
Kurier    łagiewnicki 
www.lagiewniki.plgazeta bezpłatna • ISSN 1732-7407 • luty 2017 • nr 1 (99) 

Dzieci i seniorzy – to dla 
nich i dzięki nim włą-
czyliśmy się kolejny raz 

do akcji. Impreza, jak co roku, 
jest głośnym i radosnym wyda-
rzeniem. Podczas tegorocznego 
25. Finału WOŚP obejrzeliśmy 
na scenie GOKBiS-u występy 
artystów i artystek z Przedszko-
la Publicznego „Na Akacjowym 
Wzgórzu” w Łagiewnikach, 
grupy baletowej Sztulaella oraz 
działającej przy GOKBiS gru-
py tanecznej dzieci, młodzieży 
i dorosłych w układach fitness 
latino, Młodzieżowego Koła 
Tanecznego z Gimnazjum „RE-
BEL” oraz ARMANA. 
W programie zadbaliśmy o fa-
nów muzyki, tańca, sportu i… 
klasycznych motorów. Harley 
Davidson w sali GOKBiS stał 
się tłem dla setek zdjęć zrobio-
nych przez uczestników naszej 
imprezy. Ucztą dla oczu była 
również wystawa „Lokalna 
ściana serc”, która stworzyła 
niepowtarzalną dekorację, a po-

wstała dzięki zaangażowaniu 
szkół i przedszkola. 
Pod sceną stał tradycyjnie na-
kryty zielonym suknem stół, na 
którym zgromadzone zostały 
rzeczy do licytacji. Pojawiły 
się one dzięki sponsorom, bez 
których ta część wydarzenia 
nie byłaby możliwa. Wyra-
zy wdzięczności kierujemy 
do: Stowarzyszenia Aktyw-
na Gmina Łagiewniki, samej 
gminy, Kamila Januszkiewicza 
Firma ZAMECH, Sebastiana 
Wochnika Firmy CENTRUM 
OKIENNE WOCHNIK, Pawła 
Wrożyny, Jana Jakubowskiego 
i firmy Jaśma, Adama Tadeusia-
ka i firmy PAT-BET, Macieja 
Mikusa i firmy M-medica reha-

bilitacja Maciej Mikus, Beaty 
Lisieckiej – Salon Urody Beata, 
Marka Nicińskiego – Nauka 
Jazdy Marek, Anny Wicherek 
z Centrum Leczenia Holistycz-
nego, Nadleśnictwa Świdnica, 
Marty Kapłon i firmy Firany 
na miarę, Jolanty Kulij i firmy 
MK-Fizjoterapia, Krzysztofa 
Zawady i  Hurtownii Kosme-
tycznej Fryzaw, Moniki Betnar 
i salonu fryzjerskiego „Moni-
ka”, Klubu Seniora Babie Lato, 
Wiolety i Jarosława Tyńców, 
Józefa Filińskiego, Cristiny Cri-
stina Najdek, Jacka Jackiewicza 
i Klubu Kibica, Doroty i Kami-
la Mokrzyckich (Paryż), Patryka 
Szymańskiego, eksperta branży 
motoryzacyjnej, OSP Łagiew-
niki. Całość spinał i animował 
druh Rysiek. Muzycznie impre-
zę zakończył występ zespołu 
KONKRET, a o godzinie 20 – 
zgodnie z tradycją – puszczone 
zostało „Światełko do NIEBA”. 
19 stycznia Sztab przekazał do 
Banku Pekao SA jedenaście 

bezpiecznych kopert, w których 
znalazła się kwota 38.655,93 zł 
zebrana przez wolontariuszy.
Bardzo dziękuję harcerzom 
i instruktorom z hufca w Ła-
giewnikach, którzy jako szta-
bowcy pracowali na zapleczu 
25. Finału WOŚP, składali 
puszki, rozdzielali pakiety dla 
wolontariuszy, liczyli zebrane 
środki finansowe i czuwali nad 
prawidłowym przebiegiem całe-
go przedsięwzięcia.
Dziękuję Gimnazjum w Ła-
giewnikach i Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury Bibliotek i Sportu 
w Łagiewnikach za możliwość 
przeprowadzenia Finału.
Sie ma! 

Szef Sztabu – Ryszard Gacek

25. Finał WOŚP za nami

Zebraliśmy prawie  
40 tysięcy złotych!
Piłka za 550 zł, kalendarz za 200 zł, zegar za 300 zł… SPRZEDANE! – takie szaleństwo 
zakupowe ogarnęło Łagiewniki 15 stycznia. Impulsem była jak co roku Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. 

Ucztą dla oczu była również 
wystawa „Lokalna ściana serc”, 
która stworzyła niepowtarzalną 
dekorację, a powstała dzięki 
zaangażowaniu szkół i przedszkola. 
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15 stycznia w kościele MB 
Częstochowskie, po mszy 
świętej, o godz. 10.20 od-
było się parafialne kolędo-
wanie. 

Oprawa muzyczna: ba-
ryton – Tomasz Bykowski, 
klawisze – Oskar Krawczyk, 
f let poprzeczny – Zuzanna 
Kwiędacz, akordeon – Natalia 
Bykowska, jumba – Wojciech 
Sikora, klarnet – Jan Bykow-
ski, gitary – Joanna Kwędacz 
i Wioletta Patyk. Kolędy wraz 
z parafianami wykonała ła-
giewnicka schola: Wiktoria 
Janulewicz, Maja Krawczyk, 
Weronika Krzos, Martyna 
Hołyńska, Andżelika Kubiak, 
Arletka Bykowska, Kinga Gli-

wa, Dominka Dudek. Pomimo 
mroźnej pogody gorące serca 
łagiewnickich parafian spowo-
dowały, że zapanowała ciepła 
atmosfera, a słowa kolęd wiel-

biące Jezusa unosiły się wprost 
do nieba. Specjalne podzięko-
wania należą się Maciejowi 
Kwiędaczowi za zdjęcia i filmy 
z uroczystości. 

W ostatnią niedzielę stycz-
nia odbyła się II edycja 
Wspólnego Kolędowania 
w Sienicach. Tradycyjnie 
już wystąpiły chóry Can-
zona z Olesznej i gospo-
darze, czyli chór Legato 
z Sienic. 

– Przygotowania do wy-
darzenia były w tym sezonie 
niezwykle trudne ze względu 
na częste absencje na pró-
bach członków obu chórów, 
a wszystko za sprawą grypy, 
która nie ominęła także mnie – 
mówi Paulina Pycka, dyrygent-
ka obu chórów. 

Niezrażone przeciwnościami 
chóry w ograniczonych skła-

dach zaprezentowały barwny 
program kolędowy. „Legatowi-
cze” do kanonu znanych już ko-
lęd (z ubiegłej edycji spotkania) 
dołączyli dwie kolędy w wersji 
3- głosowej, jak również jedną 
góralską pastorałkę wykonaną 
wspólnie z chórem Canzona, 
a ten dodatkowo zaprezento-
wał kolędy, których wykonanie 
zapewniło artystkom pierwsze 
wyróżnienie oraz nagrodę spe-
cjalną na Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek w Złotym Stoku 
w styczniu 2017 roku. Na za-
kończenie wszyscy uczestnicy 
wydarzenia siedząc już przy 
stołach, wspólnie zaśpiewali 
przygotowane w formie śpiew-

niczków kolędy przy akompa-
niamencie akordeonu. 

– Cieszy nas, że wśród za-
proszonych gości byli z nami 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych oraz lokalni działacze. 
Najbardziej cieszy nas jednak 
udział w spotkaniu mieszkań-
ców naszej gminy. Wspólny 
czas kolędowania jest niezwy-
kłym zwyczajem, w którym 
czas na chwilę zwalnia, skłania 
do refleksji oraz wspólnego by-
cia ze sobą. A tego, tak myślę, 
bardzo nam potrzeba. Dzięku-
je przy tym Radzie Sołeckiej 
i sołtysowi Sienic oraz miesz-
kańcom za piękne przyjęcie 
nas wszystkich. Ciasta oraz 

ciepłe napoje były idealnym 
dodatkiem tego świątecznego 
spotkania – dodaje Iza Beno, 
Dyrektorka GOKBiS. 

A przed chórami kolejne wy-
zwania i ważne wydarzenia, 
gdzie będą prezentować się na 
forum gminnym, ogólnopol-
skim i światowym. Mowa tu 
o wizytacji biskupiej i oprawy 
muzycznej tej wizyty przez 
chór Legato, Ogólnopolski 
Przegląd Pieśni Pasyjnej i Post-
nej w Olesznej z udziałem obu 
chórów a także Międzynarodo-
wy Konkurs Chórów w Bułga-
rii na początku czerwca, w któ-
rym wystąpi chór Canzona. 

Zespół GOKBiS

W grudniu przy świątecznie 
udekorowanych stołach i wigi-
lijnych potrawach spotkały się 
panie i panowie z Klubu wraz 
z zaproszonymi gośćmi: Hele-
ną Syndyk i Jadwigą Świątek 
z zarządu Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z Dzier-
żoniowa, sekretarzem gminy 
Andrzejem Złomkiem, preze-
sem NZOZ Sp. z o.o. Violetta 
Kotułą, dyrektorką GOKBiS 
Izabelą Beno, harcmistrzem 
Ryszardem Gackiem, komen-
dantem gminnym OSP Tade-

uszem Szotem oraz rehabilitan-
tem „M-medica rehabilitacja” 
Maciejem Mikusem.

Życzenia składały Elżbieta 
Kuczyńska i Anna Filińska. 
Uczestnicy spotkania trzymali 
się za ręce, aby „po sznurecz-
ku” dotarły one do wszystkich 
obecnych. A po barszczyku z 
krokietem, pierogach z kapu-
stą, rybie po grecku, śledziach, 
kapustą z grochem, kluskami z 
makiem, kompotem ze śliwek, 
herbacie i kawie z przepyszny-
mi ciastami śpiewano kolędy. 

Nie zapomniano o osobach, 
które obchodziły „okrągłe uro-
dziny” – każda z nich dostała 
ciekawy prezent. Wspomniano 
osoby, które w tym roku zmar-
ły a było Ich kilka. Klub senio-
ra rozrasta się. Przybyły nowe 
osoby, a przy zastawionych 
stołach ciężko było zakończyć 
spotkanie. Głos się wyostrzył 
emerytom tak, że śpiewom nie 
było końca. Na takich to spotka-
niach widać, ile werwy i mło-
dego ducha drzemie w naszych 
emerytach.  Tadeusz Szot

Parafialne kolędowanie Wspólne śpiewanie, wspólne przeżywanie

„Babie lato” z opłatkiem

W tym roku w jednost-
kach będzie się sporo 
działo. Dzień Straża-

ka przypada 4 maja w dniu św. 
Floriana, ale świętowanie będzie 
trwało dłużej. Już 13 maja od-
będą się wojewódzkie obchody 
Dnia Strażaka we Wrocławiu, 
a 27 maja OSP Oleszna obcho-
dzić będzie 70.lecie powstania. 
Uroczystość w Olesznej połą-
czona będzie z powiatowymi 
obchodami Dnia Strażaka. 3 
czerwca we Włókach odbędą 
się Powiatowe Zawody Sporto-
wo–Pożarnicze jednostek OSP 
z terenu powiatu dzierżoniow-
skiego, a tydzień później 10 
czerwca w Jaźwinie odbędzie się 
III Zlot Pojazdów Pożarniczych. 
Po wakacjach OSP Łagiewniki 
świętować będzie 70-lecie swo-
jego istnienia. Jest duża szansa, 
że świętować będą w wyremon-
towanej i rozbudowanej remizie.  

Na początku każdego roku ka-
lendarzowego odbywają się ze-
brania sprawozdawcze w Ochot-
niczych Strażach Pożarnych, na 
których przedstawiane są spra-
wozdania z działalności za rok 
ubiegły i przedstawiane plany 
działalności na rok bieżący. 

Oleszna – potrzebny 
sprzęt
28 stycznia odbyło się w OSP 
Oleszna pierwsze w naszej 
gminie z planowanych zebrań. 
W zebraniu oprócz strażaków 
wzięli w nim zaproszeni go-

ście: członek OSP Oleszna mł. 
bryg. Bogdan Najdek, który jest 
zastępcą komendanta powia-
towego PSP w Dzierżoniowie, 
dh Dariusz Gortych – prezes 
zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP RP w Dzierżoniowie, dh 
Tadeusz Szot, komendant gmin-
ny OSP oraz Elżbieta Najdek – 
radna Rady Gminy Łagiewniki 
i sołtys Olesznej. Na koniec 
zebrania dh Jarosław Najdek 
i Adam Buganiuk otrzymali od 
Komendanta PSP zaświadczenia 
o ukończeniu kursów. W dysku-
sji wyłoniła się sprawa pilnego 
zakupu samochodu pożarnicze-
go, bo ten będący na wyposa-
żeniu jednostki ze względu na 
swój wiek i stan techniczny nie 
spełnia oczekiwań strażaków. 
Ten ważny postulat przekazany 
zostanie dla wójta i łagiewnic-
kich radnych.  

Jaźwina – będzie zlot 
pojazdów pożarniczych
Kolejne spotkanie odbyło się 4 
lutego w OSP Jaźwina. Uczest-
niczyli w nim strażacy, miej-
scowi radni, przedstawiciele 
Rady Sołeckiej oraz wójt Janusz 
Szpot, kpt. Sławomir Dudziński 
przedstawiciel Komendy Powia-
towej PSP w Dzierżoniowie, dh 
Dariusz Gortych i dh Tadeusz 
Szot. Obszerne sprawozdanie 
z działalności OSP Jaźwina 
przedstawił prezes dh Marek 
Wierzbicki. Rok 2016 to rok 
obchodów 70-lecia powstania 

jednostki, odbył się też II Zlot 
Pojazdów Pożarniczych (w tym 
roku odbędzie się kolejny, już 
trzeci – to duże wyzwanie orga-
nizacyjne, ale w Jaźwinie mówią 
„damy radę”) oraz kupiono spo-
ro sprzętu, w tym wiele z wła-
snych funduszy. Jednostka 21 

Ostatni dzień szkoły przed 
świętami Bożego Naro-
dzenia jest zawsze u nas 
uroczysty, a uczniowie 
gimnazjum współpracując 
ze szkołą podstawową tym 
razem przygotowali przed-
stawienie bożonarodzenio-
we – jasełka, na podstawie 
scenariusza „Noc, jakich 
wiele...”. 

Przedstawienie to odbiega-
ło od typowych jasełek, gdzie 
akcja toczy się wokół betle-
jemskiego żłóbka, zwierząt 
i pasterzy. Głównymi postacia-
mi oczywiście byli Pan Jezus, 
Maryja i Józef, lecz nie żłóbek 
i Betlejem były miejscami ich 
pobytu, a boisko sportowe, 
dyskoteka, hotel oraz dworzec 
kolejowy. Maryja i Józef tuż 
przed narodzinami Chrystusa 
szukają miejsca przyjścia na 
świat Bożego Syna. Nikt jed-
nak nie chce im pomóc. Nocleg 
znajdują dopiero wśród bez-
domnych na dworcu, pomaga-
ją im ci, którzy sami niewiele 
posiadają, ale okazują wielkie 
serca i dzielą się tym, co mają.

Przesłanie tych jasełek mó-
wiło nam, iż Chrystus przy-
chodzi do nas w różny sposób 
i w różnych miejscach, często 
zaskakujących. Jednak bar-
dzo wiele zależy od samego 
człowieka, czy Jezusa odkryje 

i przyjmie, czy zapatrzony we 
własne korzyści odrzuci miłość 
i przyjaźń, w tym przypadku 
Dzieciątka z Betlejem. W role 
aktorskie wcielili się uczniowie 
z koła teatralnego gimnazjum: 
Klaudia Marcinkowska, Kinga 
Najdek, Weronika Krzos, Basia 
Chmielowska, Ania Czerniaw-
ska, Marlena Granek, Gosia 
Zieniewicz, Karolina Szczur-
kowska, Rafał Wilk, Dominik 
Chryczyk, Oskar Krawczyk, 
Kamil Garguliński. Przedsta-
wieniu towarzyszył koncert 
kolęd w wykonaniu zespołu 
muzyczno- wokalnego szkoły 
podstawowej w składzie: Woj-
ciech Sikora – jamba, Zuzanna 
Kwiędacz – f let poprzeczny, 
Jan Bykowski – klarnet, Na-

talia Bykowska – akordeon, 
Tomasz Bykowski – keybo-
ard.      Życzenia świątecznie 
uczniom, gościom, nauczycie-
lom i pracowników szkoły zło-
żyła dyrektor Mariola Począ-
tek i przewodniczący szkoły 
Sebastian Kolasa. Uczniów do 
przedstawienia przygotowały 
Liliana Mróz, Joanna Kwię-
dacz, Wioletta Patyk, a prze-
piękne dekoracje wykonały 
Elżbieta Majchrzak i Ewelina 
Milewska, którym serdecznie 
dziękujemy. Podziękowania 
również składamy na ręce Ali 
Ciećwierz i Andrzeja Rudnic-
kiego oraz klasy 2B za pomoc 
w przygotowaniach organiza-
cyjnych sali.

Joanna Kwiędacz

To były wyjątkowe jasełka

Dorian Szlachcic, pocho-
dzący z Olesznej uczeń 
łagiewnickiego gimnazjum 
26 stycznia na sesji Rady 
Gminy Łagiewniki, dostał 
nagrodę i podziękowa-
nia od radnych i wójta za 
wywalczenie pierwsze-
go miejsca na V Mistrzo-
stwach Polski Młodzików 
im. Pawła Szydły. 

Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków odbywały się w dniach 
14 – 16 października 2016 roku 
w Tarnowie Podgórskim. Do-
rian jest zawodnikiem Dzierżo-
niowskiego Klubu Bokserskie-
go, a jego trenerem jest Piotr 
Wilczewski. Kwiaty i podzię-
kowania otrzymała również bę-
dąca na sesji Maria Szlachcic, 
mama Doriana za wychowanie 
wspaniałego syna i za wspiera-
nie jego sportowych poczynań. 
Osiągnięty przez Doriana suk-
ces – i to w tak młodym wieku 

– jest wynikiem wyjątkowych 
zdolności, sumienności i wy-
trwałej pracy. 

Dzięki Twojemu Dorian 
sukcesowi, Oleszna, gmina Ła-
giewniki i powiat dzierżoniow-
ski są bardziej rozpoznawal-
nym miejscem na mapie Polski. 

Życzę dalszych sukcesów 

oraz odwagi do podejmowa-
nia kolejnych nieprzeciętnych 
wyzwań. Zapewniam Cię, że 
mieszkańcy gminy będą trzy-
mać kciuki za udane udzia-
ły w zmaganiach na ringach 
w kraju i zagranicą, czego 
z całego serca życzę.

Tadeusz Szot

Mistrz Polski 2016 Młodzików  
w boksie pochodzi z Olesznej
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razy wyjeżdżała do akcji ratow-
niczo-gaśniczych. Odnowiono 
i wyremontowano pomieszcze-
nia po klubie sportowym. Stra-
żacy uczestniczą w szkoleniach 
i kursach. Na początku tego roku 
strażacy kupili z własnych środ-
ków używany sprzęt do ratow-

nictwa technicznego – gmina go 
wyremontuje i zapewni certyfi-
katy jego sprawności bojowej. 

Plany są bardzo ambitne: 
wymiana leciwego samochodu 
pożarniczego na nowszy model 
oraz wstąpienie w 2020 roku 
do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Ambicję 
i zapał strażaków z Jaźwiny dają 
nadzieję, że się to wszystko uda, 
czego szczerze życzymy. 

Sienice – po remoncie 
remizy
W zebraniu OSP Sienice udział 
wzięli, oprócz strażaków, soł-
tys a zarazem Przewodniczący 
Rady Gminy Łagiewniki dh 
Paweł Kondrakiewicz, Wójt 
Gminy Łagiewniki Janusz 
Szpot, Komendant Powiatowy 
PSP w Dzierżoniowie bryg. 
Dariusz Kopa, dh Gortych i dh 
Szot. Sprawozdanie za 2016 rok 
przedstawił prezes dh Mieczy-
sław Jaworski. Omówiono za-

kupy i potrzeby w zakresie uzu-
pełnienia potrzebnego sprzętu 
i umundurowania na ten rok. 
70-lecie jednostki uroczyście 
obchodzone w zeszłym roku 
świętowano również ciężką pra-
cą – strażacy wyremontowali 
remizę i jest to teraz ich duma. 
Samochód i garaż są wzorowo 
utrzymany. W pomieszczeniach 
stoją nowe szafy, regały, jest 
też nowe oświetlanie remizy 
a na samochodzie dobrze roz-
mieszczony i utrzymany sprzęt. 
Jednostka ma wiele potrzeb 
z zakresie szkoleń i doposażenia 
w potrzebny sprzęt. Pozytywne 
nastawienie strażaków do wy-
magań to już sukces. Na straża-
ków z OSP Sienice mieszkańcy 
Sienic i gminy Łagiewniki mogą 
zawsze liczyć.

18 lutego odbyło się zebranie 
w OSP Ligota Wielka, a ostatnie 
zaplanowano 25 lutego w OSP 
Łagiewniki.

Tadeusz Szot

Na terenie gminy Łagiewniki działa pięć 
jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych. To OSP Łagiewniki, Sienice, Olesz-
na, Jaźwina i Ligota Wielka. Wymienione 
pierwsze dwie włączone są do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Wszystkie są stowarzyszeniami zare-
jestrowanymi w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, mają nadane NIP-y, Regony 
oraz mają konta bankowe. 

Strażacy-ochotnicy 
z ambicjami w nowe  70-lecie
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Podczas I. Przeglądu Kolęd 
i Pastorałek „W Betlejem 
przy drodze”, którego or-
ganizatorem było Centrum 
Kultury i Promocji w Zło-
tym Stoku, chór Canzona 
z Olesznej zdobył I miejsce 
w kategorii chórów oraz 
nagrodę specjalną – Pu-
char Burmistrza Złotego 
Stoku. 

21 stycznia w Złotym Sto-
ku odbył się I Przegląd Kolęd 
i Pastorałek, pod nazwą „W Be-
tlejem przy drodze...” Swoją 
opieką patronacką imprezę 
objął ks. biskup Ignacy Dec, 
ks. proboszcz Paweł Paździur 
oraz burmistrz Złotego Stoku 
Grażyna Orczyk.W przeglądzie 
wzięło udział 366 uczestników 
z 21 miejscowości i dwóch wo-
jewództw. Występy rozpoczęły 
się o 9 rano, zakończyły o 18, 
a odbywały się jednocześnie 
w CKiP oraz w kościele para-
fialnym w Złotym Stoku. Po-
zwolimy sobie na zacytowanie 
jednej z członkiń chóru Canzo-
na: – Na takie przeglądy to my 
możemy jeździć! 

Regulamin przeglądu prze-
widywał podział na następu-
jące kategorie: zespoły ludowe 

i folklorystyczne, soliści i du-
ety, schole dziecięce, chóry se-
niora oraz chóry 2-,-3 i 4- gło-
sowe jednorodne i mieszane. 
W każdej kategorii przyznano 
wyróżnienie. Oceny uczest-
ników przeglądu dokonywało 
jury zarówno w kościele, jak 
i w CkiP. Przegląd zakończył 

się koncertem finałowym laure-
atów poszczególnych kategorii 
oraz zespołu z Ośrodka Kul-
tury i Rekreacji w Paczkowie, 
FUNKY BUS. 

Podczas koncertu finałowe-
go burmistrz Złotego Stoku 
przyznała chórowi Canzona 
z Olesznej również nagrodę 
Grand Prix. 

– Oganizacja przeglądu była 
dla nas wielkim wyzwaniem. 

Możemy powiedzieć, że było 
warto. Naszą gminę odwie-
dziło wielu wspaniałych ludzi, 
którzy podkreślali, że chętnie 
wrócą do nas raz jeszcze. Dzię-
kuję za organizację przeglądu 
pracownikom CKiP, tego dnia 
widziałam błysk w ich oczach, 
adrenalina zrobiła swoje, kawał 

dobrej roboty. Podziękowania 
dla ks. proboszcza, pani bur-
mistrz, Rafała i Gosi Becela, 
Kopalni Złota, Oli Zapotocznej, 
jury: Darka, Szymona, Kingi, 
Romana, oraz Dawida i Alka. 
Szczególne podziękowania dla 
Łukasza Przepióry, bo to on 
powiedział „zróbmy przegląd” 
i to on go stworzył! – mówiła 
Aleksandra Wąsowicz, dyrek-
tor CKiP w Złotym Stoku. 

Dzień w yjazdu był  d la 
Canzony jednym z tych wy-
jątkowych. W drodze do Zło-
tego Stoku „dopinano nut-
ki”, aby jak zawsze godnie 
reprezentować Łagiewniki. 
– Jesteśmy zachwycone moż-
liwością odkrywania nowych 
ścieżek muzycznych – mówi-
ła Paulina Pycka, dyrygentka 
Canzony. – To pierwszy tego 
typu przegląd, który – jak 
potwierdzają organizatorzy 
– przerósł ich oczekiwania 
pod względem liczby uczest-
ników. Tym bardziej jest to 
dla nas ogromne wyróżnienie 
zaprezentować się na złoto-
stockiej scenie muzycznej – 
dodała Paulina. 
Wyróżnienia przyznano:
d  Wiolinek, Bardo – zespoły 

ludowe i folklorystyczne
d  Wojciech Walasek, Polani-

ca Zdrój – solista
d  Zespół z Duszą, Wrocław – 

schole dziecięce
d  Czerwona Jarzębina, Biela-

wa – chóry seniora
d  Canzona, Oleszna – chóry

Gratulujemy dyrygentce, 
Paulinie Pycce i członkiniom 
chóru oraz życzymy dalszych 
muzycznych sukcesów!

Planowane są zajęcia z historii, 
WOS-u, informatyki, chemii i bio-

logii (w klasie siódmej 30% za-
jęć, w klasie ósmej 50% zajęć 
w języku obcym). Dodatko-
wo, żeby ułatwić uczniom 

naukę w języku obcym, zosta-
nie zwiększona liczba godzin 
angielskiego o dwie w tygodniu, 

a w tok nauki włączone treści 
przygotowujące młodzież 
do zdobywania wiedzy 

w dwóch językach.

Głównym celem klasy dwujęzycz-
nej będzie dążenie do opanowania 
przez uczniów języka angielskiego 
w stopniu biegłym, co jest w dzi-
siejszych czasach, umożliwiających 
swobodne podejmowanie nauki czy 
pracy za granicą, niezwykle ważne 
i wartościowe. Już dzisiaj uczniowie 
Zespołu z sukcesami biorą udział 
w rekrutacji do programów stypen-
dialnych umożliwiających podjęcie 
nauki w szkołach średnich w Stanach 
Zjednoczonych. Dzięki nauce w kla-
sach dwujęzycznych ich szanse jesz-
cze wzrosną.

Celem będzie także umożliwienie 
młodzieży wykorzystania umiejęt-
ności językowych w praktyce dzięki 
realizacji międzynarodowych pro-
jektów edukacyjnych. Obecnie Ze-
spół może się pochwalić udziałem 

w kolejnej edycji programu wymiany 
młodzieży Erasmus+, dzięki które-
mu uczniowie odwiedzili Hiszpanię, 
Turcję, Czechy, Litwę i Węgry. Szko-
ła współpracuje również regularnie 
z międzynarodową organizacją stu-
dencką AIESEC – dzięki temu do Ła-
giewnik przyjeżdżają studenci z całe-
go świata i prowadzą zajęcia w języku 
angielskim dla dzieci.

Szkoła będzie kładła nacisk nie 
tylko na kompetencje językowe, lecz 
również na rozwój wiedzy o kulturze 
krajów anglojęzycznych. 

Warto podkreślić, że w klasach 
dwujęzycznych będą pracowali naj-
lepsi, stale dokształcający się nauczy-
ciele, posiadający często stopień na-
ukowy doktora nauk (historia, WOS, 
biologia). Zespół Szkół Samorządo-
wych w Łagiewnikach dysponuje nie 

W ub ieg ł ym numer ze 
przedstawiliśmy nowego 
dzielnicowego pełniące-
go służbę Łagiewnikach 
– sierż. szt. Wojciecha 
Kosko. Dziś przedstawia-
my sylwetkę drugiego 
z dzielnicowych. 
To asp. Krzysztof Mikłaszew-
ski. Dzielnicowy rejonu nr 2 
obsługuje Janczowice, Jaźwi-
na, Kuchary, Młynica, Oleszna, 
Radzików, Słupice, Sokolniki, 
Stoszów, Trzebnik, Uliczno. 
Krzysztof Mikłaszewski to 
policjant z 17-letnim stażem. 
W Łagiewnikach pełni służbę 
od 11 lat, a dzielnicowym jest 
od pięciu. 
Dzielnicowi Posterunku Poli-
cji w Łagiewnikach realizując 
ustawowe obowiązki zawsze 

starają się wzmacniać poczu-
cie bezpieczeństwa i dbać 
o ład i porządek w obsługiwa-
nych przez siebie rejonach. Po 
przeanalizowaniu problemów 
i zgłoszeń lokalnej społecz-
ności, wykorzystując również 

dane pozyskane z krajowej 
mapy zagrożeń bezpieczeństwa 
oraz na podstawie własnych 
obserwacji, dzielnicowi asp. 
Krzysztof Mikłaszewski oraz 
sierż sztab. Wojciech Kosko 
wyznaczyli konkretne miejsca 
na terenie gminy, gdzie podjęte 
zostaną wzmożone działania 
zmierzające do wyeliminowa-
nia lub ograniczenia popełnia-
nych wykroczeń społecznie 
uciążliwych. Czynności te będą 
prowadzić w ramach działań 
priorytetowych na okres luty – 
lipiec 2017.
Asp. Krzysztof Mikłaszewski 
objął szczególną kontrolą re-
jon przystanku autobusowego 
PKS w Jaźwinie, natomiast 
sierż. sztab. Wojciech Kosko 
swoje działania ukierunko-

wał na przystanek PKS przy 
głównej drodze w Sieniawce. 
Zgodnie z wytycznymi do 
założeń obaj funkcjonariusze 
zwiększą tych miejsc. W przy-
padku wykroczeń będą karać 
mandatami lub kierować sto-
sowne wnioski do Sądu Re-
jonowego w Dzierżoniowie. 
W ten sposób obaj dzielnico-
wi chcą nie tylko poprawić po-
czucie bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców, ale też stan wi-
zualny i techniczny przystan-
ków. Jednocześnie Posterunek 
Policji w Łagiewnikach zwra-
ca się z prośbą o informowa-
nie dzielnicowych o wszelkich 
naruszeniach ładu i porządku 
publicznego, które pozwoli im 
na szybką reakcję.

Rafał Kuriata

dla kresowych serc i wzruszeń

Będzie klasa dwujęzyczna w Zespole Szkół Samorządowych w Łagiewnikach

Wyśpiewaliśmy nagrody!

12 lutego w Gminnym Ośrod-
ku Kultury Bibliotek i Sportu 
w Łagiewnikach już po raz 16. 
odbył się Dzień Kresowiaka. 
Uroczystości rozpoczęła msza 
w kościele Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, której przewodni-
czył ks. bp Adam Bałabuch. Po 
nabożeństwie w intencji Kre-
sowiaków delegacje urzędów, 
szkół i organizacji złożyli kwiaty 
pod Pomnikiem Kresowiaków, 
przy którym wartę honorową 
pełnili harcerze z Hufca ZHP 
w Łagiewnikach. Kwiaty zosta-
ły złożone również na grobie ks. 
Bogdana Czemplika, organiza-
tora pierwszych Dni Kresowia-
ka w Łagiewnikach. Następnie 
Kresowiacy i zaproszeni goście 
udali się na drugą cześć uroczy-
stości do Domu Kultury, którą 
tradycyjnie rozpoczęli harcerze 
w asyście pocztów sztandaro-
wych. Wprowadził je na scenę 
druh przewodnik Przemysław 
Kucharek. Na jego wezwanie 
odśpiewano ze wzruszeniem 
hymn narodowy.

Dzień ten jest, bowiem po-
dwójnie wyjątkowy. Z jednej 
strony stanowi refleksyjną lek-
cję historii, z drugiej natomiast 
pozwala nam PODZIĘKO-
WAĆ KRESOWIAKOM za 
stworzenie jednej z najbardziej 
niesamowitych wartości naszej 
gminy – KULTURY, z któ-
rej jesteśmy dumni, która nas 
wyróżnia, która nas jednoczy, 
choć jest tak różna. Cały urok 
i wspomniana wyjątkowość za-
sadza są na filarach, jakie Kre-
sowiacy kultywują w swoich 
domach, przekazując je z po-
kolenia na pokolenie. Obserwa-
torzy najczęściej mają szansę 
poznania jedynie „skrawków” 
kresowych kultur, na które 

składają się opowieści, zwycza-
je, język, kuchnia, rękodzielnic-
two, stroje, poezja, proza oraz 
pieśni, piosenki, przyśpiewki 
i melodyjki wszelakie. 

– Cieszy mnie, że coraz czę-
ściej nasi mieszkańcy, Kreso-
wiacy, chcą rozmawiać i dzielić 
się tym ukrytym bogactwem. 
Serdecznie do tego zachę-
cam i zapraszam na herbatkę 
do GOKBiS. Dziś natomiast 
podziękowania za opowieści 
i pamiątki, które usłyszałam 
i zobaczyłam dzięki Marii Mar-
kowskiej z Radzikowa, Teresie 
Bańkowskiej-Jendras z Łagiew-
nik oraz członkiniom Stowarzy-
szenia Przyjaciół Chóru Canzo-
na z Olesznej. Między innymi 

dzięki tym osobom poznaje ku-
lisy ogromnego bogactwa, jakim 
jest historia i kultura kresowa – 
mówi Izabela Beno, dyrektorka 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Bibliotek i Sportu w Łagiewni-
kach. 

Atmosferę spotkania wzmoc-
niły przyznane i wręczone 
przez Stowarzyszenie Kreso-
wian Ziemi Dzierżoniowskiej 

medale. Otrzymali je: 
Alina Kuźniecowska, 
plastyczka, animator-
ka, autorka m.in. wystawy 
twórców nieprofesjonalnych, 
córka i wnuczka Kresowiaków, 
która od 35 lat działa na rzecz 
wzmacniania pamięci i kultu-
ry kresowej oraz Wenancjusz 
Kowalski, nauczyciel, który 
wiele lat współdziała i współ-
organizuje łagiewnicki Dzień 
Kresowiaka.

Śmiało można powiedzieć, że 
tegoroczne święto Kresowiaków 
rozpoczęło się już w listopadzie 
2016 roku, za sprawą realizacji 
programu Muzyczne Opowieści 
– Kultura Kresowa Łagiewnik, 
który został zaprezentowany 
w ramach Europejskiej Stolicy 
Kultury we Wrocławiu z inicja-
tywy Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Bibliotek i Sportu w Ła-
giewnikach, który w ten sposób 
dołożył swoją cegiełkę do pro-
mocji tej wyjątkowej kultury. 

Gościom łag iewnick iej 
uroczystości zaprezentowa-
ny został kilkuminutowy film 
obrazujący to wydarzenie, 
który został miło przyjęty, co 
potwierdzają gromkie brawa 
po jego zakończeniu. Niespo-
dzianką była również prezenta-
cja wiersza Teresy Bańkowskiej 
„Moja mała Ojczyzna”, który 
autorka przedstawiła wraz z po-
kazem zdjęć, podobnie jak się 
to odbyło we Wrocławiu. 

Kolejnym ukłonem w stro-
nę wyjątkowych mieszkańców 
gminy było uwypuklenie jed-
nego z zwyczajów, szczególnie 
ważnych dla Kresowian. Mowa 
o gościnie, o spełnianiu przy-
słowia „GOŚĆ W DOM, BÓG 
W DOM”. 

– Zależało nam na wyjątko-

wym przyjęciu zaproszonych 
gości. Dlatego na stołach stwo-
rzono mini wystawę serwet, 
stanowiących dekoracje tak jak 
to w domach bywało. Kroch-
malone serwety a na nich pięk-
ne i kolorowe hafty, bieżniki 
koronkowe – pamiątki, dzieła 
rękodzielnicze udostępnione 
nam dzięki uprzejmości Aliny 
Kuźniecowskiej, Marii Kucha-

rek oraz Elżbiety Majchrzak – 
dodaje Iza Beno. 

Na stołach zaś zagościły 
obok pysznych ciast i owoców, 
regionalne potrawy: mamałyga 
z truskawkami i śmietaną, chleb 
własnej roboty ze smalcem 
i ogórkami, chrusty oraz okowit-
ka. W tej znakomitej atmosferze 
mieliśmy przyjemność spotka-
nia się oraz wysłuchania progra-

mu artystycznego, przygotowa-
nego przez dzieci z przedszkola 
„Na Akacjowym Wzgórzu” oraz 
uczniów i uczennic z Gimna-
zjum im. Piastów Śląskich w Ła-
giewnikach. Klamrą prezentacji 
artystycznych stały się piosenki 
i powiastki lwowskie. 

Przedszkolaki zaprezentowa-
ły m.in. fantastyczne wykonanie 
piosenki „Taki ze mnie zimy 

dzielnicowi Posterunku Policji w Łagiewnikach

Dzień wyjazdu był dla 
Canzony jednym z tych 
wyjątkowych. W drodze 
do Złotego Stoku „dopinano 
nutki”, aby jak zawsze godnie 
reprezentować Łagiewniki.

Niech nasza 
pamięć 
świadczy  
o wszystkich 
Kresowiakach  
i ich 
potomkach, 
którzy nadal 
żyją wśród nas. 

Po raz kolejny mogliśmy spotkać się, aby świętować 
Dzień Kresowiaka – Dzień Ludzi, którzy przybyli na 
ziemie łagiewnickie, dzięki którym stworzyła się 
i ukształtowała nasza gmina.

drań”, która porwała do śpiewu 
i oklasków wszystkich zgroma-
dzonych. 

Kolejną część spotkania sta-
nowił program artystyczny pod 
hasłem „Smętki i uciechy kre-
sowe”, którego elementem były 
sugestywne pieśni, wykonane 
przez Chór Canzona z Olesznej, 
pod przewodnictwem dyrygent-
ki Pauliny Pycki. Młodzi akto-

rzy, uczniowie gimnazjum, tak 
rozpoczęli swój występ: „Dziś 
coraz częściej zapominamy 
o naszych korzeniach, o tych lu-
dziach, którzy przeszli gehennę 
zsyłek na Sybir, które rozpoczę-
ły się 10 lutego 1940 roku, lata 
II wojny światowej, repatriację 
ze wschodu… Program poświę-
camy wszystkim tym, którzy 
już nigdy nie wrócą, bo ich pro-
chy zostały na wschodzie, oraz 
tym, którzy myśleli o powrocie 
do ojczyzny i wrócili. Niech na-
sza pamięć świadczy o wszyst-
kich Kresowiakach i ich po-
tomkach, którzy nadal żyją 
wśród nas. Mamy nadzieję, że 
my młodzi nigdy nie zapomni-
my „skąd nasz ród”, a rodzinne 
strony naszych dziadków i pra-
dziadków zawsze będą gościły 
w naszej pamięci…” (fragment 
programu przygotowanego pod 
kierunkiem Pani Aliny Kowal-
skiej). 

W drugiej części prezenta-
cji gimnazjalistów szczególną 
uwagę należy zwrócić na wy-
stęp „Tońko i Szczepcia”. Rewe-
lacyjne wykonanie zachwyciło 
publiczność, rozweseliło oraz 
wzmocniło pozytywną aurę 
spotkania. Po zakończeniu 
uroczystości oficjalnych bie-
siadowaniu nie było końca, at-
mosferę, bowiem wzmacniało 
wspólne śpiewanie z udziałem 
chóru Legato z Sienic, który 
wykonał pod kierunkiem Pau-
liny Pycki, bliskie sercom kre-
sowym utwory.

Na zakończenie uroczystości 
wójt podziękował gospodyni 
spotkania dyrektorce, GOKBiS 
Izabeli Beno oraz Alinie Kowal-
skiej, która od 16 lat pisze scena-
riusze i przygotowuje młodzież 
wspólnie z innymi wychowaw-
cami, występującym przed-
szkolakom, młodzieży szkolnej, 
pocztom sztandarowym, chórom 
Canzona i Legato oraz licznym 
sponsorom, dzięki którym ta 
coroczna uroczystość może być 
organizowana.

tylko dobrze wykwalifikowa-
na kadrą, lecz również bazą 
dydaktyczną. Każda z klas 
wyposażona jest w rzutniki, 
tablice multimedialne, lapto-
py oraz dostęp do Internetu. 
Uczniowie mogą także ko-
rzystać z nowoczesnej, nie-

dawno oddanej do użytku 
hali sportowej oraz z boisk 
lekkoatletycznych i Orlika. 
Od września 2017 roku będzie 
otwarta również innowacyjna 
pracownia biologiczno-che-
miczno-fizyczna.

Anna Grabowska

Zespół Szkół Samorządowych w Łagiewnikach pla-
nuje w przyszłym roku szkolnym otwarcie klasy 
dwujęzycznej. Będą do niej przyjmowani uczniowie 

promowani do klasy siódmej szkoły podstawowej. 
Młodzież oprócz standardowych przedmiotów 
w języku polskim będzie miała szansę uczenia się 

części z nich także po angielsku. 

Osoby zainteresowane rekrutacją do klasy dwuję-
zycznej, chcące uzyskać więcej informacji proszo-
ne są o kontakt ze szkołą:

Zespół Szkół Samorządowych w Łagiewnikach 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum 
im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38sA,  
58-210 Łagiewniki. Tel.: 74 893 98 05, 
email: gimlagiew@interia.pl www.zss.lagiewniki.pl
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10 stycznia Szkołę Pod-
stawową im. J. Korczaka 
w Olesznej odwiedzili ra-
townicy medyczni z Po-
gotowia Ratunkowego we 
Wrocławiu. 

P r z e p rowa d z i l i  wś ró d 
uczniów klas 0-III szkolenie 
z praktyczną nauką skutecz-
nego wzywania służb ratow-
niczych i udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
Dzieci chętnie słuchały wska-
zówek, uczyły się przeprowa-
dzać na fantomach resuscyta-
cję krążeniowo-oddechową, 
a z rówieśnikami – tzw. poszko-
dowanymi – wykonywały po-
zycję boczną ustaloną. Wszyscy 
utrwalili sobie również numery 
alarmowe do odpowiednich 
służb ratowniczych. Wisienką 
na torcie była wizyta w karet-
ce, w której ratownicy pokazali 
uczniom najważniejsze narzę-
dzia medyczne służące do rato-

wania życia. Szkolenie przepro-
wadzono w związku z udziałem 
szkoły w programie edukacyj-
nym „Bezpieczny Dolnoślą-
zak”, którego organizatorem 
jest marszałek województwa 
dolnośląskiego, a który reali-
zowany jest przez Dolnośląski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli we Wrocławiu. 

Joanna Łukianowska – orga-
nizator szkolenia

„Wszystkie dzieci Mikołaja 
kochają
Wszystkie dzieci na Niego 
czekają.
Moc prezentów każdemu 
przyniesie, 
Każde dziecko z prezentów 
się cieszy...”

Wizyta świętego Mikołaja 
w Przedszkolu „Na Aka-
cjowym Wzgórzu” w Ła-
giewnikach, to jeden z naj-
bardziej oczekiwanych 
przez dzieci dni w roku. 

Kiedy więc nadszedł, malu-
chy już od samego rana z wiel-
ką niecierpliwością spogląda-
ły na drzwi i nasłuchiwały 
„mikołajowych” dzwonecz-
ków.

Święty Mikołaj nie zawiódł 
dzieci i nie kazał długo na sie-
bie czekać. Ale zanim zaczął 
odwiedzać dzieci w grupach, 
obejrzał przedstawienie „List 
do św. Mikołaja” w wykona-

niu gimnazjalistek. Później 
gość wraz z pomocnikami za-
czął swoją wizytę od najmłod-
szych. Dzieci pierwszy raz wi-
tały Mikołaja w przedszkolu. 
Wszystkie bardzo przeżywały 
to spotkanie. Na niejednej 
buzi można było zobaczyć 
niepewność, obawę, a nawet 
lęk. Trwało to jednak krótko. 
Maluszki dzielnie rozmawia-
ły z Mikołajem, opowiadały 

o zabawach w przedszkolu 
i oczywiście chwaliły się, że 
są bardzo grzeczne. Święty 
wręczył każdemu dziecku 
wspaniałe prezenty i musiał 
się pożegnać, ponieważ cze-
kały na niego jeszcze dzieci 
w innych grupach. Pracowity 
Mikołaj wraz z pomocnikami 
wędrował od grupy do grupy 
bawił się, rozmawiał z dzieć-
mi i wręczał prezenty nie tyl-

ko dla każdego dziecka, ale 
również zabawki i pomoce dla 
grup. Nie pominął nikogo, nie 
zapomniał o nikim. 

Tyle dziecięcej radości na 
raz i nic więcej nie potrzeba! 
Były tańce, zabawy, konkursy 
i zagadki oraz wspólne zdjęcia. 
Na twarzach dzieci malowała 
się wielka radość i przejęcie, 
a także nadzieja na kolejne 
spotkanie. Kiedy nadeszła 
w końcu chwila rozstania, bo 
gość z nieba spieszył się do in-
nych dzieci, pożegnaniom nie 
było końca. Na otarcie łez, św. 
Mikołaj obiecał, że odwiedzi 
przedszkole za rok oczywi-
ście w towarzystwie uczniów 
z gimnazjum! Dzieci długo 
wspominały ten dzień, dzieli-
ły się wrażeniami, ponownie 
oglądały prezenty, zerkały 
przez okno z nadzieją, że jesz-
cze raz zobaczą gościa i poma-
chają mu na pożegnanie.

Maria Rałowska

W Polsce Dzień Bezpiecz-
nego Internetu od 2005 
roku organizowany jest 
przez Polskie Centrum 
Programu Safer Internet, 
które tworzą Naukowa 
i Akademicka Sieć Kompu-
terowa (NASK) oraz Funda-
cja Dajemy Dzieciom Siłę. 

Tegoroczne wydarzenie 
zostało objęte honorowym 
patronatem przez minister 
edukacji narodowej Annę Za-
lewską, minister cyfryzacji 
Annę Streżyńską, ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosława Gowina, rzecznika 
praw dziecka Marka Michala-
ka oraz prezesa Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej Marcina 
Cichego. 

 W 2017 r. DBI obchodzili-
śmy 7 lutego pod hasłem „Ra-
zem zmieniamy Internet na 
lepsze”. Podczas zbliżającej się 
13. edycji wydarzenia w Polsce 

chcieliśmy zwrócić uwagę na 
rolę każdego użytkownika In-
ternetu w budowaniu bezpiecz-
nego i przyjaznego środowiska 
online. Każdy z nas ponosi od-
powiedzialność za to, co robi 
w sieci i w jaki sposób z niej 
korzysta. 

Z okazji DBI w naszej szkole 
wszyscy uczniowie klas IV-VI 
wzięli udział w pikniku edu-
kacyjnym zorganizowanym 
przez nauczycielki Ewelinę 
Milewską i Annę Grabowską. 
W ramach spotkania dzieci 
obejrzały specjalnie na tą oka-
zję przygotowany film i tele-
dysk, rozwiązywali zadania 
i tworzyli plakaty z hasłami 
promującymi bezpieczny Inter-
net. Hasła wspólnie utworzone 
zachęcały do korzystania z In-
ternetu bez hejtowania, czyli 
obrażania i poniżania innych 
w Internecie.

Anna Grabowska

XV Powiatowy Konkurs 
Języka Niemieckiego 
DACH odbył się w grud-
niu 2016 r. w Zespo -
le Szkół Społecznych 
w Bielawie. 

Uczniowie z siedmiu szkół 
gimnazjalnych z powiatu 
dzierżoniowskiego zmagali 
się z dwoma testami. Pierw-
szy polegał na rozumieniu 
tekstu czy tanego, d rugi 
sprawdzał wiedzę realio-
znawczą na temat krajów 
niemieckojęzycznych, czyli 

Niemiec, Austrii, Szwajcarii 
i Liechtensteinu. Drużyna 
reprezentująca Gimnazjum 
w Łagiewnikach w składzie: 
Anna Czerniawska z IIIa, 
Klaudia Marcinkowska z IIIb 
oraz Martyna Jaworska z IIIc 
znalazła się na podium zdo-
bywając III miejsce. Uczen-
nice otrzymały dyplomy 
oraz upominki rzeczowe. 
Gimnazjalistki do konkursu 
przygotowała nauczycielka 
języka niemieckiego Renata 
Żygadło. 

W 2017 roku akcja jesz-
cze mocniej skupia 
się na problematy-

ce wykorzystywania kobiet 
i jej ujawnianiu oraz zachęca do 
jeszcze większej międzynaro-
dowej solidarności w domaga-
niu się położenia kresu wszyst-
kim formom przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt. 

W tym roku do akcji „One 
Billion Rising / Nazywam 
się Miliard” dołączyła gmi-
na Łagiewniki. W związku 
z tym, że 14 lutego przypadły 
w tym roku w ferie szkolne, to 
w ostatni dzień nauki – 10 lute-
go –  dzieci, młodzież i dorośli 
spotkali się na stadionie lekko-
atletycznym „Królowa Sportu”, 
gdzie wykonali specjalny układ 
taneczny. Taniec prowadziła in-
struktorka fitness Iwona Woch-
nik wraz z dyrektorką GOKBiS 
Izabelą Beno. Tańczyły wraz ze 
swoimi wychowawcami dzieci 
z łagiewnickiego Przedszkola 
„Na Akacjowym Wzgórzu”, ze 
szkół podstawowych z Jaźwiny, 
Olesznej i Łagiewnik oraz mło-
dzież z łagiewnickiego gimna-
zjum. 

– Ważne jest, że organiza-
torzy wspólnie z pedagogami 

i psychologami przygotowy-
wali się do tego wydarzenia. 
Każda grupa wiekowa w inny 
sposób była informowana 
o temacie naszego działania, 
w sposób dostosowany do jej 
możliwości i potrzeb. A temat 
jest, niestety, ważny i aktualny 
dla każdego człowieka, w każ-
dym wieku. Przemoc bowiem 
nie dotyka nas tylko w kon-

tekście fizycznym. Narastająca 
fala przemocy to przemoc psy-
chiczna i ekonomiczna, która 
pojawia się w relacjach doro-
słych, w relacjach rówieśni-
czych a nawet międzypokole-
niowych – dodaje Izabela Beno. 

Ws p ó l n i e  d ą ż y m y  d o 
zmniejszenia skali tego zja-
wiska, dzięki przypomnieniu 
o wartościach tj. empatia, mi-

łość, zrozumie-
nie i szacunek. 
Robi my to  na 
swój sposób, anga-
żując ciało do tańca, 
będąc uśmiechniętym 
wyrażamy nasze posta-
wy. Potwierdzeniem są trzy 
ogromne, żywe serca, jakie 
udało nam się wspólnie utwo-
rzyć.

TO BY Ł NASZ GŁOS 
z ŁAGIEWNIK „SOLIDAR-
NIE PRZECIWKO WYKO-
RZYSTYWANIU KOBIET 
I DZIEWCZĄT”!

Dzięki „Telewizji Sudeckiej” 
i portalowi www.ddz.doba.pl 
łagiewnicka akcja została roz-
propagowana w całym regionie 
i za to serdecznie dziękujemy.

Tadeusz Szot

 

W czwartek 5 stycznia 
w sali sportowej przy Ze-
spole Szkół Samorządo-
wych w Łagiewnikach od-
był się Noworoczny Turniej 
Piłki Siatkowej Drużyn Mie-
szanych zorganizowany 
przez Samorząd Uczniow-
ski gimnazjum.

W zawodach brały udział 
reprezentacje klas I - III. Ze-
społy składały się z czterech 
dziewcząt i czterech chłop-
ców. Turniej rozegrany został 
systemem „każdy z każdym” 
do dwóch wygranych setów 
zgodnie z przepisami Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej. 

Rywalizacja odbywała się 
na wysokim poziomie zarówno 
sportowym, jak i organizacyj-

nym. Uczniowie bardzo ży-
wiołowo reagowali na przebieg 
poszczególnych spotkań. Prze-
szkolona grupa uczniów pełniła 
rolę sędziów i sekretarzy za-
wodów, sędzią głównym była 
uczennica klasy III – Martyna 
Jaworska. Turniej przebiegł 
w miłej, radosnej i sportowej 
atmosferze. Uczniowie wyka-
zali się znajomością przepisów 
gry i zasad fair play. Wszyst-
kim uczestnikom gratulujemy 
sportowej postawy.

Zwycięzcą turnieju została 
reprezentacja klas III, która na 
koniec turnieju zagrała mecz 
z reprezentacją nauczycieli. 
I tutaj trzecioklasiści musieli 
uznać wyższość nauczycieli, 
przegrywając mecz 1: 2. 

Spotkania dostarczały wielu 
ciekawych akcji oraz siatkar-
skich wymian. W grze można 
było zobaczyć zaangażowa-
nie oraz poświęcenie o każdy 
punkt. Wszystkim uczestnikom 

turnieju należą się słowa uznania 
za udział w zawodach, zaanga-
żowanie, walkę do ostatniego 
punktu oraz za ducha fair play, 
w jakim rozgrywane były zawo-
dy.  Maria Rałowska

Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej  
Drużyn Mieszanych

Nie ma to jak dwie  
deski na nogach!

Święty Mikołaj w przedszkolu

Akcja – przeciwprzemocowy protest w formie tańca 
odbywa się na całym świecie i w Polsce od 2013 
roku. 14 lutego w Walentynki cały świat, tańczy 
i protestuje przeciwko przemocy wobec kobiet 
i dziewcząt. 

Piknik edukacyjny pod hasłem 
„Internet bez hejtu” w zespole Szkół 
Samorządowych w Łagiewnikach

gimnazjalistki  
z Łagiewnik na dacH-u

„One Billion Rising /  
Nazywam się Miliard”  
w Łagiewnikach

W połowie stycznia odbył 
się wyjazd na narty do 
Lądka zdroju, w którym 
uczestniczyło 34 uczniów 
łagiewnickiego gimnazjum.

Po przyjeździe na miejsce, 
każdy wypożyczył sprzęt i in-
struktorzy podzielili uczniów 
na grupy. Naukę jazdy na nar-
tach rozpoczęła rozgrzewka 
i warto podkreślić, że był to 
najzabawniejszy moment wy-
prawy. To dopiero były emocje! 
Pod nadzorem instruktorów 
uczniowie uczyli się zjeżdżać, 
hamować i panować nad nar-
tami, bowiem dla większości 
z nich były to pierwsze próby. 
Adrenalina towarzyszyła każ-
demu, a drobne, bezbolesne 
upadki były powodem śmiechu 
i jeszcze większą zachętą do 
dalszej jazdy. Gdy instruktorzy 
uznali, że większość jest goto-

wa do jazdy na dużych wznie-
sieniach, wówczas uczniowie 
mieli okazję wykorzystać naukę 
w praktyce. Zjeżdżali w kilku-
osobowych grupach, aby nikt 
nie czuł się samotny i by każdy 
podczas upadku mógł liczyć na 
pomoc innych. Dobrze przy-
gotowane i zaśnieżone stoki 
narciarskie oraz świeże i czyste 
górskie powietrze dały możli-
wość uczestnikom wycieczki 
oddania się białemu szaleń-
stwu w całej krasie. Po białym 
szaleństwie przyszedł czas na 
posiłek, a po nim – niestety – 
musieliśmy wracać. Dziękuję 
uczniom za wspaniałą postawę 
i odwagę, a rodzicom za umoż-
liwienie dzieciom zdobywania 
nowych doświadczeń. 

To były niesamowite i nieza-
pomniane chwile!

Maria Rałowska

Mój przyjaciel Miś 
25 listopada 2016 r. w Szko-
le Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Olesznej odbyło 
się Święto Pluszowego Misia 
organizowane przez bibliote-
karkę szkolną Joannę Łukia-
nowską, we współpracy z Aliną 
Zamęcką z Biblioteki Publicz-
nej. W tym dniu uczniowie 
klas 0-III przynieśli do szkoły 
swoje ulubione misie, które 
zapoznały się z miejscem ich 
nauki, nauczycielami, kolega-
mi i koleżankami. Milusińscy 
poznali też historię powsta-
nia Święta Pluszowego Misia. 
W ramach „misiowych” zabaw 
pielęgniarka Danuta Łaska-
rzewska przeprowadziła za-
jęcia teoretyczno-praktyczne 
związane z pierwszą pomocą 
przedmedyczną i skutecznym 
wzywaniem służb alarmowych. 
W związku z tym, że szkoła już 
drugi raz bierze udział w Pro-
gramie Edukacyjnym – Bez-
pieczny Dolnoślązak, którego 

organizatorem jest marszałek 
województwa dolnośląskiego, 
nasi uczniowie bez problemów 
wykazali się wiedzą – również 
praktyczną – na ten temat. Kli-
nika Pluszowego Misia i Święto 
Pluszowego Misia zostało zre-
alizowane na piątkę z plusem.

Ze świąteczną wizytą …
19 grudnia uczniowie odwie-
dzili pensjonariuszy z Domu 
Pomocy Społecznej w Niem-
czy. Dzieci pokazały przed-

stawienie jasełkowe. Wszyscy 
składali sobie życzenia i śpie-
wali kolędy. Wyjazd miał na 
celu uwrażliwienie na potrzeby 
osób starszych oraz integrację 
międzypokoleniową. Dziękuje-
my ślicznie Małgorzacie Małek 
(katechetce) za przygotowa-
nie uczniów oraz Małgorzacie 
Iwaszkiewicz za oprawę mu-
zyczną, natomiast pensjona-
riuszom i pracownikom Domu 
Pomocy Społecznej w Niemczy 
za gościnne przyjęcie. 

Wtorkowe spotkania 
z poezją 
20 grudnia uczniowie wraz 
z polonistką Joanną Kireńczuk 
oraz Joanną Łukianowską od-
wiedzili Bibliotekę Publiczną 
w Olesznej. W związku z trwa-
jącym comiesięcznym cyklem 
„Wtorków z poezją” tym razem 
analizie treści i formy poddano 
wiersze o tematyce świątecznej. 
Uczniowie przynieśli ze sobą 
książki wypożyczone w biblio-
tekach i czytali najpiękniejsze 
ich zdaniem wiersze, rysowali 
też wymarzone prezenty. Nie-
którzy pochwalili się nawet 
własnymi napisanymi zimo-
wymi tekstami. Nie obyło się 
oczywiście bez świątecznych 
życzeń. Spotkanie miało na 
celu promowanie czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży. Dzię-
kujemy Alinie Zamęckiej z któ-
rą tak aktywnie współpracuje-
my rozwijając wśród naszych 
milusińskich miłość do książek.

Joanna Łukianowska

W Gminnym Konkursie 
Recytatorskim „Pegazik” 
w Łagiewnikach wzięło 
udział 12 uczniów z klas 
I-III gimnazjum. Prezento-
wali oni bardzo zróżnico-
wany repertuar. 

Do oceny młodych recytato-
rów zostało powołane specjalne 
jury, w skład którego weszły: 
przewodnicząca – Anna Filiń-
ska, była nauczycielka języka 
polskiego, Dorota Cieślicka 
– prowadząca bibliotekę ZSS 
w Łagiewnikach oraz Emilia 
Ćwik –  pedagog w łagiewnic-
kiej szkole. Nad przebiegiem 
konkursu czuwała polonistka, 
Agnieszka Królikowska. Spo-
śród licznych talentów jury wy-
łoniło zwycięzców, przyznano 
także dwa wyróżnienia:
I miejsce – Martyna Hołyńska 
z  klasy 2c

II miejsce – Jakub Wójcik 
z klasy 3b
III miejsce – Natalia Char-
czyńska z klasy 2b
Ci uczniowie będą reprezento-
wać naszą szkołę podczas eli-
minacji powiatowych.
Wyróżnienia przyznano Mał-
gorzacie Zieniewicz z klasy 
3a oraz Barbara Charczyńska 
z klasy 1b.

Agnieszka Królikowska

Z życia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej 

eliminacje do XXII 
dolnośląskiego konkursu 
recytatorskiego „Pegazik”

Ratownicy medyczni 
w szkole w Olesznej

Wspólnie dążymy do 
zmniejszenia skali tego 
zjawiska, dzięki przypomnieniu 
o wartościach tj. empatia, miłość, 
zrozumienie i szacunek. 
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Liczba osób 
zameldowanych na 
pobyt czasowy: 94

•
Liczba kobiet w wieku 
produkcyjnym: 2205

•
Liczba mężczyzn 

w wieku produkcyjnym: 
2463

Liczba 
wymeldowań:  

29
•

Liczba wyjazdów 
za granicę:  

39

Łagiewniki  
w liczbach

Ewelina Wolak
Inspektor ds. Ewidencji Ludności 

i Działalności Gospodarczej
Urzędu Gminy Łagiewniki

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 
0-2 109 109 218
3 39 38 77
4-5 84 72 156
6 46 39 85
7 34 55 89
8-12 209 179 388
13-15 130 102 232
16-17 51 73 124
18 42 44 86
19-65 2463 - 2463
19-60 - 2205 2205
> 65 394 - 394
> 60  - 900 900
ogółem 3601 3816 7417

Liczba  
urodzeń: 

liczbę ogólna: 69
•

liczba dziewczynek: 34
•

 liczba chłopców: 31
•

liczba urodzeń  
zagranicznych: 3

Zgony: 

 liczbą ogólna: 91
•

z gminy: 41
•

spoza terenu gminy (np. w związku  
z funkcjonowaniem szpitala,  

hospicjum, ZOL): 44
•

 liczba zmarłych kobiet: 43
•

liczba zmarłych  
mężczyzn: 48

Liczba mieszkańców, którzy 
w 2016 roku weszli  

w pełnoletność: 87
•

Liczba mieszkańców ogólnie  
(na dzień 1 stycznia 2017): 7511

 Liczba przemeldowań  
na terenie Gminy: 101

Kobiety:  50
Mężczyźni: 51 

Liczba przybyłych  
na teren gminy: 85

Liczba osób zameldowanych na stałe tj.: 7417
kobiety (w różnych przedziałach wiekowych  

np. 0-3, 4-8, 8-12 itd...) 
•

mężczyźni (w różnych przedziałach wiekowych  
- jak wyżej)

Imiona, jakie rodzice nadawali 
swoim urodzonym dzieciom: 
d  najpopularniejsze imiona męskie – 

Aleksander, Piotr, Maciej
d  najpopularniejsze imiona żeńskie – 

Hanna, Natalia, Julia
d  Imiona niespotykane lub bardzo 

oryginalne – Antonina, Gracjan


