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Po wejściu do budynku 
szkoły gości witała mło-
dzież szkolna z dyrektor 

Mariolą Początek i wójtem 
Januszem Szpotem. W  ko-
rytarzach prowadzących na 
miejsce spotkania na tablicach 
widniały kolorowe karty z pre-
zentacją ponad 60 sportowców. 
Po wejściu na halę sportową po 
lewej jej stronie przygotowano 
miejsca dla gości, po prawej 
była młodzież szkolna, a po 
środku hali pięknie przygoto-
wano miejsce dla prowadzą-

cych uroczystość i występują-
cych gości. 

Tyle sław 
Z zaproszenia skorzystal i 
i przybyli następujący sportow-
cy:  Halina Aszkiełowicz-Woj-
no, Wojciech Bartnik, Alek-
sandra Błoch, Jacek Bocian, 
Jacek Bodyk, Paulina Brzeźna
-Bentkowska, Jan Brzeźny, Jan 
Cych, Jan Faltyn, Kazimierz 
Frelkiewicz, Jacek Jaracz, 
Halina Jark iewicz-Widun, 
Marcin Jędrusiński, Mariusz 

Jędra, Ireneusz Kłos, Dawid 
Kupczyk, Marcin Marciszyn, 
Renata Mauer-Różańska, Ka-
zimierz Naskręcki, Ryszard 
Podlas, Leszek Skowroński, 
Antoni Tołkaczewski, Mieczy-
sław Łopatka, Tadeusz Roz-

wadowski. Kolejnym punktem 
spotkania było odegranie hym-
nu olimpijskiego. W sposób 
mistrzowski hymn na f lecie 
wykonała uczennica szkoły 
Zuzanna Kwiędacz. Do sali 
została wniesiona f laga olim-

pijska a wciągnęła ją na hono-
rowe miejsce olimpijka Renata 
Mauer-Różańska. Oficjalnie 
spotkanie otworzyli dyrektor 
szkoły i wójt gminy Łagiew-
niki.  Nastąpiła prezentacja 
uczestniczących w spotkaniu 
sportowców. Każdy z przed-
stawianych sportowców złożył 
swój podpis na fladze Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego. Po 
złożeniu podpisów i prezentacji 
sportowcy wraz z zaproszony-
mi  gośćmi stanęli do pamiąt-
kowego wspólnego zdjęcia. 

Honory dla pedagogów 
Regionalna Rada Olimpijska 
we Wrocławiu wyróżniła dwo-
je nauczycieli z naszej szkoły 
za wkład w rozwijanie sportu 
wśród dzieci i młodzieży  Ma-
rię Rałowską i Andrzeja Rud-
nickiego. Odznaczenia wręczył 
prezes Mieczysław Łopatka. Po 
wręczeniu odznaczeń, młodzież 
wniosła na salę 5 kół olimpij-
skich i płomień olimpijski. Koła 
zostały zamieszczone na ścianie 
za gośćmi. 

Czytaj dalej na str 2-3

Olimpijczycy 
wspólnie z młodzieżą
 XXIII Spotkanie Dolnośląskich Olimpijczyków zorganizowano 19 listopada w Hali Sportowej 
Zespołu Szkół Samorządowych w Łagiewnikach. 

Radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
pełnych ciepła i rodzinnej atmosfery
oraz wytrwałości w dążeniu do celów  
w nadchodzącym Nowym Roku 2017

składają
Wójt Gminy Łagiewniki Janusz Szpot  

i Przewodniczący Rady Gminy Paweł Kondrakiewicz

Po złożeniu podpisów i prezentacji 
sportowcy wraz z zaproszonymi  
gośćmi stanęli do pamiątkowego 
wspólnego zdjęcia 
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28 października był 
szczególnym dniem dla 
uczniów klasy I w Szkole 
Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Jaźwinie, 
gdzie odbyło się uroczy-
ste Pasowanie na ucznia.

Dzieci na początku od-
wiedziły krainę Smerfów, 
w której zaprezentowały swo-
je umiejętności recytatorskie 
i wokalne. Wspierane przez 
wychowawczynię Małgorzatę 
Wiśniewską i Papę Smerfa, 
świetnie poradziły sobie z roz-
wiązaniem zadań związanych 
z czytaniem oraz wykazały 
się wiedzą dotyczącą naszej 
ojczyzny i znajomością zasad, 
które ułatwiają prawidłowe 

funkcjonowanie w grupie ró-
wieśniczej. Tym samym udo-
wodnili, że są gotowe do zło-
żenia ślubowania.

Pasowanie na ucznia wiel-
kim ołówkiem przez dyrektor 
Barbarę Dorużyńską było tego 
potwierdzeniem i przyjęciem 

ich do braci uczniowskiej na-
szej szkoły. Ukoronowaniem 
aktu pasowania było wrę-
czenie pamiątkowych dyplo-
mów oraz bogatych rożków 
obfitości, które przygotowali 
rodzice. Uśmiechnięci pierw-
szoklasiści przyjęli życzenia 
i prezenty od kolegów z klasy 
II i III oraz oddziału przed-
szkolnego. Na zakończenie 
wszyscy miło spędzili czas 
przy muzyce i słodkim poczę-
stunku przygotowanym przez 
rodziców. Rodzicom gratulu-
jemy tak wspaniałych pociech, 
a pierwszakom życzymy wie-
lu sukcesów w murach naszej 
szkoły.

Małgorzata Wiśniewska

W tym europejskim 
projekcie, realizo-
wanym w ramach 

programu Erasmus+, brała 
udział 9.osobowa delegacja 
młodzieży w wieku 12-17 lat 
z Łagiewnik wraz z opiekunką 
Panią Renatą Żygadło. O swo-
ich przeżyciach i doświadcze-
niach opowiedział nam jeden  
z uczestników wyjazdu.

W d n iach 23.paźd z ie r-
nika-2.listopada w ramach 
prog ramu Erasmus+ w y-
jecha l i śmy na spot ka n ie 
młodzieżowe do Niemiec. 
Uczyliśmy się, zawieraliśmy 
nowe znajomości, zwiedza-
liśmy miasta, poznawaliśmy 
inne kultury. Nie zabrakło 
również gier integracyjnych. 
Zwiedziliśmy Berlin – stolicę 
Niemiec, a w nim Parlament, 
Bellevue (mieszkanie pre-

zydenta), Reichstag, Bramę 
Brandenburską, Mur Berliń-
ski,  Gedachtniskirche oraz 
przespacerowaliśmy się wo-
kół Alexanderplatz. Byliśmy 
też w centrum Magdeburga, 
gdzie mogliśmy przyjrzeć się 
z bliska Zielonej Cetadeli oraz 
Katedrze Świętego Mauryce-
go i Świętej Katarzyny znanej 
jako „Magdeburger Dom”. 
Fantastyczna była gra tereno-
wa - każde kolejne zadanie 
zamieszczone na mapie  wpra-
wiało nas w pełen entuzjazm 
i zaciekawienie! Byliśmy tak-
że w Lipsku, gdzie mieliśmy 
okazję zobaczyć  pomnik upa-
miętniający ofiary UPA – jest 
on poświęcony 36. mieszkań-
com miejscowości, osobom, 
które straciły życie w obronie 
swoich zagród. Miało to miej-
sce 21.maja 1944 roku podczas 

akcji sotni UPA wymierzonej 
przeciwko ludności polskiej. 
Ten ogromny głaz, a obok 
prosty, metalowy krzyż bar-
dzo przejął mnie swą historią. 
A na samym Internationale Ju-
gendbegegnung „Borderline”? 
Uczyliśmy się na wybranych 
przez nas warsztatach – do 
wyboru były zajęcia dot. bu-
dowy bloga, filmu, fotografii 
i tańca. Każde z nich ofero-
wało rozwijanie i kształcenie 
się w określonym kierunku. Ja 
wybrałem warsztaty filmowe 
podczas których mogłem się 
wcielić w rolę aktora, reżyse-
ra, operatora kamery, światła 
bądź montera filmu. Wieczory 
też były pełne wrażeń od tych 
kulturowych, halloween’owe-
go po czas spędzony na de-
gustacji tradycyjnych naro-
dowych dań przygotowanych 

przez wszystkich uczestników 
projektu. 

Pobyt w Niemczech był dla 
mnie pełen niesamowitych 
doświadczeń. Dzięki możli-
wości wyjazdu rozwinąłem 
znajomość języka angielskie-
go oraz niemieckiego.  Pozna-
łem kulturę Niemiec, Węgier, 
Czech oraz Turcji, poszerzy-
łem grono znajomych z innych 
krajów. 

Bardzo dziękuję w imieniu 
całej grupy Dyrektorce Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Biblio-
tek i Sportu w Łagiewnikach 
Pani Izabeli Beno, koordy-
natorce wyjazdu Pani Iwonie 
Wochnik oraz opiekunce gru-
py Pani Renacie  Żygadło za 
przeżycie wspaniałych chwil, 
k tóre na długo pozostaną 
w naszej pamięci. 

Oskar Krawczyk

Pasowanie na ucznia w szkole podstawowej w Jaźwinie

Internationale Jugendbegegnung „Borderline”, 
czyli spotkanie młodzieżowe w Magdeburgu

W tym roku po raz pierwszy Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Ła-
giewnikach był współorganizatorem wyjazdu na spotkanie młodzieżowe In-
ternationale Jugendbegegnung „Borderline”, które odbyło się na przełomie 
października i listopada 2016 roku w Magdeburgu – stolicy kraju związkowego 
Saksonia-Anhalt. 

Po części oficjalnej przed-
szkolna i szkolna młodzież 
zajęła honorowe miejsce w 

centralnym miejscu hali. Roz-
poczęły tańcem „słodziaki” z 
Przedszkola „Na Akacjowym 
Wzgórzu” w Łagiewnikach. 
Następnym punktem był pokaz 
zawodów lekkoatletycznych w 
wykonaniu młodych szkolnych 
sportowców. Taneczny przeryw-
nik w sportowych zawodach za-
prezentowały gimnazjalistki w 
„Tańcu Kowbojskim”. Popisowy 
pokaz gry w kosza widzieliśmy 
w meczu w wykonaniu dziewcząt 
i chłopców uczniów szkoły. Po 
meczach podziwialiśmy jeszcze 
występy dwóch grup tanecznych. 

Na zakończenie spotkania 
prezes Regionalnej Rady Olim-
pijskiej we Wrocławiu Mieczy-
sław Łopatka wraz z Renatą 
Mauer-Różańską i Haliną Asz-
kiełowicz-Wojno przekazali pod-
pisaną flagę Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego dla wójta gminy 
Łagiewniki Janusza Szpota. 

Ostatnim punktem spotkania 
było zaproszenie do szkolnej auli 
na wspólny poczęstunek. 

Mamy się czym chwalić 
Kanapki i prezentowane na pół-
miskach potrawy wyglądały 
tak świetnie, że przykro było 
naruszyć ich pierwotny wy-
gląd. Spotkanie przygotowane 
i prowadzone wzorowo. Należą 
się wielkie podziękowania dla 
naszej młodzieży, nauczycieli 
i wszystkich osób związanych 
z organizacją spotkania. Zapro-
szeni sportowcy nie mogli się 
nadziwić, jak w takiej niedużej, 
bo liczącej niespełna 7,5 tys. 
mieszkańców mogło powstać 
tyle wspaniałych obiektów spor-
towych. My, mieszkańcy gmi-
ny Łagiewniki mamy się czym 
chwalić przed innymi. Oby 
obiekty i duch sportowy służyły 
do rozwijania sportu i pielęgno-
wania zdrowia naszej dorodne 
i wspaniałej młodzieży. 

Tadeusz Szot

Spotka nie 
Olimpij czyków

Ireneusz Kłos, Dawid Kup-
czyk, Renata Mauer-Różańska, 
Kazimierz Naskręcki, Wojciech 
Bartnik, Jacek Bocian, Mariusz 
Dendra i Mieczysław Łopatka, 
to tylko część naszych wybit-
nych sportowców, którzy wzięli 
udział w spotkaniu. 

Mieczysław Łopatka – prezes 
Regionalnej Rady Olimpijskiej 

stwierdził w rozmowie z naszą 
redakcją, że są to bardzo miłe 
chwile, kiedy mogą spotkać się 
z młodzieżą. Zapytany o pro-
blem dopingu we współczesnym 
sporcie powiedział zdecydowa-
nie, że tam gdzie w grę wchodzą 
duże pieniądze, tam pojawia się 
problem dopingu, nawet u nas. 
Wyraził jednak nadzieję, że 
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8 listopada Szkoła Podsta-
wowa w Jaźwinie już po 
raz szósty wzięła udział 
w ogólnopolskiej akcji 
edukacyjnej pod hasłem 
„Śniadanie daje moc”. 

Jej organizatorem jest Part-
nerstwo dla zdrowia – wyjąt-
kowa koalicja firm takich jak: 
Danone, Lubella, Biedronka 
oraz Instytut Matki i Dziecka. 
Data akcji 8 listopada nie zo-
stała wybrana przypadkowo 
– od 2007 roku dzień ten jest 
nazywany w Europie Dniem 
Zdrowego jedzenia i gotowa-
nia. Hasło akcji również nie 
jest przypadkowe: bowiem 
pierwsza zasada zdrowego 
odżywiania brzmi „Do szko-
ły wychodź po śniadaniu i ze 
śniadaniem”.

Akcję poprzedziły zajęcia, 
które zostały przeprowadzone 
przez wychowawców i nauczy-
cieli we wszystkich klasach. 
Ich celem było uświadomienie 
dzieciom jak ważnymi posił-
kami są pierwsze i drugie śnia-
danie oraz co należy jeść, aby 
mieć siłę, energię do nauki, za-
bawy, zachować zdrowie ciała 
i umysłu. Uczniowie w ramach 
zajęć wykonywali prace pla-

styczne o tematyce prozdro-
wotnej, analizowali zasady 
odżywiania oraz rozmawiali 
o znaczeniu zdrowotnym wa-
rzyw i owoców. 

Akcja „Śniadanie daje moc” 
polegała na zorganizowaniu  
wspólnego śniadania dla całej 
społeczności szkolnej. W tym 
celu wszystkie klasy wraz ze 
swoimi wychowawcami, przy 
współudziale rodziców, przy-
gotowały zdrowe potrawy, pre-
zentując je w swojej KRAINIE.

I tak pojawiły się:
•  Kraina owoców – zaprojek-

towana przez Oddział Przed-
szkolny;

•  Kraina warzyw w kolorze 
słońca – przygotowana przez 
klasę I;

•  Kraina zielonych warzyw – 
zaaranżowana przez klasę II;

•  Kraina czerwonych warzyw 
– zaprojektowana przez klasę 
III;

•  Kraina kolorowych kana-
pek – przygotowana przez 
klasę IV;

•  Kraina zdrowych sałatek – 
stworzona przez klasę V i VI. 
W poszczególnych KRA-

INACH przygotowano kolo-
rowe dekoracje, a na pięknie 

nakrytych stołach zaprezento-
wano zdrowe potrawy bogate 
w witaminy, sole mineralne 
i wartościowe składniki od-
żywcze. Gospodarze serdecz-
nie witali gości, informowali 
o znaczeniu zdrowotnym przy-
gotowanych potraw i zachęcali 
do ich spożywania. 

Wędrówka po krainach po-
przedzona została inscenizacją 
prozdrowotną przygotowaną 
przez klasy IV, V i VI, pod ty-
tułem: „Witaminki dla księż-
niczki Marcelinki”. Główna 
bohaterka, Marcelinka, zwo-
lenniczka słodyczy, przekona-
ła się dotkliwie o konsekwen-
cjach nieprzestrzegania zasad 
prawidłowego odżywiania. 
Dopiero rady księcia Witamin-
ka, zachęcające do jedzenia 
zdrowych potraw, zawierają-
cych głównie owoce i warzy-
wa, pomogły zmienić złe na-
wyki żywieniowe księżniczki. 
Przedstawienie bardzo podoba-
ło się dzieciom, rodzicom i pra-
cownikom szkoły. Uczniowie 
z entuzjazmem włączyli się 
w ideę propagowania zasad 
zdrowego żywienia, doskonale 
się przy tym bawiąc.

Bożena Gierczak

Akcja „Śniadanie daje moc” 

Spotka nie 
Olimpij czyków

Komitet Olimpijski wraz z Ko-
misją Do Zwalczania Dopingu 
skutecznie będą z tym walczyć.

Dyrektor Zespołu Szkół 
Samorządowych Mariola Po-
czątek, stwierdziła: – Jest to 
niezwykle ważne wydarzenie 
w życiu szkoły i jej sportowego 
rozwoju. W szkole funkcjonuje 
6 oddziałów sportowych, a naj-

zdolniejsi uczniowie są wyróż-
niani stypendiami sportowymi. 
Takie spotkania są bezcenne 
a dla placówki to ogromny pre-
stiż.

Andrzej Rudnicki, nauczy-
ciel wychowania fizycznego, 
szef Gminnego i Szkolnego 
Związku Sportowego, został 
odznaczony pamiątkowym 

medalem: – W takim towarzy-
stwie to ogromne wyróżnienie. 
Staram się w naszej miejscowo-
ści utrwalać wartości fair play 
i przekonywać młodzież do 
sportu. Myślę, że praca z mło-
dzieżą od podstaw może za-
ważyć na ich postawie w życiu 
dorosłym - powiedział pedagog.
Jarosław Dąbrowski, Doba.pl

Kolejny raz wznosimy 
nasz wzrok na Orła Białe-
go i Biało-Czerwoną Fla-
gę, aby wspomnieć tych, 
którzy walczyli o naszą 
wolność. O niepodległą 
Polskę! 11 listopada jest 
dniem, w którym wspomi-
namy, ale przede wszyst-
kim jest dniem, w którym 
świętujemy i radujemy się 
ze zwycięstwa, z odzyska-
nia Polski – Naszej Ojczy-
zny, Naszego Kraju.

Gminne Obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości tra-
dycyjnie rozpoczęła Msza św. 
za ojczyznę, która odbyła się 
w kościele p.w. św. Józefa Oblu-
bieńca NMP w Łagiewnikach. 
Została ona odprawiona przez 
proboszcza parafii – ks. Grze-
gorza Staniewskiego. Po jej za-
kończeniu, Komendant Hufca 
im. Synów Pułku w Łagiew-
nikach hm. Ryszard Gacek, 
poprowadził Apel Poległych. 
Pod pomnikiem Pamięci Naro-
dowej w Łagiewnikach kwiaty 
i wieńce złożyli Wójt Gminy 
Łagiewniki wraz z Przewod-
niczącym Rady Gminy, Radny 
Powiatu Dzierżoniowskiego, 
dyrektorzy jednostek gminnych 
oraz mieszkańcy. Części oficjal-
nej Uroczystości towarzyszyły 
Poczty Sztandarowe Szkół, 
ZHP, Związku Kombatantów 
oraz Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Łagiewnik i Sienic.

Część artystyczną, zaprezen-
towaną w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Bibliotek i Sportu 
w Łagiewnikach, stworzyły 
dwa uzupełniające się wystę-
py. Pierwszy, wyrażający na-
szą radość wynikającą z faktu, 
że możemy cieszyć się życiem 
w wolnej Polsce Ojczyźnie, 
w której mamy własne prawa. 
Aktorami tej części były dzieci 
z Przedszkola „Na Akacjowym 
Wzgórzu” w Łagiewnikach. Ich 
prezentacje muzyczno-taneczne 
były energetyczne i optymi-
styczne, co znalazło pozytywny 
odbiór wśród widzów.  Druga 
część występów, przygotowa-
na przez nauczycieli Gimna-
zjum Alinę Kowalską oraz 
Beatę i Leszka Sobczyńskich 

zaprezentowana została przez 
uczennice i uczniów Zespołu 
Szkół Samorządowych w Ła-
giewnikach oraz Chór „Can-
zona” z Olesznej. Skłaniała ona 
do refleksji nad historią naszego 
kraju, naszych rodaków, którzy 
walczyli z niezwykłą determi-
nacją o nasz Język, naszą Kul-
turę, naszą Wolność. Po jego 
zakończeniu zaprezentowane 
zostały dwie pieśni, które uzy-
skały nagrody w szkolnym 
konkursie pieśni patriotycznej. 
Wykonawcami byli uczniowie 
klasy IIb oraz IIIa.
Gminne Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości zakoń-
czył podziękowaniami Wójt 
Gminy Łagiewniki – Janusz 
Szpot.  

11 listopada 2016  
w Łagiewnikach
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Ogólnopolski Dzień Seniora 
w tym roku postanowiono 
obchodzić również w naszej 
gminie. 

W piątek 2 grudnia na senio-
rów czekała pięknie udekorowana 
i przygotowana sala widowiskowa 
w łagiewnickim Ośrodku Kultury. 
Pracownicy GOKBiS włoży-
li sporo trudu, aby impreza 
mogła się odbyć. Na sto-
łach kawa, herbata, ciastka 
i owoce. Za stołami no wła-
śnie, co za stołami? Ano 
puste krzesła. Może nie 
wszystkie, bo przy kilku 
stolikach siedziało trochę 
gości. 

„Niespodzianka” dla se-
niorów stroiła głosy i szy-
kowała się do występów. Ale 
zanim rozpoczęły się występy, 
dyrektorka Domu Kultury Izabe-
la Beno przekazała piękny obraz 

Szeged, Szentendre, Budapeszt…,  
czyli z erasmus+ u naszych węgierskich przyjaciół

świętowaliśmy ze śpiewem na ustach

W d n i a c h  1 6 -
23.10.2016, ośmio-
osobowa delegacja 

uczniów i nauczycieli klas I-III 
gimnazjum spędziła cudowny 
czas poznając kulturę, życie 
codzienne, zwiedzając najpięk-
niejsze zakątki południowych 
Węgier. Przeczytajcie, jak swo-
je przeżycia opisują uczennice 
Paulina, Anita, Klaudia i Zu-
zanna.

d d d
„Podczas pobytu na Węgrzech 
było bardzo ciekawie. Ośmio-
godzinna jazda busem zakoń-
czyła się w Ruzsa na szkolnym 
parkingu, gdzie czekały nas ro-
dziny, z którymi pojechaliśmy 
do domów. Wtedy zaczęła się 
nasza przygoda: miałyśmy oka-
zję uczestniczyć w lekcjach w 
węgierskiej szkole, wzięłyśmy 
udział w comiesięcznym Green 
Monday – zielonym poniedział-
ku, zwiedziłyśmy piękne mia-
sto Szeged, pojechałyśmy na 
wycieczkę rowerową, jadłyśmy 
prawdziwy węgierski gulasz a 
nawet… dekorowałyśmy pier-
niki! Weekend spędziłyśmy z 

naszymi nauczycielami w Bu-
dapeszcie – nigdy nie zapomnę 
tego niezwykłego wieczornego 
spaceru ulicami rozświetlonej 
węgierskiej stolicy! Wrażenie 
zrobił na mnie budynek par-
lamentu, Twierdza Rybaka 
zachwyciła bielą swych baszt, 
wjazd na górę zamkową też 
był niezwykłym przeżyciem. 
Bardzo się cieszę, że mogłam 
wziąć udział w tym wyjeździe! 
Poznałam wspaniałych ludzi, 
miałam okazję poćwiczyć swój 
język angielski, na pewno jesz-
cze kiedyś powrócę na Węgry!”

Paulina Chincińska, klasa Ib

d d d
„Tygodniowy wyjazd na Węgry 
z projektu Erasmus+ zapamię-
tam do końca życia. Otrzyma-
łam możliwość doskonalenia 
mojego języka angielskiego 
poprzez pobyt u jednej z wę-
gierskich rodzin. Szczególnie 
miło będę wspominała Ad-
rienn, u której mieszkałam. 
Nawiązałam nowe znajomości 
z rówieśnikami z innych kra-
jów, ale także z uczniami szko-

ły w Ruzsy, którzy zafundowa-
li nam świetną zabawę przez 
cały tydzień. Bardzo ciepło 
nas powitali i zadbali o cieka-
we zajęcia dla nas. Poznałam 
tradycyjne węgierskie dania, 
ich kulturę i obyczaje. Najbar-
dziej spodobało mi się dekoro-
wanie pierniczków i wycinanie 
dyni.  Uważam, że Erasmus+ 
to świetny projekt, dzięki któ-
remu można wzbogacić swoją 
wiedzę o innych krajach i po-
trenować język angielski. Pole-
cam wszystkim wzięcie udziału 
w takiego typu projektach oraz 
serdecznie dziękuję opiekunom 
za rewelacyjny wyjazd!”

Klaudia Marcinkowska,  
klasa IIIb

d d d
„Po raz pierwszy w życiu wzię-
łam udział w projekcie między-
narodowym, jakim jest Era-
smus +, było to niezapomniane 
doświadczenie. Przez tydzień 
mieliśmy okazję poznać kulturę 
węgierską, która zdecydowanie 
różni się od naszej, oraz zwie-
dzić piękny Budapeszt. Dzięki 

temu wyjazdowi mogłam ćwi-
czyć język angielski nie tylko 
z goszczącą mnie rodziną, ale 
również z obcymi ludzi, przez 
co nabrałam pewności siebie w 
komunikacji w obcym języku. 
Podczas naszego pobytu na 
Węgrzech zwiedziliśmy ma-
lownicze miejsca takie jak mia-
steczko Szeged oraz mogliśmy 
spróbować tamtejszych trady-
cyjnych dań. Miło wspominam 
również wszystkim nauczycie-
li i uczniów, którzy okazali się 
bardzo mili oraz towarzyscy. 
Najlepiej będę wspominać 
weekend w stolicy Węgier, 
dowiedziałam się wielu cieka-
wych rzeczach o tym mieście. 
Jestem naprawdę szczęśliwa, że 
zdecydowałam się wziąć udział 

w tym projekcie.” 
Anita Warchoł, klasa IIIa 

d d d
„Pierwszego dnia, gdy doje-
chaliśmy do rodziny, a była to 
niedziela, zapoznawaliśmy się 
i staraliśmy się dobrze ze sobą 
porozumiewać. Drugi dzień 
też był bardzo udany – poszli-
śmy do szkoły rysowaliśmy i 
rozwiązywaliśmy zagadki. Po 
obiedzie mieliśmy gry i zabawy 
w szkole- były one wspaniałe. 
Gdy wróciłyśmy ze szkoły, 
odpoczęłyśmy i poszłyśmy na 
zumbę. We wtorek wstałyśmy 
rano i poszłyśmy do szkoły, 
gdzie miałyśmy gry i zabawy 
oraz robiłyśmy motyle tech-
niką orgiami. Ten dzień też 

był bardzo udany. W środę był 
,,Green Day’’ Chodziłyśmy w 
zielonych koszulkach i w ten 
dzień jedliśmy tylko warzy-
wa. Po szkole pojechałyśmy 
na basen. Było fantastycznie, 
dużo zjeżdżalni i świetnej za-
bawy! Kolejny dzień, a był to 
czwartek, miałyśmy wyjazd 
do Szeged; jeździłyśmy rowe-
rami i miałyśmy imprezę poże-
gnalną z rodzicami, uczniami, 
nauczycielami. Impreza była 
super! Każdy dobrze się bawił. 
W piątek rano pożegnałam się 
z rodziną i wyjechałyśmy do 
Szentendre, zwiedzałyśmy 
miasto i uczyłyśmy się, jak się 
zrobić prawdziwy węgierski 
gulasz. Był on bardzo, bardzo 
dobry. Wieczorem zwiedzały-
śmy Budapeszt – bardzo pięk-
ny o tej porze dnia. W sobotę 
od rana zwiedzałyśmy stolicę. 
Jeździłyśmy też górską kolejką 
i był to bardzo udany dzień. W 
sobotę po zwiedzaniu miały-
śmy czas wolny na kupno pa-
miątek. Wieczorem, po kolacji 
pożegnalnej, wyjechałyśmy do 
domu, do Polski. Ten tydzień 
był bardzo udany i dziękuję 
wszystkim, którzy tam z nami 
pojechali. Jestem bardzo zado-
wolona z tego wyjazdu”.

Zuzanna Michalska, klasa IIa
Anna Grabowska,  

koordynator projektu

To już nasze czwarte projektowe spotkanie w ramach reali-
zowanego przez szkołę w Łagiewnikach projektu Erasmus 
+. Tym razem odwiedziliśmy miejscowość Ruzsa, maleńką 
wieś na pograniczu Węgier i Serbii. 
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Prezentacja umiejętności 
lokalnych mieszkańców, 
wzmacnianie zaangażo-

wania i aktywności społecznej 
poprzez wybrane formy arty-
styczne, a także odkrywanie 
i promowanie bogactwa działań 
o charakterze kulturalnym oraz 
tradycji naszego regionu – takie 
cele przyświecały organizato-
rom tej wyjątkowej wystawy. 

Idea prezentacji artystów-a-
matorów narodziła się z po-
trzeby ujawnienia potencjału, 
który zauważony został przez 
mieszkańców. Jedną z nich jest 
inspiratorka i realizatorka spo-
tkania – Alina Kuźniecowska, 
plastyczka, wieloletnia pra-
cownica ośrodka kultury. To 
dzięki niej udało się zaprosić na 
wernisaż 20 twórców, którzy 
zaprezentowali prace z różnych 
okresów swojego życia. 

– To niezwykle wzruszające, 
kiedy artyści dzielili się dziś 
swoimi pasjami, tym w jaki spo-
sób i dlaczego tworzą, co ich in-
spiruje, ile kosztuje ich to hobby. 
Konteksty podejmowanych wy-
zwań artystycznych są bardzo 
różne, sprowadzają się jednak 

do jednego mianownika – two-
rzenia sztuki, która zachwyca 
i inspiruje – mówi Izabela Beno, 
dyrektorka GOKBiS. 

To wyjątkowe spotkanie od-
było się w przyjemnej atmos-
ferze, okraszonej słodkościami 
zaserwowanymi przez Teresą 
Botuszan oraz panie z Klubu 
„Babie lato”. Ostatnim wyda-
rzeniem był koncert zespołu 
IGNIS. Po koncertach w Kra-
kowie, Legnicy, Wrocławiu czy 
Bratysławie zgodzili się na wy-
stęp w Łagiewnikach. Młodzi, 
fantastyczni muzycy, z energe-

tyczną wokalistką zawładnęli 
sceną w sali widowiskowej 
GOKBiS. 

– Być może niedawna zmia-
na nazwy przez Zespół spowo-
dowała brak rozpoznawalności 
tej grupy w naszej Gminie. 
Wielka szkoda, że mieszkańcy 
nie dotarli na ten występ – do-
daje Iza Beno.

Zebrane prace ar tystów 
nieprofesjonalnych pozostały 
w sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodku Kultury, Bibliotek 
i Sportu do początków listopa-
da. Chętni mogli je kupić, a pie-

niądze pozyskane ze sprzedaży 
wyrobów Zofii Foelkner z Sie-
nic zostaną przekazane rodzi-
nie Fabianka, który oczekuje 
na niezwykle skomplikowaną 
i kosztochłonną operację serca. 
Do zbiórki włączył się spon-
tanicznie, podczas wernisażu 
22 października, Eugeniusz 
Rychter z Jaźwiny, który ofia-
rował jeden z najpiękniejszych 
zegarów, wykonanych meto-
dą intarsji. Trudno było ukryć 
wzruszenie tym gestem i prze-
jęcie celem, jakiemu służy.

 Izabela Beno

20 października w Cen-
trum Kultury w Pieszy-
cach odbył się finał dla 
powiatu dzierżoniowskie-
go Powiatowego Konkur-
su Poezji Religijnej. 

W kategorii klas IV-VI ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II przy Zespole Szkół 
Samorządowych w Łagiew-
nikach wzięli udział: w poezji 
śpiewanej Maja Krawczyk, któ-
ra zaśpiewała pieśń „Powiedz 
ludziom” oraz Zuzanna Kwię-
dacz, która wykonała pieśń 
„Wieża modlitwy” i zdobyła 
wyróżnienie. W recytacji za-
prezentowali się Zofia Gałązka 
w wierszu „Adam i Ewa” oraz 

Adam Juraszek, który recytując 
wiersz „Po prostu” zdobył III 
miejsce i zakwalifikował się do 
Finału Dolnośląskiego, który 
odbędzie się 26 października 
2016 r. w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Nowej Rudzie. jk

2 grudnia wręczone 
zostały nagrody i podzię-
kowania dla laureatów 
i uczestników konkursu 
fotograficznego „Magia 
ognia”. 
Temat, choć z pozoru łatwy, 
okazał się inspirujący zarówno 
dla uczestników, jak i jurorów, 
którymi w tym roku byli: Ma-
teusz Fronczak – dziennikarz, 
fotoreporter Doba.pl, Alina 
Kuźniecowska – plastyczka, 
instruktorka GOBKiS, oraz 

Tadeusz Szot – fotograf amator.
Laureaci:
I miejsce – Małgorzata Kwię-
dacz
II miejsce – Dorota Grabowska
III miejsce – Anita Warchoł
Wyróżnienie – Zuzanna Kwię-
dacz
Wyróżnienie – Klaudia Mar-
cinkowska
Pozostali uczestnicy: Paulina 
Chincińska, Sabina Jaśnikow-
ska i Małgorzata Zieniewicz 

Izabela Beno, GOKBiS

6 października odbyła się 
w Szkole Podstawowej 
w Łagiewnikach akcja 
„Sprzątania Świata 2016”, 
której główne hasło 
brzmiało: „Świat sam 
sobie nie poradzi, segre-
gujmy, więc odpady”.
Celem akcji  było przede 
wszystkim zwrócenie uwagi 
na czystość środowiska i czło-
wieka przyjaznego naturze i 
drugiemu człowiekowi, budo-
wanie świadomości ekologicz-
nej u uczniów a także organizo-
wanie działań na rzecz ochrony 
środowiska.

Uczniowie prezentując przygo-
towane scenki, piosenki i taniec 
przypomnieli zgromadzonym i 
że problem z odpadami dotyczy 
każdego z nas. Na początku 
trzeba więc zacząć od  wła-
snego domu i swojej rodziny. 
Dlatego trzeba organizować 
odzyskiwanie surowców wtór-
nych tak, by wszyscy wiedzieli, 
gdzie, co ma być odkładane – 
bo jednym ze sposobów walki 
z zasypującymi nas odpadami 
jest ich selektywna zbiórka. 
Organizatorkami akcji były Bo-
żena Kułaga, Halina Szczerba, 
Marzanna Juraszek. jk

XXII Powiatowy konkurs 
recytatorski Poezji religijnej  
w Pieszycach

rozstrzygnięcie konkursu 
fotograficznego „Magia ognia”  

Sprzątaliśmy świat

Wystawa Artystów 
Nieprofesjonalnych
Każdy ma w sobie potrzebę piękna – tak można streścić w kilku słowach ideę 
Pierwszej Wystawy Prac Artystów Nieprofesjonalnych, której organizatorem był 
Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach. 

namalowany przez Joannę 
Zachilską na ręce Anny Filiń-
skiej dla Klubu Seniora „Ba-
bie Lato” w Łagiewnikach. Po 
tej miłej uroczystości na scenę 
weszły połączone siły chórów 
Canzona z Olesznej i Legato 
z Sienic. Śpiewali znane utwo-
ry tak, że osoby na sali wtó-
rowały chórom. Po wspólnych 
występach na scenie pozostał 
chór Canzona, aby zaśpiewać 
nam znane utwory estradowe 
w swoim chóralny wykona-
niu. Oklaskom zgotowanym 
przez zgromadzonych fanów 
chórów nie było końca i mu-
siał być bis. Po występie Can-
zony Alina Zamęcka przepro-
wadziła dla zgromadzonych 
osób ciekawy konkurs, a było 
też wspólne śpiewanie pio-
senki o emerytach napisanej 
przez Marię Markowską. Po 
konkursach na scenie gorąco 

przywitano chór  A Capriccio 
z Sobótki z dyrygentem Woj-
ciechem Magnuckim. Chór 
wykonował sześć utworów 
– nawet z repertuaru Elvisa 
Presleya czy Marka Grechuty. 
Świetne utwory i ich wyko-
nanie sprawiły, że widzowie 
tak długo klaskali, aż artyści 
zdecydowali się na bis. 

Po występach zabrał głos 
wójt gminy Janusz Szpot. 
W serdecznych słowach dzię-
kował występującym chórom, 
organizatorom i widzom. 
Wielka szkoda, że ta nasza re-
gionalna „kultura” dociera do 
tak małej garstki osób. Może 
imprez kulturalnych jest w na-
szej gminie za dużo? Zapewne 
nie, ale szkoda, że tam mało 
osób uczestniczyło w takich 
świetnych imprezach kultu-
ralnych jak ów Dzień Seniora. 

 Tadeusz Szot
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We wrześniu ze służby 
na posterunku w Ła-
giewnikach odszedł jego 
dotychczasowy kierownik 
asp. szt. Zbigniew Jaśni-
kowski. Na jego miejsce 
mianowany został asp. 
szt. Rafał Kuriata, który 
od kilku lat sprawował 
obowiązki dzielnicowego. 

Dzisiaj szerzej chcieliby-
śmy przedstawić dzielnico-
wego rejonu nr I, który został 
mianowany na to stanowisko 
w październiku. To sierż. szt. 
Wojciech Kosko, policjant 
z dziewięcioletnim stażem, 
który dotychczas pełnił służbę 
w Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Dzierżoniowie.  Wojciech 
Kosko został dzielnicowym 
miejscowości: Łagiewniki, Ra-
tajno, Sieniawka, Ligota Wiel-
ka, Przystronie, oraz Sienice. 
Drugim dzielnicowym jest asp. 
Krzysztof Mikłaszewski odpo-
wiedzialny za miejscowości: 
Janczowice, Jaźwina, Kuchary, 
Młynica, Mniowice, Oleszna, 
Radzików, Słupice, Sokolniki, 
Stoszów, Trzebnik, Uliczno. 
Na posterunku rozpoczął także 
służbę nowo przyjęty policjant 
post. Marcin Głowinkowski. 

Przedstawiając zmiany ka-
drowe policjanci posterunku 
w Łagiewnikach pragną zwró-
cić uwagę na nowe narzędzia 
umożliwiające współpracę 
i wymianę informacji ze spo-
łeczeństwem, oraz bezpośred-
ni kontakt z dzielnicowym. 
Pierwszym narzędziem jest 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa. Narzędzie to do-
stępne jest w internecie pod ad-
resem https://mapy.geoportal.
gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.
html, linki do tego narzędzia, 
a także do innych informacji na 
temat pracy Komendy Powia-
towej Policji w Dzierżoniowie 
można znaleźć także na stronie 

internetowej KPP Dzierżoniów. 
Narzędzie służy anonimowe-
mu przekazywaniu informacji 
o istniejących zagrożeniach dla 
odpowiednich służb. Drugie 
narzędzie to aplikacja Moja 
Komenda, dostępna na telefony 
komórkowe. Dzięki tej aplika-
cji błyskawicznie odnajdziemy 
komisariat obsługujący nasze 
miejsce zamieszkania, lub 
pobytu. Aplikacja umożliwia 
także wyszukiwanie dzielni-
cowych i wskazuje możliwość 
kontaktu, informuje także 
o służbowych numerach telefo-
nów, pod którymi dzielnicowy 
jest dostępny. 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia, 
policjanci posterunku w Ła-
giewnikach życzą wszystkim 
mieszkańców spokojnych i ra-
dosnych świąt i szczęśliwego 
nowego roku. Pamiętajmy 
jednak, że święta to także 
okres wzmożonej aktywności 
przestępców, którzy wyko-
rzystując nasz pośpiech i roz-
targnienie, lub nieobecność 
w domu dokonują kradzieży 
naszego mienia. Pamiętając 
o tym pilnujmy swojego mie-
nia podczas świątecznych 
zakupów. Zwracajmy także 
uwagę na mienie i posesje są-
siadów, którzy na czas świąt 
wyjechali ze swojego miejsca 
zamieszkania. 

Rafał Kuriata

Do Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza 
w Jaźwinie została za-
proszona przez dyrektor 
Barbarę Dorużyńską Gru-
pa Artystyczna REKON-
STRUKTO z Zakrzewia, 
która 14 listopada prze-
prowadziła żywą lekcję 
historii pod tytułem „Życie 
i Kultura w Średniowie-
czu”. 
Pokaz obejmował interesują-
ce opowieści i legendy, prze-

gląd rycerskiego ekwipunku 
i uzbrojenia, zapierające dech 
w piersiach pojedynki, paso-
wanie na rycerza, omówienie 
kodeks rycerski, ale też próbę 
siły – próbę ciężkiego mie-
cza. Uczniowie zobaczyli tur-
niej rycerski, poznali prawo 
w średniowieczu – zakuwa-
nie w dyby, ale również modę 
i obyczaje. W pamięci na pew-
no pozostały im ciekawa kolek-
cja rekwizytów oraz przeżycia.

M. Wiśniewska

Na „Regionalnym wtor-
ku w Barbarze” przed-
s t awiono prog ram 

artystyczno-kulturalny, składa-
jący się z trzech odsłon kultury 
regionu. Inspiracją programu 
była 70. rocznica przybycia 
Kresowiaków na tereny obecnej 
gminy Łagiewniki. Pierwszą 
odsłoną była prezentacja chóru 
Canzona, który od 22 lat repre-
zentuje, z licznymi sukcesami 
region w przeglądach i konkur-
sach pieśni. Natomiast drugą 
była odsłona historii i kultury 
w pieśniach patriotycznych. 
Ostatnią część stanowiła scenka 
obyczajowa, prezentująca kultu-
rę ludową regionów, z których 
przybyli nasi obecni mieszkań-
cy, pokaz tego, co tworzy i sca-
la społeczność, emocji, tradycji, 
zwyczajów oraz inności i jed-
ności zarazem. W tej części za-
prezentowana została kresowa 
kuchnia, typowa dla regionów.

Równolegle do prezentacji 
muzycznych i poetyckich po-
kazana została twórczość lokal-
nych artystów. Prezentowane 

były obrazy, hafty, rękodzieła 
i rysunki Teresy Bańkowskiej-
Jendras, Teresy Gianolio, Re-
naty Guć-Szczepańskiej, Ewy 
Jaworskiej, Marii Kucharek, 
Aliny Kuźniecowskiej, Stani-
sława Pawłowskiego, Eugeniu-
sza Rychtera i Joanny Zachil-
skiej. Pomiędzy odsłonami, 
w których występował chór 
Canzona, czytana była poezja. 
Swoje wiersze recytowała 
Teresa Bańkowska-Jendras, 
Renata Guć-Szczepańska, Ali-
na Kuźniecowska natomiast 
wiersze Aliny Kowalskiej, Ma-
rii Markowskiej, Stanisława 
Wilkszyńskiego i Aleksandry 
Zieniewicz recytował Paweł 
Kondrakiewicz. 

Początek „opowieści” roz-
począł się muzycznym zapro-
szeniem przechodniów, miesz-
kańców Wrocławia przez chór 
Canzona, śpiewając przed bu-
dynkiem przy ul. Świdnickiej. 
Po wejściu na salę rozpoczęły 
się „Muzyczne opowieści”, 
które prowadziły Izabela Beno 
i Alina Kuźniecowska. Na 

widowni zasiedli mieszkańcy 
Wrocławia oraz goście tacy jak 
władze powiatu dzierżoniow-
skiego i gminy Łagiewniki czy 
dyrektorki z Miejsko-Powiato-
wej Biblioteki Publicznej im. 
K.K. Baczyńskiego w Dzierżo-
niowie Jadwiga Horanin oraz 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Niemczy Danuta 
Wakulik. Gorąco powitany zo-
stał współpracujący z Canzoną 
dyrygent chóru A Capriccio 
z Sobótki Wojciech Magnucki. 

Po ostatniej odsłonie Can-
zona zaprosiła do degustacji 
potraw regionalnych przygo-
towanych przez członkinie 
chóru. Można było spróbować 
specjałów takich jak ser gór-
ski, smalczyk zza Buga, pieróg 
kresowy, pączki „Canzonki”, 
bukowińska mamałyga z try-
skawkami, masło czosnkowe, 
maselnica, chleb, ogórki i ro-
galiki regionalne. Członkinie 
zespołu nalewały chętnym tru-
nek ze wschodu lub „okowitkę”. 
Na koniec wójt Janusz Szpot 
podziękował chórowi i dyry-

gentce Paulinie Pyckiej oraz 
Izabeli Beno i pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Bibliotek i Sportu, wszystkim 
występujący i gościom. 

Po zakończeniu występów 
uczestnicy „Muzycznych opo-
wieści” wyszli przed budynek 
do wspólnego zdjęcia. I wtedy 
nastąpiły nieplanowane wyda-

Co łączy wodę i park trampolin? Wycieczka!

Zmiany kadrowe  
na posterunku policji 
w Łagiewnikach 

22 listopada we wrocławskiej Barbarze/Infopunkt Europej-
skiej Stolicy Kultury odbyły się „Muzyczne opowieści. Kul-
tura Kresowa Gminy Łagiewniki”.

Żywa lekcja historii

Muzyczne opowieści. Kultura Kresowa Gminy Łagiewniki

Rozśpiewana Świdnicka

Uczniowie łagiewnickiego 
gimnazjum z klas III b i III c 
w październiku odwiedzili 
Hydropolis – ultranowo-
czesne centrum wiedzy 
pełne nowinek technicz-
nych i ciekawych ekspo-
zycji. Centrum powstało 
w 2015 roku – w budynku 
z 1893 roku, wzniesionym 
jako podziemny zbiornik 
na wodę dla wrocławskich 
wodociągów. 

Na zwiedzających czeka-
ją 64 interaktywne instalacje 
podzielone na osiem stref te-
matycznych: Planeta Wody, 
Głębiny, Ocean Życia, Strefa 
Relaksu, Człowiek i Woda, 
Historia Inżynierii Wodnej, 
Miasto i Woda, Stany Wody. 
Przygoda zaczyna się już przy 
wejściu, które prowadzi przez 
ścianę wody. Poprzez nowo-
czesne formy multimedialne 
uczniowie poznali teorie doty-
czące pochodzenia wody i jej 
obecności we Wszechświecie. 
Zobaczyli jedyną na świecie 
replikę batyskafu Trieste, stat-
ku podwodnego, który w 1960 
roku zanurzył się do Rowu 
Mariańskiego oraz akrylową 
kopię rzeźby „Dawid” Michała 
Anioła – jawny dowód na to, że 
człowiek w większości składa 
się z wody.  

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się prezentowane 
„stwory” zamieszkujące morza 
i oceany: od kilkumetrowych 

rekinów po drobnoustroje. 
Oglądaniu towarzyszyły od-
głosy wody, płynące strumie-
nie, deszcz, szum fal na rajskiej 
plaży. Każda sala jest obudo-
wana multimedialnymi tabli-
cami z interesującymi szczegó-
łami na temat przełomowych 
odkryć podwodnego świata, 

natury wody i sposób na jej wy-
korzystanie przez człowieka. 
Uwagę uczniów przyciągnął 
interaktywny stół z mapami 
Wrocławia m.in. podczas po-
wodzi tysiąclecia, czy systemu 
wodociągów miejskich. 

Tematów, wątków, infor-
macji są w Hydropolis setki. 

W trakcie wycieczki nie za-
brakło również czegoś dla 
ciała, a dokładnie uczestnicy 
wycieczki mogli wzmocnić 
mięśnie i nieźle się zmęczyć 
w parku trampolin Go-Jump. 
Wystarczyło przebrać się 
w wygodny strój, założyć anty-
poślizgowe skarpetki. Ucznio-
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Delegacja uczniów 
i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łagiewnikach 9 
października wzięła udział 
w uroczystych obchodach 
XVI Dnia Papieskiego 
w Katedrze w Świdnicy. 

Obchody rozpoczęły się uro-
czystą mszą pod przewodnic-
twem biskupa Ignacego Deca 
z udziałem pocztów sztanda-
rowych szkół noszących imię 
Jana Pawła II. Po mszy przed-
stawiciele Diecezjalnej Ro-
dziny Szkół im. Jana Pawła II 
spotkali się w auli Świdnickiej 
Kurii Biskupiej na prezentacji 
okolicznościowego programu 
artystycznego poświęcone-
go papieżowi Polakowi. Ca-
łość spotkania zakończyła się 

wspaniałym poczęstunkiem. 
Natomiast 16 października, 
zwyczajem lat ubiegłych, 
w kościele w Łagiewnikach, 
uczniowie Zespołu Szkół Sa-
morządowych w Łagiewnikach 
w czasie mszy, zaprezentowali 
program słowno-muzyczny 
z okazji XVI Dnia Papieskiego. 
W tym roku Dzień Papieski był 
obchodzony pod hasłem: „Jan 
Paweł II –Bądźcie świadkami 
miłosierdzia”. 

Uczniowie podczas występu 
przypomnieli nauczanie św. 
Jana Pawła II na temat miło-
sierdzia, które ubogacili śpie-
wem pięknych pieśni, recytacją 
wierszy i prezentacją multime-
dialną. Nad całością czuwały 
panie: Krystyna Wójcik, Joan-
na Kwiędacz i Wioletta Patyk.

Szkołę Podstawową 
im. Adama Mickiewicza 
w Jaźwinie odwiedził 
wyjątkowy gość. 26 
października dyrektor 
szkoły Barbara Dorużyń-
ska przywitała psycho-
log Dorotę Zawadzką, 
eksperta współpracują-
cego z Rzecznikiem Praw 
Dziecka.

Swoją wizytę psycholog  roz-
poczęła od spotkania z dziećmi 
kl. 0-VI. Podczas rozmowy 
poruszała m. in. zagadnienia 
związane z prawami dziecka 
zawartymi w Konwencji Praw 
Dziecka. Pytała także uczniów 
o ich plany i marzenia. Spo-
tkanie to cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem. Dzie-
ci z uwagą słuchały naszego 
gościa i chętnie odpowiadały 
na zadawane przez niego py-

tania. Na zakończenie Dorota 
Zawadzka przekazała uczniom 
upominki od Rzecznika Praw 
Dziecka – Marka Michalaka. 
W tym dniu odbyło się również 
spotkanie z rodzicami. Wy-
słuchali oni bardzo ciekawej 
prelekcji nt. „jak wychować 
fantastyczne dzieci”. Psycho-

log zwróciła szczególną uwagę 
na ilość czasu poświęcanego 
dziecku oraz sposób komuni-
kowania się ze swoją pociechą. 

Nie zabrakło też rozmów 
i dyskusji na tematy dotyczące 
mądrego wychowania.

Opracowały:  
A. Dawidziak, A. Nowak

Superniania w Jaźwinie

Co łączy wodę i park trampolin? Wycieczka! Spotkanie diecezjalnej 
rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II w świdnicy

rzenia. Zespół Canzona w swo-
ich pięknych kolorowych stro-
jach wzbudził nie lada sensację 
na ulicy Świdnickiej tak, że po-
stanowił dać dla przechodniów 
dodatkowy, choć krótki kon-
cert. Zatrzymywali się ludzie 
a nawet pojazdy, aby wysłuchać 
śpiewu naszych chórzystek. Po 
mini koncercie i wspólnym 

zdjęciu członkinie chóru za-
częły częstować przechodniów 
owocami, ciastem i innymi 
potrawami, które jeszcze po-
zostały. Dużym powodzeniem 
cieszyła się „okowitka” i „tru-
nek ze wschodu”. Widać było 
wielkie zdziwienie wśród osób 
częstowanych, a jedna pani po 
wyglądzie widać, że z innego 

kontynentu po degustacji zrobi-
ła wielkie oczy i na chwilę za-
stygła w bezruchu.Podziękowa-
nia za tak piękną uroczystość 
należą się organizatorom tego 
spotkania występującym i go-
ściom. Było to dla wszystkich 
uczestników wielkie przeżycie.

Tadeusz Szot
WWW.DDZ.DOBA.PL

Muzyczne opowieści. Kultura Kresowa Gminy Łagiewniki

Rozśpiewana Świdnicka

Drodzy Darczyńcy.
W połowie listopada zakończono 
księgowanie wpłat z tytułu 1% na 
subkontach podopiecznych Fundacji 
„Zdążyć z pomocą”. Dziękujemy za 
pomoc i ogromne wsparcie Wszyst-
kim, którzy przekazali 1% właśnie 
Karolince. Kwota zgromadzona na 
subkoncie fundacji w całości zosta-
nie przeznaczona na rehabilitację 
naszej córki.

Joanna i Wojciech Łanocha

Podziękowanie

wie korzystali z atrakcji parku. 
Szaleli w ogromnym basenie 
z gąbkami, skorzystali z areny 
do gry w zbijaka, wsadów do 
kosza, ścieżek trampolinowych. 
Powróciliśmy pełni wrażeń 
i trochę zmęczeni.

Maria Lenarczyk i Beata 
Owczarek-Sobczyńska     

W przedszkolu „Na 
Akacjowym Wzgórzu” 
w Łagiewnikach zakoń-
czono projekt pt. „Dolny 
Śląsk w legendach, mu-
zyce i smakach”, którego 
głównymi zadaniami były 
umożliwienie poznania 
regionu, zapoznanie 
z dziedzictwem kulturo-
wym i historycznym oraz 
zaciekawienie tradycją 
i historią.

W pierwszy dzień gościli-
śmy Reginę Paczkowską, któ-
ra przedstawiła swoją legendę 
o Łagiewnikach. Następnie 
dzieci zapoznały się z godłem 
Łagiewnik i jego historią po-
wstania. Głównym zadaniem 
było odwiedzenie takich miejsc 
jak: Urząd Gminy w Łagiew-
nikach, Zespół Szkół Samorzą-
dowych, GOKBiS, Bank Spół-
dzielczy, Apteka oraz Gabinet 
Weterynaryjny. We wtorek po-
jechaliśmy do Dzierżoniowa, 
gdzie zwiedziliśmy Muzeum 
Miejskie oraz spacerowali-
śmy Traktem Smoka. Środa 
była dniem tanecznym. Każda 
grupa zaprezentowała tańce 
ludowe przygotowane pod-
czas zajęć rytmiki. Konstru-
owaliśmy gry ściganki: dzie-

ci młodsze o Łagiewnikach, 
starszaki o Dzierżoniowie, 
Wrocławiu i Dolnym Śląsku. 
W czwartek odwiedziły nas 
przemiłe i utalentowane Ali-
na Kuźniecowska oraz Joanna 
Zachilska, które opowiedziały 

o sztuce ludowej. Następnie, 
pod czujnym okiem naszych 
gości każda grupa wykonała 
prace plastyczne, które zosta-
ły wywieszone na wystawach 
w szatni. 

Podsumowaniem projek-
tu była wizyta pań z chóru 
Canzona, które nie tylko za-
śpiewały piosenki ludowe. 
Opowiedziały też o tym, skąd 
pochodzą mieszkańcy naszej 
gminy. Dzieci dowiedziały się, 
że mieszkają tu ludzie z Kre-
sów, górale czadeccy oraz góra-
le z Ochotnicy. Kolorowe stroje 
oraz ciekawe opowieści bardzo 
zainteresowały dzieci.

Marzena Michniewicz

z historią za pan brat

Dzieci 
dowiedziały się, 
że mieszkają tu 
ludzie z Kresów, 
górale czadeccy 
oraz górale 
z Ochotnicy. 
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Przed rozpoczęciem mszy 
prezes OSP Jaźwina, dh 
Marek Wierzbicki powi-

tał zaproszonych gości słowa-
mi: „witam serdecznie waszą 
ekscelencję ks. biskupa Igna-
cego Deca i zarazem pięknie 
dziękuję za przewodniczenie 
w uroczystości mszy świętej 
z okazji 70-lecia OSP w Jaźwi-
nie. Witam ks. proboszcza Sta-
nisława Kucharskiego, kapelana 
naszej jednostki. Witam zastęp-
cę komendanta PSP w Dzier-
żoniowie mł. bryg. Bogdana 
Najdka, Wójta Gminy Łagiew-
niki Janusza Szpota, komen-
danta gminnego OSP Tadeusza 
Szota, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Jaźwinie Barbarę Do-
rużyńską, dyrektorkę GOKBiS 
w Łagiewnikach Izabelę Beno, 
radnych gminy, sołtysa Jaźwiny 
wraz z radą sołecką, witam was 
koledzy druhowie i druhny oraz 
was wszystkich tu obecnych na 
uroczystej mszy świętej pod 
przewodnictwem ks. diskupa 
Ignacego Deca. 

Od sześciu lat mam zaszczyt 
pełnić funkcje prezesa OSP 
w Jaźwinie i reprezentować 
naszą jednostkę. Z tego miejsca 
w imieniu całej jednostki skła-
dam serdeczne podziękowania 
naszym poprzednikom, bez 
których to wszystko dzisiaj by 
nie istniało. W Ochotniczych 
Strażach Pożarnych nie jest 
istotne tylko bycie prezesem, 
komendantem czy sekretarzem, 
bo został wybrany w wyborach 
tylko branie odpowiedzialno-
ści za kierowanie grupą ludzi 
w rękach, których jest ratowa-
nie mienia i życia ludzi. Dzisiaj 
wiele jednostek nie obchodzi 
rocznic swojego powstania, bo 
ich po prostu niema. Dlatego 
jeszcze raz dziękuję naszym 
poprzednikom. 

W latach 90. nasza jednost-
ka miała bardzo rozbudowane 
młodzieżowe drużyny po-
żarnicze odnoszące sukcesy 
na szczeblu wojewódzkim. 

Przejmując stery w 2011 roku 
po latach nie uczestniczenia 
w akcjach pożarniczych zde-
rzyliśmy się z postępem, który 
na nas, niestety, nie czekał, ale 
my postanowiliśmy go dogo-
nić. Zadania postawione przed 
nami zostały zrealizowane 
w ciągu czterech lat. Do naszej 
jednostki trafił samochód Star 
244 a wcześniej specjalistycz-
ny sprzęt strażacki zakupiony 
z funduszu sołeckiego, a stra-
żacy ukończyli ok 30 szkoleń 
w zakresie ratownictwa. Bar-

dzo ważne jest kultywowanie 
tradycji i mądre zarządzanie 
jednostką, aby nasi następcy 
kontynuowali tradycje, jaką 
jest Ochotnicza Straż Pożarna. 
Kończąc, składam serdecz-
ne podziękowania wszystkim 
ludziom, z którymi mamy 
zaszczyt współpracować, na 
co dzień, oraz za wsparcie dla 
naszej jednostki, bez którego 
wiele rzeczy by się nie udało. 
DZIĘKUJĘ”.

Po mszy uczestnicy w rytm 
muzyki marszowej w wy-

konaniu Miejskiej Orkiestry 
Dętej z Dzierżoniowa udali 
się pod remizę. Ks. bp Ignacy 
Dec w asyście kapelana OSP 
Jaźwina ks. prałata Stanisła-
wa Kucharskiego poświęcił 
pamiątkową tablicę wmuro-
waną w ścianę remizy. Na-
stępnie zaproszeni goście 
i delegacje OSP składali ju-
bilatom życzenia i drobne 
upominki. Po części oficjal-
nej strażacy i zaproszeni go-
ście udali się do Sali na obiad 
i wspólne strażackie biesia-

dowanie.  Atmosfera była 
iście szampańska a jedzenia 
i różnych napitków było pod 
dostatkiem. W tym roku swo-
je 70-lecie obchodziła OSP 
Sienice i dziś OSP Jaźwina. 
W 2017 70-lecia świętować 
będą OSP Oleszna i Łagiew-
niki. Należy się cieszyć, że 
mamy w naszej gminie tak 
sprawne jednostki OSP goto-
we w każdej chwili nieść po-
moc potrzebującym. Chwała 
Wam za to druhowie strażacy!

Tadeusz Szot

70-lecie powstania OSP Jaźwina świętowano 15 października – uroczystość rozpoczęła się 
mszą święta, którą odprawił biskup świdnicki ks. Ignacy Dec.  

Jubileusz strażaków

Po części 
oficjalnej 
strażacy 
i zaproszeni 
goście udali 
się do Sali na 
obiad i wspólne 
strażackie 
biesiadowanie.


