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Gminne obchody Świę-
ta Niepodległości roz-
poczęły się uroczystą 

mszą św. w kościele p.w. św. 
Józefa w Łagiewnikach, której 
przewodniczył proboszcz ks. 
kan. Grzegorz Staniewski. We 
mszy św. uczestniczyły pocz-
ty sztandarowe oraz delegacje 
władz samorządowych, in-
stytucji i zakładów z naszej 
gminy. Po mszy św. poczty 
sz tandarowe i uczestn icy 
przeszli pod Pomnik Pamięci, 
gdzie po wspólnym odśpiewa-
niu „Mazurka Dąbrowskie-
go” i Apelu Poległych zło-
żone zostały kwiaty, wieńce 
i zapalono znicze. Dodatkową 
oprawę uroczystości zapew-
nili kibice LKS „Zielonych 
Łagiewniki”, którzy w czasie 
hymnu rozwinęli transparent 

z nazwą klubu oraz zapalili 
kolorowe race. Uroczystość 
pod pomnikiem prowadził 
Komendant Hufca im. Sy-
nów Pułku w Łagiewnikach 
– hm. Ryszard Gacek wraz 
z kadrą Hufca hm. Andreą 
Wilk i pwd. Przemysławem 
Kucharkiem oraz harcerzami 
z I Szczepu „Światłocień”. 

Po uroczystościach pod po-
mnikiem zebrani udali się za 
pocztami sztandarowymi do 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Bibliotek i Sportu w Łagiew-
nikach na część artystyczną, 
której przewodnim hasłem 
było „WOLNOŚĆ KOCHAM 
I ROZUMIEM”. Pierwszym 
punktem było zaprezentowa-
nie na scenie uczestniczących 
pocztów sztandarowych. Hm 
Ryszard Gacek przedstawił 

poczty sztandarowe Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
z Jaźwiny i Łagiewnik, Związ-
ku Kombatantów Gminy Ła-
giewniki, Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka z Olesz-
nej, Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach, 
Szkoły Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Jaźwinie, 
Hufca ZHP im. Synów Pułku 
w Łagiewnikach. Po prezen-
tacji z ust komendanta padło 
hasło: „do hymnu!”. W sali roz-
legł się Hymn Polski śpiewany 
przez wszystkich uczestników. 
Po komendzie „spocznij” na 
mównicy zabrała głos Wio-
leta Wawrzyniak, dyrektorka 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łagiewnikach, która powi-
tała gości. 

Czytaj na str. 3

101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
obchodziliśmy w Łagiewnikach zgodnie z naszą 
lokalną kształtowaną przez 31 lat tradycją. 

101 lat  
niepodległej 
Ojczyzny

Dużo zdrowia, spokoju ducha, nadziei, 
radości i spełnienia marzeń życzą z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia  
oraz Nowego Roku 2020

Dobromiła Szachniewicz
Przewodnicząca Rady Gminy 

Łagiewniki 

Jarosław Tyniec 
Wójt Gminy Łagiewniki
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Im to bowiem zawdzięczamy
Wolność – polską mowę w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii 
poznajemy dziś niewolę.
Uroczyście biją dzwony,
W Łagiewnikach flagi rozwi-
nięto….
I me serce się raduje,
Że obchodzę Polski święto
Czyż jest piękniejsze słowo?
Niech każdy to przyzna:
Najczulsze, najsłodsze, najmil-
sze-ojczyzna.
W czarnych ziemi okruchach
historia jest zapisana, 
a w sercach każdego Polaka -

Ojczyzna ukochana...
Po pięknie wykonanym 

przez uczniów łagiewnickiej 
szkoły montażu słowno-mu-
zycznym na scenie zagościli 
ubiegłoroczni absolwenci 
szkoły oraz najmłodsi wy-
konawcy ze  sz ko ł y  pod -
stawowej. Na zakończenie 
wójt Jarosław Tyniec wraz 
z dyrektor GOK-u p.Wioletą 
Wawrzyniak podziękowali 
wykonawcom i ich opieku-
nom za udział i przygotowa-
nie tej pięknej i wzruszającej 
uroczystości. Wójt celnie 

podsumował: „Jaka młodzież, 
taka przyszła Polska!”. 

Występ dzieci z przedszko-

la „Na Akacjowym Wzgórzu” 
w Łagiewnikach został przygo-
towany przez Magdalenę Witek 

i Elżbietę Warchoł. Patriotycz-
ny występ uczniów i absolwen-
tów Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach 
przygotował zespół nauczycie-
li: scenariusz, reżyseria i do-
bór muzyki: Alina Kowalska, 
koordynator: Wenancjusz Ko-
walski, reżyseria: Beata i Le-
szek Sobczyńscy, choreografia 
i przygotowanie absolwentów: 
Joanna Kwiędacz i Wiole-
ta Patyk, taniec: Agnieszka 
Juraszek. Kotyliony wykonały 
dzieci pod opieką Jolanty Pa-
luszkiewicz i Marzeny Smolar-

skiej. Rodzicom występujących 
dzieci dziękujemy za troskę, 
opiekę, obecność na próbach 
oraz poczęstunek dla młodych 
artystów i ich nauczycieli. Po-
dziękowania za pięknie udeko-
rowaną salę należą się pracow-
nikom GOKBiS, a Robertowi 
Bronowickiemu za nagłośnie-
nie uroczystości. Dziękuję 
również naszym mieszkańcom 
za tłumne przybycie na uro-
czystość. Sala naszego Domu 
Kultury już dawno nie widziała 
tylu osób.

Zdjęcia i tekst Tadeusz Szot

101 lat n iepodległej OjczyznyOświadczenia majątkowe, 
stawki podatkowe i opłaty 
gminne to tematy, od któ-
rych radni zaczęli 31 paź-
dziernika 2019 XIV sesję 
Rady Gminy Łagiewniki. 

W pierwszej części Prze-
wodnicząca Rady Gminy 
Łagiewniki wraz z Wójtem 
przedstawili analizę oświad-
czeń majątkowych za rok 2018. 
W dalszej części sesji Wójt 
Gminy Jarosław Tyniec przed-
stawił analizę stawek podatków 
i opłat na terenie gminy na rok 
2020.

Na rok 2020 zaplanowano 
obniżenia stawek w podatku 
od nieruchomości w pozy-
cjach: 
a)  podatku od budynków dzia-

łalności gospodarczej do 
kwoty 23,75 (z kwoty 23,90 
zł) od 1m2 powierzchni,

b)  podatku od budynków po-
zostałych do kwoty 7,95 
(z kwoty 8,05 zł) od 1 m2 po-
wierzchni. 
Pozostałe stawki zaplanowa-

no na podstawie ogłoszonych 
obwieszczeniem ministra fi-
nansów w Monitorze Polskim 
poz. 738 z dnia 24 lipca 2019 
r. rocznych stawek kwotowych 
podatków od środków trans-
portowych i nieruchomości dla 
budynków, budowli i gruntów 
położonych na terenie gminy 
Łagiewniki.

W dalszej części obrad radni 
podjęli 15 uchwał dotyczących 
m.in. budżetu gminy, w któ-
rym dokonano zmian w wydat-
kach, w tym zmian na kwotę 
112.658,19 zł, które dotyczą 
trzech szkół w gminie Łagiew-
niki. Powyższą kwotę wg po-
trzeb podzielono następująco: 
SP Oleszna 2158 zł, SP Jaźwi-
na 86.500 zł, SP Łagiewniki 
24.000 zł.

Podjęto również uchwały 
w sprawach: zgłoszenia so-
łectw do regionalnego progra-
mu „Odnowa Wsi Dolnoślą-
skiej”, dzierżaw nieruchomości 
gminnych oraz udzielenia po-
mocy finansowej w kwocie 

7000 zł na realizację 
zadania inwestycyjne-
go pn. "Zakup i montaż 
automatycznej stacji 
meteorologicznej na 
potrzeby Monitoringu 
Suszy Rolniczej w Pol-
sce", która powstanie w na-
szym powiecie w miejscowości 
Dobrocin.

W dalszej części sesji Wójt, 
Przewodnicząca Rady Gminy, 
Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy oraz Przewodniczący 
Komisji przedstawili informa-
cje z działań, jakie podjęli po-
między sesjami. Ponadto po-
ruszano wiele ważnych spraw 
dotyczących gminy i miesz-
kańców.

W kolejnym miesiącu, 28 
listopada, odbyła się XV Se-
sja Rady Gminy Łagiewniki. 
W pierwszej części przedsta-
wiono informację, zgodnie 
z harmonogramem tematyki 
głównej sesji na rok 2019, „Go-
spodarka mieszkaniowa na te-
renie Gminy Łagiewniki oraz 

stan wykorzystania 
obiektów komunal-
nych”. 

R a d n i  p o dję l i  9 
u c hw a ł  z  z a k r e s u 
współpracy z organiza-

cjami pozarządowymi, 
z zakresu działań GOPS, 

z zakresu gospodarki odpada-
mi komunalnymi oraz zmian 
w budżecie na 2019 rok.

W dalszej części sesji Wójt, 
Przewodnicząca Rady, Wice-
przewodniczący Rady oraz 
Przewodniczący Komisji 
przedstawili swoje informacje 
z działań, jakie podjęli pomię-
dzy sesjami. 

W dyskusjach poruszano 
kwestie związane z gospodar-
ką odpadami komunalnymi, 
oświatą w gminie oraz infra-
strukturą.

Z pełną treścią podjętych 
uchwał oraz t ransmisjami 
z obu sesji można zapoznać się 
na stronie BIP Urzędu Gminy 
Łagiewniki

Dobromiła Szachniewicz

Po słowach powitania Ja-
rosław Tyniec, Wójt Gminy 
Łagiewniki, w krótkim wy-
stąpieniu przypomniał historię 
Niepodległej Polski. 

Po części oficjalnej poczty 
opuściły scenę, na której zago-
ścili nasi młodzi artyści. Część 
artystyczną rozpoczęły dzieci 
z przedszkola „Na Akacjowym 
Wzgórzu” w Łagiewnikach. 
Mogliśmy usłyszeć „Piosenkę 
Młodego Patrioty” czy zoba-
czyć świetnie wykonany taniec 
z flagami do utworu „Mariage 
d’Amour”, a także taniec do 

piosenki „Wielkie Święto”. Tra-
dycyjnie już od lat przedszkol-
ni artyści dostają dużo braw 
i podziękowań. Następnie, na 
scenie zagościli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II z Łagiewnikach – tań-
cząc poloneza przy muzyce 
z filmu Andrzeja Wajdy „Pan 
Tadeusz”, recytowali:

Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska 
składa.

XIV i XV Sesja Rady Gminy Łagiewniki

Po pięknie wykonanym przez 
uczniów łagiewnickiej szkoły 
montażu słowno-muzycznym 
na scenie zagościli ubiegłoroczni 
absolwenci szkoły oraz 
najmłodsi wykonawcy ze szkoły 
podstawowej. 

Pomoc Pogorzelcom w Łagiewnikach
W związku z pożarem domu jednorodzinnego, który miał miejsce w dniu 6 grudnia 
2019 r. w Łagiewnikach, zwracam się z prośbą o pomoc finansową dla rodziny 
pogorzelców. Pożar zniszczył budynek mieszkalny oraz dobytek całego życia rodziny. 
Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach koordynują 
pomoc pogorzelcom.
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć poszkodowanych prosimy o dokonanie wpłaty 
na konto Caritas Diecezji Świdnickiej, która użyczyła użyczyła swojego rachunku 
bankowego w celu gromadzenia środków na odbudowę domu.

Caritas Diecezji Świdnickiej
ul. Westerplatte 4-6; 58-100 Świdnica
Santander Bank Polska S.A.
77 1090 2301 0000 0001 3267 2759
Z dopiskiem: „Pomoc Pogorzelcom w Łagiewnikach”

Wójt Gminy Łagiewniki
Jarosław Tyniec

W sobotę 14 grudnia 2019 
r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Bibliotek i Spor-
tu w Łagiewnikach odbył 
się JARMARK BOŻONA-
RODZENIOWY, którego 
współorganizatorem był 
Wójt Gminy Łagiewniki  Ja-
rosław Tyniec. 

Na uczestników czekało 
mnóstwo atrakcji, można było 
zakupić świąteczne ozdoby, 
potrawy wigilijne oraz drobne 
prezenty i upominki. Podczas 
Jarmarku miało miejsce roz-
strzygnięcie konkursu "Bo-
żonarodzeniowy Stół Pięknie 
Zdobiony". 

Jury w składzie:
Jarosław Tyniec - przewod-

niczący
Mariola Początek - członek
Dominika Zięba - członek
rozstrzygnęło ogłoszony 

konkurs.
Komisja konkursowa doko-

nała oceny stołów bożonaro-
dzeniowych, kierując się nastę-
pującymi kryteriami: walory 
estetyczne stołu, kreatywność, 

oryginalność oraz artyzm.
Kategoria: Świetlice/Biblio-
teki
I miejsce Świetlica/Biblioteka 
w Jaźwinie
II miejsce Świetlice wiejskie: 
Sokolniki, Słupice, Sienice
III miejsce ex aequo: Świe-
tlica/Biblioteka w Sieniawce 
i w Olesznej
Kategoria: Koła Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszenia
I miejsce Stowarzyszenie Przy-
jaciół Chóru Canzona
II miejsce Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łagiewnikach
III miejsce Koło Gospodyń 
w Ligocie Wielkiej
Wyróżnienia:
KGW w Trzebniku
KGW „Młyniczanki" 
KGW w Sokolnikach
Sołectwo Jaźwina

Laureatom gratulujemy i za-
praszamy za rok !

Po rozstrzygnięciu konkur-
su na scenie zagościł Zespół 
Wokalny "A Capriccio" z So-
bótki pod dyrekcją Wojciecha 
Magnuckiego. Mieliśmy oka-

zję wysłuchać koncertu kolęd 
w wykonaniu zespołu. 

Sala Domu Kultury w pięk-
nej bożonarodzeniowej scene-
rii chwilami z trudem mieściła 
wszystkich zainteresowanych. 
W ciągu kilku godzin jarmark 
odwiedziły setki osób.  Na jar-
marku gościli również państwo 

Alina i Ryszard Puchałowie.   
Pani Alina jest scenarzystką 
serialu "M jak miłość", po jar-
marku oprowadzała ją pani 
Małgorzata Jakubowska. 

Miłym akcentem Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego było 
przekazanie nagrody finanso-
wej otrzymanej przez Koło Go-

spodyń Wiejskich 
Łagiewniki w kon-
kursie "Bożonaro-
dzeniowy Stół Pięknie 
Zdobiony" dla rodziny 
pogorzelców z Łagiewnik, któ-
rym pożar w dniu 6 grudnia 
zniszczył budynek mieszkalny 
wraz z całym dobytkiem.

Dziękujemy wszystkim wy-
stawcom, uczestnikom oraz 
grupie wolontariackiej. 

Jarmark Bożona  rodzeniowy – pełen dobra i hojności  

Serdeczne podziękowania składamy również darczyń-
com za okazane wsparcie: Piotr Adam Tadeusiak PAT-
-BET • Piekarnia Rodzinna Tyniec • Paweł Wrożyna PW 
MOTORS • Krystyna i Ryszard Mechedin • Irena Janusz-
kiewicz ZAMEH • Jan Wąsowicz • Alicja i Leszek Wło-
darczyk KAMSKAL • Juliusz Jatczak ARKA-VET • Anna 
Sikora OPTYK • Damian Kuriata GRAMAR
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Strażacy z Gilowa otrzy-
mali nowszy samochód 
pożarniczy, a swój po-

przedni używany, ale wyre-
montowany – zgodnie z suge-
stią Komendy Powiatowej PSP 
w Dzierżoniowie i za zgodą 
burmistrza Miasta i Gminy 
Niemcza – postanowili prze-
kazać dla jednostki najbardziej 
potrzebującej takiego pojazdu.

Jaźwina leży w granicach 
Ślężańskiego Parku Krajobra-
zowego, który obejmuje Ma-
syw Góry Ślęży, Masyw Góry 
Raduni, pasma Wzgórz Ole-
szeńskich i Wzgórz Kiełczyń-
skich oraz Jańską Górę. Park 
znajduje się na terenie gmin: 
Jordanów, Łagiewniki, Sobót-
ka, Dzierżoniów, Marcinowi-
ce, Świdnica. Właśnie strażacy 
z Jaźwiny często uczestniczą 
w akcjach ratowniczych na te-
renie parku. Samochód pożar-
niczy GBA STAR 266 posiada 
wysokie zawieszenie i napęd na 
trzy osie. To idealny samochód 
do poruszania się po polach, la-
sach, bezdrożach czy w górach. 

4 grudnia, kilka minut po go-
dzinie piętnastej, na plac przy 
remizie na sygnałach wjechały 

trzy samochody pożarnicze. 
Samochody pod wodzą druha 
Marka Chwalińskiego, Pre-
zesa OSP Gilów, prowadzili 
kierowcy Krzysztof Dziedzic 
i Mariusz Sowiński. W składzie 
delegacji OSP Gilów przyje-
chali jeszcze mechanik Wie-
sław Korczyński i naczelnik 
OSP Grzegorz Chwaliński. 
W zespole OSP Jaźwina, któ-
ry odbierał samochód, byli 
Magdalena Wiórek, Weroni-
ka Wierzbicka, Maksymilian 
Wierzbicki, Emil Sadowski, 
Kamil Sadowski, Tadeusz So-
boń, Andrzej Wiórek, Mateusz 
Słowiński, Seweryn Bojda, Pa-
weł Bryjak, a przewodził mu 
Marek Wierzbicki, Prezes OSP 
Jaźwina. 

Uroczystość przekazania 
samochodu otworzył Prezes 
OSP Jaźwina, który powitał 
zaproszonych gości: Jarosława 
Tyńca, Wójta Gminy Łagiew-
niki, Zastępcę Wójta Jacka 
Mikusa, Dobromiłę Szachnie-
wicz, Przewodniczącą Rady 
Gminy Łagiewniki, Jarosława 
Węgłowskiego, Burmistrza 
Miasta i Gminy Niemcza, 
bryg. Mariusza Piaseckiego,  

Komendanta Powiatowego PSP 
w Dzierżoniowie, dh. Dariusza 
Gortycha, Prezesa ZOP ZOSP 
RP w Dzierżoniowie, Katarzy-
nę Ziętek, Sołtys Wsi Jaźwina, 

dh. Marka Chwalińskiego, Pre-
zesa OSP Gilów, dh. Piotra Ta-
raszkiewicza, Prezesa OSP Li-
gota Wielka i Tadeusza Szota, 
Komendanta Gminnego OSP. 

Następnie głos zabrał burmistrz 
Jarosław Węgłowski i wójt Ja-
rosław Tyniec. Wymieniono 
się listami gratulacyjnymi oraz 
pamiątkami. Nastąpił moment 

podpisania protokołu przekaza-
nia samochodu, który podpisali 
Marek Chwalińsk, Prezes OSP 
Gilów i Marek Wierzbicki, 
Prezes OSP Jaźwina. Ostatnim 
punktem dnia było zaproszenie 
gości i strażaków na pyszną 
zupę gulaszową, która rozgrza-
ła zmarzniętych uczestników 
uroczystości. 

 Tadeusz Szot

Sprawdzian dla strażaków – II Manewry Ratownicze
6 października 2019 r. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ligocie Wielkiej, Ko-
menda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Dzierżoniowie i Zarząd 
Po w i a t o w y  Z O S P  R P 
w Dzierżoniowie zorgani-
zowali II Manewry Ratow-
nicze Jednostek OSP. 

W ćwiczeniach brało udział 
14 jednostek ochotniczych 
straży pożarnych z powiatu 
dzierżoniowskiego. Na siedmiu 
stacjach ćwiczebnych jednost-
ki musiały wykonać takie same 
ćwiczenie. Ćwiczenia były 
bardzo różnorodne i miały za 
zadanie sprawdzenie umiejęt-
ności strażaków, sprawności 
sprzętu, a przede wszystkim 
praktycznej nauki. Strażacy 
musieli zmierzyć się z poża-
rem, wypadkiem drogowym, 
a także sprawdzić się w udzie-

W sobotę 23 listopada 
cz łonkowie Polskiego 
Związku Hodowców Go-
łębi Pocztowych z łagiew-
nickiej sekcji podsumo-
wali rok 2019. Spotkanie 
otworzył prezes Tadeusz 
Cichosz. 

Prezes omówił wydarzenia 
w sezonie oraz podziękował 
Wójtowi Gminy Łagiewniki 
Jarosławowi Tyńcowi, uczest-
niczącemu w spotkaniu za 
ufundowanie pucharów dla 
hodowców uzyskujących naj-
lepsze wyniki.
Puchary otrzymali:
•  Supermistrz sekcji Bogdan 

Mral

•  I-szy Wicemistrz Marek Leś-
kiewicz

•  II-gi Wicemistrz Marek Mral
•  I-szy Przodownik Tadeusz 

Cichosz
•  II-gi Przodownik Mirosław 

Skowrytko.

Łagiewnicka sekcja liczy 23 
hodowców, a w 2019 roku ich 
gołębie brały udział w 21 lo-
tach, których odległość wyno-
siła od 110 do 750 km.

Łagiewniccy hodowcy w po-
dziękowaniu dla Wójta Gminy 
Łagiewniki Jarosława Tyńca 
wręczyli mu piękny pamiątko-
wy zegar.

Tadeusz Szot

Samochód pożarniczy – taki 
wspaniały „mikołajkowy” 
prezent otrzymała 4 grudnia 
2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Jaźwinie od strażaków  
z OSP Gilów. 

Puchary na zakończenie 
sezonu lotowego

laniu pomocy przedmedycz-
nej. Punkty ćwiczeń znajdo-
wały się w Ligocie Wielkiej, 
na drodze do Uciechowa, 
w Roztoczniku, Wilkowie 
Wielkim, Sieniawce oraz dwa 
w Gilowie.

Po ćwiczeniach strażacy 
spotkali się na boisku w Ligo-
cie Wielkiej. Pod namiotami 
uczestnicy manewrów i goście 
mogli posilić się miską gro-
chówki serwowanej z kuchni 
polowej przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Ligocie Wielkiej. 
Manewry podsumował p.o. 
Komendanta Powiatowego 
PSP w Dzierżoniowie kpt. 
Sławomir Dudziński. Oprócz 
uczestniczących w ćwicze-
niach strażaków obecny był 
Jarosław Tyniec, Wójt Gminy 
Łagiewniki ze swoim zastęp-
cą Jackiem Mikusem oraz 
Dobromiłą Szachniewicz, 

Przewodniczącą Rady Gminy 
Łagiewniki. 

Na zakończenie firmy pre-
zentujące sprzęt strażacki 
zorganizowały pokaz sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego. Moż-
na było zobaczyć, jakie są 
możliwości techniczne i za-
lety prezentowanego sprzętu 
i umundurowania. Sprzęt pre-
zentowały firmy: ARPAPOL, 

LIGHTPOL, I NTERTEL 
Group, AGRO TIM z Łagiew-
nik, prezentujący sprzęt firmy 
MAKITA. Po raz drugi na 
terenie trzech gmin zorgani-
zowano manewry strażackie, 
które – nie ma co do tego 
wątpliwości – podnoszą wie-
dzę i umiejętności strażaków 
ochotników.  

Tadeusz Szot.

„Babie Lato” – 
urodzinowe święto 
Jubilatów 
28 listopada w łagiewnickim Klubie Seniora „Babie Lato” świętowano 
„okrągłe” urodziny kilku członków klubu, których to jubileusz 
przypadał w 2019 roku. 

W t y m r ok u  s woje 
urodziny (od 65 do 
90 lat) świętowa-

ły Panie i Panowie: Wiktoria 
Mechedin, Maria Halik, Ma-
r ia Radziewicz, Dominika 
(Danuta) Raguza, Teresa Bań-
kowska-Jendras, Pola Skwara, 
Krystyna Wojtczak, Wiesława 
Kaszub, Danuta Łukianowska, 

Zofia Gargol, Józef Kondu-
racki i Andrzej Sawicki. Na 
pięknie nakrytych i przyozdo-
bionych stołach znalazły się 
wspaniałe okolicznościowe 
torty, a Jubilaci przygotowali 
wyszukane menu dla uczest-
ników urodzinowego spotka-
nia. Jak zwykle spóźniła się 
nasza „łagiewnicka Bielicka” 

(Teresa Bańkowska-Jendras), 
ale wszyscy jej to spóźnienie 
wybaczyli, bo to Jubilatka, 
a wiersze o Jubilatkach, które 
napisała i przeczytała, były 
najwyższej jakości. 

Śpiewy i przyśpiewki to-
warzyszyły zgromadzonym 
w klubie przez kilka godzin. 
Spotkan ia i  u roczystości 

w klubie „Babie Lato” po-
kazują, jak potrafią się ba-
wić nasi Seniorzy i jaki mają 
dystans do swojego wieku. 
Dziękujemy Wam, nasze Pa-
nie i nasi Panowie z „Babiego 
Lata”, za Wasze pozytywne 
spojrzenie na otaczający świat 
i mijający czas. 

Tadeusz Szot 

Gest strażaków z Gilowa 
dla kolegów z Jaźwiny 

Uroczystość 
przekazania 
samochodu 
otworzył Prezes 
OSP Jaźwina
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Nasza artystka od lat sta-
je w obronie przyrody 
i zwierząt. Tym razem 

na scenę zaprosiła swoich przy-
jaciół artystów. Na widowni za-
siedli przyjaciele, znajomi i go-
ście Pani Reni, w tym władze 
gminy Łagiewniki. Na wniosek 
artystki harcerze z łagiewnic-
kiego Hufca ZHP zbierali do 
puszek pieniądze – w ramach 
akcji humanitarnej pomocy 
dla Sudanu. Nasza bohaterka 
przeznaczyła ze swojej kolekcji 
książkę, za którą hm Ryszard 
Gacek na licytacji uzyskał kwo-
tę 500,00 zł. Cichym bohaterem 
prowadzonej akcji humanitarnej 
był obecny na sali mieszkaniec 
Łagiewnik, który przekazał na 
akcję 1100,00 zł. W sumie ze-
brano 2226,00 zł. 

Trudnej roli prowadzenia 
tego wydarzenia podjęła się 
Alina Zamęcka. Przy zmienia-
jącym się co chwila scenariuszu 

wypadła celująco. W fotelach 
na scenie w pięknej scenogra-
fii zasiadła prowadząca i nasza 
bohaterka spotkania. Motywem 
wydarzenia były drzewa, które 
są przecież istotą piękna, a po-
trzebują tak niewiele: słońca, 
deszczu i naszego szacunku. 
Po otwarciu spotkania na sce-
nie mogliśmy usłyszeć piosen-
ki i utwory, których tytuły mają 
związek z przyrodą. Wiele pio-
senek wykonywała Renia Bań-
kowska przy akompaniamen-
cie Pauliny Pyckiej i Roberta 
Wszoła. Na scenie mogliśmy 
zobaczyć i usłyszeć naszych 
młodych wykonawców: Zuzan-
nę Kwiędacz, Maję Krawczyk, 
Adama Juraszka, Grzegorza 
Armanowskiego, znanego pod 
artystycznym pseudonimem 
AR MAN, Paul inę Pycką, 
Kubę Wójcika. Nie odbyło się 
bez scenicznych niespodzianek, 
takich jak występ Luizy Zubo-

wej, której akompaniował na 
gitarze nasz miejscowy młody 
muzyk Jacek Schmuland. Nie-
spodzianką były też wiersze 
łagiewnickiego świetnie zapo-
wiadającego się młodego poety 
Marka Nierody czytane przez 
Jakuba Wójcika. 

Pani Renia od lat jest wiel-
ką sympatyczką Kabaretu 
Starszych Panów. Na scenie 
wykonała w baciarskiej war-
szawskiej charakteryzacji pio-
senkę z repertuaru tego kaba-
retu „Odrażający drab”. Kiedy 
zbliżał się koniec uroczystości, 
scenę opanowali nasi młodzi 
artyści z koła teatralno-mu-
zycznego w Przedszkolu „Na 
Akacjowym Wzgórzu”, prowa-
dzonego przez Marzenę Mich-
niewicz. W pięknych zielonych 
strojach przygotowanych spe-
cjalnie na tę okazję dzieci jak 
zwykle zachwyciły publiczność 
swoim występem. Po dwugo-

dzinnej duchowej strawie na-
stał czas na słodki poczęstunek. 
Na stołach przygotowane były 
patery z ciastami i owocami 
oraz kawa i herbata. Pani Re-
nia dała wielki popis swojego 
talentu, wrażliwości na spra-
wy przyrody oraz sprawności 
organizatorskiej, skupiając 
wokół siebie tyle miejscowych 
znakomitości. Dziękujemy za 
pięknie przygotowaną salę oraz 
Tobie, Reniu, za to, że gmina 
Łagiewniki ma TAKĄ WIEL-
KĄ OSOBOWOŚĆ – Teresę 
Bańkowską-Jendras.

Tadeusz Szot 

TYTUŁ „SZKOŁA UCZĄCA SIĘ”  
DLA SP W ŁAGIEWNIKACH 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach to 
kolejna szkoła współpracująca z Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, która otrzymała Tytuł „Szkoły Uczącej Się".
Szkoła w Łagiewnikach uczestniczyła w działaniach „Ca-
łościowy Rozwój Szkoły". Podsumowanie i prezentacja 
efektów działań placówki miały miejsce podczas panelu 
koleżeńskiego, który odbył się  4 grudnia 2019 r. W pierwszej 
części paneliści zaproszeni z zaprzyjaźnionych szkół: Szkoły 
Podstawowej w Ciepłowodach oraz Szkoły Podstawowej 
nr 113 we Wrocławiu obserwowali uczniów i nauczycieli 
podczas lekcji. 
W kolejnej części dnia odbyła się Konferencja upowszech-
niająca Ocenianie Kształtujące. Moderatorka i opiekunka 
szkoły z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej - Janina 
Stojak zaprosiła przybyłych gości do wspólnej dyskusji na 
tematy związane z procesem uczenia się, rolą nauczyciela 
i ucznia we współczesnej szkole. Dyskusja była okazją do 
wymiany myśli, doświadczeń oraz przygotowania dla szkoły 
rekomendacji na dalszą drogę rozwoju. Punktem kulmina-
cyjnym uroczystości było przyznanie i wręczenie szkole 
certyfikatu i tytułu na ręce Dyrektorki Marioli Początek.
Podziękowania, gratulacje i życzenia oraz życzliwa atmosfe-
ra umocniły nas w przekonaniu, że droga, którą wybraliśmy, 
jest akceptowana przez wszystkich: nauczycieli, rodziców, 
uczniów oraz naszą lokalną społeczność. Nie pozostaje nam 
nic innego, tylko nadal się uczyć!

Anna Fuszara

o o o
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO MYŚLIBORZA
W dniach 29-30 października grupa 44 uczniów klas szó-
stych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach 
wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Myśliborza.
Ośrodek Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa 
„Salamandra” w Myśliborzu (powiat jaworski), położony jest 
na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”, który obejmuje 
najcenniejszy z punktu widzenia przyrodniczego fragment 
Pogórza Kaczawskiego.                                                     
Uczniowie w czasie dwudniowego pobytu w Centrum mieli 
okazję pogłębiać swoją wiedzę dzięki uczestnictwu w nie-
zwykle interesujących warsztatach. Dzieci mogły w sposób 
bezpośredni poznawać i badać środowisko przyrodnicze. 
Pierwszego dnia wycieczki nasi uczniowie uczestniczyli 
w laboratoryjnym badaniu procesu fotosyntezy oraz bada-
niach chemicznych i makroskopowych gleby. Poznawali 
także ,,mieszkańców” rzeki. Mieli okazję łowić i obserwować 
pod mikroskopem bezkręgowce. Po wysiłku intelektualnym 
znalazł się także czas na rozrywkę. Dzieci rozegrały mecz 

 Z ŻYCIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKÓW 

„DRZEWA RUSZAJĄ  
W DROGĘ”

Z WIZYTĄ W SZKOLE  
W PEDRO MUNOZ  
W HISZPANII
Ponad tydzień w październiku 2019 
r. trwała podróż grupy nauczycieli 
i uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach, którzy 
złożyli wizytę partnerską w szkole 
IES Isabel Martínez Buendía w Pedro 
Munoz w Hiszpanii. 
Podczas wyjazdu łagiewniccy 
uczniowie zaprezentowali najwyżej 
ocenione w głosowaniu interneto-
wym prace projektowe, wzięli udział 
w warsztatach przygotowanych 
przez szkołę goszczącą, mieli okazję 
uczestniczyć w lekcjach i innych 
zajęciach w hiszpańskiej szkole. 
Wraz z nauczycielami i pozostałymi 
partnerami projektu odbyli wycieczki 
do Madrytu, Toledo czy Campo de 
Criptana - szlakiem Don Quichote’a, 
którego postać została stworzona 
przez Cervanteza właśnie w tym 
rejonie Andaluzji. Mieliśmy wszy-
scy okazję zwiedzić kilka słynnych 
muzeów poświęconych Don Quicho-
te czy też spacerować po pokojach 
domu Dulcynei. Z zapartym tchem 
podziwialiśmy wiatraki na wzgó-
rzach Campo de Criptana i zamek 
w Bemonte. Katedra w Toledo zrobiła 
na nas ogromne wrażenie i na długo 
zostanie w naszej pamięci.

Z wielką przyjemnością wspomina-
my naszą hiszpańską przygodę i już 
przygotowujemy się do kolejnego 
wyjazdu projektowego, tym razem 
do Galati w Rumunii. Dzięki udziało-
wi w programie ERASMUS+ mamy 
szanse wymienić się szkolnymi 
doświadczeniami, poszerzamy swoje 
horyzonty, ćwiczymy umiejętności ję-
zykowe, poznajemy inne kultury oraz 

nowych przyjaciół!
Projekt jest realizowany w ramach 
programu ERASMUS+ („If I were 
- Arts and Digital Democracy to 
Raise Participation to Social Ac-
tivities Agains Loss of Motivation 
and ESL”, nr projektu 2018-1-TR-
01-KA229-059848_2”).

Anna Grabowska
Koordynator projektu w SP Łagiewniki

piłki siatkowej w ramach popołudniowego relaksu.
Kolejnego dnia realizowane były zajęcia na obszarze Wąwo-
zu Myśliborskiego, malowniczo rozciągającego się wzdłuż 
potoku Jawornik. Uczniowie dokonywali pomiarów dedrome-
-trycznych drzew: pomiary obwodu, wysokości oraz określali 
wiek drzew. Rozpoznawali drzewa na podstawie kory i liści. 
Na końcu pieszej wycieczki, po wyjściu z lasu, na dzieci 
czekał ujmujący widok Pogórza Kaczawskiego. Po trzech 
godzinach zajęć w lesie, zmęczeni, ale zadowoleni wszyscy 
wrócili do ośrodka.
Uczestnicy wycieczki  dostali ogromną dawkę wiedzy i umie-
jętności praktycznych z dziedziny nauk przyrodniczych.

Maria Lenarczyk, Maciej Kubiak

o o o

ERASMUS DAY W ŁAGIEWNICKIEJ SZKOLE 
W czwartek 28 listopada po raz pierwszy (na pewno nie 
ostatni) obchodziliśmy w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łagiewnikach Erasmus Day. Uczniowie klas 
4-8 zaprezentowali się w barwach państw biorących udział 
w projekcie „If I Were" realizowanym w naszej szkole w la-
tach 2018-2020, a więc Turcji, Rumunii, Łotwy, Hiszpanii 
oraz Polski. Na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego 
tego dnia uczniowie rozwiązywali zagadki, quizy interneto-
we, obejrzeli prezentacje oraz częstowali się słodkościami 
z zagranicy podarowanymi nam przez naszych przyjaciół 
z Rumunii i Turcji. 

Wspólnie promowaliśmy wartości i korzyści płynące 
z uczestnictwa szkół w projektach unijnych Erasmus+. Mamy 
nadzieję, że po zakończeniu bieżącego projektu, nasza 
szkoła będzie kontynuowała swoją przygodę z Erasmus+ 
z innymi krajami i umożliwiała uczniom oraz nauczycielom 
wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i nawiązywanie 
przyjaźni z ludźmi z najdalszych zaka-marków Europy!

Anna Grabowska - koordynator projektu, Renata Żygadło i Sandra Jakubowska

o o o

„BERLIN WCZORAJ I DZIŚ"
Z okazji 30-lecia zburzenia Muru Berlińskiego w szkole 
w Łagiewnikach zorganizowano szkolny konkurs „Berlin 
gestern und heute – Berlin wczoraj i dziś". Celem przedsię-
wzięcia było zachęcenie uczniów do pogłębienia wiedzy na 
temat Berlina i historii Muru Berlińskiego. Konkurs został 
przygotowany na internetowej platformie Kahoot w formie 
testu. Uczestnicy na swoich urządzeniach mobilnych mieli 
cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden był prawi-
dłowy. W konkursie wzięło udział 20 uczniów, a zwycięzcami 
zostali uczniowie klasy VIIIa:
1. Bartłomiej Łabuda
2. Julita Struć
3. Kamil Grabowski
Uczniowie ci wykazali się zarówno ogromną wiedzą, jak 
i refleksem. Gratulujemy!
Zarówno zwycięzcy, jak i pozostali uczestnicy otrzymali 
nagrody rzeczowe (artykuły piśmiennicze), które zostały 
ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Łagiewnikach. Dziękujemy!

 Renata Żygadło
  organizatorka konkursu

Dzieci mają swoje prawa
Przedszkolaki z Akacjowego Wzgórza w Łagiewnikach wzięły 
udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku 
była to wyjątkowa okazja - 30. rocznica uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka. 20 listopada w wielu krajach dzieci oraz do-
rośli podejmują wspólne inicjatywy. 

W tym dniu wszystkie dzieci ubrane były na niebiesko, za-
poznały się z filmem edukacyjnym, który wprowadził je w te-
mat praw dziecka. „Nowe koleżanki”, w role których wcieliły 
się nauczycielki, pokazały sytuacje, kiedy prawa najmłodszych 
mogą być łamane. Uwieńczeniem tego ważnego dnia był „nie-
bieski marsz”, który wzbudził spore zainteresowanie kierowców 
przejeżdżających przez Łagiewniki. Do marszu dołączył oddział 
przedszkolny „Wesołe Tygryski” ze Szkoły Podstawowej - miło 
było spotkać się ze starszymi kolegami i koleżankami.  Koordy-
natorkami akcji były Anna Urbańska oraz Marzena Michniewicz.

MM 

Pasowanie na starszaka
11 października 2019 roku w Przedszkolu Na Akacjowym Wzgó-
rzu w Łagiewnikach odbyło się uroczyste pasowanie na starszaka 
dzieci z grupy „Pszczółek”. Uroczystość rozpoczęła dyrektorka 
Dorota Zarzycka, która przywitała kandydatów na starszaków 
oraz zaproszone dzieci z grup „Biedronek” i „Żabek” (5-latki, 
przed którymi pasowanie za rok). Następnie przyszłe starszaki 
zaprezentowały swoje talenty w krótkim występie, do którego 
przygotowały je Elżbieta Warchoł i Magdalena Witek przy po-
mocy Kasi Łebek. Po występie pani dyrektor za pomocą „za-
czarowanego” ołówka pasowała dzieci na starszaka, wręczyła 
dyplomy oraz słodkie prezenty.  

Z uśmiechem na ustach
28 października w Przedszkolu „Na Akacjowym Wzgórzu” 
w Łagiewnikach było optymistycznie i kolorowo. Kolejne dzie-
ci zostały przyjęte do grona Optymistycznych Przedszkolaków. 
Tego dnia dzieci ubrane na kolorowo musiały zmierzyć się z za-
daniami przygotowanymi przez nauczycielki. Wędrowanie po sa-
lach i zdobywanie „uśmiechniętych punktów” sprawiło wszyst-
kim wiele radości i satysfakcji. Uwieńczeniem tego dnia było 
wręczenie przez panią dyrektor Dorotę Zarzycką paszportów do 
kariery oraz pamiątkowych odznak. Od tego dnia uśmiech na 
twarzach naszych dzieci będzie widoczny codziennie.

Marzena Michniewicz

Marzeniem znanej poetki, pieśniarki i aktorki z Łagiewnik 
– Reni Bańkowskiej – zawsze było organizowanie działań 
na rzecz ochrony przyrody i praw zwierząt. I udało się 
to zrealizować w piątkowy wieczór 22 listopada 2019 r. 
w łagiewnickim Domu Kultury.
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100 lat na 70-lecie  
strażaków z Ligoty!
W sobotę 30 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w kościele p.w. NMP 
Królowej Polski w Ligocie Wielkiej ks. dr hab. Wiesław Haczkiewicz mszą 
świętą w intencji strażaków rozpoczął uroczystości z okazji 70-lecia OSP 
Ligota Wielka. 

Na początku mszy świętej 
w skrócie przypomniał 
histor ię OSP Ligota 

Wielka. Ochotnicza Straż Po-
żarna to ludzie, druhowie, któ-
rzy zapisali się w historii jed-
nostki: Bronisław Bronowicki, 
Kazimierz Bronowicki, Jan Dą-
browski, Eugeniusz Morawski, 
Jerzy Radziewicz, Mirosław 
Bagiński, Władysław Rud-
nicki, Zygmunt Radziewicz, 
Władysław Kamiński, Józef 
Żygadło, Zdzisław Dawidow-
ski, Mirosław Gilewski, Stani-
sław Pawlak, Marian Dżugała, 
Janusz Szpot i wielu innych. 
Złotymi literami zapisał się dh 
Adam Marek, który w roku 
1994 walcząc z pożarem, zmarł 
w wyniku poparzeń. We mszy 
świętej uczestniczyli miesz-
kańcy i członkowie OSP Ligota 

Wielka, poczty sztandarowe 
z OSP Łagiewniki, Jaźwina 
i Sienice oraz zaproszeni goście 
w osobach Jarosława Tyńca, 
Wójta Gminy Łagiewniki oraz 
Zastępcy Wójta Jacka Mikusa, 
Dobromiły Szachniewicz, Prze-
wodniczącej Rady Gminy oraz 
Dariusza Gortycha, Prezesa 
ZOP ZOSP RP w Dzierżonio-
wie, zastępcy Komendanta Po-
wiatowego PSP kpt. Sławomira 
Dudzińskiego i bryg. Bogdana 
Najdka, Wiolety Wawrzyniak, 
Dyrektora GOKBiS w Łagiew-
nikach, Janusza Szpota, radne-
go Rady Powiatu. 

Po mszy świętej strażacy 
oraz zaproszeni goście uda-
li się pod remizę OSP Ligota 
Wielka. Po odśpiewaniu hym-
nu państwowego zabrali głos 
zaproszeni goście. Następnie 

Jarosław Tyniec, Wójt Gminy 
Łagiewniki odsłonił pamiątko-
wą tablicę wmurowaną w ścia-
nę remizy OSP Ligota Wielka. 

W dalszej części goście i dele-
gacje jednostek OSP składali ży-
czenia i wręczali na ręce prezesa 
dh. Piotra Taraszkiewicza oko-
licznościowe upominki. Uczest-
nicy uroczystości przeszli na 
salę wiejską, gdzie po obiedzie 
mogli zobaczyć prezentację mul-
timedialną o jednostce i historii 
OSP Ligota Wielka. Trzeba 
przyznać, że w marcu 2016 roku 
OSP Ligota Wielka odrodziła się 
na nowo. Wybrano nowy zarząd 
jednostki. Prezesem został Piotr 
Taraszkiewicz, naczelnikiem 
– Sylwester Szachniewicz, wi-
ceprezesem – Zbigniew Żyga-
dło, sekretarzem – Franciszek 
Windysz, skarbnikiem – Jacek 

Krzysztof, a od połowy 2019 
roku funkcję tę pełni Barbara 
Dżugała. Ostatnie lata od wy-
boru nowego zarządu zmieniły 
bardzo jednostkę. Wyremon-
towano remizę, zabytkowy 
samochód pożarniczy ŻUK, 
z własnych środków zakupiono 
średni samochód pożarniczy 
STAR. OSP pozyskała środki 
zewnętrzne na doposażenie jed-
nostki w piły do drewna, stali 
i betonu, aparaty ochrony dróg 
oddechowych, sprzęt do po-
mocy przedmedycznej, ubrania 
bojowe, koszarowe i wyjściowe. 
Członkowie jednostki uczest-
niczyli w kursach i szkoleniach 
podnoszących wiedzę potrzebną 
przy pożarach, powodziach czy 
niesieniu pomocy ofiarom zda-
rzeń drogowych lub innych (ta-
kich jak wypadki czy zdarzenia 

w gospodarstwach domowych). 
Działalność kulturalna i edu-

kacyjna jednostki znana jest 
w całej okolicy: to strażackie 
pikniki rodzinne, z których do-
chód przeznaczony jest na po-
moc dla dzieci, czy znane już 
w Polsce Manewry Ratownicze 
Jednostek OSP, praca polegają-
ca na przekazywaniu wiedzy 
o ochronie przeciwpożarowej 
na pokazach w szkołach, para-
fiadach czy festynach na tere-
nie naszej gminy. Zabawa stra-

żacka, która trwała do białego 
rana była ostatnim punktem 
uroczystości 70. lecia OSP Li-
gota Wielka.

Za to wszystko należą się 
WAM, STRAŻACY Z OSP LI-
GOTA WIELKA, wielkie po-
dziękowania i szczere życzenia 
na następne lata działalności. 
Do dalszej intensywnej działal-
ności i Waszej wytężonej pracy 
potrzebne jest zdrowie – i tego 
Wam życzę! 

Tadeusz Szot

20 listopada 2019 roku był 
szczególnym dniem dla 
osób starszych. W sali 
widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury, Bibliotek 
i Sportu w Łagiewnikach 
odbyła się uroczystość 
dla wszystkich seniorów 
z gminy Łagiewniki. Spo-
tkanie zainicjował wójt Ja-
rosław Tyniec, w związku 
z przypadającym w listopa-
dzie Ogólnopolskim Dniem 
Seniora. 

Gości powitała dyrektor 
GOKBiS Wioleta Wawrzy-
niak, następnie wójt złożył im 
najserdeczniejsze życzenia, 
osładzając je pysznym tortem, 

który czekał na stołach. Życze-
nia seniorom złożyli również: 
zastępca wójta Jacek Mikus, 
Dobromiła Szachniewicz, 
Przewodnicząca Rady Gminy, 
Mariola Początek, dyrektorka 
Szkoły Podstawowej z swoim 
zastępcą Joanną Bandą. Po 
życzeniach goście obejrzeli 
występ artystyczny przygoto-
wany przez uczniów z grupy 
wolontariackiej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Ła-
giewnikach, pod kierunkiem 
Lilianny Mróz i Małgorzaty 
Suwald. Pięknie słowa, piosen-
ki i występy taneczne spotkały 
się z wielkim aplauzem pu-
bliczności. 

Na dużym ekranie mogliśmy 
oglądać zdjęcia z życia senio-
rów, a w szczególności naszego 
Klubu Seniora „Babie Lato”. 
Miła atmosfera udzieliła się 
wszystkim zebranym na sali, 
czego dowodem były wspólne 
śpiewy. Pięknie udekorowa-
ne i wypełnione słodkościami 
stoły dopełniły tę wspaniałą 
atmosferę. Po występach mło-
dzieży szczerze wzruszona 

szefowa „Babiego Lata” Elż-
bieta Kuczyńska zobowiązała 
się w podziękowaniu dla mło-
dzieży szkolnej dofinansować 
wycieczkę szkolną. 

Podziękowania za tę piękną 
uroczystość kieruję do Wójta 
Gminy Łagiewniki, pracow-
ników Domu Kultury oraz 
dyrekcji i młodzieży szkolnej 
ze Szkoły Podstawowej w Ła-
giewnikach.  Tadeusz Szot

Niespodzianka  
dla seniorów


