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Polskie domy otworzyły się dla ucie-
kających z ogarniętej wojną Ukrainy. Stały 
się schronieniem i bezpiecznym miejscem 
dla przeżywających dramat sąsiadów. Tak 
ogromna fala uchodźców spowodowała 
kolejne wielkie zjednoczenie Polaków. Po-
trzeby przybywających ludzi stały się naszą 
wspólną sprawą. Gmina Łagiewniki, jako 
jedna z pierwszych w regionie, bo już 26 
lutego odpowiedziała na apel Wójta p. Ja-
rosława Tyńca w sprawie zbiórki artykułów 
spożywczych oraz środków opatrunkowych 
i leków. Z darami do koordynującego zbiór-
kę Inspektora Janusza Jaworskiego zgłosiło 
się wielu mieszkańców naszej gminy, na apel 
odpowiedziały również dzieci i nauczyciele ze 
szkół podstawowych oraz przedszkola, druh-
ny i druhowie Ochotniczych Straży Pożar-
nych, Kół Gospodyń Wiejskich i wiele orga-
nizacji pozarządowych. Dzięki tak wielkiemu 

zaangażowaniu, mieszkańców naszej Gminy, 
udało się zebrać ponad 3 tony produktów. 
Segregowaniem i dystrybucją towarów zajął 
się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Łagiewniki i to dzięki ich profesjonalnemu 
działaniu wszystkim osobom, które znalazły 
schronienie w świetlicach wiejskich, uda-
ło się udzielić szybkiej pomocy nie tylko na 
płaszczyźnie egzystencjalnej, ale również 
organizacji życia w Polsce. Na słowa uzna-
nia zasługuje również kierowniczka USC p. 
Anna Gaweł wraz zastępcą p. Anną Rykal-
ską, które aby usprawnić nadawanie nume-
rów pesel obywatelom Ukrainy, przyszły do 
pracy w dniu wolnym, dzięki temu wydano 
39. osobom dokumenty umożliwiające pod-
jęcie zatrudnienia, opiekę zdrowotną oraz 
świadczenia socjalne. Strażacy z OSP prze-
kazali sprzęt pożarniczy, przez co wsparli 
swoich kolegów z Ukrainy, ponadto prze-

prowadzili zbiórkę darów w miejscowościach 
naszej Gminy i przewieźli je do magazynu 
centralnego w Łagiewnikach. Na duże uzna-
nie zasługuje również przeprowadzona przez 
KGW w Łagiewnikach, zbiórka pieniędzy na 
rzecz uchodźców. Na konto stowarzyszenia 
wpłynęło 4500 zł. Zbiórkę pieniędzy z du-
żym powodzeniem prowadził również Hu-
fiec ZHP im. Synów Pułku w Łagiewnikach. 
Ogromne podziękowania należą się również 
wszystkim tym ludziom dobrej woli, którzy 
na terenie naszej Gminy bezinteresownie 
dali schronienie uchodźcom z ogarniętej 
wojną Ukrainy osobom, które jeszcze mie-
siąc temu żyły normalnie tak jak my, ciesząc 
się życiem wśród swoich bliskich.

Jacek Szkarłat

Gmina Łagiewniki pomaga Ukrainie
Kiedy 24 lutego 2022 r. Rosja napadła na Ukrainę, nikt nie 
myślał, że do Polski przyjedzie blisko 2,5 mln uchodźców, małych 
dzieci, kobiet oraz osób starszych. Żaden kraj na świecie nie  
zderzył się z tak dużą emigracją ludności w tak krótkim czasie.

Wójt Gminy Łagiewniki 
Jarosław Tyniec 

Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki 
Dobromiła Szachniewicz

Niech istota Świąt Wielkanocnych  
napełni Was siłą oraz radością i sprawi, 

że uśmiech i optymizm  
będą towarzyszyły Wam  

każdego dnia.
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W Łagiewnikach na przebudowę drogi 
gminnej publicznej nr 117225D, ul. 

Górna, ul. Kwiatowa, polegająca na wymianie 
nawierzchni bitumicznej (dł. ok. 655,00 mb 
szer. od 5,00 do 6,00 m), budowie chod-
nika o nawierzchni z kostki betonowej (szer. 

2,00 m, długość ok. 603,00 mb), wykona-
niu utwardzenia z kostki betonowej (dł. ok 
575,00 mb) oraz budowa kanału technolo-
gicznego, w granicach istniejącego pasa dro-
gowego, dz. nr 444/2, 597, 635, 623, 645, 
654, 669, 685, 586, 461/1, obręb 0003 

Łagiewniki.
Natomiast w m. Trzebnik zostanie 

przebudowana droga gminna publiczna nr 
117212D i nr 117211D polegająca na wyko-
naniu nawierzchni bitumicznej (dł. ok. 547 
mb szer. 4,00 m), wykonaniu obustronnych 
poboczy o szer. 0,5 m oraz budowa kanału 
technologicznego, w granicach istniejących 
pasów drogowych.

Dofinansowanie do dróg
Na ręce Wójta Pana Jarosława Tyńca zostały przekazane środki 
finansowe na przebudowę dróg gminnych. 

Pandemia Covid-19 pokazała wiele 
problemów w tym braki i nierówno-

ści w rozwoju cyfrowym. Ujawniła deficyt 
sprzętu komputerowego czy utrudnienia w 
dostępie do Internetu, co wpłynęło na re-
alizację obowiązków szkolnych przez dzieci. 

Nasza Gmina otrzymała na realizację tego 
projektu 510 500 zł, z czego:

1. Laptopy - 185 szt. x 2500 zł
2. Oprogramowanie - 185 szt. x 200 zł
3. Ubezpieczenie sprzętu  - 11 000 zł.

Przyznano granty PPGR  
dla Gminy Łagiewniki
Pomoc mieszkańcom terenów popegeerowskich w wyrównaniu 
szans na rozwój gospodarczy i społeczny.

Pan Prezes wraz ze swoją żoną Victorią 
Longher przybyli do siedziby naszej 

Gminy na zaproszenie Wójta Pana Jarosława 
Tyńca. Gerwazy Longher jest również posłem 
niższej izby parlamentu reprezentując mniej-
szości narodowe w Rumunii. Tę zaszczytną 
funkcję sprawuje już czwartą kadencję. Na-
leży dodać, że Pani Victoria Longher również 
była posłanką na sejm z ramienia mniejszości 
narodowych w latach 2016 -2020.

Gerwazy Longher sprawuje także funkcję 
prezesa Stowarzyszenia - Dom Polski w No-
wym Sołońcu. 

Goście z Rumunii odwiedzili naszą Gmi-
nę nie po raz pierwszy. 

W Olesznej, Ratajnie i Strzegomianach 

Delegacja Rumuńska
13 stycznia 2022 roku Urząd Gminy w Łagiewnikach odwiedził 
Prezes Związku Polaków w Rumunii Pan Gerwazy Longher.



3

mieszkają liczni członkowie ich rodziny. Re-
gion Bukowiny Południowej (tzw. austriac-
kiej) to miejsce, gdzie przed wybuchem II 
Wojny Światowej mieszkało blisko 80 tys. 
Polaków. Po wojnie nowy porządek oraz 
zmiany granic spowodowały, że pozostało na 
tym terenie tylko 11 tys. naszych rodaków. 

Wielu z nich emigrowało do starej Oj-
czyzny i zamieszkali w Gminie Łagiewniki 
dając początek wspaniałej, bogatej kulturo-
wo z głęboko zakorzenioną polskością, wiarą i 
tradycją, nowej społeczności. Społeczność ta 
podzieliła los repatriantów ze wschodnich te-
renów Polski oraz tych wszystkich Polaków, 
którzy zamieszkali na terenach Ziem Od-
zyskanych. Region ze stolicą w Soczawie to 
największa do dzisiaj Polonia zamieszkująca 
wsie Pojana Mikuli, Nowy Sołoniec oraz Ple-
sza. To ludzie, którzy z dumą i przywiązaniem 

do Polski pielęgnują tradycje rodzinne na 
ziemi, którą zamieszkują od ponad 300 lat. 
Idąc przez Poljane czy Sołoniec napotykamy 
rodziny Kucharków, Najdków, Swancarów, 
Bieleszy, Rewajów, Stroków, Juraszków, Bo-
tuszanów, Staszkowianów, Markulaków, Ku-

ruców czy Longierów. 
Głęboko wierzymy, że wizyta Pana Pre-

zesa rozpocznie nowy etap w kontaktach 
z mniejszością polską na Bukowinie. Tym 
bardziej, że ze wspólnych rozmów wynika, iż 
obie strony widzą duże możliwości w nawią-
zaniu relacji oraz partnerstwa na płaszczyź-
nie kulturalnej czy turystycznej. Bardzo miłe 
spotkanie wniosło wiele dobrych emocji oraz 
możliwość poznania wspaniałych ludzi, któ-
rzy polskość wciąż mają w sercu.

W spotkaniu uczestniczyli również Za-
stępca Wójta Jacek Mikus, Przewodnicząca 
Rady Gminy Dobromiła Szachniewicz, Dy-
rektor GOKBIS Wioleta Wawrzyniak, Pre-
zes ZUK Maciej Wawrzyniak, Sołtys Łagiew-
nik Anna Włodarczyk oraz pracownik działu 
promocji UG Jacek Szkarłat.

W imieniu wójta gminy Łagiewniki 
Pana Jarosława Tyńca w dniu 27 

stycznia 2022 r. wyprawki wręczyła Pani 
Anna Gaweł kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego. Wyprawki otrzymali rodzice dzieci: 
Wiktorii Staszyńskiej z Młynicy, Florentyny 
Dżugały z Ligoty Wielkiej i Stanisława Kow-
cza z Ratajna.

Na dzień 24 lutego do Urzędu Gminy 
Łagiewniki Wójt p. Jarosław Tyniec zaprosił 
rodziców z urodzonymi dziećmi w miesiącu 
styczniu, aby wręczyć wyprawki i listy gra-
tulacyjne. Z zaproszenia skorzystała mama 
Hanny Jaworskiej z Jaźwiny, której Wójt 
wręczył upominek i list gratulacyjny oraz 

mama Bastiana Lorenca z Łagiewnik, której 
to Pani Anna Gaweł kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego wręczyła przygotowaną wypraw-
kę wraz z listem gratulacyjnym od Wójta 
Gminy p. Jarosława Tyńca

Natomiast 31 marca 2022 r. w Urzędzie 
Gminy Łagiewniki zostały wręczone wypraw-

ki dla nowo narodzonych dzieci w gminie Ła-
giewniki w miesiącu lutym. Wójt p. Jarosław 
Tyniec zaprosił rodziców z dziećmi, aby wrę-
czyć wyprawki i listy gratulacyjne. Z zapro-
szenia skorzystały mamy Oliwi Makowskiej, 
Aleksandry Mieczko i Melanii Puszkarek z 
Łagiewnik, którym to Wójt wręczył upominki 
i listy gratulacyjne.

Serdecznie gratulujemy rodzicom dzieci 
a słodkim milusińskim życzymy, aby wzra-
stały w zdrowiu, szczęściu i dostatku..

Tadeusz Szot

Wyprawki dla nowo narodzonych dzieci 
w Gminie Łagiewniki.
W Urzędzie Gminy Łagiewniki zostały  
wręczone wyprawki dla nowonarodzonych dzieci  
w Gminie Łagiewniki. 
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Wręczył wójtowi statuetkę w podzię-
kowaniu za dotychczasową współ-

pracę a w szczególności za dofinansowanie 
przez Gminę Łagiewniki zakupu kamery ter-
mowizyjnej na wyposażenie jednostki PSP. 
Od wielu lat współpraca pomiędzy Gmina 
Łagiewniki a PSP w Dzierżoniowie układa 
się bardzo dobrze. Gmina w miarę swoich 
możliwości dofinansowuje zakupy dla PSP a 
strażacy zawodowi szkolą i i organizują ćwi-
czenia dla naszych strażaków ochotników. 
Tylko w ubiegłym roku z KP PSP w Dzier-
żoniowie trafiły na wyposażenie naszych 
jednostek dwa samochody. Jeden do OSP 
Ligota Wielka, który ma zostać dostosowany 
do ratownictwa technicznego a drugi lek-
ki techniczny Nissan wraz z łodzią dla OSP 
Łagiewniki. Podziękowanie złożone na ręce 

Jarosława Tyńca Wójta Gminy Łagiewniki 
świadczy o tym, jak bardzo jesteśmy cenieni, 

jako gmina we wzajemnej współpracy.
Tadeusz Szot

Podziękowanie w PSP
W styczniu 2022 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Mariusz Piasecki 
zaprosił Wójta Gminy Łagiewniki Jarosława Tyńca do siedziby komendy. 

Samochód przekazała Komenda Miej-
ska Państwowej Straży Pożarnej we 

Wrocławiu na polecenie Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP. Samochód był na wypo-
sażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
we Wrocławiu. Po godzinie siedemnastej do 
Ligoty Wielkiej samochód wprowadziły brat-
nie jednostki z terenu gminy Łagiewniki. Na 
przedzie kolumny Iveco z OSP Łagiewniki 
dalej Star 266 OSP Jaźwina za nimi Renault 
ze strażakami OSP Sienice a na końcu nowy 

nabytek OSP Ligota Wielka -samochód po-
żarniczy Mercedes. Kolumna samochodów 
na sygnałach przejechała przez miejsco-
wość, budząc wielkie zainteresowanie pośród 
mieszkańców. Pod remizą czekali strażacy z 
gminy, mieszkańcy i goście. Wielu z zapro-
szonych gości miało wydatny wpływ, że sa-
mochód trafił do Ligoty Wielkiej. Oklaskami 
wjeżdżający samochód przywitali Jarosław 
Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki, Dobromiła 
Szachniewicz Przewodnicząca Rady Gminy, 

Marcin Gwóźdź- poseł na Sejm RP, st. kpt. 
Sławomir Dudziński- Zastępca Komendanta 
Powiatowego KP PSP w Dzierżoniowie, dh. 
Dariusz Gortych Prezes Zarządu Powiato-
wego ZOSP RP w Dzierżoniowie. Po zapar-
kowaniu samochodu przed remizą głos zabrał 
dh. Piotr Taraszkiewicz Prezes OSP Ligota 
Wielka. Powitał gości i łamanym głosem 
podziękował za pomoc w pozyskaniu samo-
chodu. Jest to już czwarty samochód w jed-
nostce. OSP Ligota Wielka w ostatnich la-
tach dzięki swojej aktywności pozyskała dużo 
sprzętu i umundurowania. Jest bardzo silnym 
filarem w ochronie przeciwpożarowej gminy 
Łagiewniki i powiatu dzierżoniowskiego. Po 
słowach prezesa głos zabierali zaproszeni 
goście. Nastąpił czas oglądania z bliska sa-
mochodu a nawet przymiarki za kierownicą. 
Na zakończenie uroczystości goście zostali 
zaproszeni na salę wiejską na ciepły poczę-
stunek.

Tadeusz Szot

Samochód pożarniczy  
Mercedes dla OSP Ligota Wielka
28 stycznia 2022 r. w Ligocie Wielkiej miało miejsce przekaza-
nie samochodu pożarniczego Mercedes dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
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Pan Bogdan przez całą swoją karierę 
zawodową związany był z instytu-

cjami gminnymi, wielu z nas pamięta go z 
pracy w OSiR czy też w GOKu. Przez wiele 
ostatnich lat pracował w Wydziale Rolnym 
zajmując się przyrodą i ochroną środowiska. 

Pierwszy dzień wiosny będzie już zawsze ko-
jarzył się p.Bogdanowi z odejściem na zasłu-
żoną emeryturę. Życzymy mu zdrowia, wielu 
wspaniałych chwil i powodzenia w ukocha-
nym wędkowaniu.

Bogdan Ilecki emerytem
21 marca Wójt Gminy Łagiewniki p. Jaroslaw Tyniec podziękował 
za współpracę wieloletniemu pracownikowi Urzędu Gminy  
p. Bogdanowi Ileckiemu. 
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       UL. JednOŚCi narOdOweJ 21, 58-210 ŁaGiewniki
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BEZPłatNY MIESIĘCZNIk URZĘDU GMINY łaGIEWNIkI

Bronisław Gacek urodził się 5 kwietnia 
1927 r. w Tarnowicy Polnej na Kre-

sach Wschodnich, obwód Tarnopol w dzisiej-
szej Ukrainie, gdzie spędził swoje dzieciństwo 
i młodość.

W 1945 roku został wysiedlony z całą 
rodziną z Kresów Wschodnich na zachód 
Polski, do Kostrzyna na Odrą. Następnie z 
rodzicami i siostrą na krótko osiadł w Starym 
Waliszowie, koło Bystrzycy Kłodzkiej, póź-
niej w Olesznej, aby na stałe zamieszkać w 
Łagiewnikach.

We Wrocławiu ukończył szkołę średnią 
i rozpoczął studia na Akademii Górniczo - 
Hutniczej w Krakowie. Po pierwszym roku 
przeniósł się na Politechnikę Wrocławską, 
na nowo powstały Wydział Elektroniki, który 
ukończył w 1956 r. 

Po ukończeniu studiów pracował w Za-
kładach Radiowych DIORA w Dzierżonio-
wie, jako konstruktor i współ konstruktor 
min. pierwszego telewizora z przewodowym 
zdalnym sterowaniem Aladyn. Współtworzył 
telewizory Tosca, Szeherezada i prototyp 
radiotelewizora Sigma, radioodbiorniki do-
mowe (Krokus, DSL-201, Zestaw Meluzyna 
(pierwsza Polska „wieża” tranzystorowa kla-
sy Hi-Fi), Elizabeth - nowoczesny odbiornik 
opracowany we współpracy z japońską firmą 
Tokyo-Sanyo Electric Co. Ltd. w 1973 r, 
Amator-Stereo DSS-101- najpopularniejszy 
standardowy radioodbiornik stereofoniczny. 
Samochodowe radioodbiorniki Safari oraz 

nowoczesne zestawy wieżowe (midi) i  tzw. 
duże wieże. W Zakładach Radiowych DIO-
RA w latach 70 i 80 pełnił funkcję zastępcy 
Głównego Konstruktora ds. produkcji. W 
DIORZE pracował do 1978 r. 

W między czasie, w latach 60 był pierw-
szym serwisantem na południu województwa 
dolnośląskiego w „Zakładzie Usług Radio-

technicznych i Telewizyjnych” (ZURiT). 
W tamtych czasach była to sieć pań-

stwowych placówek handlowych i usługo-
wych zajmujących się sprzedażą i naprawami 
urządzeń elektronicznych RTV domowego 
użytku - były to wyłączne telewizory i radio-
odbiorniki produkowane przez Diorę.

W 1978 roku został Prezesem Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ła-
giewnikach, która za czasów jego zarządzania 
była jedną z lepszych w województwie wro-
cławskim.

Współtworzył GS-y w Jordanowie Ślą-
skim oraz w Kondratowicach.

W Łagiewnikach poznał swoją żonę Ro-
mualdę Krupicką, która również była prze-
siedlona z Kresów Wschodnich. Ożenił się w 
1956 r., ma czworo dzieci, 2 córki i 2 synów. 

Od 5 lat ciężko chorował i był pod opieką 
najbliższej rodziny. 

Inż. Bronisław Gacek był to człowiek 
z wyjątkowo ścisłym umysłem. W Diorze 
niezwykle szanowany za swoje nowatorskie 
pomysły i konstrukcje, skromny, pracowity 
oddany rodzinie i bliskim.

Tadeusz Szot

Zmarł inż. Bronisław Gacek – konstruktor  
z DIORY i Prezes GS-u w Łagiewnikach
7 lutego zmarł inżynier Bronisław Gacek z Łagiewnik. Osoba  
wyjątkowa, od ponad 70 lat związany z gminą Łagiewniki.  
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Teresa Bańskowska-Jendras urodzona 
w ostatnich dniach maja 1939 r. w 

Zdołdunowie, polskim mieście na Wołyniu. 
Tam też wraz z rodzina przeżyła czas wojny. 
W 1946 r. wraz z rodziną trafiła do Łagiewnik. 
Tu spędziła swoje życie. W 1965 roku roz-
poczęła prace w Cukrowni w Łagiewnikach, 
jako kierownik świetlicy. Tu dała się poznać, 
jako doskonała organizatorka pracy z dziećmi 
i młodzieżą a nawet dorosłymi. Organizowała 
spektakle, teatrzyki, prowadziła zajęcia pla-
styczne. Organizowała i brała czynny udział 
w życiu kulturalnym Łagiewnik. Za swoją 
działalność otrzymała wiele odznaczeń m.in. 
Srebrny Krzyż zasługi, Zasłużony działacz 
kultury dla województwa wrocławskiego, 
Brązowa, srebrna i złota odznaka związków 
zawodowych, odznaczenie „Przyjaciel dziec-
ka”. Miała wiele pasji: teatr, muzyka, poezja, 
malarstwo, prowadzała zespół artystyczny 
Kochała zwierzęta, o które zadbała nawet po 
śmierci. Spełniła trzy swoje największe ma-
rzenia: 

1. - napisała i wydała książkę „Kuferek 
Wspomnień”, 

2.- nagrała płytę świąteczną z kolędami 
z dzieciństwa, 

3.- zorganizowała cykl imprez poświę-
conych ochronie przyrody m.in. wydarzenie 
„Drzewa ruszają w drogę”. 

 
Największe osiągnięcia w pracy arty-

stycznej o których mówiła w licznych wywia-
dach to:

-Trzykrotnie I-sza nagroda na Wojewódz-
kim Przeglądzie Teatrów Amatorskich, na-
grody na przeglądach zespołów: Grudziądz, 
Radom, Kielce, Lublin. Tu ciekawostka: z 
okazji 60 rocznicy Rewolucji Październiko-
wej należało zaprezentować repertuar ra-
dziecki. Pani Teresa mówi: moje, wyrośnięte 
dzieci, przyzwyczajone do inscenizacji baśni 
zażyczyły sobie „Złotą rybkę”. Ocenzurowa-
ny nowy tekst zawieźliśmy do Lublina a tu w 
programie: „W hołdzie Leninowi”, „Wieczór 
Majakowskiego” itp. A my wyjeżdżamy ze 
„Złota rybką” i to carskiego poety A. Pusz-
kina. Oczywiście nie było mowy o pierw-
szeństwie, otrzymaliśmy najmilszą nagrodę 
publiczności: dwie olbrzymie lipowe łyżki do 
klaskania.

Największe sukcesy to:
- „Złota Gwiazda” na Przeglądzie Zespo-

łów kolędniczych w Wołowie,

- Puchar dla najlepszej dolnośląskiej pla-
cówki kulturalno-oświatowej w Malczycach,

- Prezentacja „Świniopasa” J.Ch.Ander-
sena na Festiwalu Teatralnym w Czechosło-
wacji,

- I-sze miejsce w Ogólnopolskiej Wysta-
wie Prac Plastycznych w dziedzinie metalo-
plastyki za „Ryngraf z Orłem” dla Andrzeja 
Banela.

- Spotkanie z redaktor Jadwigą Skotnic-
ką, w której radiowe słuchowiska „Ballada o 
Królu” i „Mandarynki o świcie” adoptowali-
śmy do naszego teatru.

- Indywidualność spotkań teatralnych – 
Paweł Wrożyna w „Krześle” Iredyńskiego. 
Jury przewodniczył sam prof. Aleksander 
Bardini!   

Najpiękniejszym jednak sukcesem były 
wspaniałe dzieci i cudowna młodzież, któ-
rzy współtworzyli to wszystko, a świetlicę 
traktowali jak swój dom. Do dziś z radosnym 
wzruszeniem wspominają ten cudowny daw-
ny świat.

Zawsze stawała w obronie przyrody i 
zwierząt Z uwagi na swój talent i tempe-
rament nazywana była przez społeczność 
lokalną łagiewnicką Hanką Bielicką Była 
najmłodsza spośród 4 sióstr, odeszła jako 
ostatnia. Wspomnę również, że 16 dni od 
śmierci Pani Teresy 19 stycznia zmarł jej mąż 
Zdzisław Jendras.

Ostatnia wola zmarłej: 
„.... I tu, kochani, moja gorąca prośba do 

moich znajomych (bliskim nieraz już o tym 
mówiłam). 

Proszę was i błagam, gdy mnie już zabrak-

nie na tym ziemskim łez padole i przyjdzie 
czas pożegnania, nie przynoście mi ani na 
pogrzeb, ani na grób kwiatów, a tym bardziej 
wieńców. Najwyżej po jednym kwiatuszku – i 
od razu do wody! A najlepiej sztuczne …… 

Jeśli jednak zechcecie wydać pieniądze, 
to błagam ustawcie, proszę, dwie puszki – 
jedną na zbiórkę dla Caritasu, a drugą dla 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Była-
bym, patrząc już wtedy z góry, przeszczęśli-
wa, że nawet po śmierci zdobyłam pomoc dla 
ulubionych i cenionych organizacji. 

Z góry z serca dziękuję osobom, które 
zechcą spełnić tę moją prośbę”.

Zgodnie z wolą zmarłej, podczas po-
grzebu harcerze stali przy kościele z dwiema 
puszkami, do których zbierano datki. 

Z góry Bóg zapłać.
Ostatnia wola została spełniona. Har-

cerze na pogrzebie zebrali kwotę 2900,50 
zł, która została przekazana na wspomniane 
organizacje.

Sąsiad Pani Reni nasz młody łagiewnicki 
poeta Marek Nieroda napisał wiersz:

Całe życie uśmiechnięta - taka była Pani Renia.
Każdy mówił „Ona nigdy się nie zmienia”

Zawsze skora do pomocy,
nienawidziła przemocy.

Każdemu pomogła, z każdym porozmawiała,
od problemów innych nigdy nie uciekała.

Dla naszych Łagiewnik społecznie działała.
Rozbawić publiczność - tego zawsze chciała.

Wiele wydarzeń w gminie swoją osobą uświetniła, 
gdzie śpiewała piosenki lub swe wiersze czytała.
Zostanie książka, płyta, oraz z występów wspo-

mnienia.
Została też pomocy chęć niesienia.

Życie ludziom poświęciłaś,
gdy w cukrowni „swą” świetlicę prowadziłaś.

Wiele nagród razem wygraliście,
a ile miłych chwil wtedy przeżyliście.

My również bardzo dobre wspomnienia mamy jak 
naszych 

„braci mniejszych” wspólnie dokarmiamy.
Ponad 7 lat to trwało.

Dzięki temu nawet po Pani śmierci dokarmianie 
nie ustało.

Kto Panią poznał, ten miło wspomina.
Pani droga w niebie się właśnie zaczyna.

Tam nowe schroniska powstały widocznie,
zostałaś wezwana, by nadzorować je naocznie.

Teraz śpiewasz w niebie,
pomagasz w potrzebie.
Z bliskimi rozmawiasz,

tak jak zawsze chciałaś.
Przed majestatem Boga stoisz,

o nic się nie martwisz, o nic się nie boisz. 

Tadeusz Szot

Zmarła Pani Teresa Bańkowska-Jendras
3 stycznia 2022 roku zmarła Pani Teresa Bańkowska-Jendras. 
Malarka, pisarka, poetka, piosenkarka, animator kultury, obrońca 
zwierząt i przyrody. Wychowała wiele pokoleń łagiewnickiej mło-
dzieży przekazując im zamiłowanie do kultury i sztuki. Cale swoje 
dorosłe życie poświęciła rodzinie i Łagiewnikom.
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Organizatorem biegu był Hufiec 
ZHP 1 Szczep „Światłocień” w Ła-

giewnikach na czele z komendantem hm 

Ryszardem Gackiem oraz Wójt Gminy Ła-
giewniki p. Jarosław Tyniec. Przed biegiem 
Jarosław Tyniec Wójt Gminy ze swoim za-

stępcą Jackiem Mikusem oraz Dobromiła 
Szachniewicz Przewodniczącą Rady Gminy 
złożyli kwiaty pod pomnikami „Poległym za 
Ojczyznę” i Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Prawie 190 zawodników w przedzia-
le wiekowym od 3 do 80 lat spod pomnika 
Rotmistrza Witolda Pileckiego wystartowało 
do biegu. Trasa biegu to dystans 1963 m. od 
placu przy ul. Nadrzecznej prowadził ulicami 
pod scenę koncertową „Muszelka” przy ul. 
Sportowej, gdzie była meta biegu. Nie miej-
sce zajęte na mecie się liczy, lecz sam udział 
w biegu i jak powiedział hm. Ryszard Gacek 
wszyscy uczestnicy biegu są zwycięzcami. 
Na mecie każdy z uczestników otrzymał 
medal i torbę a w niej materiały edukacyjne 
i gadżety. Po biegu uczestnicy zostali zapro-
szeni na poczęstunek. Zmęczonym biegiem 
zawodnikom bardzo smakowała serwowana 
grochówka, kiełbasa a na deser napoje i cia-
sto.   

Bieg jest jednym z wydarzeń towarzyszą-
cych przypadającemu 1 marca Narodowemu 
Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustano-
wionym w 2011 roku.

Tadeusz Szot

X Bieg Tropem Wilczym  
6 marca 2022 r. w Łagiewnikach
Po raz szósty mieszkańcy gminy Łagiewniki mieli okazję wziąć 
udział w Biegu Wilczym Tropem w Łagiewnikach. 6 marca po 
mszy świętej w kościele pw. św. Józefa, którą odprawił proboszcz 
ks. Grzegorz Staniewski. 
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Kiedy dwa lata temu po raz pierwszy 
AP Orlik występowała na turnieju 

organizowanym przez firmę Pro-Turnieje 
(Piotr Turbański), była kopciuszkiem, który 
mógł zmierzyć się z topowymi drużynami. 
Udział w turnieju wyznaczył ścieżkę, którą 
drużyna zaczęła podążać: jeszcze więcej za-
angażowania, jeszcze więcej zajęć, jeszcze 
więcej wysiłku i samodzielności. 

Dzięki wysokiemu poziomowi zawodów 
dzieci dostały jasny sygnał, zawsze jest coś, 
co można doskonalić. Pro-Turnieje to świet-
na trampolina do podniesienia jakości szko-

lenia. Obcowanie z drużynami w skład któ-
rych wchodzą same uzdolnione, samodzielne 
dzieci z pasją do piłki nożnej wpłynęło nie-
zwykle motywująco na trenera, zawodników 
i ich rodziców. 

Pro-turnieje to nie tylko granie meczy to 
atmosfera sportu na najwyższym poziomie, 
którą teraz stając na najwyższym stopniu 
podium, po niezwykle trudnym i zaciętym 
turnieju zawodnicy i opiekunowie poczuli. 
Można AP Orlik pochwalić, że w sumie małej 
miejscowości, jaką są Łagiewniki zbudowali 
znaną już w Polsce- Pro drużynę. 

W tym miejscu należy podkreślić, że w 
Gminie Łagiewniki wiele osób i instytucji do-
łożyło swoją cegiełkę do tego, że o Łagiew-
nikach mówi się w kontekście solidnej orga-
nizacji sportu. Radość z osiąganych wyników 
to również zasługa zaangażowania rodziców, 
prowadzenia przez Szkołę Podstawową im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach klas sporto-
wych i przychylności Dyrektor Marioli 

Początek do wyjazdów na obozy sporto-
we, świetnych obiektów sportowych udo-
stępnianych bezpłatnie dla dzieci, hojnemu 
wsparciu sponsorów. Sukcesów by nie było 
gdyby nie dofinansowania Gminy Łagiew-
niki (w bieżącym roku na sprzęt sportowy w 
kwocie 14.000 zł oraz do wyjazdu na turniej 
w kwocie 15.000 zł), za które należą się po-
dziękowania Wójtowi Gminy Łagiewniki p. 
Jarosławowi Tyńcowi. Wójt, były sportowiec 
i wieloletni Prezes LKS Zieloni, któremu 
sport jest bardzo bliski na bieżąco śledzi roz-
wój poszczególnych zawodników, rozmawia 
z dziećmi, co nadaje sportowi w Gminie Ła-
giewniki wyjątkową rangę i prestiż. 

Życzymy kolejnych 10 lat owocnej 
współpracy, sukcesów i miejsc na podium.  

Wielki sukces małej Akademii z Łagiewnik!
Wygrana Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Licheń Cup  
2022 przez Akademię Piłkarską ORLIK Łagiewniki to coś więcej, 
niż zdobycie jednego trofeum. To nagroda za 10 lat pracy,  
bowiem 1 marca 2022 r. minęło symboliczne 10 lat  
od pierwszego treningu na obiekcie Orlik w Łagiewnikach  
przeprowadzonego przez nauczyciela, pasjonata i trenera  
Macieja Ciećwierza. To potwierdzenie, że zaangażowanie,  
jasne cele i marzenia postawione na fundamencie współpracy  
rodziców, Gminy Łagiewniki, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Łagiewnikach i lokalnych sponsorów to wysiłek,  
którego warto było się podjąć. 
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Zaczęliśmy grą nocną w piątkowy wie-
czór, kontynuując przeszliśmy przez 

sobotnią plaże, aż skończyliśmy na niedziel-
nym Turnieju Zastępów. Gra nocna opie-
rała się na zagadkach, zastępy wędrowały 
po Łagiewnikach w poszukiwaniu kolejnych 
punktów gry. Plaza dala nam niezwykłe moż-
liwości co do powtórzenia technik harcer-
skich, ale zdecydowanie wygraną pozycję 
zajął punkt z wiatrówkami oraz dostępna cały 
dzień fotobudka Idalka. Zastępy otrzymały 
walutę Szekli Łagiewnickich, którą później 
licytowały przybory plastyczne, by stworzyć 
rekwizyty na swój występ podczas wieczor-
nych teatrów. Każdy zastęp przedstawił swo-
ją wizję filmów animowanych, ale też tych 
przygodowych. Ostatnią rywalizacją był 
niedzielny Turniej Zastępów, który był do-
skonałą okazją, by powtórzyć sobie historię 

ZHP, informacje o naszym hufcu czy rodza-
je odznaczeń, które nosimy na mundurach. 
Zdecydowaną przewagą punktów wygrali:

Zastęp Czerwone Pandy, że 116 Drużyny 
Harcerskiej „Granitowa Piątka”

Zastęp Fenix z Próbnej Drużyny Star-
szoharcerskiej 

Zlot zakończyliśmy apelem, na którym 
rozdane zostały nagrody dla wygranych, oraz 

upominki w postaci gier planszowych dla 
każdej z drużyn. Dziękujemy za zaangażo-
wanie, świetną zabawę i dni pełne charyzmy 
i wrażeń. Wygranym zastępom serdecznie 

gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej 
rywalizacji! Mamy nadzieję, że zobaczymy 
się już niedługo. 

Komendantem Zlotu był dh pwd. Dorian 
Szlachcic oraz Zespół Programowy Hufca. 
Serdecznie dziękujemy Pani Marioli Począ-
tek za okazana pomoc przy organizacji Zlotu. 

rg

Informacje Hufca ZHP  
im. Synów Pułku w Łagiewnikach  
W dniach 11-13 marca trafiło nam się niezwykłe spotkanie  
- Zlot Hufca 2022! 

Mszy przewodniczył ks. Adam Bała-
buch biskup pomocniczy diecezji 

świdnickiej koncelebrowanej wraz z pro-
boszczem ks. Grzegorzem Staniewskim i 
ks. Dariuszem Nowakiem. Uroczysta msza 
święta rozpoczynała I-szą Łagiewnicką Eks-
tremalnej Drogi Krzyżowej oraz I-szą Drogę 
Krzyżową „Do 3 Krzyży” w Łagiewnikach. 
Pod koniec mszy głos zabrał współorganiza-
tor Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Pan Jacek 
Szkarłat, który przybliżył nam ideę EDK i 
przekazał kilka informacji organizacyjnych 
dla uczestników. W Drogę wyruszyło ok. 80 
osób. Pielgrzymi mieli nocą do przebycia 44 

km. Trasa biegła od Łagiewnik przez Przy-
stronie, Ligotę Wielką, Ratajno, Sieniawkę, 
Janczowice, Słupice, Górę Radunia, Przełęcz 
Tąpadła, Górę Ślężę, Sulistrowiczki, Olesznę 
do Łagiewnik.  

Wizyta biskupa była okazją do poświę-
cenia dwóch witraży. Witraż z wizerunkiem 
o.Pio ufundował Pan Marian Sałacki a drugi 
ufundowali rodzice dzieci pierwszokomu-
nijnych. Początkiem Drogi Krzyżowej było 
to poświęcenie nowego krzyża przy koście-
le pw. św. Józefa. Był to trzeci krzyż, który 
ufundował łagiewnicki zakład „ZAMEH” 
Państwa Januszkiewiczów, przy których to 

montażu wydatny wkład pracy wniósł zakład 
PAT-BET Piotra Adama Tadeusiaka oraz 
Zakład Usług Komunalnych. Rozpoczęła się 
Droga Krzyżowa. Pątnicy Ekstremalnej Dro-
gi Krzyżowej udali się w kierunku Przystronia 
a w Drogę „Do 3 Krzyży” pielgrzymi udali 
się ul. Nadrzeczną i Jedności Narodowej do 
krzyża na skrzyżowaniu z ulicą Ślężną, Na-
stępnie ulicami Nową i Cukrowniczą z prze-
rwami na modlitwę przeszli pod krzyż przy 
kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Łagiewnikach. Pomimo deszczowej aury i 
późnej godziny w Drodze Krzyżowej uczest-
niczyło wielu naszych mieszkańców. Było to 
pierwsze wielkie przeżycie w innej formie 
umartwienia i modlitwy.

I Droga Krzyżowa „Do 3 Krzyży” w Łagiewnikach 
W piątek 8 kwietnia 2022 r. przed Niedzielą Palmową  
o godz. 20:00 w kościele pw. św. Józefa w Łagiewnikach  
została odprawiona uroczysta Msza Święta.
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Wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

Aktywne Ferie Zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu 
w Łagiewnikach

Podczas tegorocznych ferii zimowych w GOKBiS w Łagiewnikach oraz 
w świetlicach wiejskich nie było miejsca na nudę, oferta zajęć była bar-
dzo ciekawa i atrakcyjna. Był to cykl dwutygodniowych warsztatów, pod-
czas których odbywały się ciekawe zajęcia dostosowane do wieku uczest-
ników.  Dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach czytelniczych, 
muzycznych, krawieckich, artystycznych, kulinarnych oraz ruchowych. 
Odbyły się również bardzo ciekawe warsztaty z dronem i aparatem fotogra-
ficznym przeprowadzone przez Państwo Jaworskich z Sieniawki. Odwiedzi-
liśmy również Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o w Łagiewnikach by 
uczestniczyć w spotkaniu mającym na celu edukację w zakresie segregowania, 
odzysku i recyklingu odpadów. Warsztaty odbyły się również w świetlicy w 
Olesznej.

Wielką popularnością cieszyły się wycieczki organizowane przez GOKBiS, 
podczas których odwiedziliśmy ciekawe miejsca rozbudzając zainteresowania 
i ciekawość poznawczą. Zgłębialiśmy tajemnice wody w Centrum Edukacji 
Ekologicznej „Hydropolis”, zwiedziliśmy niezwykły świat w miniaturze, za-
pach piernikowego miasteczka w „Kolejkowo” we Wrocławiu. Gościliśmy w 
Zagrodzie Pasternak w Lutomierzu uczestnicząc w warsztatach serowarskich, 
a ostatni dzień ferii spędziliśmy we wrocławskiej Bobolandii, wśród trampolin, 
dmuchańcow i mnóstwa innych atrakcji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miło spędzony czas i już dziś zapra-
szamy na letnie warsztaty.

_______________________________________________________________
Dzień Kobiet w Gminie Łagiewniki
„Wieczór w rytmach słonecznej Italii „ podarował Wójt Gminy Łagiewniki 

naszym Paniom. W Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiew-
nikach wystąpił z okazji Święta Kobiet duet Halina Benedyk i Marco Antonelli. 
Duet, który porwał publiczność w gorący, urzekający włoski klimat. Zespół 
występuje w całej Polsce m.in w Sopocie, gdzie wyśpiewał III miejsce. Podczas 
koncertu wspieraliśmy finansowo i duchowo walczącą Ukrainę.

_______________________________________________________________
Dzień Sołtysa w gminie Łagiewniki.
11 marca Sołtysi obchodzili swoje święto. Z tej okazji do Gminnego Ośrod-

ka Kultury, Biblioteki Sportu w Łagiewnikach zostali zaproszenie Sołtysi z 
gminy Łagiewniki, którzy przy słodkim poczęstunku mogli obejrzeć występ 
pianistki Mai Kowalczyk oraz Dziecięco-Młodzieżowego zespołu wokalnego 
„Canzona Junior” z Olesznej pod kierunkiem Pauliny Pycki.

Podczas spotkania Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec wraz z Prze-
wodniczącą Rady Gminy Dobromiłą Szachniewicz i Dyrektorem GOK-
BiS Wioletą Wawrzyniak złożyli Sołtysom życzenia oraz wręczyli upominki. 
Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

_______________________________________________________________
WYSTAWA PRAC MALARSKICH
Za nami kolejne działanie „Wystawa prac malarskich” w ramach projektu, 

który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mi-
kroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_00
8/0002253 pn. „Wspólna kultura wzbogaca”.

W wydarzeniu wzięli udział goście z Czech, Bohuslav Benč - koordynator 
projektu - kierownik Departamentu Edukacji i Kultury, Šárka Haklová kie-
rownik projektu - pracownik Departamentu Edukacji i Kultury oraz Pavel Bo-
uchner - wiceburmistrz miasta Nova Paka.

Wystawa prac malarskich powstała podczas pleneru polsko-czeskiego or-
ganizowanego przez miasto Nova Paka, w którym wzięli udział zarówno profe-
sjonaliści jak i amatorzy z Polski, Czech, Ukrainy i Niemiec.
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Zajęcia biblioteczne pn. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą - dobre obyczaje w 
życiu codziennym”

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagiewnikach gościliśmy uczniów 
klasy VI Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach na zajęciach bibliotecznych pn. 
„Jak Cię widzą, tak Cię piszą - dobre obyczaje w życiu codziennym”.

Uczniowie podczas zajęć mieli okazję utrwalić swoją wiedzę na temat 
kulturalnego stylu życia oraz konieczność przestrzegania form towarzyskich 
i reguł grzecznościowych w codziennym życiu. Poznali również co się kryje 
pod pojęciem „Reguły obyczajowe”, które określane są zamiennie jako dobre 
maniery, bon ton, savoir-vivre, dobre obyczaje i etykieta.

Podczas zajęć ćwiczyliśmy umiejętności zachowania się w różnych sytu-
acjach, umiejętności dbania o dobre relacje z innymi, poznawaliśmy to „co 
wypada a co nie wypada”.

_______________________________________________________________
Zabawa karnawałowa w Słupicach
17 lutego 2022 r. w świetlicy w Słupicach odbyła się zabawa karnawało-

wa z tej okazji na bal przybyło ok. 20 pięknie przebranych dzieci wraz z ro-
dzicami. Jak przystało na prawdziwy bal wszyscy bawili się znakomicie przy 
rytmach różnorodnej muzyki. Były korowody, pociągi, kółeczka i tańce w pa-
rach. Wszyscy mogli uczestniczyć w zabawach i konkursach np.: w podawaniu 
balona, tańcu w parach z balonem czy poszukiwania skarbów. Zwycięzcy kon-
kursów nagradzani byli słodyczami. Dzięki wsparciu wolontariuszek dzieci mo-
gły skorzystać z wielu animacji, malowania twarzy oraz wykorzystać do zdjęć 
akcesoria do przebierania się. Był także czas na poczęstunek i odpoczynek. 
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych 
balowych strojów. Dzień ten dostarczył dzieciom wielu przeżyć i miłych nie-
zapomnianych wrażeń.

_______________________________________________________________
VI Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady
W dniach 8 marca do 7 maja 2022 czytamy Jeżycjadę w Gminie Łagiew-

niki! Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny bierze udział w Ogólnopol-
skim Czytaniu Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz.

Chętne osoby chcące wziąć udział w akcji prosimy o kontakt tel. 74 89 
39 397 lub mail: biblioteka@gokbis.pl. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! CZYTAJCIE Z NAMI JEŻYCJADĘ!

Na scenie GOKBiS mogliśmy podziwiać: 
poruszające pieśni pasyjne w wykonaniu 
chóru Canzona, energetyczne wiosenne wy-
stępy przedszkolaków z „Akacjowego Wzgó-
rza” w Łagiewnikach i przedszkola w Jaźwinie, 
grupy tanecznej ze Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Łagiewnikach oraz utalento-
wanej naszej piosenkarki Zuzanny Kwiędacz.

Panie i panowie  z Kół Gospodyń Wiej-
skich oraz lokalni twórcy zaprezentowali swój 
kunszt kulinarny i artystyczny, oferując wiel-
kanocne potrawy, wypieki, przecudnej urody 

ozdoby świąteczne- pisanki, stroiki, palmy i 
mnóstwo innych świątecznych wyrobów. 

Podczas Festiwalu odbywały się warszta-
ty: tradycyjnego pisania jaj woskiem, zdobie-
nia babeczek do koszyka ze święconką oraz 
wykonywania palm wielkanocnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim twór-
com, artystom, wystawcom i już dziś zapra-
szamy na kolejne spotkania. 

Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz ze środków budżetu państwa 
w ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednic-
twem Funduszu Mikroprojektów Euroregio-
nu Glacensis. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0
.0/16_008/0002916 pn. „Transgraniczne 
spotkania międzypokoleniowe, Bohuslavice 
nad Metuji - Łagiewniki”.

W czasie festiwalu rozstrzygnięto rów-
nież ogłoszony przez GOKBiS konkurs na 
Najpiękniejszą Naturalną Pisankę Wielka-
nocną oraz Najpiękniejszą Palmę. 

Wpłynęło 16 prac, które jury oceniło i 
nagrodziło.  

Festiwal Potraw Wielkanocnych
2 kwietna w Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotek i Sportu  
w Łagiewnikach obył się Festiwal Potraw Wielkanocnych.  
Impreza poświęcona tradycjom i zwyczajom zbliżających się  
Świąt Wielkiej Nocy.
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Gości, słuchaczy i artystów powitał p. 
Paweł Kondrakiewicz – sołtys wsi 

Sienice. Po powitaniu nastąpiły wystąpienia 
p. Jarosława Tyńca Wójta Gminy Łagiewniki 
i p. Elżbiety Bagińskiej zastępcy dyrekto-
ra Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i 
Sportu. Następnie rozpoczęła się część ar-
tystyczna, którą otworzył Przemysław Kojsa, 
charyzmatyczny pianista, członek chóru „A 
Capriccio” z Sobótki, utworem Scherzo h-
-moll Op.20 Fryderyka Chopina. Mogliśmy 
również usłyszeć utwory w wykonaniu dzie-
cięcego zespołu „Canzona Junior” Olesznej 
oraz zaprezentowane przez troje uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ła-
giewnikach. 

Jako trzeci wystąpił zespół śpiewaczy 
„Legato” z Sienic, a po prawie dwuletniej 
nieobecności znów miło było zobaczyć i 
usłyszeć chór „Canzona” z Olesznej.

Następnym punktem programu, w roc-
kowym klimacie, był występ dwuosobowego 
zespołu „BonfireSquad”, który zaprezento-
wał się w świątecznym utworze „Christmas 
time”. 

„Wisienką na torcie” był występ grupy 
wokalnej „A Capriccio” z Sobótki prowadzo-
nej przez dyrygenta Pana Wojciecha Ma-
gnuckiego.

Występ zakończyło wspólnie śpiewanie 
góralskiej kolędy „Kie owiecek” z udziałem 
występujących chórów.

Nad aranżacją, wykonaniem kolęd i pie-
śni świątecznych, czuwała Pani Paulina Pyc-
ki.

Po podsumowaniu części artystycznej 
przez Wójta Gminy nastąpił czas na po-
częstunek. Słodkości przygotowali chó-
rzyści z LEGATO wraz z dyrygentką.  
Po koniec spotkania wszyscy uczestnicy 
śpiewali polskie kolędy przy akompaniamen-
cie akordeonu.

Szósta edycja „Wspólnego Kolędowa-
nia” możliwa była dzięki wsparciu GOKBiS, 
chóru „Legato”, Rady Sołeckiej wsi Sienice 
oraz Katarzyny i Pawła Falkowskich z Ligoty 
Wielkiej.

Tadeusz Szot 
Zdjęcia Jacek Szkarłat i Paweł Kondrakiewicz 

VI „Wspólne Kolędowanie SIENICE 2022”
Po raz szósty w Sienicach 29 stycznia 2022 r. odbyło się  
„Wspólne Kolędowanie – SIENICE 2022”. 

W roku bieżącym 2022 łagiewnic-
ka społeczność obchodziła po raz 

pierwszy to święto w sposób bardzo doniosły. 
Przed mszą świętą w kościele pw. Św. Józefa 
wprowadzony został Orszak Trzech Króli a 
mszę św. uświetniał śpiew scholii parafialnej. 
Po mszy, którą sprawował proboszcz ksiądz 
kanonik Grzegorz Staniewski orszak wyru-
szył ulicami na scenę koncertową „Muszel-
ka” przy tamie.

Uczestnicy po wyjściu z kościoła otrzy-

mali korony oraz śpiewniki.
Spokojnie, majestatycznie przy słowach 

kolęd śpiewanych przez kolędników orszak 
kierował się na Muszelkę. Nasi młodzi ak-
torzy w pięknych i pomysłowych strojach 
zbliżali się do sceny, na której ustawiona 
była piękną dekoracją. Rozpoczął się montaż 
słowno-muzyczny o oddaniu hołdu narodzo-
nemu Dzieciątku przez Trzech Króli. Na za-
kończenie głos zabrała Wioleta Wawrzyniak 
dyrektorka GOKBiS, główna organizatorka 

Orszaku. Zaprosiła zebranych na gorące na-
poje i słodki bardzo wyszukany poczęstunek 
przygotowany przez Piekarnię Rodzinną TY-
NIEC. W tym miejscu należą się podzięko-
wania dla organizatorów: wspomnianemu już 
GOKBiS, Parafii pw. Św Józefa, Jarosławowi 
Tyńcowi Wójtowi Gminy Łagiewniki, Spółce 
ZUK, Piekarni Rodzinnej „Tyniec, wyjąt-
kowym uczniom i absolwentom ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewni-
kach oraz ich opiekunom. Pomimo trudnego 
czasu pandemii, mogliśmy w radosny sposób 
obchodzić Święto Trzech Króli.

Tadeusz Szot 

Orszak Trzech Króli w Łagiewnikach.
W dniu 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, 
czyli Epifanii. W Polsce nazywana jest świętem Trzech Króli. 
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W Turnieju Tenisa Stołowego wystarto-
wało 61 zawodników w 4 kategoriach wieko-
wych.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
w obu Turniejach otrzymali z rąk zastępcy 
wójta Gminy Łagiewniki, pana Jacka Mikusa 
puchary oraz medale. Turniej prowadził oraz 
sędziował Maciej Ciećwierz.

Klasyfikacja Turnieju Tenisa Stołowego
Szkoła Podstawowa – klasy 1-3 dziew-

częta
I miejsce Hanna Kuriata
II miejsce Emilia Brzeźna
III miejsce Zuzanna Ździebłowska
Szkoła Podstawowa – klasy 1-3 chłopcy
I miejsce Mateusz Załużny
II miejsce Franciszek Maracewicz

III miejsce Kacper Bednarski
Szkoła Podstawowa – klasy 4-6 dziew-

częta
I miejsce Wiktoria Kapłon
Szkoła Podstawowa – klasy 4-6 chłopcy
I miejsce Krzysztof Juraszek
II miejsce Kacper Mazur
III miejsce Antoni Wilkoszyński
Szkoła Podstawowa - klasy 7-8 dziew-

częta 
I miejsce Natalia Tyniec
II miejsce Amelia Stasiak
Szkoła Podstawowa – klasy 7-8 chłopcy
I miejsce Arkadiusz Kornecki
II miejsce Michał Rudnicki
III miejsce Paweł Pochyra
Grupa OPEN- Kobiety
I miejsce Weronika Jamińska

Grupa OPEN- mężczyźni
I miejsce Rafał Zajączkowski
II miejsce Arkadiusz Zawada
III miejsce Dominik Handzlik
MISTRZ WARCABOWY
Równolegle z Turniejem Tenisa Stoło-

wego odbył sią Turniej Warcabowy, podczas 
którego do rywalizacji przystąpiło 25 uczest-
ników. Poniżej podajemy wyniki.

Klasyfikacja Mistrz Warcabowy
Szkoła Podstawowa klasy 1-3
I miejsce Franciszek Maracewicz
II miejsce Piotr Adach
III miejsce Miłosz Biniek
IV miejsce Julia Szczecińska
Szkoła Podstawowa klasy 4-8
I miejsce Karol Palewicz
II miejsce Norbert Markiewicz
III miejsce Stanisław Kozyra
IV miejsce Jan Załęski

WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM I 
UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRA-
TULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ 
ORAZ ZAPRASZAMY ZA ROK!

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI
Tradycyjnie w czasie ferii zimowych 8 lutego 2022 r. tym razem 
gościnnie w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach im. Jana Paw-
ła II odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Łagiewniki p. Jarosława Tyńca oraz Turniej Warcabowy. 
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Wydarzenia w Przedszkolu Publicznym  
„Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach. 

Bal karnawałowy 
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, bardzo wyczeki-

wany. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć 
i radości. Tak też było w  przedszkolu „Na Akacjowym Wzgórzu” w dniu 10 
stycznia 2022 r.  

 Już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci prze-
brane były za  bohaterów z bajek, w salach przedszkolnych można było spo-
tkać wróżki, księżniczki, piratów, strażaków, policjantów, Spider-Mana, Bat-
mana, rozmaite zwierzaki, nie sposób było zliczyć   tych wszystkich   postaci. 
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Wystrój sal wprowadzał wszystkich 
w radosny nastrój i zachęcał  do zabawy, która przyniosła  wiele radości dzie-
ciom. Przedszkolaki świetnie bawiły się w rytm muzyki granej na żywo, z wiel-
ką ochotą uczestniczyły w tańcach, zabawach i konkursach prowadzonych 
przez Wodzireja. Uśmiech nie znikał z twarzy dzieci nawet pomimo chwilo-
wego zmęczenia.

_______________________________________________________________

Przedszkolaki na WOŚP
30 stycznia 2022 r. dzieci z Przedszkola „Na Akacjowym Wzgórzu” kolej-

ny raz wzięły udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.  Od lat biorą 
udział w tej pięknej, wzniosłej akcji. Pomagają, stają się wolontariuszami. Od 
najmłodszych lat zaszczepia się w sercach tych małych dzieci dobroć i chęć 
niesienia pomocy oraz czerpanie z tego radości. Przedszkolaki kwestowały po-
mimo panującej pandemii w przedszkolu wśród rówieśników, pośród rodziny. 

Dzieci wzięły udział w występach artystycznych z okazji „grania” Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej w GOKBiS w Łagiewnikach.

_______________________________________________________________

Podczas tegorocznych ferii dzieci w Przedszkolu „Na Akacjowym Wzgó-
rzu” nie wiedziały, co to nuda!

Zamieniliśmy się w Małych Odkrywców.
W pierwszym tygodniu odkrywaliśmy tajemnice wody w ramach progra-

mu „Mamo, tato, wolę wodę”. Podczas zajęć i  eksperymentów poznawali-
śmy właściwości wody, jej stany skupienia bawiąc się przy tym wyśmienicie. 
Sprawdzaliśmy co rozpuszcza się w wodzie, a co nie, czy szybciej rozpuścimy te 
same składniki w ciepłej czy zimnej wodzie, co pływa, a co tonie. Zrobiliśmy też 
sztuczną ulewę, aby przekonać się jakie materiały i przedmioty chłoną wodę, 
a które są na nią odporne i woda po nich spływa. Robiliśmy nawet doświadcze-
nie z kolorowymi cukiereczkami, z których w połączeniu z wodą wyszły piękne, 
kolorowe smugi. Budowaliśmy koryto rzeki przy użyciu piasku i innych mate-
riałów – klocków, plastikowych nakrętek, kamieni, patyków. Zdobyliśmy pod-
czas tego tygodnia mnóstwo ciekawych i ważnych informacji na temat wody. 
To był tydzień pełen wrażeń.

W  drugim tygodniu przenieśliśmy się w  dawne, prehistoryczne czasy. 
Codziennie poznawaliśmy świat, w którym żyły dinozaury. Oglądaliśmy albu-
my i ilustracje przedstawiające dinozaury, roślinność i zjawiska, w których już 
nie możemy zobaczyć na własne oczy. Poznaliśmy nazwy dinozaurów – nie-
które są naprawdę trudne do wypowiedzenia i zapamiętania. Zobaczyliśmy jak 
wyglądały i że żyły zarówno na lądzie, jak i w wodzie i w powietrzu. Rozpozna-
waliśmy, które z nich były mięsożerne, a które wolały jeść rośliny. Dowiedzie-
liśmy się jak powstała sól i węgiel. Robiliśmy eksperyment z wybuchającym 
wulkanem – jego lawa była kolorowa i całe doświadczenie było dla nas bardzo 
ekscytujące! Poznaliśmy też interesujący zawód, który nosi nazwę archeolog. 
To  są tacy ludzie, którzy  szukają, odkopują i  badają ślady przeszłości i  dzię-
ki nim wiemy o tym, jak żyły dinozaury i  jak wyglądał wtedy świat. Tydzień 
w prehistorycznych czasach był fascynujący i zagadkowy – warto było się tam 
wybrać.

_______________________________________________________________
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Dzieciaki Mleczaki
W dniach 14-18 lutego 2022 r. dzieci z przedszkola za sprawą działań w re-

alizowanym Projekcie Polskiej Izby Mleka zamieniły się w „Dzieciaki Mlecza-
ki”.

Podczas tego tygodnia dzieci dowiedziały się:
•	 skąd bierze się mleko w sklepie;
•	 jakie produkty powstają z mleka;
•	 jak ważne jest spożywanie nabiału i w jakich ilościach powinny go spożywać 

każdego dnia – przypominały sobie jak wygląda piramida żywienia;
•	 nauczyły się rozróżniać produkty mleczne spośród produktów spożywczych;
•	 nauczyły się robić pyszne i zdrowe potrawy z nabiału – jogurty smakowe, 

twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem, koktajle mleczno-owocowe;
•	 poznawały wszystkimi zmysłami smakołyki z  mleka – za  pomocą dotyku, 

węchu, smaku i wzroku;
•	 ćwiczyły swoje umiejętności manualne podczas wykonywania zadań w „Mlecznym Zeszycie”.

Dzieci bardzo angażowały się w samodzielne przygotowanie posiłków z nabiału, sprawiało im to mnóstwo przyjemności i radości. Chętnie 
realizowały zadania, poznając znaczenie spożywania nabiału. Uważamy i mamy nadzieję, że wiadomości, które dzieci zdobyły podczas realizacji 
projektu są bardzo wartościowe, potrzebne i zostaną z nimi na długo.

Informacje ze Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

W piątek 14 stycznia uczniowie z klas 3a, 4a i 5a wybrali się na narty do 
Lądka Zdrój w ramach realizacji projektu „Narty dzieciom”. Po wypożyczeniu 
sprzętu, uczniowie wspólnie z instruktorami i opiekunami udali się na stok. 
Dzieci, które jeszcze nie miały okazji jeździć na nartach, pod okiem instruk-
torów zaczęły swoją przygodę narciarską na małym stoku, natomiast pozostali 
szlifowali swoje umiejętności na dłuższej i bardziej stromej górce. Początki nie 
dla wszystkich były łatwe, ale po kilku czy kilkunastu zjazdach wszyscy sobie 
doskonale radzili. Pierwsze narciarskie szlify zostały zdobyte!!!

Po zakończonej aktywności wszyscy ze smakiem zajadaliśmy się pysznymi 
naleśnikami.

Teraz nie pozostaje nam nic innego jak kontynuować rozpoczętą z „białym 
szaleństwem” przygodę. A, że się tak stanie nie mamy wątpliwości. 

_______________________________________________________________

Jak odwiedza naszą szkołę aspirant Wojciech Kosko z Posterunku Policji w 
Łagiewnikach zawsze dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy Tak było i tym 
razem Podczas spotkania z panem policjantem wszystkie klasy dowiedziały 
się jak bezpiecznie spędzać ferie zimowe (w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 
Zimowe 2022”) zaś uczniom klas starszych dodatkowo pan policjant przypo-
mniał jak być bezpiecznym w sieci. Rozmowy przebiegły w miłej atmosferze a 
uczniowie zainteresowani tematami zadawali mnóstwo pytań. Dziękujemy za 
odwiedziny i ciekawe pogadanki. 

_______________________________________________________________

„To nie gwoździe Cię przybiły lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili 
lecz mój grzech...” 

11 marca uczniowie Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II wraz z parafialną 
scholą przygotowali Drogę Krzyżową pełną symboli. Przyglądając się rekwi-
zytom i symbolom takim jak sznur, krzyż, gwóźdź, drzewo, bicz, kubek wody, 
chusta czy grób, towarzyszyliśmy Panu Jezusowi w drodze na Golgotę. Jezus 
zaprasza każdego z nas, abyśmy podjęli swój krzyż i ruszyli do najowocniejszego 
przeżycia Wielkiego Postu. 

_______________________________________________________________

W szkole została zorganizowana zbiórka „Pomoc dla Ukrainy”.
Zebrano wiele bardzo potrzebnych dla uchodźców rzeczy i produktów.
Serdecznie Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę Pomoc dla Ukrainy. 
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To jest wyjątkowy dzień. Z jednej stro-
ny stanowi refleksyjną lekcję historii z 

drugiej natomiast pozwala przypomnieć nie-
licznym już kresowiakom, ich dzieciom, wnu-
kom o kresowych korzeniach kultywować 
wartości i tradycje przywiezione z dawnych 
swoich stron na łagiewnicką ziemię. Pozna-
jemy najczęściej bardzo małe historie kreso-
wych kultur, na które składają się opowieści, 
zwyczaje, język, kuchnia, stroje, poezja oraz 
pieśni, piosenki i przyśpiewki. Trzeci rok z 
rzędu „Kresowe Spotkania” ogranicza Co-
vid-19. Tak było i w tym roku. Uroczystości 
rozpoczęła msza święta w kościele pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej, którą sprawował 
ks. bp Adam Bałabuch wraz z proboszczem 
ks. Grzegorzem Staniewskim. Przy ołtarzu 
honorowe miejsca zajęły poczty sztandaro-
we: Gminy Łagiewniki, Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka z Olesz-
nej, OSP Jaźwina, Hufca ZHP im. Synów 
Pułku w Łagiewnikach oraz Kombatantów 
Gminy Łagiewniki. Po mszy pod Pomnikiem 
Kresowiaków kwiaty złożyły władze gminy na 
czele z Jarosławem Tyńcem Wójtem Gminy 
Łagiewniki, zaproszeni goście na czele z Eu-
roposeł Panią Anną Zalewską. Wójt i księża 
złożyli również kwiaty na grobie ks. Bogdana 
Czemplika, współorganizatora pierwszych 
Dni Kresowiaka w Łagiewnikach. 

Dalsze obchody pod hasłem „Zaśpiewaj-
my o kresach” odbyły się w sali GOKBiS. 
Była to muzyczna podróż, podczas której 
mogliśmy usłyszeliśmy pieśni i piosenki kre-
sowe. Tradycyjnie już uroczystości rozpoczął 
Komendant ZHP hm. Ryszard Gacek wpro-
wadzeniem pocztów sztandarowych na sce-
nę i odśpiewaniu przez zebranych Mazurka 
Dąbrowskiego. Wójt Jarosław Tyniec w swo-
im przemówieniu przedstawił losy i historię 
kresowiaków. Z wielką uwagą zgromadzeni 
wysłuchali wspomnień Pani Adeli Trochym 
z Sokolnik, która w rozmowie z Wójtem Ja-
rosławem Tyńcem wspominała swoją historię 
na kresach i pierwsze lata w nowym miejscu 
zamieszkania. Występy artystyczne rozpo-

częły młodzi artyści z Przedszkola „Na Aka-
cjowym Wzgórzu”. Panie prowadzące kółko 
taneczne Monika Czwartacka i  Barbara 
Ciećwierz przygotowały występ artystycz-
ny. Dzieci zaprezentowały taniec „Klepany” 
oraz „Polkę”.

Następnie pod kierunkiem Pani Pauliny 
Pycka wystąpiły chóry „Legato” z Sienic i 
„Canzona” z Olesznej, które wykonały pio-
senki kresowe. Niespodzianką był występ 
Pani Leonardy Zarzyckiej z Mniowic, która 
zaśpiewał pieśni kresowe ze swoich młodych 
lat. Chwilą ciszy uczczono pamięć Pani Tere-
sy Bańkowskiej-Jendras znanej łagiewnickiej 
kresowianki, która zmarła w styczniu br. Na 
koniec mogliśmy obejrzeć na ekranie krótki 

wspomnieniowy materiał filmowy przygoto-
wany przez Panie Joannę Kwiędacz i Ewelinę 
Milewską z Dnia Kresowiaka w latach 2002 
– 2021. Należą się serdeczne podziękowa-
nia darczyńcom oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację tej pięknej 
uroczystości a szczególności pracownikom 
GOKBiS za organizację i piękną dekorację. 
Dziękujemy! 

XXI Dzień Kresowiaka w Łagiewnikach
20 lutego 2022 r. mogliśmy świętować XXI Dzień Kresowiaka  
w Łagiewnikach. 


