakie przekąski. Uroczystościom
towarzyszyła wystawa „Wspomnienia czar. Wystawa dawnej
techniki biurowej”. Nie tak
dawno maszyny do pisania
stały w pomieszczeniach biurowych, a w budynku rozlegał
się charakterystyczny stukot
klawiszy.
Atmosfera spotkania była rodzinna. Można było się spotkać
ze znajomymi, pracownikami
biblioteki i artystami. Dziękujemy pracownikom biblioteki
za wielką pracę wykonywaną
kającego nad biblioteką
– pierwszego bibliotekarza
po wojnie, który wypożyczał
książki z walizki, chodząc
po domach. Pan Wacław
był pracownikiem Cukrowni
Łagiewniki. Pomieszczenia
biblioteki i klubu potrzebne
były dla Gromadzkiej Rady
Narodowej, więc bibliotekę
przeniesiono do Klubu „Ruchu”, który mieścił się obok
sali kina ISKRA (więc do budynku obecnego GOKBiS).
Następną lokalizacją biblioteki były pomieszczenia
pałacowe POHZ (Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej), gdzie dołączyła
do skromnej biblioteki zakładowej POHZ. W pięknie
i stylowo odnowionych salach POHZ była czytelnia,
kawiarnia i hit na tamte
czasy – szafa grająca. Bibliotekarką w POHZ była
Elżbieta Michalec, która
teraz razem z Romualdą
Gacek sprawowała pieczę
nad powiększonym księgozbiorem. Biblioteka została
przeniesiona do Gminnego
Ośrodka Kultury przy ul.
Wrocławskiej 1. Naczelnik
Gminy Łagiewniki Ludomir
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Licealista z Łagiewnik laureatem
konkursu o Złote Pióro
Jakub Wójcik z Łagiewnik, uczeń
II LO w Dzierżoniowie, zajął II
miejsce w konkursie literackim.
Napisał mądry tekst, w którym
łączy wiedzę historyczną ze
słowami bardów i poetów.

D

o napisania prac w XIV
edycji Dolnośląskiego
Literackiego Konkursu
„MY POLACY – MY DOLNOŚLĄZACY” o Laur Złotego
Pióra zaproszeni zostali uczniowie szkół średnich, techników,
szkół branżowych, III klas gimnazjalnych oraz VIII klas szkół
podstawowych województwa
dolnośląskiego. Mecenatem
konkurs objął prof. Jan Miodek.
Prace należało złożyć do 12 li-

stopada 2018 roku.
Spośród nadesłanych wypowiedzi jury wyłoniło 30 prac,
których autorzy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, a dla zwycięzców (1., 2. i 3.
miejsce) przewidziano dyplomy
i bardzo cenne nagrody (laptop,
tablet, aparat fotograficzny).
Każdy opiekun nagrodzonych
uczestników także otrzymał
dyplom.
Rozstrzygnięcie konkur-

PRAWDZIWOŚĆ UCZUĆ
PATRIOTYCZNYCH

dla nas – mieszkańców gminy
Łagiewniki – i życzymy realizacji ambitnych planów dalszego rozwoju placówki.
Z okazji jubileuszu 70-lecia
biblioteki, pragniemy podziękować przede wszystkim naŁaskarzewski na dyrektora
GOK z dniem 1 maja 1977
roku powołał Romualdę Gacek. Na przestrzeni wielu lat
biblioteka poszerzyła swoją
działalność, otwierając swe
filie na terenie gminy oraz
powołując tzw. punkty biblioteczne w domach prywatnych przez społecznych
działaczy. Przez bibliotekę
przewinęło się wiele wspaniałych osób: Ryszard Gąsiewicz, Maria Zapotoczna,
Krystyna Sokołow, Elżbieta
Michalec.
Funkcja biblioteki od początków jej istnienia jest
niezmienna. Do jej celów
należą upowszechnianie
czytelnictwa, udostępnianie
i powiększanie zbiorów wg
potrzeb – począwszy od najmłodszych, przez młodzież
uczącą się, aż po osoby dorosłe. Biblioteka organizuje
spotkania autorskie, lekcje
biblioteczne, kółka żywego
słowa, ogłasza konkursy
literackie i plastyczne oraz
okolicznościowe wystawy.
Nad prawidłowym funkcjonowaniem bibliotek zawsze
czuwali kierownicy i dyrektorzy: Jadwiga Wilk, Emilia

szym czytelnikom, jak również
naszym pracownikom – tym
z Łagiewnik, jak też zatrudnionym w filiach bibliotecznych na terenie naszej gminy,
w placówkach terenowych.
Tadeusz Szot
Konecka, Romualda Gacek,
Danuta Małoń, Alina Kuźniecowska, Iwona Cichoń, Tomasz Malejki, Edyta Chmielnicka-Kozak, Izabela Beno
i Wioletta Wawrzyniak.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat biblioteka zmieniła
wystrój wnętrza i została
wyposażona w nowoczesny
sprzęt, dzięki któremu można korzystać m.in. z czytelni
internetowej. Księgozbiór
systematycznie uzupełniany
jest w nowości wydawnicze,
szczególnie te nagradzane
podczas literackich konkursów krajowych i międzynarodowych. Przy opisywaniu
historii działalności biblioteki
gminnej nie sposób pominąć
jej współpracy z zakładową
biblioteką, mieszczącą się
w Cukrowni Łagiewniki.
Przed laty bowiem wspólnie
organizowano wiele imprez,
wieczorków literackich, kiermaszów, konkursów. Świetlicę i bibliotekę w pierwszych
latach jej powstania prowadziła Zofia Szepelak, a później aż do likwidacji Cukrowni Łagiewniki Pani Teresa
Bańkowska-Jendras.
Tadeusz Szot
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„Rzadko na moich wargach (...)
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.
Widziałem, jak do Jej kolan Wstręt dotąd serce me czuje Z pokłonem się cisną i radą
Najpospolitsi szuje”
Jan Kasprowicz
d zarania dziejów egoistyczny
człowiek za wszelką cenę pragnie zdobyć władzę, pieniądze
czy prestiż społeczny. Normalnym jest,
że człowiek chce walczyć o lepsze jutro
dla siebie i swoich bliskich, jednak historia pokazuje nam bardzo wiele przykładów ludzi, którzy chcąc zapewnić sobie bogactwo i wpływy, uciekało się do
kłamstw, oszustw, korupcji i nepotyzmu.
Niestety, wiele takich osób i sytuacji możemy znaleźć w historii naszej Ojczyzny.
Druga połowa osiemnastego wieku
była dla Polski trudnym czasem rozbiorów – podziału między Rosję, Prusy
i Austrię. Był to dla naszej Ojczyzny jeden z najboleśniejszych okresów w historii, a pozostałości tego czasu widać
w kraju do dzisiaj. Niestety, skupiamy
się wyłącznie na cierpieniu, jakiemu
zostaliśmy poddani w tamtym czasie,
a nie zwracamy uwagi na to, co było
przyczyną tak tragicznych wydarzeń.
Człowiek od samego początku zawsze
zrzuca wannę na innego człowieka
– po spożyciu przez pierwszych ro-

O

dziców owocu poznania dobra i zła,
Adam usprawiedliwia się przed Bogiem
twierdząc, że zjadł owoc pod wpływem
Ewy. Tak jest i teraz. Najłatwiej oskarżać o nasze nieszczęście inne narody,
a wybielać naszych przodków i stawiać
ich jedynie w pozytywnym świetle. Niestety, bolesna prawda mówi nam, że to
skorumpowanie naszych dawnych elektorów przyczyniło się do wyboru króla
będącego marionetką w ręku carycy
Katarzyny. Stanisław August zrzekł się
pretensji do Polskiego Tronu i Polskiej
Korony, oddając tym samym władzę Imperatorowej, która obiecała zapewnić
mu godny byt i spłacić wszystkie długi
Poniatowskiego. Oczywiście, wszystko
to odbyło się pod pretekstem ratowania
kraju. Doskonale tę sytuację opisuje
wybitny poeta i bard naszego Narodu
– Jacek Kaczmarski w swojej balladzie
„Krajobraz po uczcie”:
„A w stolicy koronacja się zaczyna
I król światowy pokazuje szyk
Ale z obecnych nie wie jeszcze nikt
Że na tortach dał napis: „Vivat Katarzyna”
„Imperatorowa i państwa ościenne
Przywrócą spokojność obywatelom naszym
Przeto z wolnej woli dziś rezygnujemy
Z pretensji do tronu i polskiej korony
Nieszczęśliwie zdarzona w kraju insurekcja
Pogrążyła go w chaos oraz stan zniszczenia

Jacek Mikus zastępcą wójta
6 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław
Tyniec powołał na stanowisko swojego zastępcy
Jacka Mikusa.
Jacek Mikus jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego, wydziału Medycyny
Weterynaryjnej we Wrocławiu,
studiów podyplomowych z zakresu Administracji w Polsce
i Unii Europejskiej oraz Liderów Samorządowych. Jest
mieszkańcem gminy Łagiewniki. Przez ostatnie 12 lat pracował na stanowisku Sekretarza
Gminy w Piławie Górnej.

su nastąpiło 29
l istopa d a 2018
rok u, podczas
urocz ystej gali
w auli Papieskiego Wydziału
Teologicznego we
Wrocław iu , na
którą zaproszono
w y r ó ż n i o n yc h
ucz n iów i ich
opiekunów. Miejsce II zajął Jakub
Wójcik, mieszkaniec Łagiewnik, uczeń II Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie.
Opiekunem Kuby była pani
Agnieszka Chałupka – nauczycielka języka polskiego.
Dodam tylko, że Kuba Wójcik sprawuję posługę ceremoniarza przy ołtarzu w naszym

kościele wraz
z g r upą swo ich przyjaciół, wprowadzając
nową jakość odprawianych
mszy świętych. Gratuluję serdecznie Kubie za otrzymane
wyróżnienie. Do gratulacji
dołącza się również nasz pro-

Pieczołowitość nasza na nic się nie przyda
Świadczymy z całą rzetelnością Naszego
Imienia”
Pod przykrywką miłości do Ojczyzny
król oraz polska szlachta dali przyzwolenie do zniszczenia państwa i zniewolenia całego Narodu. Przez chęć zaspokojenia wyimaginowanych kaprysów
magnatów całe pokolenia Polaków
musiały cierpieć, a nawet oddawać życie za tę Wolność, którą odebrali nam
zaborcy. Nigdy nie możemy zapomnieć
właśnie o tych pokoleniach, które przez
sto dwadzieścia trzy lata walczyły o odzyskanie sprzedanej Niepodległości – są
to nasi Bohaterowie i to Im należy się
cześć i chwała. Jednak, tak samo jak
należy pamiętać o Bohaterach, należy
pamiętać o zdrajcach, którzy zniszczyli
potęgę budowaną przez setki lat, a – jak
wiadomo – historia lubi się powtarzać.
„Bo są i tacy, którzy w wolności cud potrafią wmieszać swoich sprawek brud”
, jak śpiewał Marek Grechuta.
Jednak obserwując dzisiejszych Polaków, nie wyciągnęliśmy z naszej historii
odpowiednich lekcji. Nie staramy się
walczyć z naszymi narodowymi przywarami. W dalszym ciągu żywy jest
w naszym kraju nepotyzm, pogoń za pieniądzem, niezdrowa chęć władzy. Pod
przykrywką patriotyzmu wielu pragnie
zdobyć władzę dla zaspokojenia swoich
pragnień, zaszczytnych tytułów oraz

boszcz ks. Grzegorz Staniewski, który ma również swój
udział w sukcesie Kuby.
Relacja z konkursu na stronie: http://zlote-pioro.pl
Tadeusz Szot

w trosce o swój portfel, a tak naprawdę
władza jest służbą innym obywatelom.
Wybierając rządzących, wybieramy
ludzi, którzy oferują nam pomoc w rozwiązywaniu społecznych problemów
i udoskonalania zarówno całej Polski,
jak i małych Jej części. Bardzo często
o tym zapominamy, gdyż widzimy zakłamany obraz. Jeśli przestaniemy ślepo
dążyć do zaspokojenia własnych potrzeb
i zauważymy drugiego człowieka i jego
potrzeby, nasz Naród nie będzie podzielony i zapanuje harmonia i spokój. Nie
mamy prawa narzucać innym naszych
poglądów i potrzeb, owszem, możemy się nimi dzielić, ale nie narzucać.
Przykro stwierdzić, że słowa piosenki
Olgi Sipowicz (znanej nam wszystkim
jako Kora) – ikony polskiej kultury,
piosenkarki i poetki – pisane w latach
osiemdziesiątych dwudziestego stulecia,
w czasie tzw. „komuny”, nadal są aktualne w naszej polskiej rzeczywistości:
„Od tysiącleci nic się nie zmienia
Te same żądze, te same pragnienia”
Nie możemy dopuścić, żeby fundamenty naszego Domu, którym jest Polska, zostały zachwiane przez zakłamanie i obłudę. Musimy stać się narodem
mądrym, gdyż tylko naród mądry może
wybrać mądrą władzę i żyć tak, że wszyscy jego członkowie są szczęśliwi i jest
im dobrze – żyć w zgodzie z innym człowiekiem. 
Jakub Wójcik, kl. 2F

12

Rodzinny zjazd
w Olesznej
WWW.LAGIEWNIKI.PL

KURIER ŁAGIEWNICKI

Rodzina Droszczak pochodzi od
górali czadeckich z Bukowiny
Rumuńskiej, tuż przy granicy
z Ukrainą. Zamieszkiwali oni
okolice Nowego Sołońca, w którym
do dziś żyje wielu Polaków.

H

istoria naszej rodziny
na ziemiach polskich
zacz y na się, gdy po
zakończeniu II wojny świa-

towej Polacy zdecydowali się
na wyjazd do ojczyzny. Anna
Droszczak wraz z siedmiorgiem dzieci: Marią, Rozalią,

Zofią, Katarzyną, Jerzym, Antonim i Michałem, zamieszkali w Przezdrowicach koło
Sobótki. Longin, mąż Anny,
pozostał na wojnie. Wrócił po
7 latach. Gdy dzieci dorosły,
część wyjechała do Polkowic,
zakładając tam własne rodziny, a część pozostała tutaj na
terenie Olesznej, Przezdrowic
i Sobótki. I tak wszystko się
zaczęło…
Początkowo wszyscy utrzymy wa l i z e s ob ą ko nt a k t ,

Akcja ZIMA 2018/2019
W związku z nadchodzącą zimą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach apeluje
o szczególną wrażliwość
na los osób wymagających szczególnej troski.
W okresie jesienno -zimow ym staramy się
przychodzić z adekwatną pomocą szczególnie
osobom bezdomnym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom
wielodzietnym, rodzinom
o najniższych dochodach
czy osobom niezaradnym
życiowo. Wszelkich informacji udziela:
Gminny Ośrodek Po mocy Społecznej
w Łagiewnikach
ul. Sportowa 9
tel. 74 89 39 984
poniedziałek, w torek i

ostatnim meldunkiem stałym była Gmina Łagiewniki) w:
Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy
ul. Westerplatte 51
58 – 100 Świdnica
tel. 74 85 697 70

czwartek od 7.30 do 15.30
środa od 7.30 do 16.00
piątek od 7.30 do 15.00
Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy socjalni.
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łagiewnikach udziela pomocy w
formie schronienia osobom bezdomnym (których

UWAGA! Zwracamy się z
prośbą o przekazywanie
informacji o osobach bezdomnych przebywających
np. w klatkach schodowych, piwnicach, pustostanach lub w innych miejscach niemieszkalnych.
• Numer alarmowy 112
• Policja 997
• Pogotowie 999
• Ośrodek Pomocy Społecznej, w dni robocze
w godzinach pracy: 74
89 399 84.

jednak z biegiem czasu to
się zmieniło, a nowe pokolenia już nawet nie wiedziały
o swoim istnieniu. Zrodził się
pomysł, aby cała rodzina się
spotkała i poznała. Zaczęła się
organizacja wielkiego zjazdu.
Zaproszenia zostały wysłane,
zakupy zaplanowane i zrobione, a żeby ułatwić sprawę
pochodzenia, zrobiliśmy wielkie drzewo genealogiczne, do
którego dane zbieraliśmy kilka miesięcy. Po podliczeniu

członków rodziny Droszczaków, okazało się, że żyje 218
osób, zaś nie żyje 18, a od czasów Longina i Anny, mamy
już piąte pokolenie.
Spotkanie rodzinne odbyło
się w sali wiejskiej w Olesznej. Obecnych było ponad 130
osób. Na początku wszyscy
zaczęli się przedstawiać i poznawać, a później bawiliśmy
się i rozmawialiśmy do późnej
nocy. Niektórym tak się podobało, że przyjechali nawet

GRUDZIEŃ 2018

następnego dnia spędzić czas
wśród rodziny.
Był to wspaniały czas, który
na długo pozostanie w naszej
pamięci, jednak mamy nadzieję, że jeszcze nie raz się
spotkamy w tak cudownym,
ciepłym gronie rodzinnym.
Warto w dzisiejszych czasach
pamiętać o swoich korzeniach,
swoim pochod zeniu. Warto znaleźć czas na spotkanie
w gronie rodziny.

mk

Informacje dla pacjentów
W roku 2019 Ośrod ek
Zdrowia w Łagiewnikach
będzie działał, jak dotychczas, w budynku przy ulicy Sportowej 9. Czynny
będzie od poniedziałku
do piątku w godzinach od
8:00 do 18:00.
Istnieje możliwość rejestracji na wizytę w ośrodku, jak
i telefonicznie pod numerem:
74 89-39-399. W najbliższym
czasie planowana jest również
rejestracja za pośrednictwem
internetu.
Bezpłatne świadczenia lekarskie udzielane będą osobom zadeklarowanym w przychodni na ul. Sportowej 9.
Pacjentów przyjmować będzie:
• dwóch lekarzy specjalistów
chorób wewnętrznych,
• l ekarze, którzy zapewnią
opiekę nad dziećmi w poradni dziecięcej: specjalista chorób dziecięcych oraz lekarz
pediatra,
• lekarze w trakcie specjaliza-

cji: z kardiologii oraz gastroenterologii,
• w przychodni, jak do tej pory,
wykonywane będzie również
badanie USG przez lekarza
radiologa.
•••
Zadek larowani pacjenci będ ą mogl i kor z yst a ć
w ramach Funduszu Zdrowia
z bezpłatnych badań diagnostyki laboratoryjnej przez
5 dni w tygodniu. Wszyscy
chętni będą mogli korzystać

również z pakietów badań
komercyjnych nierefundowanych, cennik i lista tych badań
jest dostępna na stronie www.
przychodnia.lagiewniki.pl
•••
Do dyspozycji pacjentów
w ośrodku jest również wykwalifikowany 4-osobowy zespół
składający się z pielęgniarek
oraz położnej, z wieloletnim
doświadczeniem. Przychodnia
realizuje lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe.

