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Jednogłośne absolutorium dla Jarosława
Tyńca Wójta Gminy Łagiewniki
Raport o stanie gminy i ocena realizacji budżetu za ubiegły rok
2019 to były najważniejsze tematy XXIV czerwcowej sesji Rady
Gminy Łagiewniki.

P

osiedzenie odbyło się w czwartek
25 czerwca. Punktualnie o godz.
11:00 Dobromiła Szachniewicz Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki otworzyła
sesję oraz powitała radnych, wójtów, gości a w szczególności obecnych na sesji
posłankę do Parlamentu Europejskiego
IX kadencji Annę Zalewską, Marcina Pięta radnego powiatu dzierżoniowskiego.
Spośród wielu punktów sesji najważniejszymi
tematami było:
• Przedstawienie Raportu o stanie Gminy
Łagiewniki za rok 2019, którą przedstawił
Jarosław Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki
oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łagiewniki.
• Ocena wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2019 r. oraz omówienie przez
Wójta Gminy Łagiewniki sprawozdania o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki oraz sprawozdania finansowego za

2019 rok.
• Wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z
przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2019 rok, wysłuchanie opinii
Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozda-

nia z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki i sprawozdania finansowego za 2019 rok.
• Wysłuchanie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Łagiewniki oraz wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
o wniosku Komisji Rewizyjnej.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Łagiewniki za 2019 rok oraz sprawozdania
finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Łagiewniki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Po głosowaniu i uzyskanym absolutorium
wójt Jarosław Tyniec otrzymał od obecnych
na sesji gratulacje, kwiaty i gromkie brawa.
Tadeusz Szot
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Informacje z Urzędu Gminy Łagiewniki
Modernizacja i remont odcinków dróg gminnych Gminy Łagiewniki
17 kwietnia 2020 r. w Urzędzie
Gminy Łagiewniki Wójt Gminy Jarosław
Tyniec podpisał Umowę na „Modernizację-remont odcinków dróg gminnych Gminy Łagiewniki”. Za kwotę
368.127,00 zł wyremontowane zostaną
drogi gminne w Słupicach, Przystroniu,
Ratajnie i Młynicy.
Wykonawcą przedmiotowej umowy
będzie firma COLAS Polska Spółka z
o.o., którą reprezentuje Wojciech Pyszniak – Menadżer Projektu

Promesa
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko 3 czerwca przekazał
na ręce wójta Gminy Łagiewniki Jarosława Tyńca promesę Samorządu Województwa
w wysokości 100.800 zł na dofinansowanie w ramach zadania ochrony, rekultywacji i
poprawy jakości gruntów rolnych. Przekazane środki finansowe przeznaczone zostaną
na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Radzikowie, przyczyniając się tym samym do
poprawy pracy lokalnych rolników.

Przejście dla pieszych do ul. Truskawkowej
Na wniosek mieszkańców i Gminy Łagiewniki, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
(DSDiK) wykonała przejście dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 384 tj. skrzyżowanie ulicy Jedności Narodowej z ulicą Truskawkową. Przejście dla pieszych znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych, mieszkańców nowopowstałych budynków mieszkalnych
przy ulicy Truskawkowej i ulicach do niej przyległych.

Koncepcja budowy chodnika w Jaźwinie
12 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Łagiewniki odbyło się spotkanie Wójta Gminy Łagiewniki Jarosława Tyńca z Dyrektorem
Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Tomaszem Morawieckim. Podczas spotkania Dyrektor przedstawił wstępna koncepcję
budowy chodnika w miejscowości Jaźwina. Celem planowanej inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pieszych i
kierowców we wsi. Budowę chodnika zaprojektowano we wsi Jaźwina wzdłuż drogi powiatowej 2878 D na długości około 1 kilometra.
W zakres prac obejmuje m.in.: budowę chodnika wraz ze zjazdami; wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
na odcinku objętym inwestycją. Wartość planowanej inwestycji to około 1 milion złotych

Goście w Urzędzie Gminy Łagiewniki
W dniu 08.05.2020 r. Wójt Gminy Łagiewniki
Jarosław Tyniec gościł w Urzędzie Gminy Ministra
Szefa Kancelarii Premiera Pana Michała Dworczyka, Posła RP Pana Marcina Gwoździa, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Grzegorza
Macko. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca
Wójta Jacek Mikus. Tematem spotkania była realizacja programów rządowych na terenie Gminy oraz
możliwości wsparcia Gminy Łagiewniki w wielu zadaniach realizowanych przez lokalny samorząd. Omawiano również propozycje rządowe dedykowane dla
samorządów (w tym dofinansowania na budowę
przedszkoli) w najbliższej perspektywie finansowej.
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Dofinansowania

Informacja o pozyskanych dofinansowaniach do planowanych zadań
na terenie Gminy Łagiewniki.
Gmina Łagiewniki w okresie od 01.01.2020 do 21.05.2020 r. otrzymała informację o dofinansowaniu 12 projektów, których łączna
wartość wynosi 5.705.023,85 zł w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych 4.034.596,40 zł. Gmina czeka jeszcze na wyniki
konkursu dla 3 pozostałych. Ponadto jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnych wniosków o dofinansowanie m.in. dotyczących przebudowy kolejnych odcinków dróg, usuwania azbestu, działań edukacyjnych, doposażenia placów zabaw.
Projekty złożone przez Gminę Łagiewniki, którym przyznano dofinansowanie.
Lp. Nazwa

Wartość całkowita

Wartość dotacji

Źródło dofinansowania

1

Remont drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, działki nr 62/1 i 57
obręb Sokolniki

618 605

463 953,00

Fundusz Dróg Samorządowych

2

Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w miejscowości
Łagiewniki, działki nr 219/2, 219/10, 219/24, 219/25, 219/32, 219/38,
219/10 obręb Łagiewniki

1 521 752

1 217 401,60

Fundusz Dróg Samorządowych

3

E-aktywni mieszkańcy Gminy Łagiewniki

149 520

149 520

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa

4

Usuwanie foli rolniczych z terenu Gminy Łagiewniki

8 352

7 733

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

5

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Radzików

353 136,63

100 800

Budżet samorządu
dolnośląskiego

6

Utworzenie i doposażenie Klubu Senior +

303 446,92

150 000

Program „Senior+”
na lata 2015-2020

7

Zdalna szkoła w Gminie Łagiewniki

60 000

60 000

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa

8

,,ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja” projekt złożony w
partnerstwie z Stowarzyszeniem Ziemi Dzierżoniowskiej i Gminą Miejską
Dzierżoniów. Projekt dotyczy m.in. utworzenia w oddziale wychowania
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łagiewnikach dodatkowej
grupy przedszkolnej, remont sali, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie sali i szatni, zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci z OWP, kursy i szkolenia udoskonalające dla nauczycieli, doposażenie placu zabaw.

392 550,80

392 550,80

Regionalny Program
Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

1 395 000,00

887 638

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

50 000

25 000

Budżet samorządu
dolnośląskiego

+ 68 700 jako
rzeczowy wkład
własny

9

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki

10

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Łagiewniki

11

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łagiewniki

13 960,50

10 000

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 za
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
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Zakup wozu strażackiego dla OSP Łagiewniki

770 000

570 000

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

5 705 023,85

4 034 596,40

Wartość całkowita

Wartość dotacji

222 955,54

150 000

Fundusz pomocy
Rozwojowej

133 380

100 000

Program Razem
Bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka
na lata 2018-2020

71 506,47

30 000

Odnowa Dolnośląskiej
Wsi

427 842,01

280 000

SUMA
Projekty złożone przez Gminę Łagiewniki, które są w trakcie oceny.
Lp. Nazwa
1

Budowa oświetlenia ulicznego i chodnika w m. Łagiewniki

2

Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW384 w Gminie Łagiewniki

3

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radzików
SUMA
WARTOŚĆ PROJEKTÓW

6 132 865,86

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

4 314 596,40

Źródło dofinansowania

4
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Taki bieg jaki wiek
„Moje miejsce na Ziemi” to największy program grantowy
PKN ORLEN dla społeczności lokalnych.

J

est nam niezmiernie miło poinformować, że projekt „Taki bieg
jaki wiek” dedykowany Seniorom złożony
przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach w III edycji
programu „Moje miejsce na Ziemi” uzyskał dofinansowanie w kwocie 5 000 zł.
Moje miejsce na Ziemi” to największy program grantowy PKN ORLEN dla społeczności lokalnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości seniorów, nabycia nawyku aktywnego wypoczynku, zmniejszenie
zniechęcenia i apatii wśród seniorów, jak
również przełamywanie stereotypów: ruch
nie tylko dla młodych ale i dla seniorów.
Realizacja projektu będzie odpowiedzią na
zgłaszane przez mieszkańców naszej gminy
potrzeby. Działania projektowe rozpoczną
się się od października.

Informacje o zakresie robót inwestycyjnych
Referat Budownictwa (BGKMiD), informuje o zakresie robót inwestycyjnych i remontowych, wykonanych w miesiącach marzec,
kwiecień i maj 2020 na terenie Gminy Łagiewniki:
• Wykonano remont nawierzchni drogi
gminnej w Ligocie Wiejskiej. Wartość zadania wyniosła: 10.184,18 zł
• Wykonano odnowienie oznakowania 2-ch
przejść dla pieszych na ul. Przemysłowej
w Łagiewnikach;
• Wykonano miejscową reperację ubytków
w asfaltowych drogach gminnych w ilości
630 m2;
• Wykonano miejscową reperację ubytków
nawierzchni drogi z kostki betonowej –
wjazd na Osiedle Wrocławskie w Łagiewnikach;
• Opracowano projekt funkcjonalno – użytkowy na budowę przedszkola gminnego

•

•
•
•

w Łagiewnikach. Szacowana wartość robót
brutto: 9.874.667,86 zł
Udzielono dotacji (30 tys. zł) na
prace
restauratorskie
przy
Kościele
Św.
Apostołów
Piotra
i Pawła w m Radzików polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z dachu kościoła.
Wykonano remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Łagiewniki;
Zawarto umowę z Z.U.K. spółka z o.o. na wymianę pokrycia dachu kaplicy cmentarnej
w Łagiewnikach;
Wykonano modernizację (ułożenie na-

wierzchni asfaltowej) placu betonowego
przed remizą strażacką OSP i Klubem Seniora w Łagiewnikach, ul. Lipowa 4. Wartość zadania 41.602,04 zł
• Ogłoszono przetarg nieograniczony w
Biuletynie Zamówień Publicznych na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa
drogi gminnej na terenie przemysłowym
w m. Łagiewniki; Realizacja zadania została podzielona na II etapy. I etap roboty
przygotowawcze i wykonanie podbudowy w terminie do 30.10.2020 roku, II
etap roboty wykończeniowe – ułożenie
nawierzchni, oznakowanie w terminie do
30.09.2021 roku. Wartość zadania wyniesie: 1.080.000,80 zł
• Ogłoszono przetarg nieograniczony w
Biuletynie Zamówień Publicznych na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi
gminnej w m. Sokolniki.

• Realizacja zadania w terminie do
15.10.2020 roku. Wartość zadania wyniesie: 426.482,89 zł
• Ogłoszono przetarg nieograniczony w
Biuletynie Zamówień Publicznych na realizację zadania pod nazwą: Wykonanie
drogi dojazdowej do gruntów rolnych –
Radzików;
• Realizacja zadania w terminie do
15.09.2020 roku. Wartość zadania wyniesie: 262.251,83 zł
• Ogłoszono przetarg nieograniczony w
Biuletynie Zamówień Publicznych na realizację zadania pod nazwą: Utworzenie i
wyposażenie placówki - Klub Senior +;
• Realizacja zadania w terminie do
30.10.2020 roku. Wartość zadania wyniesie:302.895,47 zł
• Zawarto umowę z Powiatem Dzierżoniowskim na letnie utrzymanie
dróg powiatowych. Zadanie w imieniu Gminy Łagiewniki realizuje Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
w Łagiewnikach;
• Wykonano modernizację dróg gminnych:
• Słupice dz. nr 554 (od Kościoła w dół),
Słupice dz. nr 560 + plac k/Kościoła
• Młynica dz. nr 337 (od dr powiatowej do
świetlicy wiejskiej),
• Ratajno dz. nr 89/2 i dz. nr 71 (od drogi
powiatowej do i wokół stawu), Ratajno dz.
nr 41 od drogi wojewódzkiej 384.
• Ogłoszono Zapytanie na Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego odcinków napowietrznej sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Łagiewniki wraz
z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/pozwolenia na budowę.
• ZADANIE 1: Budowa odcinka napowietrznej sieci oświetlenia drogowego
w miejscowości Łagiewniki, ul. Półwiejska

• ZADANIE 2: Budowa 2 odcinków
napowietrznej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Oleszna, ul.
Kościelna, L = ok. 30,0 m i L = ok.
25,0 m.
• ZADANIE 3: Budowa odcinka kablowej sieci oświetlenia drogowego w
miejscowości Trzebnik, droga krajowa
nr 8,
• ZADANIE 4: Budowa odcinka napowietrznej sieci oświetlenia drogowego
w miejscowości Trzebnik,
• ZADANIE 5: Budowa odcinka sieci
oświetlenia drogowego w miejscowości Sokolniki, droga powiatowa nr
3020D,
• ZADANIE 6: Budowa odcinka sieci
oświetlenia drogowego w miejscowości Jaźwina, droga powiatowa nr
2878D,
• ZADANIE 7: Budowa odcinka sieci
oświetlenia drogowego w miejscowości Sieniawka, droga wojewódzka nr
384
• ZADANIE 8: Budowa odcinka sieci
oświetlenia drogowego w miejscowości Ratajno, droga wojewódzka nr 384
(skrzyżowanie+ 2 przystanki PKS),
• ZADANIE 9: Budowa Lampy - oprawa solarna LED, z panelem fotowoltaicznym i baterią przy przystanku
PKS w miejscowości Przystronie,
droga krajowa nr 8.
• ZADANIE 10: Budowa 2 odcinków
napowietrznej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Młynica,
• Ogłoszono Zapytanie na Wykonanie
projektu budowlano - wykonawczego
odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagiewniki wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych/ pozwolenia na budowę.

•

•

•
•

• ZADANIE 1: Wydłużenie odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w
miejscowości Łagiewniki, L = ok. 50,0
m.
• ZADANIE
2:
Wydłużenie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łagiewniki,
ul. Wrzosowa, drogi gminne, L = ok.
105,
• ZADANIE 3: Wydłużenie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Oleszna, ul. Sportowa,
L = ok. 150,0 m
• ZADANIE 4: Wydłużenie odcinka
sieci wodociągowej w miejscowości
Ligota Wielka, drogi gminne, L = ok.
150,0 m
Wykonano remont chodnika i pasa drogowego przy Kościele pw. Św. Józefa w
Łagiewnikach wraz z modernizacją oświetlenia.
Zawarto umowę na remont przystanków PKS: m. Słupice 2 szt. wiat – remont, wymiana dachu, m. Ratajno
szklenie 2-ch szt. wiat, m. Przystronie szklenie i remont wiaty. Roboty
w toku. Wartość zadania wyniesie:
10.270,50 zł
Wykonano montaż 3-ch lamp w ramach
oświetlenia drogowego – ul. Sportowa w
m. Oleszna; Wartość zadania: 23.200,00
Zawarto umowę na opracowanie Strategii
Rozwoju Gminy Łagiewniki na lata 20212026.
Antoni Buczak
Kierownik Referatu Budownictwa
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27 maja 2020 r. minęła 30. rocznica odrodzenia samorządu
terytorialnego w Polsce. Lata osiemdziesiąte to czas, kiedy
w walce tworzy się „Solidarność” - nowa siła, pod przywództwem
Lecha Wałęsy. Owa nowa siła doprowadza do wyborów do sejmu
– ich wynik utrwala nową demokratyczną rzeczywistość.

U

stawa o samorządzie terytorialnym,
z 8 marca 1990 roku, przywraca
społeczeństwom lokalnym prawo wyboru
swoich władz. Odtąd obywatele mają sami
decydować o tym, kto będzie rządził w ich
gminie.
Ustaloną datę wyborów do rad gmin i
miast (27 maja 1990 r.) poprzedza utworzenie Obywatelskiego Komitetu, który na
swoje barki bierze przygotowanie i wybór
kandydatów do przyszłej Rady Gminy. Obywatelski komitet w swych szeregach jednoczy wszystkie postępowe siły; w jego skład

wchodzą ci, którzy wierzyli w zwycięstwo i
zmiany w gminie.
Kandydatów na przyszłych radnych Rady
Gminy w wolnych wyborach zgłaszają Obywatelski Komitet, Komitet Wyborczy Ruchu
Ludowego oraz Komitety Radnych, (które je
utworzyły). W wyniku pierwszych wolnych i
demokratycznych wyborów, 27 maja 1990
r., w gminie Łagiewniki wybrano:
- 12 radnych Obywatelskiego Komitetu
- 6 radnych Komitetu Wyborczego Ruchu Ludowego
- 2 radnych niezrzeszonych.
Na pierwszej sesji Rady Gminy Łagiewniki, która odbyła się 6 czerwca 1990 roku
wybrano władze i komisje Rady Gminy.
Pierwszym przewodniczącym nowo powstającej wspólnoty samorządowej został Bogdan

Budkiewicz. Ogłoszono konkurs na wybór
wójta gminy – w wyniku konkursu z trzech
kandydatów wybrano Janusza Guzdka.
Nowo powstały samorząd terytorialny,
jako podstawowa jednostka strukturalna
państwa, zaczął pełnić rolę głównej instytucji realizującej potrzeby mieszkańców gminy.
Jednocześnie, zgodnie z przepisami, zaczął
wprowadzać w życie zadania, jakie zostały
przed nim postawione. Był to okres przejmowania zadań i komunalizacji mienia. Dzień
po dniu gmina przejmowała, zatem mienie
skarbu państwa, (co wynikało z przepisów

ustawy). Od Agencji Rynku Rolnego, przejęte zostało mienie przy ulicy Słowiańskiej,
na bazie, którego powstał Zakład Usług Komunalnych.
Już od 1 stycznia 1992 roku, jako jedna z
pierwszych gmin w kraju, przejęliśmy oświatę
gminną. Szkoły i placówki filialne funkcjonowały wtedy w 9 miejscowościach. Reorganizacja szkół okazała się koniecznością, był to
proces trudny i czasami bolesny, ale z perspektywy widać, że potrzebny. Aktualnie w
gminie funkcjonuje 3 szkoły podstawowe.
Od 1990 roku w granicach gminy działa 14 jednostek pomocniczych – sołectw.
Obecnie mija piąta kadencja Rady Gminy
Łagiewniki. Rada Gminy pięciokrotnie zmieniała swój skład:
• w latach 1990-1998 kiedy Radzie Gminy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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przewodniczył Bogdan Budkiewicz, liczyła
ona 20 radnych,
w latach 1998-2002 radzie przewodniczył
Jerzy Niżałowski,
w latach 2002-2006 skład rady liczył 15
radnych, przewodniczył jej Andrzej Kaczmarczyk,
w latach 2006-2010 radzie przewodniczy
Krystyna Marczak,
w latach 2010-2014 radzie przewodniczy
Maria Łaskarzewska,
w latach 2014-2018 radzie przewodniczy
Paweł Kondrakiewicz,
od roku 2018 radzie przewodniczy Dobromiła Szachniewicz.
Gminą Łagiewniki kierowali wójtowie:
w latach 1990-2006 wójtem gminy Łagiewniki był Janusz Guzdek,
w latach 2006-2018 wójtem gminy Łagiewniki był Janusz Szpot,
od roku 2018 wójtem gminy Łagiewniki

jest Jarosław Tyniec.
W latach 1990-2002 Rada Gminy spośród radnych, wybierała Zarząd Gminy, któremu przewodniczył wójt.
W minionym dwudziestoleciu powstała
w naszej gminie nowoczesna oczyszczalnia
ścieków, zwodociągowano wszystkie miejscowości a większość została skanalizowana,
zorganizowane zostało na naszym terenie
wysypisko śmieci, wybudowano nowy ośrodek zdrowia, okazały budynek gimnazjum,
salę gimnastyczną w Olesznej, do szkoły
podstawowej w Łagiewnikach dobudowano
skrzydło z nowymi klasami lekcyjnymi. W
kilku miejscowościach na terenie naszej gminy powstały nowe świetlice, liczne place zabaw dla dzieci a w Łagiewnikach okazały plac
rekreacyjno - sportowy.

Gmina w roku 1995 pozyskała z Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej milion złotych na budowę oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach. Efektem tego było dwukrotne
w 1998 i 1999 roku wprowadzenie gminy do
„Złotej setki” gmin w Polsce z największymi
osiągnięciami inwestycyjnymi oraz otrzymaniem nagrody „Zielonego liścia” w zakresie
ekologii.
W okresie 30-lecia wspólnoty samorządowej gmina organizowała prace interwencyjne, roboty publiczne, zatrudniała absolwentów na staże przy współpracy z urzędem
pracy.
Od roku 1994 Łagiewniki mają własne
godło, które nawiązuje do prastarej historycznej nazwy wsi wywodzącej się od słowa
„Łagiew”. Od 1989 roku w gminie obchodzone są uroczyście święta: Dzień Niepodległości (11 listopada), Święto Plonów (dożyn-

ki) a od 2002 roku – Dzień Kresowiaka.
Gmina współfinansuje sport masowy,
działalność pięciu jednostek ochotniczych
straży pożarnych.
Na terenie gminy działają prywatne zakłady pracy, które dają utrzymanie wielu rodzinom.
Ustawa o samorządzie terytorialnym z
8 marca 1990 roku, a także przepisy innych
ustaw, wyznaczyły kierunki działań dla organów władzy wykonawczej i ustawodawczej.
Oceniając te działania z perspektywy minionych dwudziestu lat, należy wyrazić uznanie
tym, którzy o system wolnej władzy walczyli.
Realizowane były plany nasze i naszych wyborców. Czy można było lepiej, więcej? Poprzednio, co 4 lata a od bieżącej kadencji, co
5 lat weryfikacji dokonają wyborcy, wystawiając władzy ocenę..
Tomasz Roszak, Tadeusz Szot
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Zdalna szkoła

30 kwietnia do Gminy Łagiewniki dotarły zakupione w ramach
projektu „Zdalna szkoła” komputery przenośne, które zostaną
przekazane do szkół zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem,
aby móc usprawnić zdalną naukę uczniom.

P

rzy przekazywaniu sprzętu obecny
był Senator RP Aleksander Szwed.

13 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec
przekazał do szkół tak potrzebny obecnie
sprzęt. W sumie zakupiono 20 laptopów

wraz z oprogramowaniem:
• Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach otrzymała 7 komputerów;
• Szkoła Podstawowa w Olesznej otrzymała
10 komputerów;
• Szkoła Podstawowa w Jaźwinie otrzymała
3 komputery.

Konkurs prozy i poezji
Szkoły będą odpowiedzialne za przekazanie sprzętu uczniom zgodnie ze zgłaszanym
zapotrzebowaniem.
Wartość
projektu to 59 999,80 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100%. Dotacja pochodzi
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014-2020.
Już 15 maja 2020 r. zostanie uruchomiony ponowny nabór wniosków, w ramach
programu ,,Zdalna Szkoła plus”. Informujemy, że Gmina Łagiewniki będzie aplikować o
środki na zakup kolejnych komputerów.

Uczniowie, Rodzice, Pracownicy oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach zaangażowali się w akcję szycia
maseczek. Maseczki zostaną przekazane do szpitali, hospicjów oraz
opiekunek domowych.
Dziękujemy Wam bardzo za To, co robicie!

Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
W czasie pandemii i zamkniętych placówek oświatowych jedną
z wielu dróg pracy z uczniami był zorganizowany Szkolny Zdalny
Konkurs Piosenki Anglojęzycznej dla chętnych uczniów klas
IV - VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

K

omisja Konkursowa w składzie:
Anna Garbowska i Sandra Jakubowska - język angielski, Joanna Kwiędacz
i Wioletta Patyk - muzyka wysłuchała wykonawców oceniając walory głosowe, interpretację, muzykalność, poczucie rytmu,
dykcję, poprawność językową, ogólny wyraz artystyczny. Jury wyłoniło zwycięzców.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce
- Zuzanna Szot VI c

II miejsce
- Maja Krawczyk VIII a i Agnieszka
Piechura VI b
III miejsce
- Judyta Cenkier V c
wyróżnienie
- Mateusz Krawczyk VI a
Zuzię Szot do konkursu przygotowała
Pani Dorota Mól, której należą się szczególne podziękowania.
Wszystkim młodym artystom serdecznie
dziękujemy za udział w Konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach 4 marca
2020 r. po raz dwunasty zorganizowała Regionalny Konkurs
Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej, który został objęty
honorowym patronatem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

W

ramach w/w konkursu odbyły się
równolegle dwa odrębne konkursy:
- XII Regionalny Konkurs Recytatorski
Poezji i Prozy Anglojęzycznej,
- XII Regionalny Konkurs Recytatorski
Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Niemczy, Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Bielawie,
Szkoły Podstawowej w Olesznej oraz Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Najważniejszym celem konkursu
była popularyzacja literatury państw anglo i
niemieckojęzycznego obszaru językowego,
motywowanie uczniów do nauki języków
obcych, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych. W skład jury wchodzili nauczyciele angliści i germaniści, którzy
oceniali uczestników konkursu za intonację,
poprawność wymowy, stopień opanowania
tekstu, interpretację utworu i ogólne wrażenie artystyczne.
Wyniki z części anglojęzycznej:
I miejsce – Aleksandra Mrzygłód ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Bielawie
II miejsce – Kamil Grabowski ze Szkoły
Podstawowej w Łagiewnikach
III miejsce – Kacper Handzlik ze Szkoły
Podstawowej w Olesznej

wyróżnienie – Wiktoria Radziewicz ze
Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach
Wyniki z części niemieckojęzycznej:
I miejsce – Adam Juraszek ze Szkoły
Podstawowej w Łagiewnikach
II miejsce – Maja Krawczyk ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach oraz Kaya
Bader ze Społecznej Szkoły Podstawowej w
Bielawie
III miejsce – Jasmina Avci ze Społecznej
Szkoły Podstawowej w Bielawie

wyróżnienie – Agata Wrzesińska ze
Szkoły Podstawowej w Niemczy
Organizatorzy konkursu, pani Renata
Żygadło, pani Anna Grabowska oraz pani
Sandra Jakubowska, dziękują wszystkim za
zaangażowanie i przygotowanie się do występów. Jak zawsze było nam bardzo miło gościć
wszystkich uczestników oraz nauczycieli.
Dziękujemy serdecznie fundatorom nagród za ponowne wsparcie konkursu: Urzędowi Gminy Łagiewniki oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach,
jak również Instytutowi Goethego w Warszawie. Dzięki uprzejmości rodziców oraz
uczniów naszej szkoły, został zorganizowany
słodki poczęstunek dla gości.
Dziękujemy i zapraszamy wszystkich za
rok.

KONKURS PIĘKNEGO PISANIA
„ Dziennik czasu pandemii”
ROZTRZYGNIĘTY
nagrodzone osoby:
• w kat. młodzież - Agnieszka
Drabik - uczennica Szkoły
Podstawowej im. J. Korczaka
w Olesznej
• w kat. dorośli - Magdalena
Mosoń z Sienic

Nagrodami w konkursie są
czytniki e-booków oraz drobne
upominki
Serdecznie gratulujemy!
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Nagrodzone prace

1 kwietnia 2020 roku
Jesteśmy w trudnej sytuacji, gdyż w naszym kraju panuje epidemia koronawirusa. Ten dzień to Prima Aprilis, lecz jednak pandemia, to nie
żart. Koronawirus spowodował paraliż u wielu ludzi, u mnie również. Strasznie boję się tej pandemii. Gdy byłam w sklepie, zauważyłam brak
żywności. Brakowało głównie ryżu i makaronu. To są straszne czasy…
Zaczynam się już martwić o moich najbliższych, ponieważ ten czas wywołał wielką panikę. Polaków ogarnął strach, który właśnie dziś zaczął
ogarniać także mnie, a liczba zachorowań nadal rośnie.
2 kwietnia 2020 roku
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych zostali objęci zdalnym nauczaniem, które polega na uczeniu
się i rozwiązywaniu zadań w domu. Miałam nadzieję, że w tym czasie sobie odpocznę, ale się myliłam. Dziś będę miała pierwszą konferencję
video. Konferencja odbędzie się o godzinie 10, bardzo się boję, gdyż będzie to moja pierwsza taka lekcja i nie mam pojęcia, jak będzie ona
wyglądała. Wiem, że takie lekcje mogą mi bardzo pomóc, dlatego bardzo się w nie angażuję, ale ciągłe robienie zadań w domu powoli zaczyna
mnie męczyć. Po konferencji zrozumiałam, że takie lekcje mi bardzo pomogą w tym trudnym dla wszystkich okresie.
3 kwietnia 2020 roku
Kolejny dzień obowiązującej kwarantanny. Na początku cieszyłam się z faktu, że szkoła zostanie zamknięta, lecz szybko zmieniłam zdanie.
Zaczęło pojawiać się więcej i więcej rzeczy, które tak bardzo przyciągają mnie do szkoły. Z każdym dniem tęsknię coraz bardziej za moimi
przyjaciółmi. W tym czasie bardzo mi ich brakuje.
4 kwietnia 2020 roku
Jest to dzień, w którym nauka przyniosło mi duże zmęczenie. Ten dzień od rana zaczął mnie nudzić. Byłam już po prostu zmęczona. Pomimo, że dzisiaj sobota, musiałam zrobić zaległe lekcje z piątku, gdyż wczoraj nie miałam siły na robienie czegokolwiek. Jestem już zmęczona
tą całą sytuacją, wszystko muszę robić w domu.
5 kwietnia 2020 roku
Dla mnie niedziela jest dniem, w którym razem z moją rodziną jedziemy odwiedzić naszych najbliższych, ale czas epidemii nam to uniemożliwił. Często w niedzielę jeździliśmy na lody bądź gofry. Ach strasznie za tym tęsknię! W telewizji ciągle przekazują informację o zgonach
i nowych przypadkach COVID-19, a mnie to już męczy. Ciągłe słuchanie o tym, że epidemia prowadzi do śmierci kilkunastu ludzi dziennie
doprowadza mnie do smutku. Smutne jest dla mnie jednak to, że osoby, które umierają na koronawirusa, zostawiają swoje rodziny bez pożegnania.
6 kwietnia 2020 roku
Dziś zostały wprowadzone kolejne ograniczenia. W zakładach pracy wprowadzono obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych, co nie
każdemu się spodobało. W autobusach roboczych firm handlowych też pojawiły się obostrzenia. Dotyczą one głównie zajmowanych miejsc
przez pracowników, a także dużej odległości od prowadzącego pojazd. Oj, strasznie współczuję osobom, które muszą pracować w tym trudnym czasie.
7 kwietnia 2020 roku
Dziś naprawdę nie wydarzyło się nic interesującego. Nie było żadnych zmian. Wiedziałam tylko, że mam już dosyć czasów pandemii. Cała
ta sytuacja z dnia na dzień przedstawia się w moich myślach coraz straszniej...
8 kwietnia 2020 roku
Mam nadzieję, że szybko ta cała sytuacja przeminie i wszystko wróci do normy. Chciałabym, aby epidemia w naszym kraju dobiegła końca.
9 kwietnia 2020 roku
Strasznie tęsknię za szkołą. Prawdę mówiąc nigdy nie sądziłam, że mogę zatęsknić za szkołą. Tak bardzo brakuje mi moich przyjaciół…
Chcę już wrócić do tego miejsca, to właśnie tam spędzałam najlepsze chwile w gronie nauczycieli i moich przyjaciół.
10 kwietnia 2020 roku
Tego dnia 10 lat temu doszło do katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Obchody tej rocznicy w tym roku wyglądają całkiem inaczej niż np. rok
temu. Zawsze brałam udział w uroczystej akademii w naszej szkole z okazji tej rocznicy. Myślałam, że w tym roku też tak będzie, ale okazało
się, że niestety nie.
Jestem uczennicą klasy 8, więc w kwietniu powinnam napisać egzamin, który pozwoliłby ocenić moją edukację w szkole podstawowej.
Niestety okazało się, że egzamin się nie odbędzie, co wywołało u mnie negatywne emocje, gdyż całe moje przygotowanie poszło na marne.
Byłam bardzo zdenerwowana. Ten dzień, to po prostu koszmar! Chce mi się płakać! Chodzi głównie o egzamin, na którego napisaniu bardzo
mi zależało, a okazało się, że egzaminu nie będzie.
Ten dzień okazał się być dla mnie najgorszym. Dookoła same niepowodzenia. Mam nadzieję, że ten okrutny czas niedługo dobiegnie
końca...
Agnieszka Drabik
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18 kwietnia 2020 r.
Pościeliłam łózko, czyli dzień, jak co dzień. Chwila, chwila, nie do końca. Właśnie przypomniała mi się wizja, kiedy to budowaliśmy dom.
Marzyłam o tzw. French window w sypialni. Biała firanka miała powiewać na wietrze, a ja niczym rusałka będę biegać boso po zroszonej trawie.
Scena jak z „U Pana Boga w ogródku”. Gdzie tu biegać? Tak wieje, że suszarkę z praniem podnoszę z 15 razy dziennie. W czym mam biegać? W
piżamie z kotkiem? Nie daj Bóg, żeby ktoś to zobaczył. Aha, co ludzie powiedzą! I wcale nie chodzi tu o mój ulubiony, brytyjski serial. Tylko o
jakieś głupie przekonanie, że nie wypada, nie wolno. A może wersja nr 2. Szlafroczek, wczesny ranek (taaaa, ja i wstawanie). Cisza, spokój, a ja
a tarasie piję latte. Jasne, kawa po burżujsku! Toż ja śniadanie nie raz jem o 13.00. Nie, żebym tak długo spała! Kwiatki, pranie, te nieszczęsne
gary z poprzedniego dnia, bo zmywarka - wersja mini. Kupiona za czasów, kiedy było nas dwoje. Zmywarkę włączałam może 2 razy w tygodniu.
Teraz kilka razy dziennie. Spoko, luz – nie narzekam.
To nie koniec. SMS od przyjaciółki: „Jak spędzacie weekend?” „Superaktywnie. Wiesz, zakupy w galerii, spotkanie towarzyskie. A co nie
macie tak?” „To podobnie jak u nas. Jeszcze mamy zaplanowany w międzyczasie wypad do restauracji. A co będziemy sobie żałować.” Złośliwość? Nie sądzę. Mam usiąść i płakać. Ogródek, przestrzeń, trawa. Co mają począć ludzie w bloku? Małe dzieci, które mogą wyjść na balkon.
I weź tu człowieku wytłumacz, że jest wirus i nie można wychodzić z domu. Naprawdę mnie, jako trzylatka, z pewnością by to przekonało.
Także, poprawiam koronę i… dalej jeżdżę na miotle.
Zapomniałam o pewnym szczególe z kawką w tle reply. Dziewczynki tak pięknie się bawią, wspólnie układają klocki. Strategicznie podchodzą do zabaw, ja za to z czystym egoizmem czytam, czytam, czytam… Ha ha ha, to się nie dzieje czasem w filmach albo literaturze?
19.04.2020
Mhm. Wyspaliśmy się. Ekstra!!! Śniadanko, gadanko. Dziwnie. Tak „kameralnie”. Mam wątpliwość czy to dobre określenie śniadań kombinacji 2+2. Są święta. Po prostu człowiek ma przyzwyczajenia do tłumu (heloł! Najpierw „kameralnie, teraz „tłum”, przecież to nie PKS)
ludzi. Przyzwyczajenia do „tłumu” wypływają z racji świąt czy jednak z pracy? Pewnie to i to. Czasem, ba nieustannie, potrzebuję ciszy po
kilku godzinach zajęć. To jednak mija. „Żaden człowiek nie jest samotną wyspą”. Ulalala, tak poważnie, górnolotnie, szkolnie, elokwencko,
inteligencko. A co tam. Czytało się trochę tego i owego. To i cytat John Donne się zapamiętało.
Talent show to raczej nie moja bajka. Kiedy jednak własne dzieci robią pokaz na żywo i to za zupełną darmochę, żal byłoby nie skorzystać.
Punkt nr 2 świątecznej niedzieli odhaczony.
Punkt nr 3 – ma być rodzinnie i prospołecznie. Telefon do mamusi i uwaga, żeby nie było, żaden wirus nie powstrzyma człowieka przed
spotkaniami z ludźmi. Takowe przydarzyło się nam. Jak tu więc nie kochać internetu? A jakie ekonomiczne to spotkanie było. Zero przygotowań, zero sprzątania – idealnie wpasowałam się w taki trend „zero waste”. Jak to jednak warto iść z duchem czasu i dopasować się do istniejącej rzeczywistości. Serio? Młoda babka ze mnie, nowoczesna, technologicznie ogarnięta, rozwojowa, skromna, a jednak wolę tę całą górę
sprzątania, stania w kolejce w Biedronce (ups, lokowanie produktu) furę przygotowań niż cało to dobrodziejstwo internetu. Kto by pomyślał,
że „Jetsonowie” okażą się kiedyś prawdą? Wytwórnia Hanna Barbera stworzyła iście wizjonerską kreskówkę. Co tam Jackowski przy nich.
Przysłowia są jednak mądrością narodu, więc „Jak się nie ma co się lubi, to się lubi ZOOMa.”
22.04.2020
Określić dzisiejszy dzień dramatem, to tak nie do końca prawdziwe określenie. A co to ************* było? Czas lekcje nagrywać, pomieszałam godziny zajęć, ale przecież to za mało jak na raz. Gorzej, że się kluczy zapomniało. Kiedyś na fejsie napisałam, że jestem roztrzepana i wcale
nie chcę tego zmieniać, bo taka jestem i już. Brakowało tylko tupnięcia nogą jak w słowiańskim tańcu i bynajmniej nie tego reprezentowanego
przez Cleo. Taka już jestem, trochę organizacji to jednak taki miły drobiazg w osobowości człowieka. Osobowości, charakterze czy nawykach?
Sylwester jest u nas codziennością. W „Lejdis” był w sierpniu. U nas trwa od połowy marca. Ma ciut inną nazwę „Koronasylwester”. Jasne,
można się bawić. Jednak wirus nie spowodował silnych opadów pieniędzy i rano trzeba jednak wstać do pracy, a tu laski jakiejś dziwnej energii
na noc dostają. Rzut oka na kuchnię. A jednak cuda się zdarzają! U nas gary, talerze i szklanki mają niezwykłą moc rozmnażania się przez
pączkowanie. Zaraz nam się tłumy przez dom przewalą. O ile ten cud nie pojawia się w przynajmniej co drugim domu.
02.05.2020
Prawie każdy wieczór kończę z myślą: „Ach, jak mi się marzy któregoś dnia nic nie robić, tylko mieć pełen relaks i czytać książkę.” Chyba
wyprawą w kosmos to nie jest, a więc i całkiem realne, by to zrobić. Ale po co? Firanki ściągnięte, grafik na mycie zębów (nie dla mnie oczywiście) zrobiony. Doliczyłabym do tego setki planów na sobotę i myśli, a wieczorem linczować się za to, że jednak nie zrobiłam wszystkiego i
np. zamiast…..mogłam przecież zrobić to czy tamto. Pisanie dziennika to już w ogóle jakiś luksus i zastanawiam się czy mam to potraktować
jako element dnia czy jednak jako stratę czasu.
08.05.2020
Padam. Piątki wieczór to kumulacja całego tygodnia. Zajęcia online są milion razy bardziej wyczerpujące niż te w realu. Jak ja teraz widzę,
jak trudną pracę mają chociażby urzędnicy. Ciało w jednej pozycji, niebieskie światło z komputera. Z boku wydawało się, że czas mija komuś na
piciu kawki. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Doceniłam, jaką mam fantastyczną pracę. Jakim luksusem jest mieszkanie we własnym domu
i to jeszcze na wsi. Jakim relaksem jest dla mnie ogródek i jak bardzo jest dla mnie zbawienna po kilku godzinach pracy przed komputerem.
Nie mam ani ochoty, ani możliwości dociekania, ile prawdy jest w obecnej sytuacji. Na ile jest to szum informacyjny, na ile manipulacja, a
na ile… Z resztą, co mi da zastanawianie się? Dociekanie prawdy, przeczesywanie internetu w poszukiwaniu „prawdy”. Z pewnością każdy ma
swoją prawdę.
Mam swoje życiowe przekonania, że wszystko dzieje się po coś. Wyciągnęłam wiele wniosków. Moja kreatywność poszybowała, stworzyłam wiele nowych rzeczy, zaplanowałam nowości w pracy. Dokańczam zaległe szkolenia, pracuję nad organizacją, sprzątam bez końca… Czy
jestem wdzięczna za to co się dzieje dookoła? Nie teraz, z pewnością nie teraz.
Magdalena Mosoń
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Majowy Tydzień Bibliotek
w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotek
w Łagiewnikach
Majowy Tydzień Bibliotek obchodzony w naszych bibliotekach
każdego roku od 8-15 maja był tym razem bardzo wyjątkowy i
inny. Wszystkie aktywności odbyły się bez udziału użytkowników
i czytelników. Nasze wystawy, spotkania odbywały się jedynie za
pośrednictwem internetu.

P

ierwsza z nich wystawa prac Pana
Tadeusza Kwazebarta, na której prezentacja obrazów w GOKBiS trwała do końca maja. Wystawę poprzedziło spotkanie,
transmitowane na żywo przez media społecznościowe. Nasz gość opowiadał o swojej
pasji jaką jest malowanie, różnymi technikami, która realizuje już od 40 lat. Mówił
również o innych swoich zainteresowaniach
m.in. podróżowanie. Spotkanie było bardzo
ciekawe, stąd pomysł by przy sprzyjających
okolicznościach powtórzyć je z udziałem gości, czytelników i użytkowników biblioteki.
Następna wystawa poświęcona jest w.
Janowi Pawłowi II, w związku z 100 rocznicą urodzin w. Jana Pawła II. Transmisji z wystawy towarzyszyło czytanie tekstów Ojca
Świętego i piękna muzyka. Wystawę można
było oglądać w kościele w Olesznej.

GOK ogłosił również dla czytelników
kilka konkursów. Konkurs pięknego pisania

Teina w bajecznych przygodach
Térésa Gianolio-Ruszniak to pisarka, malarka pochodząca z Sokolnik w gminie Łagiewniki. Panią Teresę bliżej mogłem poznać
na spotkaniu autorskim 12 maja 2016 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.

„dziennik czasu pandemii” w tym konkursie
nagrodzone zostały dwie prace w kategorii młodzież - Agnieszka Drabik, uczennica
Szkoły Podstawowej w Olesznej. W kategorii
dorośli Pani Magdalena Mosoń mieszkanka
Sienic. Wśród innych konkursów był konkurs na fraszkę o znajomej bibliotekarce czy
czterowersowiec o bibliotece. A wszystkie te
działania okraszone były krótkimi filmami z
życia biblioteki na stronach Facebooka.

FRASZKA O NADGORLIWEJ BIBLIOTEKARCE
Autor: Alina Zamęcka
„Gdy do biblioteki wchodziła o Bożym świecie zapominała aż razu pewnego encyklopedia na głowę jej spadła, pąs straciła i pobladła. Od tej pory książki dalej kocha o świecie pamięta, do czytelników się uśmiecha i
nie stroi focha.”
_________________________________________________________________
FRASZKA O BIBLIOTEKARCE
Autor: Beata Bielska
„Zakurzona??? Okulary??? Tak myślicie? Nie do wiary! Kreatywna, konstruktywna; plastyczka, doradca i
kosmetyczka. Animatorka, aktorka i piosenkarka... Taka jest współczesna bibliotekarka!”
_________________________________________________________________
FRASZKA O BIBLIOTEKARZACH
Autor: Paulina Pycka
„Nie pisarz - co pisze, nie lekarz - co leczy, nie uczony - co się głowi i nie wędkarz, który łowi. Nie kronikarz
- co notuje, i nie kucharz - co gotuje. Żaden szmugler - co szmugluje, ani malarz - co maluje, ni ochroniarz co pilnuje, ani drukarz - co drukuje. To nie tynkarz - co tynkuje i nie murarz - co muruje. Nie kominiarz - co
czyści, lecz BIBLIOTEKARZ... co czeka... aż się ziści (niczym klechdarz - co bajkę wymyślił), że przepędzi
COVIDA z pomocą poezji Norwida!”
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Spotkanie skupione było wokół książki
„Wspomnienia pędzlem ozdobione”. Autorka urodziła się w Jordanowie, a dzieciństwo
i młodość spędziła w Sokolnikach uczęszczając do szkoły podstawowej w Radzikowie.
Jej dorosłe życie upływa jednak we Francji,
gdzie od 1970 roku mieszka na Lazurowym
Wybrzeżu. W roku bieżącym Térésa Gianolio-Ruszniak wydała poprzez Warszaw-

ską Firmę Wydawniczą książkę dla dzieci w
wieku 7 – 13 lat „Teina w bajecznych przygodach”. Pani Teresa zamierzała promować swoją książkę w Polsce a tym samym
w naszej gminie osobiście. Na przeszkodzie
stanął obecnie panujący koronawirus. Przepiękną baśń przeczytałem i postanowiłem
ją Państwu przedstawić. Teraz, kiedy mamy
dużo czasu to możemy w księgarniach wysyłkowych kupić książkę i poczytać naszym
dzieciom czy wnukom. To lektura dla dzieci,
ale również dla dorosłych. Możemy się, choć
na jakiś czas przenieść w świat baśni. Książka
Pani Teresy to opowieść o przygodach Teiny
- niezwykłej dziewczynki, która ma nadprzyrodzone zdolności. Dziewczynka dorasta, ale
magia pozostaje. Po latach Teina dowiaduje
się, że jej syn Makuba, a potem jej wnuczka
Leina, to również nadzwyczajne dzieci, które
kontaktują się z innym, nieznanym światem.
To bajka o przepięknej przygodzie, jaką jest
życie. Opowieść o marzeniach, o przemijaniu, o pokoleniach. Dodatkową wartością tej
książki są przepiękne obrazy, pędzla samej
autorki.
Koronawirus nie będzie trwał wiecznie.
Myślę, że przyjdzie czas, kiedy będziemy

mogli gościć w naszej gminie Térésę Gianolio-Ruszniak na promocji swojej nowej książki. Jak mi pisała jest bardzo związana ze swoim miejscem, w którym spędziła dzieciństwo
i najmłodsze lata a szczególnie teraz chciała
by przyjechać, kiedy wójtem jest Jej były sąsiad Jarosław Tyniec.
Zapraszam do Internetu:
https://www.google.com/
search?client=firefox-b-d&q=%22Teina+w+
bajecznych+przygodach%22%2C+
Przyjemnej lektury.
Tadeusz Szot

Maria Markowska 1925-2020 wspomnienie
14 maja 2020 r. zmarła Pani Maria Markowska. Urodziła się w
Korcu na Wołyniu. Swoje dorosłe życie poświęciła pracy na rzecz
gminy Łagiewniki.

Pracowała w szkole podstawowej w Radzikowie, a także w Bielawie i Tuszynie. Tworzyła kursy oświatowe dla dorosłych, a w
1965 r. założyła Zasadniczą Szkołę Rolniczą
w Radzikowie. Przez 20 lat prowadziła średnie Studium Zawodowe w Łagiewnikach, z jej
inicjatywy powstało w tej miejscowości Technikum Zawodowe. M. Markowska prowadziła
zespoły pieśni i tańca, akrobatyki artystycznej oraz małych form teatralnych. Kierowała zespołem „Tęcza”, który wtedy liczył 120
członków. Prowadziła zespoły przy Kole Gospodyń Wiejskich w Radzikowie i Stoszowie,
w Gminnym Ośrodku Kultury kierowała grupą artystyczna „Biedronki”. Ze swoimi podopiecznymi jeździła na występy po Dolnym
Śląsku i Polsce. Zespoły występowały w warszawskiej Sali Kongresowej, a także za gra-

nicą – w Niemczech i Czechach. Efekty ich
pracy rzadko pozostawały bez nagród. Maria
Markowska otrzymała 22 medale i odznaczenia za działalność oświatową i kulturalną.
Sukcesy jakie osiągała z prowadzonymi
zespołami, w których tańczyły, śpiewały,
działały setki mieszkańców naszej Gminy, są
dziś nieco zapomniane. Odkrywane czasami
jedynie w domowym zaciszu. Po latach powstało jej kolejne zamiłowanie, muzealnictwo, którego rezultat skromnie nazywany
jest „pokoikiem wspomnień”. W jednym pomieszczeniu na poddaszu byłej Szkoły Podstawowej w Radzikowie zgromadziła cenne
pamiątki, świadczące o szerokiej działalności
kulturalno-edukacyjnej naszej Gminy oraz
swojej aktywności, jako animatorki, edu-

katorki, kobiety, która potrafiła dostrzec i
rozwijać talenty lokalnej społeczności. - To
prawdziwa skarbnica dokumentów z ponad
50-letniej pracy zawodowej.
Tadeusz Szot
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Sentymentalne wędrówki
Otwierając przygotowany album o Gminie Łagiewniki, jako
autorzy, a może właściwiej byłoby napisać kronikarze, czujemy
się każdorazowo jak w podróży po „sentymentalnych ogrodach”.
Wzrusza nas bogactwo tego miejsca oraz nieodkryty jego potencjał, który zaklęty jest w budynkach i wspomnieniach mieszkańców. To stanowi również o osobistym naszym wrażeniu,
że publikacja ta jest wyjątkowa – nie historyczna, nie naukowa,
ale właśnie sentymentalna – oparta na dostępnych źródłach,
a przede wszystkim wartościująca wspomnienia, opowieści
i legendy związane z tym miejscem.
Upływające lata oraz idące z nimi zmiany
kultury życia zacierają naszą pamięć o bogactwie historycznym, kulturowym i przyrodniczym łagiewnickiej małej ojczyzny, które
tworzyło się przez wieki i było udziałem wielu
narodów. Po II wojnie światowej do Gminy
Łagiewniki przyjechali nowi mieszkańcy,
zajmując gospodarstwa i domostwa rodzin
niemieckich, które opuściły ziemię dzierżoniowską w 1947 r. Wspólne życie nowej
społeczności, choć niełatwe, ukształtowało
wyjątkową kulturę, w której każdy odnalazł
siebie. Taką Gminę znamy – różnorodną,
otwartą, nowoczesną, ale jednocześnie szanującą przeszłość, dorobek kulturowy i obyczajowy.
Kilka lat współpracy z mieszkańcami i
mieszkankami Gminy Łagiewniki wywołało u
mnie potrzebę opowiedzenia historii tego regionu (obejmującą okres do 1950 r.). Pierwszy pomysł powstał, kiedy podczas Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2017 r.
wylicytowałam widokówkę z kolekcji Ryszarda Gacka, przedstawiającą panoramę obecnej ulicy Słowiańskiej w Łagiewnikach. Pomyślałam wtedy, że przygotowany w oparciu
o takie materiały spacer po Gminie byłby
niesamowity i, niewątpliwie, wyjątkowy. Kiedy nadarzyła się sposobność zrealizowania
tego pomysłu, bez zastanowienia podjęłam
się wyzwania, zapalając do niego jednego z
najbardziej zaangażowanych dokumentalistów życia społecznego Gminy, Tadeusza
Szota oraz społeczniczkę i germanistkę, Iwonę Wochnik. Jej udział w projekcie okazał się
nieoceniony, również z uwagi na fakt nawiązania i odświeżenia kontaktów z dawnymi
mieszkańcami z Niemiec, którzy w znaczący
sposób zasilili merytorycznie karty publikacji. Ukłonem w stronę tego kulturowo-historycznego doświadczenia jest przygotowanie
publikacji w języku polskim i niemieckim, co
mamy nadzieje wpłynie również na rozwój
promocji regionu i turystyki. Tak we wstępie
wprowadza nas w kulisy powstania tej publikacji inicjatorka działania, Izabela Beno.

Wiosną 2018 roku Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” w Sobótce

ogłosiło nabór na granty. W jego zakres wpisał się pomysł wydania „Mapy i przewodnika
turystycznego po swojej gminie”. Ówczesna
dyrektorka, GOKBiS w Łagiewnikach, Izabela Beno wiedząc, że jako instytucja nie
może się ubiegać o taki grant zaproponowała mi udział w projekcie. Propozycja była
nieprzypadkowa, bowiem z łagiewnickim
GOKBiS-em od wielu lat współpracowałem,
a Pani Izabela dodatkowo znała zawartości

moich dysków, na których przechowywałem
bardzo wiele zdjęć i informacji bieżących i historycznych dotyczących naszej gminy. We
wrześniu 2018 dowiedzieliśmy się, że grant
na wydanie przewodnika został nam przyznany. Dość dużo upłynęło czasu do podpisania umowy z LGD. W tym okresie wiele
się zmieniło w gminie i naszym prywatnym
życiu. Największym zagrożeniem na powodzenie realizacji pomysłu mógł mieć fakt, że
Pani Izabela Beno i Iwona Wochnik zmieniły
miejsce swojej pracy i przeniosły się do Wrocławia. Późną wiosną zdecydowaliśmy się,
pomimo przewidywanych wielkich trudności
w realizacji projektu, na podpisanie umowy.
Czasu było mało, a nasz materiał do książki
powiększał się z każdym dniem. Szkoda było
każdej informacji, każdej nowej widokówki, rysunku czy zdjęcia. Kolejne spotkania z
mieszkańcami inspirowały i zagrzewały do
poszukiwań. Czasami otrzymywane informacje były tak różne i wykluczające się, że ich
weryfikacja była niezwykle trudna, czasami
wręcz niemożliwa.
Karolina Klimek, kustoszka Muzeum
Piernikarnii Śląskiej w Niemczy, w swojej
recenzji podsumowuje, że: „prezentowana
publikacja to propozycja idealna dla każdego,
kto chciałby zacząć swą przygodę z poznawaniem naszej lokalnej historii. Uzupełnia poważna lukę w rodzimej literaturze regionu o
Łagiewnikach i okolicy, będąc pierwszą tego
rodzaju książką. Dzięki temu m.in. album ma
szansę pozyskać szeroki krąg odbiorców, ale
i stanowić otwarcie do dalszych poszukiwań
i odkryć”.
Dlatego też dziś, zapowiadając wakacyjne spotkanie z tą publikacją, zapraszamy nie
tylko do zapoznania się z tą książką, której
objętość jest czterokrotnie większa niż zakładana, ale również dalszej pracy nad nią. –
Tak wiele osób nie udało nam się odwiedzić,
o wielu z nich nie wiemy, że mogą podzielić
się wiedzą o historii tego miejsca oraz jego
mieszkańców. Ta publikacja, w wersji polsko-niemieckiej, ma być otwartym zaprosze-

niem do podjęcia takiej aktywności. Liczymy, że to zaproszenie zostanie przez Państwa
przyjęte – dodaje Tadeusz Szot.
Przez koronawirusa promocja książki
opóźniła się znacznie. Mamy nadzieję, że w
okresie wakacyjnym możliwe będzie nadrobienie tej zaległości. Zależy nam, bowiem na
spotkaniu się z obecnymi i byłymi mieszkań-

cami Gminy Łagiewniki, dla których ta publikacja będzie interesująca.
Izabela Beno, Tadeusz Szot, Iwona Wochnik
Ps. Zwiększenie zakresu prac nad książką
stanowiło duże wyzwanie wydawnicze. Cieszy
nas fakt, że pomimo finansowania projektu
tylko przez LGD, publikacja została wydana w
tak obszernym kształcie. Podziękowania należą

się szefowej LGD Ślężanie, p. Elżbiecie Pasławskiej, która wspierała nas na każdym etapie
realizacji zadania, specjalistom, którzy w dużej
części wolontaryjnie pracowali nad wydaniem
publikacji oraz przyjaciołom – bez nich niewiele
udałoby się osiągnąć.
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Film Tomka w Studiu Filmów Rysunkowych.
14 letni Tomek Łukianowski
z Łagiewnik od najmłodszych
lat pasjonuje się filmem.

Z dniem 1 maja 2020 r. Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
73 jednostki ochotniczych straży pożarnych w tym z naszej gminy Ochotniczą Straż Pożarną w Jaźwinie.

J

ak mówi mama Tomka Pani Joanna: Tomek nie daje nam żyć, mój
syn- reżyser nie próżnuje. Przy pomocy
taty stworzył w domu małe studio filmowe.
Metodą po klatkową realizuje swoje filmiki. Jeden z jego filmików został zauważony w Studiu Filmów Rysunkowych i pokazany w nowym cyklu
TAJEMNICE ANIMACJI, odcinek specjalny, KONKURSOWE SMACZKI prowadzonym przez Romana Barana, grafika komputerowego.
Gratulujemy Tomkowi sukcesu i czekamy na inne projekty, w których będzie realizował swoje pasje. Gratulacje należą się też
Rodzicom za wspieranie i pomoc młodemu
twórcy.
Tadeusz Szot

S

tarania strażaków z Jaźwiny o przyjęcie to tego grona rozpoczęły się kilka
lat temu. W tym roku 7 lutego 2020 r. w
Urzędzie Gminy Łagiewniki zostało podpisane porozumienia w sprawie wstąpienia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaźwinie do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Porozumienie podpisali: Jarosław Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki, bryg. Mariusz
Piasecki Komendant Powiatowy PSP w
Dzierżoniowie, dh Marek Wierzbicki Prezes
OSP Jaźwina, dh. Tadeusz Soboń Skarbnik
OSP. Podpisane porozumienie było pierwszym krokiem do wstąpienia OSP Jaźwina
do KSRG. Wymagania dla jednostek starających o przynależność w KSRG są bardzo
wysokie. Strażacy z Jaźwiny te wymagania
spełnili i od 1 maja 2020 r. są w tym elitarnym gronie.
Od 2011 roku, gdy został wybrany nowy
zarząd, rozpoczął się nowy rozdział w OSP
Jaźwina. Założono Młodzieżową Drużynę

Dzień Kresowiaka

15 marca 2020 r. mieliśmy spotkać się, aby świętować
XIX Dzień Kresowiaka – Dzień Ludzi, którzy przybyli
na ziemie Łagiewnickie, dzięki którym stworzyła się
i ukształtowała Nasza Gmina.

T

aki dzień jest każdego roku podwójnie wyjątkowy. Z jednej strony stanowi refleksyjną lekcję historii, z drugiej
natomiast pozwala nam PODZIĘKOWAĆ
KRESOWIAKOM za stworzenie jednej z
największych wartości naszej Gminy – KULTURY, która choć, że jest kulturowo zróżnicowana bardzo nas wyróżnia i z tego powodu jesteśmy bardzo zjednoczeni i dumni.
Poznajemy najczęściej bardzo małe historie kresowych kultur, na które składają się
opowieści, zwyczaje, język, kuchnia, stroje,
poezja oraz pieśni, piosenki i przyśpiewki.
W tym roku los sprawił, ze planowane „XIX
Kresowe spotkanie” z przyczyn niezależnych
od organizatorów nie mogło się odbyć. Zawinił wszechobecny koronawirus. Oficjalne
uroczystości z udziałem kresowiaków i zaproszonych gości nie mogły się odbyć. Jednak planowana na godzinę 11-tą msza święta
w kameralnej atmosferze odbyła się w czasie,
której ksiądz proboszcz Grzegorz Staniewski
modlił się w intencji kresowiaków. Po mszy
pod Pomnikiem Kresowiaków kwiaty złożyli: Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec
ze swoim zastępcą Jackiem Mikusem, Wioleta Wawrzyniak Dyrektor GOKBiS w Ła-

OSP Jaźwina włączona do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

giewnikach, dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Olesznej Aldona
Skrzypkowiek, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach od początku związany z organizowaniem tego doniosłego wydarzenia Wenancjusz Kowalski.
W tym roku z powodu panującego koronawi-

Pożarniczą, dzięki której kilku członków pozostało na stałe w OSP. Zorganizowano Zlot
Pojazdów Pożarniczych, który obecnie znany jest on już nie tylko w Polsce, ale i poza
jej granicami. Co roku interesuje się zlotem
coraz więcej jednostek oraz sponsorów,
świadczy to przede wszystkim o tym, że Zlot
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Pod

Nowy samochód dla OSP Łagiewniki
rusa było to skromne upamiętnienie kresowiaków i 80. rocznicy masowej wywózki Polaków na Sybir, która rozpoczęła się 7 lutego
1940 roku.
Tadeusz Szot
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koniec ubiegłego roku udało się jednostce z
Jaźwiny pozyskać samochód marki Star 266
„BESTIA”, który przekazała nam jednostka
OSP Gilów. Przez ostatnie lata jednostka
został znacznie doposażona w nowoczesny
sprzęt. Teraz należy podziękować każdemu,
kto przyczynił się do realizacji wyznaczonego
celu, jakim był KSRG. Podziękowania należą
się nie tylko strażakom z Jaźwiny, ale również
ich rodzinom, włodarzom naszej Gminy Łagiewniki, księdzu Stanisławowi Kucharskiemu, kapelanowi jednostki, druhom strażakom z PSP Dzierżoniów.
Tadeusz Szot

Starania władz gminy o pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łagiewniki zakończyły się sukcesem. 28 kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu zakupu nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach.
Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec
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Kolejna inwestycja poprawiająca estetykę
i funkcjonalność Łagiewnik

25-lecie kapłaństwa ks. Dariusza Nowaka
z Radzikowa

Z inicjatywy Gminy Łagiewniki
wykonano modernizację otoczenia kościoła pw. Św. Józefa.

W parafii pw. św. Piotra i Pawła w Radzikowie proboszcz ks. Dariusz Nowak wraz z parafianami świętował swój srebrny jubileusz.
31 maja 2020 r. Rada Parafialna i wierni przygotowali swojemu
proboszczowi piękną niespodziankę.
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maja 2020 roku na mszy św. ks.
Grzegorz Staniewski podziękował
wójtowi Panu Jarosławowi Tyńcowi, wice
wójtowi Panu Jackowi Mikusowi, prezesowi ZUK-u Panu Maciejowi Wawrzyniakowi,
pracownikom ZUK-u, Urzędu Gminy, Panu
Damianowi Jakimcowi i Panu Adamowi Tadeusiakowi za realizację projektu inwestycyjnego zmieniającego otoczenie kościoła oraz
zaprosił na spacer pod kościół św. Józefa,
aby zobaczyć jak się zmieniło jego otoczenie.

K

Skorzystałem z zaproszenia i to, co zobaczyłem przedstawiam Państwu na zdjęciach,
a są to efekty pracy wielu osób. Otoczenie
kościoła zmieniło się bardzo. Jest to dalsze
upiększanie Łagiewnik. Najpierw zmiana
otoczenia pomnika, chodnik przy placu rekreacyjnym oraz modernizacja placu a teraz

otoczenie kościoła. Nasze Piękne Łagiewniki zmieniają się. Ksiądz proboszcz dziękuje
wszystkim osobom i firmom w realizacji tego
zadania. Do podziękowań dołączamy się i my
Łagiewniczanie.
Tadeusz Szot

Złoty Jubileusz Święceń Kapłańskich
W niedzielę 31 maja 2020 r. społeczność parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie świętowała złoty jubileusz swojego księdza proboszcza.

S

tanisław Kucharski, bo o nim mowa,
ksiądz prałat, proboszcz w parafii pw.
Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie, jak
również w podległych mu - Św. Bartłomieja
w Uciechowie i Trójcy Świętej w Stoszowie.
Pełni w nich posługę duszpasterską od 37
lat. Urodził się w Wojborzu. Po ukończeniu studiów w seminarium duchownym we
Wrocławiu 30 maja 1970 r. przyjął święcenia
kapłańskie. Przez pierwsze 8 lat posługiwał
w Wilkanowie, dekanat Bystrzyca Kłodzka.
Następnie przeniesiony został na 5 lat do
parafii Wniebowzięcia NMP na Ołtaszynie
we Wrocławiu. W roku 1983 zostaje proboszczem w parafii pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego w Jaźwinie gdzie posługuje do dnia
dzisiejszego. Jest laureatem ogólnopolskiego konkursu „Proboszcz Roku”. Zaszczytu
tego dostąpił w 2004 roku. Tytuł ten został
przyznany ks. Stanisławowi Kucharskiemu za
zaangażowanie w życie społeczności parafialnej. Z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży
duszpasterz ten doprowadził do przebudowy
parafialnej stodoły na salę gimnastyczną, do
uruchomienia w pomieszczeniach gospodarczych harcówki, kawiarenki internetowej i siłowni, zapewniając również ich wyposażenie.
Dzięki kolejnym staraniom księdza powstała nowa kaplica cmentarna i wolnostojąca
dzwonnica w Uciechowie, dom pogrzebowy
w Jaźwinie. Przez lata organizował rowerowe
i autokarowe pielgrzymki, spotkania z mu-

zyką przy ognisku, przedstawienia religijne,
uczestniczy z wiernymi w czuwaniach, kongresach, festiwalach. Od lat coraz większym
zainteresowaniem cieszą się „Parafiady Jaźwińskie” organizowane w ogrodach przy plebanii przez Radę Parafialną i ks. Stanisława.
Od wielu lat wspiera miejscową Ochotniczą
Straż Pożarną, której jest kapelanem.
O godzinie 12:15 rozpoczęła się uroczy-

sta suma, którą wraz z księdzem Jubilatem
sprawowali ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
z Wrocławia, ks. prałat Zygmunt Kokoszka dziekan dekanatu Dzierżoniów, ks. kan.
Krzysztof Ambrożej wicedziekan. W pięknie przystrojonym kwiatami kościele, przy
muzyce i śpiewie scholi parafialnej pod kierunkiem Roberta Wszoła jubileuszowa Msza
Święta miała swój bardzo uroczysty charakter. W kościele zapełnionym przez parafian
i znakomitych gości odczuwało się bardzo
podniosłą atmosferę. W czasie mszy dokonania księdza Jubilata omówił ks. dziekan a w
homilii ks. Mariusz Rosik przypomniał drogę
do kapłaństwa ks. Stanisława Kucharskiego.
Pod koniec mszy św. nastąpił czas podziękowań i życzeń dla Jubilata.
Piękne kwiaty i prezenty zrobiły na Jubilacie wielkie wrażenie. Otrzymaną piłkę od
sportowców ksiądz od razu kopnął, bowiem
przypomniał sobie czasy, kiedy grał w pomocy w drużynie piłkarskiej. Bon podarunkowy na podniebny lot i zwiedzanie naszej
pięknej polskiej ziemi, który otrzymał od pilota Jarosława Tyńca naszego wójta wywołał
uśmiech nie tylko na twarzy Jubilata, ale też
na uczestnikach uroczystości i nagrodzony
został gromkimi brawami.
Na zakończenie Mszy Świętej popis
kunsztu muzycznego dała schola parafialna.
Msza Święta zakończyła się, ale pozostały
wspaniałe wrażenia z uroczystości.
37 lat to ogrom czasu. Parafianie i ksiądz
Stanisław Kucharski tworzą jedną, wielką,
wspaniałą RODZINĘ parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie.
Tadeusz Szot

ościół został odświętnie udekorowany kwiatami a na mszy świętej zgromadzili się nie tylko mieszkańcy Radzikowa,
ale też mieszkańcy wszystkich wsi z parafii jak
również z innych miejscowości. To już 9 lat,
jakie minęły, od kiedy proboszczem jest ks.
Dariusz. Dał się poznać, jako sprawny organizator dbający o kościół w Radzikowie i kaplicę w Białobrzeziu. Razem z parafianami na
kościele wymienił dach, okna, nagłośnienie.
Został pomalowany kościół w środku i odnowiono tynki na zewnątrz, wykonano remont
zakrystii i kapliczki pogrzebowej. Postawiono
nowe krzyże misyjne. Obecnie trwają prace
przygotowawcze do odwodnienie kościoła i
instalacji oświetlenia na zewnątrz kościoła.

Kaplicę w Białobrzeziu wyposażył w nowoczesne bezprzewodowe nagłośnienie. Organizuje pielgrzymki, pomaga przy piknikach
rodzinnych.
Ksiądz Dariusz Nowak urodził się 18
sierpnia 1968 roku w Złotoryi. Święcenia
Prezbiteratu przyjął 27 maja 1995 w Legnicy. W latach1995 - 2011 był wikariuszem w
Chojnowie, Bolesławcu, Kamiennej Górze,
Wałbrzychu i Stroniu Śląskim.
Funkcję proboszcza w parafii pw. św. Piotra i Pawła w Radzikowie objął w 2011 roku.
To za te 9 lat pracy na rzecz społeczności
parafialnej dostał prezenty i podziękowania.
Nie sposób było nie zauważyć wyjątkowego prezentu od Rady Parafialnej, jakim był
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piękny i okazały tort. Po mszy świętej Jubilat
zaprosił parafian na plebanię na torta. Dla
każdego wystarczyło a atmosfera spotkania
była bardzo rodzinna taka, jakim jest jak się
mówi KSIĄDZ DAREK.
Tadeusz Szot

Wyświecenie dk. Grzegorza Bandy
Po ukończeniu sześcioletniej formacji seminaryjnej, 23 maja
2020 roku o godzinie 10:00 w Katedrze Świdnickiej Diakon
Grzegorz Banda przyjął z rąk Biskupa Marka Mendyka
Święcenia Prezbiteratu.

Z

powodu trwającej epidemii i związanych z nią rządowych obostrzeń, co
do liczby wiernych w świątyniach, w uroczystości tej wzięło udział wąskie grono najbliższych. Dzięki łączności za pomocą Internetu
na stronie Diecezji Świdnickiej (www.diecezja.swidnica.pl) oraz na Facebooku „Moja
Gmina Łagiewniki” mogliśmy uczestniczyć w
tym doniosłym wydarzeniu.
Zgodnie z tradycją, pierwszą swoją Mszę

Świętą ks. Grzegorz Banda sprawował w niedzielę 24 maja 2020 r. o godzinie 11:00 w
kościele parafialnym pw. św. Antoniego w
Ratajnie.
O godz.10:30 z domu rodzinnego wyruszyła procesja w stroną świątyni. Mieszkańcy
wsi nie mogli uczestniczyć w uroczystościach
w kościele to wyszli i ustawili się wzdłuż trasy.
Ksiądz Grzegorz Banda idąc do kościoła pobłogosławił zebranych i wręczał prymicyjne

obrazki.
Tego samego dnia o godz. 15:30 w bazylice w Bardzie Śląskim ks. Grzegorz Banda odprawił swoją drugą mszę świętą z tego
względy, że mogło tam uczestniczyć więcej
osób. Msza święta transmitowana byłą na
stronie internetowej Bazyliki Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny w Bardzie i retransmitowana na Facebooku Moja Gmina
Łagiewniki. Chcę dodać, że z tego, co pamiętam ks. Grzegorz Banda jest szóstym kapłanem z naszej gminy wyświęconym po wojnie.
Przed nim byli to: ks. Józef Piechaczek, ks.
Józef Czekański, ks. Andrzej Wojciechowski,
ks. Jacek Wesoły i ks. Paweł Łabuda.
Tadeusz Szot

20

229 ROCZNICA
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W niedzielę 3 maja 2020 r. w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach ks. Grzegorz Staniewski z inicjatywy
p. Jarosława Tyńca Wójta Gminy Łagiewniki odprawił mszę św.
„Za Ojczyznę” upamiętniając tym samym 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

p. Markiem Milewskim. Znicze i kwiaty złożyli również Dyrektor GOKBiS w Łagiewnikach p. Wioleta Wawrzyniak z p. Maciejem
Wawrzyniakiem prezesem ZUK-u w Łagiewnikach.
Tadeusz Szot

M

sza transmitowana była za pomocą
internetu na fanpage „Moja Gmina Łagiewniki” i „Parafia pw. Św. Józefa w
Łagiewnikach”. Po mszy św. ksiądz i zebrani
wierni przeszli pod pomnik przy kościele. Po
modlitwie prowadzonej przez księdza i hymnie Polski odegranym na organach przez p.
Tomasza Bykowskiego przedstawiciele władz
samorządowych Gminy Łagiewniki złożyły kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem.
Rozpoczął p. Jarosław Tyniec Wójt Gminy
Łagiewniki ze swoim zastępcą p. Jackiem
Mikusem następnie przewodnicząca Rady
Gminy Łagiewniki p. Dobromiła Szachniewicz z zastępcami p. Tomaszem Roszakiem i

Święto Ciała i Krwi Pańskiej

11 czerwca 2020 r. obchodziliśmy Święto Ciała i Krwi Pańskiej
w skrócie nazwane Bożym Ciałem. Wierni wspominają Ostatnią
Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po
oktawie Zesłania Ducha Świętego, jest to święto ruchome wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy.

Dzięki dobrej woli naszych przedsiębiorców
w centralnym miejscy Łagiewnik mamy
piękny krzyż. Następny miejscem, do którego zdążała procesja był ołtarz pod Urzędem
Gminy. Po modlitwach i błogosławieństwie
procesja przeszła do czwartego ołtarza, który
znajdował się przy pięknie odnowionych budynkach przy ul Jedności Narodowej. Dużą
grupa uczestników zakończyła udział w pro-

W

Łagiewnikach świąteczne uroczystości rozpoczęły się kościele
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Mszę
św. sprawował proboszcz ks. Grzegorz Staniewski a przy ołtarzu służyła duża grupa
ministrantek i ministrantów. Po mszy wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Procesję z monstrancją prowadził ks. Grzegorz
Staniewski, któremu asystowali strażacy z
OSP Łagiewniki. Pierwszy ołtarz był na ul.
Przemysłowej przy targowisku. Następnie
procesja przeszła ulicą Nową i Ślężną pod
nowo postawiony krzyż przy skrzyżowaniu ul.
Slężnej z Jedności Narodowej. Stary drewniany krzyż zagrażał bezpieczeństwu samochodów i przechodniów. Dzięki dobrej woli
miejscowych przedsiębiorców dzisiaj przy
okazji procesji Bożego Ciała ksiądz mógł
poświęcić nowy okazały krzyż. Krzyż zaprojektował Jerzy Masternak a wykonała go z
metalu łagiewnicka firma ZAMEH Państwa

Januszkiewiczów. Kostki i płytki betonowe nieodpłatnie przekazała i położyła firma
PAT-BET Piotra Adama Tadeusiaka. Stary
krzyż zdemontował i teren przygotował Pan
Sławek Kucharek ze swoimi pracownikami.

cesji w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Piękna pogoda i świąteczny nastrój
pomimo pandemii koronawirusa towarzyszył
licznej rzeszy wiernych.
Tadeusz Szot

