
25 maja reprezentacja 
Hufca Łagiewniki licząca 
ponad osiemdziesiąt osób 
wzięła udział w Zlocie 
Chorągwi Dolnośląskiej 
w Zgorzelcu. Z 28 hufców 
z terenu Dolnego Śląska 
przyjechało ponad 1500 
harcerzy, by razem uczest-
niczyć w tym wydarzeniu 
integrującym naszą cho-
rągiew. 

Całodniowy wyjazd obejmo-
wał zwiedzanie Zgorzelca oraz 
Goerlitz, wraz ze zwiedzaniem 
zoo, uczestnictwo w grach miej-
skich oraz w uroczystej mszy 
świętej, po której wszyscy udali 
się na wspólny apel. Narrato-
rem apelu był phm Przemysław 
Kucharek, na apelu zameldował 

nas komendant hufca hm Ry-
szard Gacek, a sztandar hufca 
niósł przyboczny z 3. Drużyny 
Harcerskiej „Nadir” w Olesznej 
ćwik Dorian Szlachcic. Harce-
rze z naszego hufca serdecznie 

dziękują wójtowi Jarosławowi 
Tyńcowi, który dofinansował 
koszty autokaru, dzięki czemu 
mogliśmy bezpiecznie podró-
żować.

phm Przemysław Kucharek
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Wyprawa harcerzy 
na Monte Cassino

Druhowie pełnili służbę 
w miejscach pamię -
ci związanych z bitwą 

o Monte Cassino oraz wzięli 
udział w oficjalnych uroczysto-
ściach. 18 maja 1944 r. oddziały 
2. Korpusu Polskiego zdobyły 
ruiny klasztoru benedyktynów 
na Monte Cassino. W czasie 
walk 923 polskich żołnierzy 
zginęło, 2931 zostało rannych, 
a 345 uznano za zaginionych. 
Na terenie nekropolii spoczywa 
1072 poległych polskich woj-
skowych. Jednym z walczących 
żołnierzy pod Monte Cassi-
no było dwóch mieszkańców 
gminy Łagiewniki. Pan Adam 
Paluch, zamieszkały po wojnie 
w Łagiewnikach, i pan Stani-
sław Sawicz z Sienic. 

Na parkingu w Łagiewnikach 
delegację żegnali Jarosław Ty-
niec, Wójt Gminy Łagiewniki, 
hm Ryszard Gacek, komendant 
Hufca ZHP Łagiewniki oraz 
Jan Kuczyński, który pokazał 
pamiątki po swoim ojczymie 
Adamie Paluchu - żołnierzu, 
który brał udział w bitwie.

W trakcie dziewięciodniowej 
wyprawy harcerze pod prze-
wodnictwem podharcmistrza 
Przemysława 
Kucharka 

mieli okazję zwiedzić Floren-
cję, Pompeje i Rzym oraz wziąć 
udział w Rajdzie Honcker, w ra-
mach którego realizowali zada-
nia mające przybliżyć przebieg 
walk o wzgórza. 

W trakcie uroczystości 17 
maja na wzgórzu Piedimonte 
San Germano pełnili oni służ-
bę, wspierając kombatantów 
w uroczystościach. Dzień póź-
niej w trakcie uroczystości pań-
stwowych z udziałem prezyden-
ta Włoch i Polski nasi harcerze 
tworzyli szpaler witający panów 
prezydentów i oficjalną delega-
cję złożoną z ministrów polskie-
go rządu. Także tego dnia jedna 
z naszych harcerek druhna Ola 
Rajczakowska pełniła służbę, 
będąc w zabezpieczeniu me-
dycznym uroczystości. 

Cz te roosobow y pa t rol , 
oprócz druha Przemka i dru-
hny Oli, składał się z druhny 
Zuzanny Charęzy oraz z druha 
Krystiana Sołtysa, którego pra-
dziadek porucznik Stanisław 
Leśniak brał udział w walkach 
o Monte Cassino i dowodził 
oddziałem. Łącznie z całej Pol-
ski w uroczystościach wzięło 
udział ponad tysiąc sześćset 
harcerzy, którzy swoim dzia-

łaniem wpisali się w testament 
gen. Andersa, którego ogrom-
nym marzeniem było, by mło-
dzież polska wychowywana 
w harcerskim duchu potrafiła 
nieść sztandar patriotyzmu i pa-
mięci. Panie Generale, harcerze 
z naszego hufca meldują wyko-
nanie zadania. 

Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

14 maja harcerze z naszego hufca 
wyruszyli do Włoch, by wziąć udział 
w Harcerskiej Wyprawie Pamięci 
w 75. rocznicę Bitwy o Monte Cassino, 
jako część reprezentacji Związku 
Harcerstwa Polskiego na oficjalnych 
państwowych uroczystościach. 
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Pojazdy pożarnicze  
w Jaźwinie
W Jaźwinie 15 czerwca świętowaliśmy mały jubileusz 
- V Zlot Pojazdów Pożarniczych. Impreza stała się 
już spotkaniem międzynarodowym, bo gościliśmy 
strażaków SDH Bílá Voda z Republiki Czeskiej. W tym 
roku było tyle chętnych jednostek do udziału w zlocie, 
że decydowała kolejność zgłoszeń. 

30 maja 2019 r. tuż przed 
„Kuźnią Młodych Talen-
tów” w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Bibliotek i Spor-
tu w Łagiewnikach orga-
nizatorzy przygotowali 
niespodziankę członkini 
jury Teresie Bańkowskiej-
-Jendras, czyli naszej Pani 
Reni, która właśnie w tym 
dniu obchodziła 80. uro-
dziny. 

Urodzinowa uroczystość 
przygotowywana była w wiel-
kiej tajemnicy. Po występach 
dzieci z przedszkola „Na 
Akacjowym Wzgórzu” w Ła-
giewnikach, występie duetu 
Zuzi i Adama oraz krótkim 
koncercie Oskara Krawczyka 
wręczono Jubilatce kwiaty, 
prezenty i składano życze-
nia. W uroczystości udział 
wzięły władze samorządowe, 
delegacje szkół, przedszkola, 
GOKBiS i OSP Łagiewniki. 
Po tej uroczystości nastąpiła 
prezentacja naszych młodych 
artystów. 

Dzień urodzin Pani Reni jest 
okazją do złożenia serdecz-
nych podziękowań za wielolet-
nią obecność w życiu Gminy 
Łagiewnik. Wiersze, publika-
cje, okolicznościowe życzenia, 
występy sceniczne czy prze-
piękne obrazy na zawsze wpi-
sały się w łagiewnicką kulturę. 
Wielokrotnie zaszczycała Jubi-
latka nasze gminne uroczysto-
ści i za to jesteśmy Jej bardzo 
wdzięczni. Życzymy dalszych 
sukcesów w pracy twórczej 
oraz powodzenia w życiu oso-
bistym. 

Tadeusz Szot

Pierwszeństwo udziału 
miały jednostki gminne 
i z naszego sąsiedztwa. 

O godzinie 15.00 od strony 
Uciechowa nadjechała kolum-
na samochodów pożarniczych 
prowadzona przez samochód 
policyjny, motocyklistów oraz 
samochód strażacki organiza-
torów OSP Jaźwina. Na boisko 
na sygnałach wjechała kolumna 
ok. 40 samochodów pożarni-
czych z jednostek ochotniczych 
i państwowych straży pożar-
nych. Samochody ustawiane 
były na płycie boiska jeden 
obok drugiego. Patrząc na po-
jazdy, można było dostrzec 
wielki przeskok jakościowy 
w wyposażeniu jednostek OSP 
od I zlotu. Samochody pre-
zentowały się bardzo okazale 
i wzbudzały wielkie zaintere-
sowanie u widzów. Przecięcie 
symbolicznej wstęgi było sy-
gnałem oficjalnego otwarcia 
zlotu. Dokonali tego równo-
cześnie dh Marek Wierzbicki, 
prezes OSP Jaźwina wraz dh 
Magdaleną Sałdacz, Jarosław 
Tyniec - Wójt Gminy Łagiew-
niki, kpt. Sławomir Dudziński, 
zastępca Komendanta Powiato-
wego PSP Dzierżoniów, dh Da-
riusz Gortych prezes Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Dzierżoniowie oraz gość 
specjalny - wicemarszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego Mar-
cin Gwóźdź. Było wiele atrakcji 
dla dzieci i dorosłych. Serwo-
wane było ciasto domowego 
wypieku, grochówka strażacka, 
bigos, kiełbasa i różne napoje. 

W namiotach ustawionych na 
płycie boiska można było usiąść 
i w cieniu na chwilę schronić się 
przed piekącym słońcem. Były 
pokazy z udziałem samocho-
dów pożarniczych, w tym dra-
biny strażackiej, która budziła 
wielkie zainteresowanie. Pokaz 
zapalenia się kuchenki gazowej 

80 lat naszej Pani Reni

Dzień urodzin Pani 
Reni jest okazją do 
złożenia serdecznych 
podziękowań 
za wieloletnią 
obecność w życiu 
Gminy Łagiewnik. 
Wiersze, publikacje, 
okolicznościowe życzenia, 
występy sceniczne czy 
przepiękne obrazy na zawsze 
wpisały się w łagiewnicką kulturę. 

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy uświetnili moje 80-lecie: 

Wójtowi i Radzie Gminy, GOKBiS, strażakom, 

szkole i przedszkolu za piękny występ oraz ko-

chanej RODZINIE, a także WSZYSTKIM PRZY-

JACIOŁOM z serca szczerego DZIĘKUJĘ i od 

siebie WSZYSTKIM życzę wspaniałych JUBILE-

USZY dożytych w zdrowiu i wszelkiej pomyśl-

ności.
Z poważaniem - Terenia BJ

P.S. Wydarzenie to spowodowała książka, któ-

rą wydano, a ona mnie wydała. Cytuję: ostat-

niego dnia przedwojennego maja bocian wrzucił 

mnie przez lufcik do domu w Zdołbunowie. Mo-

głam udawać, że mam 70 lat plus VAT, a teraz je-

stem młodsza! Powiadam: 20 lat do setki i odtąd 

jeszcze młodsza będę!
(i tego, jak się w takiej sytuacji 
zachować) publiczność śledziła 
z wielką uwagą. 

Zlot w Jaźwinie mógł się od-
być dzięki całej rzeszy sponso-
rów, którzy z roku na rok coraz 
bardziej wspierają strażaków, 
za co organizatorzy swoim 
darczyńcom serdecznie dzię-
kują. Strażacy z Jaźwiny po 
raz kolejny realizowali swój 
pomysł na promowanie swojej 
jednostki OSP, Jaźwiny i gmi-
ny Łagiewniki. Należą się Wam 
słowa uznania i serdeczne po-
dziękowania za organizację tak 
świetnej imprezy. 

Tadeusz Szot
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Do 15 czerwca w sali 
Gminnego Ośrodka 
Ku l t u r y,  Bibl io t ek 

i Spor tu w Łagiewnikach 
można było oglądać nie tylko 
obrazy, ręcznie robione kartki 
pocztowe, drewniane rzeźby, 
ale również smakować lokalne 
miody, zioła i nalewki. Wszyst-
kie zaprezentowane prace 
i produkty były niepowtarzal-
ne i oryginalne. Wystawa była 
bardzo różnorodna. Przedsta-
wione prace reprezentują roz-
maite zainteresowania artystów. 
Wszystkie prace łączy wspólna 
cecha – pasja twórców. 

Dzięki spotkaniu i prezen-
tacji mogliśmy poznać arty-
stów opowiadających nam 
o kształtowaniu się swoich za-
interesowań artystycznych oraz 
o ludziach, którzy towarzyszyli 
im przy realizacji dzieł. Cieka-
wą prezentację przedstawił 
właściciel muzeum maszyn 

rolniczych w Sieniawce Wal-
demar Tokarski. Dla uczczenia 
100-lecia Niepodległości Polski 
na konarze dębu wykonał pa-
miątkowego orła. Wystawa to 
nie tylko prace ręczne, ale rów-
nież prezentacja zainteresowań 
i zdolności scenicznych bardzo 
młodych naszych artystów.  

Jako pierwsza grała na piani-
nie Hania Wszół z Uciechowa, 
na trąbce zagrała zebranym 
Judyta Cenkier z Łagiewnik, 
a na klarnecie grał Jan Bykow-
ski z Łagiewnik. Uczennica 
Pauliny Pyckiej, mieszkająca 
w Olesznej, Agata Galarowicz 
dała popis gry na akordeonie. 
Na scenie zagościł duet Mai 
Krawczyk, grającej na gitarze, 
z wokalistką Martyną Hołyń-
ską. Najmłodsza uczestniczka 
wernisażu Wiktoria Kapłon 
grała bardzo swobodnie i zu-
pełnie bez tremy na skrzyp-
cach. Profesjonalny recital na 

pianinie dał Oskar Krawczyk.
Po występach naszych ar-

tystów konferansjerka Alina 
Kuźniecowska poprosiła obec-
ną na sali, mającą powiązania 
rodzinne z Łagiewnikami, 
wybitną solistkę-śpiewaczkę 
w poznańskiej operze prof. 
Antoninę Kowtunow. Po cie-
płych słowach Pani Profesor 
o naszych wykonawcach przy-
szedł czas na krótki recital Te-
resy Bańkowskiej-Jendras. Jak 
przystało na NASZĄ RENIĘ 
ze znaną sobie tylko swobo-
dą i poczuciem humoru, przy 
akompaniamencie Roberta 
Wszoła, rozpoczęła swój wy-
stęp. Jako ostatni zaśpiewała 
swój „Hymn o Łagiewnikach”. 

W międzyczasie, oglądając 
wystawę czy słuchając wyko-
nawców, można było napić się 
kawy, herbaty czy skosztować 
słodkich specjałów. Na sali 
oprócz wymienionych już wy-

konawców wśród zaproszonych 
gości był Wójt Gminy Łagiew-
niki Jarosław Tyniec ze swoim 
zastępcą Jackiem Mikusem 
oraz Tomaszem Roszakiem, za-
stępcą Przewodniczącego Rady 
Gminy Łagiewniki.

Swoje prace prezentowali:
d  Rosalie Michalec – Łagiew-

niki
d  Teresa Bańkowska-Jendras – 

Łagiewniki
d  Regina Paczkowska – Ła-

giewniki
d  Ewa Jaworska – Łagiewniki
d  Danuta Łukianowska – Ła-

giewniki
d  Lucyna Giemza – Łagiew-

niki
d  Małgorzata Suwald – Ła-

giewniki
d  Bożena Sieradzka – Łagiew-

niki
d  Danuta Zygmunt – Łagiew-

niki
d  Tomasz Borodajko – Łagiew-

niki
d  Grażyna Niemyt – Ratalno
d  Karolina Kopryna – Mnio-

wice
d  Jadwiga Szkarłat – Łagiew-

niki
d  Edward Szot – Łagiewniki
d  Waldemar Tokarski – Sie-

niawka
d  Zygmunt Kołodziejczyk – 

Ratajno

Dziękujemy naszym arty-
stom za przygotowanie i pre-
zentację prac, a występującym 
na scenie życzymy sukcesów 
w trudnej artystycznej karierze.

Tadeusz Szot

Jesteście moją radością!
Tymi słowami, z całego 

serca pragnę podziękować 
wszystkim, którzy po raz ko-
lejny obdarzyli mnie i pozosta-
łych pracowników Gminnego 
Domu Kultury zaufaniem, bio-
rąc udział w wystawie twórców 
nieprofesjonalnych.

Zorganizowanie takiej wy-
stawy wymaga wiele troski 
i wysiłku, gdyż każdy ekspo-
nat dla autora posiada wartość 
niewymowną, zatem dla mnie 
staje się po dwakroć cenniejszy.

Wrażliwość osób tworzą-
cych, stwierdzam to z przykro-
ścią, często jest niezrozumiała, 
nieakceptowana, by uniknąć 
słowa: niedoceniana, a nawet 
wzgardzana.

Taki wernisaż i wspólne 
spotkanie to jedyna z niewielu 
okazji, gdzie bez wszechogar-
niającego pośpiech i chaosu, 
twórcy amatorzy mogą czuć się 
swobodnie. Mam przekonanie, 
że czerwcowy wieczór był tego 
doskonałym przykładem.

Zamysłem moim było rów-

Amatorzy z wielkim talentem 
i ogromną pasją
Po raz trzeci mieliśmy okazję spotkać się 
z lokalnymi twórcami i artystami. 3 czerwca 2019 r. 
w łagiewnickim Domu Kultury odbył się wernisaż 
III Wystawy Prac Artystów Nieprofesjonalnych 
w Łagiewnikach, w ramach której mamy możliwość 
zachwycać się dziełami 16 autorów. 

POLSKA BIEGA w gminie ŁagiewnikiPOLSKA BIEGA w gminie Łagiewniki WYNIKI:
DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY - 
PRZEDSZKOLE
I miejsce: Dawid Januszkiewicz
II miejsce: Szymon Szmigielski
III miejsce: Tymon Skawiński

DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY 
Z KLAS I - III
I miejsce: Krzysztof Juraszek
II miejsce: Antoni Wilkoszyński
III miejsce: Teodor Sarapuk

DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY 
Z KLAS IV – VI
I miejsce: Paweł Raguza
II miejsce: Paweł Pochyra
III miejsce: Szymon Momot

SZTAFETA RODZINNA 1+1
I miejsce: 

Barbara i Michał Dorużyńscy
II miejsce: Przemysław i Jan 
Gościniewicz
III miejsce: Łukasz i Mateusz Bąk

NORDIC WALKING
I miejsce: Marta Kapłon
II miejsce: Adela Kuriata
III miejsce: Irmina Gościniewicz

DZIEWCZĘTA I  CHŁOPCY 
Z KLAS VII -VIII I III GIMNA-
ZJUM
I miejsce: Oskar Krawczyk
II miejsce: Adam Juraszek
III miejsce: Aleksander Capaja

KOBIETY 17 – 50 LAT
I miejsce: Katarzyna Budziewska
II miejsce: Monika Gongała
III miejsce: Barbara Dorużyńska

MĘŻCZYŹNI 17 – 50 LAT
I miejsce: Michał Piwowarczyk
II miejsce: Sylwester Soszyński 
III miejsce: Adam Ptak

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI 50+
I miejsce ex aequo: Jarosław 
Tyniec i Piotr Bagiński
III miejsce: Maria Romaniuk

NAJMŁODSZY ZAWODNIK
Piotr Stanecki

NAJSTARSZA ZAWOD-
NICZKA 
Maria Romaniuk

NAJSZYBSZA ZAWOD-
NICZKA
Katarzyna Budziewska

NAJSZYBSZY ZAWODNIK 
Michał Piwowarczyk

W niedzielę 9 czerwca 2019 
roku Gmina Łagiewniki po 
raz X przyłączyła się do 
Ogólnopolskiej Akcji POL-
SKA BIEGA, promującej 
zdrowy styl życia i ruch na 
świeżym powietrzu. 

Biegi zorganizowano przy 
scenie koncertowej MUSZEL-
KA oraz przyległych do niej uli-
cach. W akcji wzięło udział 135 
uczestników. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas Paulina Brzeźna-
-Bentkowska, kolarka szosowa, 
reprezentantka na letnich igrzy-
skach olimpijskich w 2008 r., wie-
lokrotna medalistka Mistrzostw 
Polski w kolarstwie szosowym. 

Po przywitaniu zaproszonych 
gości oraz uczestników biegów 
odbyła się wspólna rozgrzewka, 
którą przeprowadziła Maria Ra-
łowska. Biegi odbyły się w kilku 
kategoriach, a na zwycięzców 
czekały medale.

Organizatorami tegorocznej 
akcji była Gmina Łagiewniki, 
Gminny Ośrodek Kultury, Bi-
bliotek i Sportu, Szkoła Pod-

stawowa im. Jana Pawła II oraz 
Przedszkole Publiczne „Na Aka-
cjowym Wzgórzu” w Łagiewni-
kach.

Medale zwycięzcom wręcza-
li: Wójt Gminy Łagiewniki Ja-
rosław Tyniec, Przewodnicząca 
Rady Gminy Dobromiła Szach-
niewicz, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Tomasz Roszak 
oraz Marek Milewski.

Serdecznie dziękujemy dar-

czyńcom, którzy wsparli akcję:
Rada Gminy Łagiewniki, któ-

ra w kategorii „Bieg rodzinny” 
ufundowała kosz pełen „zdrowej 
żywności”, Piekarnia Rodzinna 
TYNIEC, Firma MODEN Mi-
chał Ciećwierz.

Gratulujemy zwycięzcom 
i wszystkim uczestnikom. Dzię-
kujemy za tak liczny udział. Do 
zobaczenie za rok!

Elżbieta Bagińska

nież to, by pozwolić każdemu 
w pełni się wypowiedzieć. Stąd 
bardziej lub mniej udane wy-
stępy instrumentalne i wokalne 
dzieci i młodzieży. Wiem jed-
nak, że ten czas naprawdę, bez 
ograniczeń i cenzury należał 
właśnie do nich!

Dziękuję Wam, młodzi twór-
cy, dziękuję Waszym 

rodzicom, że tak od-
ważnie i tak pięknie 
odkryliście przed 
nami talenty, które 

niech rosną wraz 
z Wami i rozkwi-
tają, radując serca 

tych, do których 
dotrą z całą mocą. 

Alina Kuźniecowska

Medale małżeńskie  
dla Czesławy i Jana Tyńców

„Złote gody” świętowali 
państwo Czesława i Jan 
Tyńcowie. 25 sierpnia 
1962 r. Pani Czesława 
Korga i Pan Jan Tyniec 
w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Jordanowie 
Śląskim zawarli związek 
małżeński. 

W dniu 19 kwietnia 2019 r. 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 

w Łagiewnikach odbyła się 
uroczystość wręczenia medali 
„Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie”. Po złożeniu przez 
Jubilatów wzajemnych podzię-
kowań za okazaną wieloletnią 
miłość małżeńską i wspólnie 
spędzone lata, Wójt Gminy Ła-
giewniki Pan Jarosław Tyniec 
w imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja 

Dudy udekorował Jubilatów 
- swoich rodziców - medala-
mi. Zastępca kierownika USC 
Pani Anna Rykalska wręczyła 
zaświadczenia i kwiaty. Na za-
kończenie uroczystości goście 
złożyli szanownym Jubilatom 
życzenia i kwiaty. Uroczystość 
zakończyła się tradycyjnie pa-
miątkowym zdjęciem.

Tadeusz Szot
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w strojach narodowych oraz 
dwóch potraw. W ramach Dnia 
Języków Obcych można było 
choć na chwilę przenieść się 
do: Stanów Zjednoczonych, 
Szwajcarii, Turcji, Irlandii, 
Brazylii, Czech, Austrii, Japo-

nii, Holandii, Norwegii czy na 
Ukrainę. Uczniowie wykazali 
się bardzo dużym zaangażo-
waniem i pomysłowością. Ko-
misja konkursowa (w której 
skład wchodziły: A. Kuźmiń-
ska – dyrektor SP w Niemczy, 

Dzień Dziecka w Sieniawce

31 maja 2019 r. w Szko-
le Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łagiewnikach 
po raz drugi odbył się Kon-
kurs Historyczno-Przyrod-
niczy o Gminie Łagiewniki. 
Do rywalizacji zaproszeni 
zostali uczniowie siód-
mych i ósmych klas z oko-
licznych szkół. 

Do konkursu stanęło sześciu 
uczniów ze szkoły podstawo-
wej w Łagiewnikach. Zmaga-
nia składały się z dwóch części: 
testu wielokrotnego wyboru 
i prezentacji multimedialnej.

Z części historycznej ucznio-
wie odpowiadali na pytania 
dotyczące nie tylko wczesnych 
dziejów gminy Łagiewniki, 
ale również czasów współcze-
snych. Rozwiązywali test i roz-
poznawali charakterystyczne 
budowle, między innymi ko-
ścioły. Część przyrodnicza 
testowa zawierała pytania do-
tyczące obrębu makroregionu 
fizyczno-geograficznego gminy 
Łagiewniki i zagadnień ekolo-
gicznych. 

Zwycięzcy otrzymali nagro-
dy rzeczowe: statuetki, długopi-
sy, książki i pamiątkowe dyplo-
my. Fundatorami nagród byli: 
Adam Tadeusiak, Rada Rodzi-
ców i organizatorki - Joanna 
Kwiędacz i Bożena Kułaga.

Niespodziankę zrobi-
ła nam pani dyrektor 
GOKBiS Wioleta Waw-

rzyniak, która przyjechała do 
nas z mnóstwem słodkości, 
życząc nam świetnej zabawy. 
Po wizycie pani dyrektor roz-
poczęliśmy zabawy z anima-
torkami z ActiveFun: Marzeną 
Michniewicz oraz Eweliną Ro-
mańczyk. Dziewczyny z mega 
energią bawiły się z dziećmi 
ponad dwie godziny. Wśród za-
baw były m.in. zabawy z chustą 
animacyjną, zabawy sportowe, 
taniec zumba.

Po południu na dzieci cze-
kała kolejna niespodzianka 
- przyjechali strażacy z OSP 
Ligota Wielka. Dzieci miały 
okazję pokonać strażacki tor 
przeszkód, lać wodą z węża, 
a także poczuć się jak ratują-
cy i ratowani. Strażak Piotr 
Taraszkiewicz zrobił dla dzie-
ci prysznic, pokazując przy 
okazji magiczną tęczę. Po 
skończonych zabawach razem 
ze strażakami piekliśmy na 
ognisku kiełbaski.   Ostatnią 
niespodzianką dla dzieci była 
przejażdżka zaby tkowym 
traktorem z panem Waldkiem 
Tokarskim i przejażdżka mo-
tocyklem z panem Adamem 
Kapłonem. Na deser była wata 
cukrowa.

Dziękujemy za słodkości 

pani Wioli Wawrzyniak, Sto-
warzyszeniu Świętojańskie-
mu Sieniawka oraz Radnemu 
Gminy Panu Waldemarowi 
Tokarskiemu. Dziewczynom 
z Active Fun dziękujemy za 
świetną zabawę, niezastąpio-
nym strażakom z OSP Ligota 
Wielka za ich obecność i po-
moc w zabawie. Dziękujemy 
dzieciom, rodzicom, dziadkom 
- za Waszą obecność.

Dziękuję pani Annie 
Kę d r z e  z a  p omo c 
w zorga n i zowa -
niu uroczystości. 
Środki na zaba-
wy dla dzieci 
z miejscowo-
ści Sieniaw-
ka i Mniowi-
ce ze zbiórki 
przeprowa-
d z o n e j 
p o d c z a s 
zabawy syl-
west rowej 
w 2018 roku. 
Wszystkim 
dzieciom ży-
cz y my du żo 
radości, uśmie-
chu każdego dnia. 
Wielu sukcesów, 
spokojnego i beztro-
skiego dzieciństwa oraz 
spełnienia marzeń.

Marta Kapłon

9 maja 2019 w Szkole 
Podstawowej im. Bole -
sława Chrobrego w Niem-
czy odbył się Powiatowy 
Dzień Języków Obcych. 
Celem wydarzenia jest 
rozbudzenie zaintereso-
wania kulturą, literaturą, 
sztuką, geografią, histo-
r ią innych krajów oraz 
s t wo r z e n i e  d z i e c i o m 
i młodzieży możliwości 
publicznej prezentacji 
przygotowanych form ar-
tystycznych.

Uczestnikami imprezy byli 
uczniowie z jedenastu klas, 
w tym grupa uczniów z klasy 
VIIa ze Szkoły Podstawowej 
w Łagiewnikach: Maja Kraw-
czyk, Julia Gołuch, Wiktoria 
Głuszczak, Natalia Bykowska, 
Julita Struć, Kalina Czyż, Mile-
na Wartowska, Adam Juraszek, 
Maksymilian Adamski oraz 

klasa III Gimnazjum ze SP nr 
1 w Dzierżoniowie.  

Uczniowie mieli za zada-
nie: przygotowanie stoiska 
prezentującego dany kraj, 
plakatu z ciekawostkami, pio-
senki w danym języku, tańca 

1 czerwca to radosne święto - 
Dzień Dziecka. Z tej okazji na placu 
zabaw obok świetlicy i biblioteki 
w Sieniawce zorganizowaliśmy 
z opiekunką świetlicy panią Anną 
Kędrą mnóstwo niespodzianek dla 
naszych milusińskich. 

Powiatowy Konkurs 
Kartek Wielkanocnych
Zainteresowanie konkur-
sem wśród uczniów szkół 
podstawowych i ponad-
podstawowych było bardzo 
duże. W sumie swoje pro-
jekty kartek wielkanocnych 
zgłosiło 124 uczestników 
z całego powiatu, a poziom 
artystyczny nadesłanych 
prac był bardzo wysoki.

W pierwszej kategorii I miej-
sce zajął Krzysztof Juraszek 
z klasy II SP im. Jana Pawła 
II w Łagiewnikach.

Powiatowy Konkurs 
Czytelniczo-Filmowy 
„Książki na ekrany”
W maju uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w Powia-
towym Konkursie Czytelni-

czo-Filmowym „Książki na 
ekrany” organizowanym przez 
SP nr 5 w Dzierżoniowie.
Nasz zespół filmowy w skła-
dzie: Adam Juraszek, Zu-
zanna Kwiędacz, Amelia 
Szczepanik, Natalia Mazur 
nakręcił film reklamujący 
serię książek o Harrym Pot-
terze. Wśród nadesłanych 
prac nasze dzieło filmowe 
zajęło I miejsce. Uczniowie 
swój film nakręcili pod kie-
runkiem pani Joanny Kwię-
dacz, w montażu pomogła 
im pani Anna Hałdaś. Ser-
decznie gratulujemy!

XIV Konkurs Dziecięcych 
i Młodzieżowych Kreacji 
Aktorskich „Monolog 
2019”
W konkursie 5 czerwca 

2019 w bielawskim 
t e a t r z e  w z i ę ł y 
udział osoby od 10. 
do 16. roku życia. 
Uczestnicy kon-
kursu podzieleni 
byli na 2 kate-
gorie wieko-
we: I katego-
ria wiekowa: 
10 – 13 lat, 
II kategoria 
wiekowa: 14 – 
16 lat. Uczen-
nica Zuzanna 
Kwiędacz zdo-
była III miejsce 
w swojej kategor i i. 
Otrzymała pamiątko-
wą statuetkę i 150 zł. 
Organizatorami fe-
stiwalu byli: Spół-
dzielcze Centrum 

Kultury Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Bielawie i Sto-
warzyszenie Spółdzielcza 
Animacja Kulturalna w Bie-
lawie, współorganizatorem 
był Miejski Ośrodek Kul-
tury i Sztuki w Bielawie. 
Konkurs współfinansowa-
ło Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie w ramach 

wsp ie ran ia  re -
alizacji zadań 

pub l icznych 
w zakresie 
edukacji. 

jk

Konkursowe laury uczniów łagiewnickiej Szkoły Podstawowej

Starsi uczniowie SP w zmaganiach 
historyczno-przyrodniczych

ZWYCIĘZCAMI II EDYCJI 
KONKURSU ZOSTALI:
I miejsce 
Zuzanna Kwiędacz, klasa VIII b
II miejsce
Adam Juraszek, klasa VII a
III miejsce 
Kamil Grabowski, klasa VII a
IV miejsce 
Maja Krawczyk, klasa VII a
V miejsce 
Natalia Mazur, klasa VIII b i Wikto-
ria Janulewicz, klasa VIII a.

Dzień Języków  Obcych w Niemczy
W. Kraczkowska – wicedy-
rektor SP w Niemczy, A. Bo-
rowska – inspektor ds. oświaty 
przy UMiG Niemcza oraz A. 
Borzestowska – księgowa SP 
w Niemczy), miała nie lada 
problem z wyłonieniem najlep-
szych drużyn.

W kategorii młodszej pierw-
sze miejsce zajęła kl. VI, dru-
gie kl. Vb, a trzecie klasa Va 
z Niemczy. 

W kategorii klas starszych 
wygrała klasa III gimnazjum 
ze SP nr 1 w Dzierżonio-
wie, drugie miejsce kl. VIIa 
z Łagiewnik, a trzecie klasa III 
gimnazjum z Niemczy. 

Wszystkim laureatom ser-
decznie gratulujemy!

Dzień Języków Obcych zo-
stał objęty honorowym patro-
natem Dolnośląskiego Kurato-
rium Oświaty we Wrocławiu. 

  Renata Żygadło

Ostatnią niespodzianką 
dla dzieci była przejażdżka 
zabytkowym traktorem z panem 
Waldkiem Tokarskim i przejażdżka 
motocyklem z panem Adamem 
Kapłonem.
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To właśnie 26 kwietnia 
2019 r. na scenie Gmin-
nego Ośrodka Kultury 

Bibliotek i Sportu w Łagiewni-
kach mogliśmy podziwiać nasz 
chór z Olesznej. Ale zanim 
chórzystki zagościły na scenie 
odbyła się część oficjalna.

Platon powiedział: „Muzyka 
jest pełna wartości, uszlachet-
nia uczucia i charakter, pod-
trzymuje i przywraca zdrowie” 
- tym cytatem Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Biblio-
tek w Łagiewnikach Wioleta 
Wawrzyniak otworzyła uroczy-
stość jubileuszu 25-lecia chóru 
CANZONA, witając gości. 

Dziś jest wielkie święto, 
szczególnie witam jubilatki, 
panie, które 25 lat temu po-
łączyła pasja, którą realizują 
wykazując się sumiennością, 
pracowitością i umiejętno-
ścią pracy w grupie.  25 lat to 
wielki sukces i osiągnięcie. My 
cieszymy się razem z chórzyst-
kami. Należy przypomnieć, że 
to chórzystki przyczyniają się 
do podtrzymywania naszych 
tradycji, uszlachetniają nasze 
uczucia, dostarczają wzruszeń 
i niejednokrotnie poprawiają 
nasze samopoczucie - mówiła 
dyrektor GOKiB. - I znów za-
cytuję jednego z wielkich tego 
świata, Goethe powiedział: 
„Piękno należy wesprzeć, bo 
tworzą je nieliczni, a potrze-
buje wielu”. Witam zatem ser-
decznie tych Państwa. którzy 
w szczególny sposób wspierają 
to wspaniałe dzieło i przedsię-
wzięcie, jakim jest nasz chór 
CANZONA.  

Chórzystka, a dzisiaj w po-
dwójnej roli, bo i konferansjer-
ka - Alina Zamęcka - przed-
stawiła 25 lat istnienia chóru 

Canzona jako muzyczną po-
dróż w czasie, w którą wyru-
szyły w marcu 1994 r. za spra-
wą ówczesnego wójta Janusza 
Guzdka i dyrektor GOKu, p. 
Aliny Kuźniecowskiej. Prze-
wodnikiem muzycznej podróży 
i przygody był Tadeusz Choło-
niewski – wspaniały dyrygent, 
muzyk i organista, który rozpo-
czął nabór do chóru. Początko-
wo tłumnie i z zaciekawieniem 
przybywało na próby nie kil-
kanaście, a kilkadziesiąt osób. 
Skład chóru stanowili dorośli 
i dzieci, było to ponad 40 osób. 

Z czasem pozostały same ko-
biety i kilka dziewczynek, dziś 
już dorosłych kobiet. 

Ale powróćmy do podróży…
Alina Zamęcka: Każdy wy-

jazd ma przecież obowiązkowy 
harmonogram i rytuał. Trzeba 
mentalnie i logistycznie przy-
gotować rodziny na chwilowe 
wybycie z domu (tzn. posprzą-
tać, uprać, ugotować), aby ro-
dzina nie ucierpiała z powodu 
rozlicznych obowiązków arty-
stycznych swych matek, żon 
i córek. Za chwilę przecież ru-
szamy! 

Jako pierwsza na miejscu 
zbiórki meldowałam się ja, 
a następnie kierownik imprezy, 
Danuta… Kolejno w autobusie 
zasiadają NA PRZODZIE gru-
pa modlitewna, W ŚRODKU 
zasiada sekcja śpiąca. TYŁY 
natomiast obstawiają anima-
torki życia towarzyskiego.

Wyruszamy z kierowcą, Pa-
nem Szymonem w podróż, na 
szczęśliwą drogę śpiewamy: 
„Aniele Boży”.

Wróćmy do muzycznych 
wspomnień z początków naszej 
podróży, kiedy chórem dowo-
dził Pan Tadeusz Chołoniew-

ski. Wprowadził nas w śpiew 
chóralny, nauczył solidnych 
podstaw, postawił mocne fun-
damenty, na których budujemy 
już 25 lat pracy, dokładając 
każda z nas swoją cegiełkę. 
Nasz dyrygent pozwolił nam 
naprawdę uwierzyć w nasze 
możliwości wokalne, koncer-
towałyśmy na Jasnej Górze, 
w Wołowie i w wielu innych 
miejscowościach. Poznałyśmy 
wspaniałe utwory, niektóre 
z nich stały się znakiem rozpo-
znawczym naszego chóru i do 
dziś nim są. To między innymi: 
„Dzieweczko ze Śląska”, „Ty za 
wodą”, „Ojcze nasz”, „Vapen-
siero”. 

Następnym punktem pro-
gramu była zabawa „Mikrofon 
dla gości”. I przypomniałem 
sobie czasy, kiedy kolejki były 
codziennością. Tak jak wielo-
metrowa kolejka do mikrofonu 
gości pragnących złożyć życze-
nia i podziękowania dla chóru 
CANZONA. Pierwsi życzenia 
składali gospodarze gminy: 
Jarosław Tyniec, Wójt Gminy 
Łagiewniki, ze swoim zastępcą 
Jackiem Mikusem i Dobromiłą 
Szachniewicz, przewodniczącą 
Rady Gminy. Nie sposób wy-
mienić wszystkich składają-
cych życzenia, ale były delega-
cje z zaprzyjaźnionych chórów, 
instytucji i organizacji nie tyl-
ko z naszej gminy, ale i osoby 
prywatne przez lata związane 
z chórem. Po podziękowaniach 
dla sponsorów i życzeniach od-
śpiewano „Sto lat” i wzniesiono 
toast. Dzięki prezentacji multi-
medialnej mogliśmy obejrzeć 
zdjęcia i fragmenty filmów 
z udziałem chóru CANZONA.

Po piosence „Płynie Wisła, 
płynie środkiem autobusu”, 

zaśpiewanej przez akompania-
mencie Marzeny Michniewicz, 
dyrygentka chóru Paulina Pyc-
ka w kilku zdaniach przed-
stawiła historię i osiągnięcia 
chóru:

- Chór Canzona jest chórem 
amatorskim, żeńskim. Chór zo-
stał zawiązany 25 lat temu przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 
Bibliotek i Sportu w Łagiew-
nikach. Początkowo skład był 
mieszany i liczba chórzystów 
przekraczała 40 osób. Od kil-
kunastu lat jest chórem żeń-
skim, w skład którego wchodzi 
25 kobiet. Działania chóru sku-
piają się na oprawie uroczysto-
ści kościelnych, patriotycznych 
i ludowych, na udziale w licz-
nych konkursach i przeglądach 
chóralnych o randze lokalnej, 
ogólnopolskiej jak również 
międzynarodowej, dlatego re-
pertuar chóru jest bogaty i róż-
norodny.

Chór reprezentuje Gminę 
Łagiewniki w wielu miejscach 
Polski i Europy, corocznie wy-
jeżdża na warsztaty i koncerty 
po kraju lub za granicę. Do naj-
ważniejszych osiągnięć chóru 

należą: I nagroda i Grand Prix 
Konkursu Międzynarodowych 
Dni Muzyki Chóralnej w Rad-
kowie, dwukrotnie I miejsce 
w Przeglądzie Muzyki Sakral-
nej w Prusicach oraz Nagroda 
Specjalna za szczególne walo-
ry artystyczne i brzmieniowe, 
I nagroda Przeglądu Muzyki 
Sakralnej w Sulistrowicach, 
I nagroda na Przeglądzie Pieśni 
Pasyjnej i Postnej w Olesznej, 
III miejsce podczas Konkursie 
Pieśni Maryjnych „Maryi Mat-
ce” w Farze Poznańskiej – Ba-
zylice Kolegiackiej, III nagroda 
Przeglądu Pieśni Maryjnych 
w Olesznej, I nagroda i Grand 
Prix Przeglądu Kolęd i Pastora-
łek w Złotym Stoku.

Ważnym wydarzeniem był 
koncert adwentowy w 2013 r. 
w Kościele św. Antoniego we 
Wrocławiu, na zaproszenie 
Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Lipińskiego we Wrocła-
wiu, transmitowany m.in. przez 
Radio Rodzina.

W 2016 roku chór został 
odznaczony przez Związek 
Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Po-
litycznych oraz Radę Krajową 
Środowiska Żołnierzy Polskich 
Oddziałów Samoobrony z Kre-
sów Południowo-Wschodnich 
II RP, Dyplomem Uznania za 
wybitne zasługi w działalności 
społecznej na rzecz stowarzy-
szeń kombatanckich i kreso-
wych. 

W listopadzie 2016 r. chór 
CANZONA wystąpił w ramach 
programu „Wrocław – Europej-
ska Stolica Kultury”. W kwiet-
niu 2017 r., na zaproszenie 
TVP, chór wyjechał do Rumu-
nii, gdzie odbył cykl koncer-
tów wśród Polonii zamieszku-
jącej Bukowinę oraz wystąpił 
w „Studio Wschód” zrealizo-
wanym w Rumunii nagraniu. 
W dniach 2-4 czerwca 2017 r., 
chór wystąpił podczas X Mię-
dzynarodowego Festiwalu Chó-
rów Żeńskich im. Lilia Giuleva 
w Bułgarii.

Chór CANZONA działa 
również jako "Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chóru Canzona", 
jest współorganizatorem "Dnia 
Kresowiaka" obchodzonego co 
roku w Gminie Łagiewniki.

Chór nagrał płyty: "Oto 
Wódz Nasz", "Moja Piosnka", 

"Na Kresową Nutę" oraz „Dla 
niepodległej” z okazji 100-le-
cia odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

- Wszystkie wydarzenia 
muzyczne, w których bierze-
my udział wpływają na nasz 
rozwój i mobilizują do jeszcze 
większej pracy i wzbogaca-
ją nas o nowe muzyczne do-
świadczenia. Przygotowania 
do konkursów są szczególnie 
wymagające i poprzedzone 
dodatkowymi próbami, a czę-
sto niemałym stresem... W tej 
części koncertu chcemy za-
prezentować kilka utworów 
prezentowanych podczas kon-
kursów takie jak „Aveverum 
(Poulenc)”, „Parce Domine”, 
„Ave Maria (Szeligowski)”, 
„Pieśń do św. Spirydona” - 
mówiły chórzystki. - W tym 
miejscu pragniemy szczegól-
nie podziękować wszystkim, 
którzy mają wpływ na obecny 
stan i funkcjonowanie chóru. 
Naszym władzom – obecne-
mu wójtowi i poprzednikom, 
dyrekcji i pracownikom GOK-
BiS, dziękujemy Wojciechowi 
Magnuckiemu, dyrygentowi 
chóru "A Capriccio" z Sobót-
ki za pomoc merytoryczną, 
wsparcie doświadczeniem, pi-
sanie utworów dla CANZONY 
oraz po prostu za przyjaźń.

A że chórzystki chóru CAN-
ZONA są i do tańca, i do różań-
ca, można było się przekonać, 
słuchając utworów „I will fol-
low Him” i „Hail Holy Quenn” 
w niecodziennej odsłonie, z go-
ścinnym udziałem Wojciecha 
Magnuckiego.

Na zakończenie mogliśmy 
zobaczyć niespodziankę, jak 
mówiła Paulina „Wisienkę na 
torcie”- był to kankan w kolo-
rowych strojach z elementami 
akrobacji w wykonaniu uro-
czych chórzystek.  

Chórzystki na ten uroczy-
sty wieczór przygotowały też 
wypieki na poczęstunek dla 
wszystkich obecnych gości. 
Pośród przygotowanych na 
stołach słodkości znalazł się 
prezent od GOKBiS, piękny 
i okazały tort, a jak się później 
okazało - wyśmienity! Rozmo-
wy i spotkania przy stolikach 
degustujących ciasta nie miały 
końca.

Tadeusz Szot

Chór reprezentuje Gminę Łagiewniki w wielu 
miejscach Polski i Europy, corocznie wyjeżdża na 
warsztaty i koncerty po kraju lub za granicę. 

OBECNY SKŁAD CHÓRU:
DYRYGENT: Paulina Pycka
SOPRANY: Agnieszka Buganiuk, Katarzyna Markulak, Bogusława Jaśnikowska, Danuta 
Jaśnikowska, Bożena Kluska, Maria Kucharek, Marzena Michniewicz, Barbara Najdek, 
Joanna Neubert, Wiesława Różańska, Dorota Sztandara, Krystyna Sztandara, Małgorzata 
Tiszler, Alina Zamęcka, Dorota Rudnicka, Iwona Orędarz.
ALTY: Maria Boczkowska, Agata Brzeźna, Elżbieta Iwaszkiewicz, Maria Jakubowska, Wie-
sława Jaśnikowska, Janina Markulak, Małgorzata Montsko, Maria Wdowiak.

25 lat chóru CANZONA! 
Pierwsze obchody jubileuszu 25-lecia żeńskiego 
chóru CANZONA odbyły się w gronie chórzystek 
i ich rodzin na początku marca tego roku. Ponieważ 
CANZONA jest naszym gminnym dobrem, chórzystki 
zostały poproszone o to, by swój 25-letni dorobek 
przedstawiły również gminnej społeczności. 
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DK384 przed Łagiewnikami od 
strony Dzierżoniowa do zjazdu 
za Radzikowem. Przedstawiciel 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad we Wrocła-
wiu wykluczył taką możliwość, 
ale projektanci drogi zaintere-
sowali się taką wersją. W przy-
padku wybrania przez projek-
tantów wersji zachodniej, tj. 
od strony Dzierżoniowa, ruch 
od strony Strzelina nie będzie 
przemieszczał się przez Ła-
giewniki, tylko łącznikiem do 
drogi S8, a tam już przemiesz-
czać się będzie w stronę Kłodz-
ka, Dzierżoniowa i Wrocławia. 
Na planach przedstawiono dwie 
wersje łącznika omijającego 
Radzików. Mieszkańcy Radzi-
kowa opowiedzieli się za łącz-
nikiem biegnącym pomiędzy 
Łagiewnikami a Radzikowem 

(zaznaczonym na fioletowo). 
Taką informację otrzymałem 
od pani sołtys Radzikowa. 
W przypadku obwodnicy bie-
gnącej od strony wschodniej, 
a więc od strony Strzelina, 
projektant nie przewidział 
łącznika, którym samochody 
jadące od strony Dzierżoniowa 

mogłyby ominąć Łagiewniki. 
Ruch ulicami Jedności Narodo-
wej, Słowiańską, Kłodzką czy 
Wrocławską w dalszym stopniu 
odbywałby się pomniejszony 
o ruch tranzytowy Wrocław - 
Kłodzko - Wrocław. Zapewne 
sporym wyzwaniem dla pro-
jektantów i wykonawców drogi 

w tej wersji byłoby upranie się 
z ominięciem istniejącego już 
gazociągu. W Urzędzie Gminy 
Łagiewniki można zapoznać 
się z materiałami dotyczącymi 
przebiegów wariantów rozbu-
dowy drogi krajowej nr 8 na 
odcinku Wrocław (Magnice) 
– Kłodzko. 

Na początku czerwca zanie-
pokojenie mieszkańców ulicy 
Słowiańskiej budził bardzo 
duży ruch samochodów cię-
żarowych od strony Strzelina. 
Według informacji uzyskanych 
od urzędników związane jest to 
z remontem autostrady przed 
Wrocławiem, tj. przebudową 
bramek. Taki stan zapewne bę-
dzie się utrzymywał przez cały 
czas trwania remontu do poło-
wy czerwca.

Tadeusz Szot

Obchody uroczystości 
jubileuszu 70-lecia Przed-
szkola Publicznego „Na 
Akacjow ym Wzgór zu” 
w Łagiewnikach rozpoczę-
ły się 13 czerwca 2019 r. 
mszą św. w kościele Matki 
Boskiej Częstochowskiej. 
Mszę odprawił ks. Grze-
gorz Staniewski, a przed-
szkolaki brały w niej czyn-
ny udział, uświetniając ją 
swoim śpiewem. 

14 czerwca w Gminnym 
Ośrodku Kultury Bibliotek 
i Sportu w Łagiewnikach uro-
czystość rozpoczęła dyrektor 
przedszkola Dorota Zarzycka. 
Przywitała zaproszonych go-
ści, wśród których byli: Wójt 
Gminy Łagiewniki Jarosław 
Tyniec ze swoim zastępcą 
Jackiem Mikusem, radni na-
szej gminy, dyrektorzy szkół 
z gminy, Iwona Stankowicz, 
wizytator Kuratorium Oświa-
ty we Wrocławiu, dyrektorzy 
przedszkoli z naszego po-

wiatu: Barbara Mazur z Piła-
wy Górnej, Marta Bagińska 
z Niemczy, Barbara Pryczek 
z Pieszyc, hm Ryszard Gacek 
z łagiewnickiego hufca ZHP, 
przedstawiciele Klubu Seniora 
„Babie Lato”, Wioletta Waw-
rzyniak, dyrektor GOKBiS, 

byli pracownicy oraz rodzice. 
Następnie została przedsta-
wiona prezentacja multime-
dialna, która pokazała 70 lat 
placówki w pigułce. Następnie 
pani Dorota Zarzycka wspo-
mniała o wszystkich pracow-
nikach przedszkola, którzy 

„ Ł ą c z y  n a s  s z k o l n y 
czas…” – takie było hasło 
przewodnie uroczystości 
jubileuszu 70-lecia istnie-
nia Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka 
w Olesznej.

Jeszcze niedawno Szko-
ła Podstawowa w Olesznej 
obchodziła 60-lecie swojego 
istnienia. Tak, tak, czas tak 
szybko nam mija… Wiele zda-
rzyło się przez te 10 lat. Nowi 
nauczyciele, pracownicy, różne 
szkolne imprezy. Pierwszego 
czerwca 2012 roku placówka 
zyskała również imię Janusza 
Korczaka. O tym wszystkim 
chcieliśmy właśnie opowie-
dzieć zaproszonym na uroczy-
stość gościom. 

Święto 70-lecia Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Korcza-
ka rozpoczęło się mszą św. 
w kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Olesznej, koncelebrowaną 
przez księdza kanonika Mar-
ka Mielczarka i księdza Sła-
womira Skoblika. Po mszy 
świętej wszyscy udali się do 
szkoły. Tam przybyłych gości 
powitała pani dyrektor Aldona 
Skrzypkowiak, po której prze-
mówieniu obejrzeliśmy prze-
pięknego poloneza w wyko-
naniu uczniów klasy 7 i 8. Łza 
się w oku kręciła, kiedy oglą-
daliśmy prezentację pt. „Z kart 
historii szkoły”. Nie zabrakło 
również życzeń od naszych 
gości i przyjaciół. Życzenia 
składali: Jarosław Tyniec ,Wójt 
Gminy Łagiewniki ze swoim 
zastępcą Jackiem Mikusem, 
Iwona Stankowicz, Wizyta-
tor Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu, dyrektorzy placó-
wek kulturalno-oświatowych: 
Wioleta Wawrzyniak, Dorota 
Zarzycka, Barbara Dorużyń-
ska, Paweł Krzyszczuk, przed-
stawicielki chóru CANZONA: 
Paulina Pycka, Maria Bocz-
kowska i Krystyna Sztandara. 
Życzenia składali też Zbigniew 
Jaśnikowski, sołtys Olesznej, 
Anna i Józef Filińscy, Alina 
i Wenancjusz Kowalscy, Da-
nuta Sarapuk. Jako ostatni ży-

czenia składali przedstawicie-
le łagiewnickiego hufca ZHP: 
komendant hm Ryszard Gacek 
i phm Przemysław Kucharek. 
Przedstawiciele ZHP przygo-
towali więcej niespodzianek 
i tak na wniosek Komendy 
Hufca ZHP Łagiewniki Kapi-
tuła Krzyża przyznała Krzyż 
Pamiątkowy z okazji 150. 
rocznicy urodzin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Krzyżem 
tym hm Ryszard Gacek wraz 
z phm Przemysławem Kuchar-
kiem udekorowali sztandar 
szkoły. Komendant Dolnoślą-
skiej Chorągwi ZHP przyznał 
srebrną odznakę „Zasłużony 
dla Dolnośląskiej Chorągwi 
ZHP” dla hm Anna Filińskiej 
i hm Józefa Filińskiego.

Część artystyczną zapewnili 
uczniowie szkoły. Całe przed-
stawienie przeplatane było 

humorystycznymi scenkami. 
Piosenkę „Twarze” wykonały 
absolwentki szkoły, które na-
leżą do scholi działającej przy 
kościele w Olesznej.

Po części oficjalnej wszyscy 
uczestnicy uroczystości za-
proszeni zostali do klasowych 
kawiarenek. Wspomnieniom 
i wspólnym rozmowom nie 
było końca. Goście mogli rów-
nież napić się kawy, herbaty 
czy spróbować przygotowa-
nych przez rodziców uczniów 
ciast i innych smacznych prze-
kąsek. Dziękujemy wszystkim 
gościom za wspólne święto-
wanie z nami tej ważnej dla 
nas chwili, za życzenia i każde 
dobre słowo. Dziękujemy ro-
dzicom i ludziom dobrej woli, 
którzy poświęcili swój czas 
i włożyli ogrom pracy w przy-
gotowanie uroczystości.

Pr z e d s t aw iono  dw ie 
wschodnie wersje ob-
wodnicy Łagiewnik 

(zaznaczone na mapie kolorem 
zielonym i fioletowym), które 
miałaby powstać pomiędzy 
Białobrzeziem a Łagiewnika-
mi, biegnące kilkaset metrów 
od Łagiewnik, oraz wersję za-
chodnią (zaznaczona na mapie 
kolorem niebieskim) pomiędzy 
Ratajnem a Łagiewnikami, 
która ma powstać w znacznej 
odległości od zabudowań. Spo-
tkanie spotkało się z małym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców, być może na frekwencję 
wpływ miała pora spotkania 
(godz. 15.00). 

Były to bardzo ważne kon-

sultacje dla mieszkańców na-
szej gminy. Wszystkie wersje 
przebiegu obwodnicy mają 
bowiem swoich zwolenników 
i przeciwników. Jednym z dys-
kutantów był przedstawiciel 
Urzędu Miasta z Dzierżoniowa, 
wskazujący z racji interesów 
całego trójmiasta (Dzierżoniów, 
Bielawa i Pieszyce) zachodni 
(od strony Ratajna) jej przebieg. 
Według jednego z dyskutan-
tów najlepszym rozwiązaniem 
dla mieszkańców Łagiewnik 
byłaby obwodnica wschodnia, 
tj. od strony Białobrzezia, ale 
z wybudowanym dodatkowo 
drogą-łącznikiem po śladzie 
proponowanej zachodniej ob-
wodnicy od drogi krajowej 

Każdy dzień jest dobry, 
aby propagować matema-
tykę. Najciekawsze zajęcia 
szkolne maja jednak miej-
sce wtedy, gdy łączone są 
ze sobą różne grupy wieko-
we uczniów. 

Wspólne zajęcia z matematy-
ki miały klasy 3a i 7b oraz 2b 
i 6a ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach. 
Uczniowie byli podzieleni na 
dwie mieszane grupy i rozwią-
zywali zadania matematyczne 
dostosowane do ich możliwo-
ści. Tabliczka mnożenia na czas 
w grupach mieszanych była 
rozwiązywana z czterech stron 
karty pracy, aby było szybciej. 

Rozwiązywano zadania, które 
trzeba było zeskanować tele-
fonem, a potem przedstawić 
rozwiązanie. Czas i chęć wy-
przedzenia innych motywowa-
ły mniejsze i większe dzieci do 

działania. Trzeba było wyko-
nać obrazek z tangramu. Była 
też chwila gimnastyki, potem 
tworzono figury geometrycz-
ne. Dzieci wykorzystywały 
telewizor dotykowy do zadań 
i liczyły, z ilu sześcianików 
składają się sześciany. Na ko-
niec wykonały gąsienicę, która 
przedstawiała liczbę π. 

Dzieciaki oceniły połączenie 
nauki z zabawą bardzo wysoko. 
Na pewno jeszcze nie raz będą 
miały okazję ze sobą współ-
pracować. W projekcie wzięli 
udział nauczyciele: Małgorzata 
Suwald, Joanna Tkacz i Jolanta 
Paluszkiewicz. 

Małgorzata Suwald 

Monika Brzeźna, pocho-
dząca z Olesznej zawod-
niczka reprezentująca klub 
MAT ATOM DEWELOPER, 
25 kwietnia 2019 r. na Se-
sji Rady Gminy Łagiewniki 
otrzymała nagrodę finan-
sową wraz z gratulacjami 
od Wójta Gminy Jarosława 
Tyńca i Przewodniczącej 
Rady Gminy Dobromiły 
Szachniewicz za cało -
kształt sukcesów sporto-
wych w kolarstwie, które 
są wynikiem wyjątkowych 
zdolności i wytrwałej pra-
cy. 

Z wnioskiem o przyznanie 
nagrody do Rady Gminy Ła-
giewniki wystąpił wójt Jaro-
sław Tyniec. Wniosek zgod-
nie z uchwałą Rady Gminy 
Łagiewniki nr LVI/355/14 
pozytywnie zaopiniowa-
ła właściwa komisja ds. 
sportu. 

Polski Związek 
K o l a r s k i  z a -
świadczył, iż 
zawodniczka 
Monika Brzeź-
na 28 sierpnia 
2 018  r ok u  n a 
zawodach w Wa-
limiu zajęła I miej-
sce, zdobywając tym 

samym złoty medal w Górskich 
Mistrzostwach Polski w kat. 
„Elita kobiet”. 6 października 
2018 roku w Gołczewie na Mi-
strzostwach Polski w jeździe 
parami na czas w kat. „Elita 
kobiet” zdobyła złoty medal. 7 
października 2018 roku w Goł-
czewie na Mistrzostwach Pol-
ski w jeździe drużynowej na 
czas w kat. „Elita kobiet” zajęła 
I miejsce, zdobywając również 
złoty medal. 

Sukcesy sportowe świadczą 
o talencie i wielkiej pracy, jaką 
kolarka włożyła, aby uzyski-
wać tak świetne wyniki spor-
towe. Dzięki swoim osiągnię-
ciom w kraju i za granicą stała 
się najlepszym ambasadorem 

Polski, Gminy Łagiewni-
ki oraz swojej rodzinnej 
miejscowości Oleszna. 

My, mieszkańcy 
gminy Łagiewniki, 

będziemy trzymali 
kciuki za udane 
występy w zma-
ganiach sporto-
wych na arenie 
krajowej i mię-

dzynarodowej. 
Tadeusz 

Szot

Nagroda i gratulacje  
dla Moniki Brzeźnej

Dzień Liczby π 

Jubileusz Szkoły 
Podstawowej w Olesznej

przez te lata tworzyli i nadal 
tworzą jego wizerunek. 

Uroczystość została okra-
szona tanecznymi popisami 
przedszkolaków. Jak przystało 
na uroczystość urodzinową 
były również życzenia i pre-
zenty od gości obecnych na 

uroczystości. Przyszedł czas na 
zabawę urodzinową przedszko-
laków. W tym czasie zaprosze-
ni goście udali się do budynku 
przedszkola, gdzie można było 
obejrzeć kroniki, stare zdjęcia 
i pamiątki, porozmawiać, po-
wspominać, napić się różnych 

napojów czy poczęstować się 
ciastem. Wiele emocji towa-
rzyszyło temu doniosłemu 
wydarzeniu. Oby kolejne lata 
obfitowały w dalszy rozwój 
i sukcesy naszego przedszkola 
„Na Akacjowym Wzgórzu”.

Marzena Michniewicz 

Przedszkole „Na Akacjowym  Wzgórzu” ma 70 lat

22 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Łagiewnikach rozpoczęły się konsultacje w sprawie: 
„Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław 
(Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic 
miejscowości”. Przedstawiano trzy wersje przebiegu 
drogi, która ma omijać Łagiewniki. 

Konsultacje 
społeczne 
w sprawie 
obwodnicy

Piosenkę „Twarze” wykonały 
absolwentki szkoły, które należą 
do scholi działającej przy kościele 
w Olesznej.
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W ramach ogólnopolskiej 
akcji „Noc Muzeów” w so-
botę 18 maja w Sieniawce 
można było odwiedzić 
Mini-Muzeum Rolnictwa i 
Gospodarstwa Rolnego, 
prowadzone przez pana 

Waldemara Tokarskiego. 
W muzeum znajduje się 

wiele eksponatów powią-
zanych zarówno z prowa-
dzeniem gospodarstwa w 
przeszłości, jaki i z życiem 
codziennym dawnych lat. 

Tego dnia odbył się II 
Powiatowy Konkurs 
Matematyczny dla klas 

czwartych „Najlepszy z naj-
lepszych”. W konkursie wzięło 
udział 9 szkół podstawowych 
z powiatu dzierżoniowskiego. 
18 uczniów zmierzyło się ze 
sobą w części indywidualnej 

i grupowej. Naszą szkołę re-
prezentowało dwoje uczniów 
z klasy 4c wyłonionych w dro-
dze eliminacji szkolnych. Byli 
to Paulina Wojtala i Michał 
Piechota. Po zaciętej walce ty-
tuł „Najlepszego z najlepszych” 
zdobył Michał Piechota - uczeń 
ze Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Łagiewnikach. 
Drugie i trzecie miejsce wy-
walczyły 2 uczennice z Eko-
logicznej Szkoły Podstawowej 
nr 7 w Bielawie. Jesteśmy bar-
dzo dumni z sukcesu Michała. 
Wszystkim uczestnikom życzy-
my dalszych sukcesów. 

Joanna Banda

W sobotę 18 maja 2019 
roku członkowie Polskie-
go Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych z po-
wiatu dzierżoniowskiego 
przewieźli do Genthin w 
Niemczech blisko 5000 
gołębi specjalnie przysto-
sowanym do tego trans-
portu samochodem. 

Załadunek klatek z gołębia-
mi odbył się pod siedzibą koła 
przy Tamie. Ptaki wystarto-
wały do lotu następnego dnia 
rano w niedzielę. Do swoich 

gołębników w powiecie dzier-
żoniowskim miały powrócić 
po 3-4 godzinnym locie. 

W dzierżoniowskim Od-
dziale nr 0329 w sekcji nr 4 
działają hodowcy gołębi z 
gminy Łagiewniki. Jak mówi 
prezes łagiewnickiej sekcji 
Tadeusz Cichosz, sezon lotów 
już się rozpoczął, a ten lot 
jest już piątym w tym roku. 
W tym locie z naszej sekcji 
wystartowało 1200 ptaków. 
Sekcja w Łagiewnikach zrze-
sza 22 hodowców, a od kilku 

lat swoją siedzibę ma w odre-
montowanym budynku przy 
łagiewnickiej Tamie, razem z 
wędkarzami z koła nr 68 w Ła-
giewnikach. Przed hodowcami 
i gołębiami są jeszcze duże 
wyzwania, bowiem w tym 
sezonie zaplanowanych jest 
15 lotów dorosłych gołębi, a 
od połowy sierpnia rozpoczną 
się loty młodych gołębi. Życzę 
hodowcom dobrych wyników, 
a gołębiom tyle powrotów, co 
i wylotów. 

Tadeusz Szot

Loty łagiewnickich 
gołębi 

Już po raz dwudziesty 
ósmy ukazał się „Rocz-
nik Dzierżoniowski”, w 
którym znajdziemy opisy 
wydarzeń politycznych, 
gospodarczych i kultural-
nych mających miejsce w 
2018 roku w Dzierżoniowie 
i powiecie. 
Wiele miejsca poświęcono 
temu, co wydarzyło się w 
gminie Łagiewniki w 2018 
roku. Po raz czwarty (2006, 
2016, 2017 i obecnie, w 

2018) miałem możliwość 
przedstawienia swoich pu-
blikacji na temat wydarzeń 
w naszej gminie w 2018 
roku. Promocja rocznika od-
była się w ogrodzie Muzeum 
Miejskiego w Dzierżoniowie 
24 maja 2019 roku.
W promocyjnym spotkaniu 
uczestniczyli przedstawicie-
le Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa, władze mia-
sta, powiatu, gmin, autorzy 
tekstów oraz mieszkańcy. 

Na tom (188 strony) składa 
się osiem rozdziałów tema-
tycznych. W jednym z nich 
(„Gmina Dzierżoniów, Ła-
giewniki, Piława Górna”) od 
strony 111 opisane są nie-
które wydarzenia mające 
miejsce na terenie naszej 
gminy w 2018 roku (skrom-
ne siedemnaście stron tek-
stu, które przedstawiłem 
redakcji, musiałem skrócić 
do sześciu). Gościem ho-
norowym uroczystości był 

znany muzyk, jazzman, 
honorowy mieszkaniec 
Dzierżoniowa - Tadeusz 
Nestorowicz. Jego gra na 
trąbce i śpiew w stylu Lu-
isa Armstronga wszystkim 
się bardzo spodobała. Po 
przedstawieniu autorów pu-
blikacji i omówieniu roczni-
ka wręczono egzemplarze 
przedstawicielom władz 
samorządowych i autorom 
tekstów.

Tadeusz Szot

O nas w „Roczniku Dzierżoniowskim 2018” Noc Muzeów  w Sieniawce

Pan Waldemar Tokarski to 
osoba wpisująca się w nasz 
cykl spotkań „Osób z Pasją", 
która z zaangażowaniem i 
pasją poświęca swój wolny 
czas, rozwijając swoje hob-
by, wyszukując, a następnie 

po rekonstrukcji prezentując 
obiekty w swoim muzeum. 

Dodatkowo, oprócz zwie-
dzania muzeum, można było 
posłuchać ciekawych opowie-
ści dotyczących Sieniawki i 
jej mieszkańców, przekazy-

wanych przez panią Leonardę 
Zarzycką. Takie spotkania i 
miejsca powodują, że z cie-
kawością wracamy do wspo-
mnień lat minionych.

Towarzystwo Świętojańskie 
Sieniawka

Nasz uczeń „Najlepszym z  najlepszych”
Uczniowie klas czwartych często uczą się matematyki 
poprzez zabawę. Konkursy to jeden ze sposobów 
sprawdzenia umiejętności. Taką możliwość dzieci 
miały 5 kwietnia 2019 roku, w Szkole Podstawowej 
nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów 
Westerplatte w Dzierżoniowie.

Zgodnie ze zmienionymi 
przepisami o samorządzie 
terytorialnym, Wójt Gminy 
Jarosław Tyniec przed-
stawił radnym i mieszkań-
com raport o stanie gminy. 
Na sesji  27 czerwca, po 
zakończeniu debaty nad  
rapor tem, Rada Gminy 
jednomyślnie udzieliła wój-
towi wotum zaufania. 

Na tej samej sesji Rady Gmi-
ny Łagiewniki podjęto również 
Uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium. Po przeprowa-
dzeniu procedury poprzedzają-
cej głosowanie nad udzieleniem 
absolutorium dla Wójta Gminy 
Łagiewniki, Rada również jed-
nomyślnie udzieliła owego ab-
solutorium Wójtowi Gminy Ła-
giewniki Jarosławowi Tyńcowi.

Absolutorium dla wójta
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Razem na rzecz  
czystych 
Łagiewnik

W środę 10 kwietnia grupa wolonta-
riuszy ze Szkoły Podstawowej im. A. 
Mickiewicza w Jaźwinie po raz drugi 
gościła w Domu Seniora w Roztocz-
niku.

Milena Bielska, uczennica klasy 5:
Tym razem wzięliśmy udział w warsz-

tatach plastycznych. Razem z pod-
opiecznymi placówki wykonaliśmy 
ozdoby wielkanocne i kartki, 
które później ofiarowali-
śmy emerytom. Bardzo 
się ucieszyli, a wielu 
z nas wzruszyło się ra-
dością starszych osób. 
Na koniec zostaliśmy 
obdarowani przez 
personel czekolado-
wymi zajączkami 
i poszliśmy się poże-
gnać z uczestnikami 
spotkania.

Uważam, że warto 
było tam pojechać, 
ponieważ mogliśmy spra-
wić wielką radość osobom star-
szym i pokazać swoje zdolności 
plastyczne.

Źródło: www.ddz.doba.pl   

Przysz ło wiele osób, 
choć mogło być więcej. 
Obecni byli radni z Ła-

giewnik, Wójt Jarosław Tyniec 
ze swoim zastępcą Jackiem 
Mikusem, ksiądz proboszcz 
Grzegorz Staniewski z orga-
nistą Tomaszem Bykowskim 
i grupą ministrantów, sołtys 
Anna Włodarczyk z rodziną 
i Radą Sołecką, prezes LKS 
„Zieloni” Łagiewniki Jacek 
Szkarłat z kilkoma zawodni-
kami, grupa strażaków z OSP 
Łagiewniki, panie z „Babiego 
Lata”, Wioleta Wawrzyniak, 
dyrektorka GOKBiS i wiele 
innych osób. 

Akcją kierowała pani Do-
bromiła Szachniewicz, która 
sprawnie podzieliła uczest-
ników na grupy. Sprzątano 
cmentarz ewangelicki przy 
ul. Lipowej, sadzono drzew-
ka i sprzątano park i oko-

liczne uliczki. Cześć osób 
sprząta ła u l icę Spor tową 
w kierunku Tamy i przyległe 
tereny razem z placem przy 
„Muszelce”. Zebrano kilka-
dziesiąt worków śmieci, które 
my, mieszkańcy Łagiewnik, 
w beztroski sposób wyrzu-
ciliśmy, zaśmiecając naszą 
piękną miejscowość. 

W przysłowiowej „głowie 
się nie mieści”, co można było 
zobaczyć na cmentarzu przy 
ulicy Lipowej. Nie wspomnę 
już o braku poszanowania dla 
takiego miejsca. Kanapy, me-
ble, setki butelek i puszek po 

napojach, worki z tworzyw 
sztucznych, papiery - oto po-
zostałości po biesiadach nie-
których naszych mieszkańców. 
Teren cmentarza po zebraniu 
śmieci zobowiązał się wykosić 
pan Tomasz Iwaszkiewicz, wła-
ściciel AGROTIMu, a złożone 
odpady zabrać z poboczy dróg 
zobowiązał się Zakład Usług 
Komunalnych z Łagiewnik. 
Porządku nie jest w stanie wy-
egzekwować ani policja, ani 
nasza lokalna władza, jeżeli 
my, mieszkańcy, którym bli-
skie są piękne Łagiewniki, nie 
będziemy o nie dbać. Chciałoby 

się powiedzieć, by  taka akcja 
trwała przez cały okrągły rok. 

Kilka dni temu przed wy-
daniem bieżącego „Kuriera” 
było widać, że z akcji pozosta-
ły już tylko zdjęcia. Niektóre 
posprzątane wcześniej miejsca 
wyglądają bardzo źle. Aby było 
w naszej miejscowości czysto, 
nie wystarczy nie śmiecić, ale 
też czuwać nad utrzymaniem 
czystości. Opakowania pla-
stikowe, butelki, puszki i cały 
inny asortyment śmieci, łącznie 
ze zwierzęcymi odchodami na 
trawnikach, znowu rzuca się 
w oczy. Zwracajmy grzecznie 
uwagę osobom zaśmiecającym 
i niedbającym o wygląd naszej 
miejscowości. Dbajmy o naszą 
gminę, aby powiedzenie „Jak 
nas widzą, tak nas piszą” miało 
dla nas, łagiewniczan, pozytyw-
ny wydźwięk.

Tadeusz Szot 

W zawodach uczestni-
czyło 26 zawodni-
ków pochodzących 

z Łagiewnik, Dzierżoniowa, 
Bielawy, Wałbrzycha, Świdni-
cy i Czech. Startowali w trzech 
grupach, takich jak seniorzy, 
kobiety (trzy zawodniczki) i ju-
niorzy (trzech zawodników). 
W seniorach startował zawod-
nik z partnerskiego dla Dzier-
żoniowa czeskiego miasta 
Lanškroun, który jest radnym 
Rady Miasta, a w przeszłości 
był jego starostą. O godzinie 
12.00 komisja rozpoczęła wa-
żenie złapanych ryb. Po wy-
łonieniu zwycięzców przez 
komisję odbyła się uroczystość 
wręczenia pamiątkowych pu-
charów, medali i nagród rze-
czowych. 

MIEJSCA W GRUPIE 
I WAGA ZŁAPANYCH RYB

Juniorzy:
1. Jabłonowski Wiktor – 3,89 kg
2. Szachniewicz Roksana – 0,82 kg
3. Szymański Oliwer 

Kobiety:
1. Szywała Sylwia – 8,48 kg
2. Długosz Alicja – 3,25 kg
3. Szachniewicz Roksana – 0,82 kg

Seniorzy:
1. Długosz Józef – 12,66 kg
2. Jarczak Łukasz – 11,48 kg
3. Opaliński Ireneusz – 11,19 kg

Puchary i nagrody zawod-
nikom wręczali: Jarosław Ty-
niec, Wójt Gminy Łagiewniki, 
Zdzisław Marciniak, prezes 
Koła w Dzierżoniowie, Jerzy 
Barański, prezes Koła nr 68 
w Łagiewnikach i przedstawi-
ciel partnerskiego czeskiego 
miasta Lanškroun. 

Zawodnicy po zważeniu 

złapanych ryb wpuścili je z po-
wrotem do wody. 

Ostatnim punktem zawo-
dów było wspólne pieczenie 
kiełbasy przy ognisku.

***
1 czerwca z okazji Między-

narodowego Dnia Dziecka 
Zarząd Koła Miejskiego Pol-
skiego Związku Wędkarskiego 
w Dzierżoniowie wraz Kołem 
Wędkarskim nr 68 w Łagiew-
nikach na łagiewnickiej Tamie 
zorganizowali Towarzyskie 
Spławikowe Zawody Węd-
karskie dla dzieci. Zawody 
odbyły się w trzech katego-
riach wiekowych tj. 7-10, 11-
13 i 14-15 lat. Organizatorzy 
przygotowali dla zawodników 
puchary, medale pamiątkowe 
oraz bardzo ciekawe nagrody 
rzeczowe. Sponsorami za-
wodów był Wójt Gminy Ła-
giewniki, Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe 
„Relax Lures” z Bielawy 
oraz Zarządy Kół Węd-
karskich. Po zważeniu ryb, 
które następnie zostały wy-
puszczone do wody komisja 
policzyła punkty i ustalała ko-
lejność zawodników. Puchary 
i nagrody wymienionym za-
wodnikom wręczali: Jarosław 
Tyniec, Wójt Gminy Łagiew-
niki, Zdzisław Marciniak, pre-
zes Koła w Dzierżoniowie oraz 
Jerzy Barański, prezes Koła 
w Łagiewnikach. Poszczegól-
ne miejsca w swoich katego-
riach zajęli: I miejsce – Antoni 
Błądek, Roksana Szachnie-
wicz i Paweł Suchodolski, II 
miejsce – Nikola Komisarczyk 
i Oliwia Szachniewicz. 

Serdecznie gratulujemy wy-
różnionym.

Tadeusz Szot 

Uczniowie z Jaźwiny u seniorów w Roztoczniku

Z inicjatywy Jarosława Tyńca, Wójta Gminy Łagiewniki i Dobromiły 
Szachniewicz, Przewodniczącej Rady Gminy, w sobotę 27 kwietnia 2019 r. 
przeprowadzono akcję „Wspólne Sprzątanie Łagiewnik”. W punkcie 
zbiórki na placu zabaw przy ul. Nadrzecznej spotkały się osoby, dla 
których sprawa ładu i porządku w naszej miejscowości nie jest obojętna.

Zarząd Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Dzierżoniowie wraz z Kołem 
Wędkarskim nr 68 w Łagiewnikach 25 maja 2019 r. zorganizowali na łagiewnickiej Tamie 
Towarzyskie Otwarte Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Dzierżoniowa 
z okazji Dni Dzierżoniowa. 

Kilka dni temu, przed 
wydaniem bieżącego „Kuriera” 
było widać, że z akcji pozostały 
już tylko zdjęcia. 

Zawody 
wędkarskie  
na Tamie
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BIBLIOTEKA i ŚWIETLICA W ŁAGIEWNIKACH 

CZERWIEC

Data: 28 czerwca (piątek)

Godzina Zajęcia 

8.15-12.00 Wyjazd na basen dla mieszkańców gminy Łagiewniki 
do Strzelina (płatność za bilet zgodnie z cennikiem 
Aquapark Granit w Strzelinie, bezpłatny transport). 
Wyjazd z parkingu przy Biedronce

LIPIEC

01.07.2019 – 05.07.2019  PÓŁKOLONIE LETNIE 
„EKSPERYMENTY, ROBOTYKA I NIE TYLKO”

Data: 5 lipca (piątek)

Godzina Zajęcia 

17.00-19.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data: 6 lipca (sobota)

Godzina Zajęcia 

15.00-17.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data: 9 lipca (wtorek)

Godzina Zajęcia 

11.00-12.00 POBUDZAM FANTAZJĘ, UMYSŁ TRENUJĘ I OD MY-
ŚLENIA SIĘ NIE WYMIGUJĘ - zabawy literackie i umy-
słowe: quizy, kalambury, łamigłówki, rebusy i zagadki

12.00-14.00 Warsztaty artystyczne – Przestrzenny napis „Wakacje 
2019”, dekoracja Sali bączki do kręcenia”

Data: 11 lipca (czwartek)

Godzina Zajęcia 

11.00-12.00 Przez rozrywkę do wiedzy - gry i zabawy edukacyjne

12.00-14.00 Eksperymenty i doświadczenia – Mali Badacze

Data:  12 lipca (piątek)

Godzina Zajęcia 

11.00-13.00 Wakacyjne podróże po literaturze – gry i zabawy 
literackie

13.00-14.00 Warsztaty plastyczne – Moje wymarzone wakacje

17.00-19.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data: 13 lipca (sobota)

Godzina Zajęcia 

15.00-17.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data:  15 lipca (poniedziałek)

Godzina Zajęcia 

10.00-11.30 Kino „Iskra” w GOKBiS 

Data: 16 lipca (wtorek)

Godzina Zajęcia 

11.00-12.00 Co robi język za zębami? – wesoła zabawa słowami

12.00-14.00 Warsztaty artystyczne College „Gazetowe szaleń-
stwo”

Data: 18 lipca (czwartek)

Godzina Zajęcia 

12.00-13.00 Ekologiczne podróże po literaturze

13.00-14.30 Szaleństwo kodowania i programowania – zabawy 
z robotami

Data: 19  lipca (piątek)

Godzina Zajęcia 

17.00-18.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data: 20 lipca (sobota)

Godzina Zajęcia 

15.00-17.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data: 23 lipca (wtorek)

Godzina Zajęcia 

12.00-14.00 Warsztaty - Latawce

Data: 24 lipca (środa)

Godzina Zajęcia 

11.00-14.00 Warsztaty kulinarne – „Smacznie, zdrowo i kolorowo”

Data: 25 lipca (czwartek)

Godzina Zajęcia 

11.00-14.00 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zabawy ruchowe 
w plenerze

Data: 26 lipca (piątek)

Godzina Zajęcia 

17.00-19.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data: 27 lipca (sobota)

Godzina Zajęcia 

15.00-17.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data: 29 lipca (poniedziałek)

Godzina Zajęcia 

11.00-14.00 Szaleństwo kodowania i programowania – zabawy 
z robotami Photon

Data: 30 lipca (wtorek)

Godzina Zajęcia 

12.00-14.00 Warsztaty artystyczne  – Pamiątka znad morza

Data: 31 lipca (środa)

Godzina Zajęcia 

11.00-13.00 Warsztaty artystyczne – Okładka unikalny design

SIERPIEŃ

Data: 2 sierpnia (piątek)

Godzina Zajęcia 

17.00-19.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data: 3 sierpnia (sobota)

Godzina Zajęcia 

15.00-17.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

05.08.2019 – 09.08.2019  
ĆWIERĆKOLONIE „ZDROWO I KOLOROWO”

Data: 9 sierpnia (piątek)

Godzina Zajęcia 

17.00-19.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data: 10 sierpnia (sobota)

Godzina Zajęcia 

15.00-17.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data: 12 sierpnia (poniedziałek)

Godzina Zajęcia 

12.00-13.30 Pobudzam fantazję i umysł i trenuję – łamigłówki 
literackie

13.30-15.00 Kino  „ISKRA” w  GOKBiS  dla dzieci i młodzieży

Data: 13 sierpnia (wtorek)

Godzina Zajęcia 

12.00-13.30 Warsztaty artystyczne – Góralskie malarstwo na 
szkle

13.30-15.00 Kino  „ISKRA” w  GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data:  14 sierpnia (środa)

Godzina Zajęcia

12.00-13.30 Szaleństwo kodowania i programowania – zabawy 
z robotami Photon

13.30-15.00 Kino  „ISKRA” w  GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data: 16 sierpnia (piątek)

Godzina Zajęcia 

17.00-19.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data: 17 sierpnia (sobota)

Godzina Zajęcia 

15.00-17.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

19.08.2019 – 23.08.2019  ĆWIERĆKOLONIE LETNIE „MALI BADACZE”

Data: 23 sierpnia (piątek)

Godzina Zajęcia 

17.00-19.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data: 24 sierpnia  (sobota)

Godzina Zajęcia 

15.00-17.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data:  27 sierpnia (wtorek)

Godzina Zajęcia

11.00-13.30 Z różnych stron świata – zabawy literackie w skoja-
rzenia

14.00-16.00 Warsztaty plastyczne- Pejzaż w dużym formacie

Data:  28 sierpnia (środa)

Godzina Zajęcia

11.00-13.00 Warsztaty kulinarne – sałatki owocowe kolorowe

13.00-15.00 Wakacje w ruchu  „Podchody” – zajęcia sportowo–
rekreacyjne

Data:  30 sierpnia (piątek)

Godzina Zajęcia

14.00-16.00 Pożegnanie wakacji – aktywnie w plenerze

17.00-19.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

Data:  31 sierpnia (sobota)

Godzina Zajęcia

15.00-17.00 Kino „Iskra” w GOKBiS dla dzieci i młodzieży

ŚWIETLICA W PRZYSTRONIU

Czynna: poniedziałek – piątek godz. 10:00 – 14:00 
22.07.2019-02.08.2019 - nieczynna

ŚWIETLICA W SIENICACH

Czynna: poniedziałek – piątek godz. 16:00 – 20:00 
15.07.2019 – 26.07.2019 - nieczynna
12.08.2019 -16.08.2019 - nieczynna

ŚWIETLICA W SOKOLNIKACH

Czynna:  w środę i piątek godz. 14:00 – 19:00
01.08.2019 poniedziałek 
22.07.2019-02.08.2019 - nieczynna

ŚWIETLICA W LIGOCIE WIELKIEJ

Czynna: wtorki i czwartki w godz. 14:00 – 19:00 
08.07.2019 poniedziałek
15.07.2019 poniedziałek  
05.08.2019 poniedziałek
19.08.2019 poniedziałek
22.07.2019-02.08.2019 - nieczynna

ŚWIETLICA W STOSZOWIE

Czynna: wtorek 14:00-16:00

ŚWIETLICA W SIENIAWCE

Czynna: czwartek 14.00-16.00

BIBLIOTEKA/ŚWIETLICA W OLESZNEJ

Czynna: poniedziałek – piątek godz. 13:00 – 19:00 
16.08.2019 -31.08.2019 - nieczynna

BIBLIOTEKA/ŚWIETLICA W JAŹWINIE

czynna: poniedziałek – piątek 10:00-16:00
07.08.2019- 27.08.2019 - nieczynna

ŚWIETLICA W SŁUPICACH

Czynna: poniedziałek – piątek godz. 10:00 – 14:00 
29.07.2019- 09.08.2019 - nieczynna

WYCIECZKI

DATA INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

11 lipca Wycieczka do Energylandii w Zatorze
biblioteka/świetlica w Łagiewnikach
biblioteka/świetlica w Jaźwinie
Organizatorka: Katarzyna Szczerbień
Kontakt: 74 89 39 397
Organizatorka: Beata Bielska
Kontakt: 74 89 38 035

17 – 19 lipca Wycieczka do Zakopanego
biblioteka/świetlica w Jaźwinie
Organizatorka: Beata Bielska
Kontakt: 74 89 38 035

26 lipca Wycieczka do kina do Świdnicy
biblioteka/świetlica w Łagiewnikach
Organizatorka: Katarzyna Szczerbień
Kontakt: 74 89 39 397

23 sierpnia Wycieczka do Muzeum Gier i Komputerów Mi-
nionej Ery we Wrocławiu
świetlica w Sokolnikach
Organizatorka: Wiesława Chodorowska
Kontakt: 663 099 404

27 sierpnia Wycieczka do Energylandii w Zatorze
świetlica Sokolniki
świetlica Przystronie
Organizatorka: Wiesława Chodorowska
Kontakt: 663 099 404
Organizotarka: Dominika Zięba
kontakt: 74 89 39 397

*Zastrzegamy wsobie prawo do zmian w programie

Plan na udane WAKACJE 2019


