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Jakiś czas temu wolonta-
riuszka z Fundacji „Mam 
Marzenie” Marzena Myso-

na zwróciła się do prezesa OSP 
Łagiewniki Rafała Hołyńskiego 
z pytaniem, czy tutejsza straż 
mogłaby spełnić marzenie ma-
łego, chorego chłopca. Bo jego 
marzeniem było poznanie stra-
żaków i straży z bliska. Odpo-
wiedź prezesa mogła być tylko 
jedna: oczywiście!  

W telefonicznych rozmowach 
ustalono, że tym dniem będzie 8 
lipca. Było to wielkie przeżycie 
dla strażaków, bowiem pierw-
szy raz przyszło spełniać im 
życzenie osoby poleconej przez 
Fundację „Mam Marzenie”.  
Punktualnie o godz. 14:00 pod 
remizę zajechały dwa samo-
chody: w jednym 5-letni Igor 
z rodzicami Joanną i Konradem 
Kinal, w drugim  wolontariusz-
ki Fundacji Marzena Mysona 
i Marta Gurska z mężem i syn-
kiem. 

Igorek mieszka z rodzicami 
w Zgorzelcu. Choć ma dopie-
ro 5 lat to od dłuższego czasu 
jego pasją jest straż pożarna 
i strażacy. W telewizji ogląda 
wszystkie programy o tema-
tyce strażackiej. Z tygodnia 
na tydzień czekał na serial 
„Strażacy”, a program 
„112” należy do jego 
ulubionych. Chłopiec 
potrafi dokładnie opi-
sać, na czym polega 
udzielanie pomocy 
przedmedycznej, sa-
mochody strażackie 
i ich wyposażenie. 

Po przywitaniu Igora 
i gości przyszła kolej na 
prezentację wozów po-
żarniczych i ich wyposa-
żenia. Na wstępie chłopiec 
dostał prezent od łagiew-
nickich strażaków i firmy 
HORPOL – hełm strażacki 
z wypisanym z jednej strony 
imieniem „IGOREK” a z dru-
giej „OSP ŁAGIEWNIKI” oraz 

czapkę strażacką, koszulkę 
i misia-strażaka od firmy KA-
DIMEX. Prezenty okazały się 
strzałem w dziesiątkę, choć na-
stępny zaskoczył nie tylko Igor-
ka, ale o tym to później. 

Po uzyskanej zgodzie z PSP 
Dzierżoniów w samochodach 
pożarniczych oprócz straża-
ków zasiadł Igor ze swoją 
mamą oraz wolonta-
riuszki z Fundacji 
„Mam Marze-
nie”. Przejazd 
z Łagiewnik 
przez Olesz-
ną, Ratajno 
z powrotem 
do Łagiew-
nik był nie-
s a m o w i t ą 
frajdą nie tyl-
ko dla chłopca, 
tym bardziej, że 

na chwilę włączono 
sygnały świetl-
ne i głosowe na 
s a m o ch o d a ch 
pożarniczych. 

Następnym 
p u n k t e m 
b y ł a  p r e -
z e n t a c j a 
możliwości 
straży nad 
ł a g i e w -

nicką tamą. 
Roz w i n ię to 

linię wodną, po-
kazano, jak pracuje 

szybkie natarcie oraz gaszenie 
strumieniem wodnym. Po po-
wrocie do remizy na gościa 

czekali nasi najmłodsi 6-letni 
strażacy: Franek Maracewicz 
ze swoim dziadkiem Leszkiem 
Wyrembakiem i Jędruś Krze-
miński z dziadkiem Jankiem 
Kuczyńskim. Po serdecznym 
przywitaniu się Franek przeka-
zał gościowi swój mundur stra-
żacki, z którego już wyrósł. To 
był ten prezent, o którym wcze-
śniej wspomniałem, a który 
Igorkowi sprawił wiele radości. 
Najmniej zadowolona był mama 
naszego gościa, pytając żartobli-
wie, jak to teraz będzie z kąpielą 
synka pod prysznicem – w heł-
mie i mundurze, bo synek nie 
pozwoli zdjąć z siebie tych stra-
żackich atrybutów. 

Pamiątkowe zdjęcie zakoń-
czyło spotkanie bardzo wielu 
życzliwych i otwartych na po-
moc innym ludzi. Jak niedużo 
trzeba, aby spełnić marzenia 
innych ludzi. Patrząc na Igor-
ka i jego rodziców jestem pe-
łen podziwu dla ich wielkiego 
hartu ducha oraz optymizmu, 
a widząc młode piękne wolon-
tariuszki po raz wtóry mówię, 
że więcej ludzi jest dobrych 
i uczynnych. 

Dziękuję wszystkim, którzy 
zaangażowali się w spełnienie 
tak prostego marzenia a zara-
zem wielkiego marzenia IGOR-
KA.

Tadeusz Szot   

Wielkie serca  
dla małego igora

Strażacy z OSP Łagiewniki spełnili marzenie 5-letniego chłopca

Dzień 8 lipca 2017 strażakom 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łagiewnikach na długo 
pozostanie w pamięci. 
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Gminny Ośrodek Kul -
tury, Bibliotek i Sportu 
w Łagiewnikach już po 
raz drugi jest organiza-
torem Półkolonii Letnich 
GOKBiS. Z wakacyjnej 
propozycji w pierwszym 
z turnusów, zorganizowa-
nym w dniach 17-21 lip-
ca, skorzystało 12 dzieci 
w wieku 7-10 lat. 

– Zadbaliśmy o to, aby pro-
gram półkolonii był ciekawy 
i atrakcyjny, a każde dziecko 
mogło w nim znaleźć coś dla 
siebie – mówi Izabela Beno, 
dyrektorka GOKBiS w Ła-
giewnikach. 

Zajęcia odbywały się od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9.00-17.00, pod okiem 
doświadczonej kadry – wy-
chowawczyni oraz zaproszo-
nych gości. Każdy dzień wy-
poczynku rozpoczynał się od 
porannego apelu organizacyj-
nego. – Ileż było śmiechu, gdy 

dzieci myliły się w odliczaniu 
do sześciu i trzeba było próbo-
wać aż trzy razy, żeby się uda-
ło – dodaje Iwona Wochnik, 
wychowawczyni grupy. 

Współpraca podczas zajęć 
opierała się na partnerskich 
relacjach, dlatego wspólnie 
s tworzyl iśmy regulamin, 
który podpisaliśmy. Dzięki 
temu każdy z nas wiedział, 
do czego mamy prawo, oraz 
co dla grupy nie jest fajne. 
Karą za złamanie którejś z za-
sad regulaminu było oddanie 
podwieczorku Pani Iwonce. 
– Nie zdarzyło się to jednak! – 
uśmiecha się wychowawczyni. 

Po d c z a s  w y p o c z y n k u 
dzieci uczestniczyły m.in. 
w warsztatach fotograficz-
nych ,  ce r a m icz nych ,  a r-
t ystycznych, kul inar nych 
i komunikacyjnych pt. „Ję-
zyk szakala i żyrafy”. Jeden 
dzień spędzpno na wycieczce 
we Wrocławiu, podczas któ-

rej dzieci brały udział w za-
jęciach radiowych oraz były 
we wszystkim znanym i lu-
bianym „JumpWorld”. 

W codziennym programie 
nie zabrakło również zajęć bi-
bliotecznych, gimnastycznych 
czy taneczno-r uchowych. 
Podsumowaniem półkolonii 
był wspólny grill z dziećmi, 
ich rodzicami, dziadkami i ro-
dzeństwem oraz kadrą i zapro-
szonymi gośćmi przy scenie 
plenerowej „Muszelka” w Ła-
giewnikach. 

Półkolonie Letnie GOK-
BiS po raz kolejny okazały 
się at rakcyjną formą spę -
dzania czasu wolnego oraz 
umożliwiły dzieciom zaba-
wę i integrację w grupie pod 
opieką ich wychowawczyni. 
O tym jak bardzo podobał się 
program turnusu świadczyły 
podziękowania i oklaski, ja-
kimi dzieci nagrodziły kadrę 
wypoczynku.  GOKBiS

Wakacje to okres, w którym prawie w każdy weekend odbywają się w naszych 
miejscowościach festyny i pikniki. Po Łagiewnikach, Sieniawce, Młynicy przyszła kolej na 
Słupice i Ligotę Wielką. Na relacje ze Słupic zapraszam na stronę GOKBiS oraz DDZ.DOBA.
PL a ja postaram się pokrótce przybliżyć to, co działo się w Ligocie Wielkiej. 

Półkolonie pełne atrakcji

II Festyn Strażacki w Ligocie Wielkiej

„Belgijka” w pocie czoła

Rodzinny Festyn Strażac-
ki w Ligocie Wielkiej to 
nie tylko cudowna za-

bawa, ale i plenerowa edukacja. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Li-
gocie Wielkiej drugi rok z rzę-
du zorganizowała festyn z my-
ślą przewodnią „STRAŻACY 
DZIECIOM”.  Na plenerowej 
scenie zaprezentowała się gru-
pa rekonstrukcji historycznej 
58 Pułku Piechoty. W orygi-
nalnych przedwojennych mun-
durach grupa wzbudziła duże 
zainteresowanie i podziw wi-
dzów. Aby zmienić nastrój na 
bardziej zabawowy prowadzą-
ca Iwonka Wochnik z GOKBiS 
zaproponowała strażakom od-
tańczenie na trawie popularnej 
„Belgijki”. Biedni strażacy nie 
wiedzieli, co ich czeka. W swo-
ich kilkukilogramowych bu-
tach i mundurach koszarowych 
szczupła, młoda i gibka pani 
Iwona z pomocą pani Izabeli 
zachęcała strażaków do tańca. 
Musieli tańczyć ocierając pot ze 
swoich czół. No, ale wszystko 
kiedyś się kończy. Koniec był 
bardzo radosny, ale rozochoce-
ni strażacy chcieli tańczyć da-
lej, jednak nasze panie musia-
ły jechać do Słupic, aby i tam 
potańczyć na odbywającym się 
pikniku. 

Mikrofon zabrał w swoją 

pokaźną dłoń prezes Piotr Ta-
raszkiewicz i zaczął dowodzić 
zebranymi. Rozpoczęły się 
zawody strażackie dla dzieci. 
Chętnych było tak dużo, że nie 
wszyscy mogli się sprawdzić 
na strażackim torze. Zainte-
resowanie było bardzo duże, 
choć niektórzy woleli zwie-
dzać ustawione w krzakach 
(schowane przed skarbówką) 
punkty dystrybucji. Ciasto 
było przedniej jakości a komu 
szkodziła woda, mógł się napić 
piwka, ale chyba nie tylko, bo 
słońce zapewne tylu osobom 
nie przygrzało głów, a niektó-
rym to i zimna woda nie poma-
gała. Pyszna była „Grochówka 
Prezesa” czy „Bigos à la Piotr”. 
Kiełbasa, karkówka i kaszanka 
pachniały na całym placu tak, 
że okazały się dla mnie waż-
niejsze od zawodów dla dzieci. 
Nie pamiętam smaku wymie-
nionych dań, bo jak zobaczy-
łem, kto je serwuje, to szeroko 
otworzyłem oczy. Za ladami 
sympatyczne panie w czarnych 
koszulkach z napisami: „Żona 
strażaka”, „Siostra strażaka”, 
„Narzeczona strażaka” czy 
„Wyjdę za strażaka”.  Dobrze, 
że jeden narzeczony gdzieś się 
zapodział, to udało mi się nie 
dość, że dobrze zjeść to jeszcze 
zrobić zdjęcie z „Narzeczoną 

strażaka” (zaginionego, który 
niestety później odnalazł się). 

Po zawodach i obfitym pole-
waniu wodą dzieci przez dzie-
ci rozpoczął się profesjonalny 
pokaz uwalniania kierowcy 
z rozbitego samochodu osobo-
wego. Na plac wjechały wozy 
strażackie OSP Ligota Wielka, 

OSP Jaźwina oraz karetka po-
gotowia ratunkowego. Straża-
cy z Ligoty zabezpieczali teren 
wypadku, kierowali ruchem 
a strażacy z Jaźwiny za po-
mocą sprzętu hydraulicznego 
zabrali się do uwalniania za-
blokowanego w samochodzie 
kierowcy. Patrząc z podziwem 

na poczynania strażaków moż-
na było z bliska zobaczyć i oce-
nić ciężką pracę strażaka. Stra-
żak to nie tylko piękny mundur 
to przede wszystkim niesienie 
pomocy człowiekowi, zwie-
rzętom i przyrodzie w każdej 
sytuacji. W między czasie 
trwały rodzinne, sąsiedzkie 

i przyjacielskie rozmowy pod 
namiotami. Prze suto zastawio-
nych stołach oglądano kątem 
oka konkurencje czy występy 
sceniczne oraz poddawano się 
degustacjom. Nie było aż tak 
anielsko, bo warszawskie poli-
tyczne piekiełko zawitało i tu 
pod strzechy tzn. pod namio-

Byliśmy na obozie!
Pochodzący z Olesznej 
Dorian Szlachcic – mistrz 
V  Mistrzostw Polski Mło-
dzików w Boksie i uczeń 
gimnazjum z Zespołu 
Szkół Samorządowych 
w Łagiewnikach – znalazł 
się wśród 130 wyróżnio-
nych młodych Dolnoślą-
zaków. 

Wyróżnienie to otrzymał 
z rąk kuratora óświaty Roma-
na Kowalczyka podczas uro-
czystości podsumowującej 
wybitne osiągnięcia uczniów 
Dolnego Śląska w ogólno-
polskich olimpiadach, turnie-
jach i zawodach sportowych 
w roku szkolnym 2016/2017.

Docenić należy również to, 
że Dorian potrafi godzić swo-
ją pasję z obowiązkami szkol-

nymi. Otrzymał w tym roku 
świadectwo z wyróżnieniem 
oraz stypendium sportowe. 
Ponadto w finale dolnośląskim 
Gimnazjady zajął VIII miej-

sce indywidualnie w biegach 
na orientację. 

Jesteśmy z niego bardzo 
dumni i życzymy mu dalszych 
sukcesów sportowych. 

Dorian Szlachcic z wyróżnieniem

Obóz harcerski Hufca ZHP 
Łagiewniki w Pobierowie, 
to wydarzenie do którego 
przygotowujemy się przez 
cały rok. 

W tym roku otrzymaliśmy 
wsparcie finansowe Starostwa 
Powiatu Dzierżoniowskiego, 
dzięki któremu więcej dzieci 
mogło skorzystać z wypoczyn-
ku letniego nad morzem w ter-
minie od 03 lipca do 17 lipca 

2017 roku. Uczestnicy obozu 
chętnie brali udział w zajęciach 
sportowych, teatralnych, kuli-
narnych, poznawali metodykę 
harcerską, terenoznawstwo, 
zajęcia survivalowe. Udział 
w wycieczkach krajoznawczych 
szlakiem morskim, wyciecz-
kach pieszych po wybrzeżu 
miały duży wpływ na świa-
domość młodych ludzi, jaki 
potencjał turystyczny posiada 

nasz kraj.Chwile dobrej pogody 
wykorzystywaliśmy na rekre-
acje na plaży, kąpiele w morzu 
pod czujnym okiem ratownika. 
Piętnaście dni minęło dużo 
szybciej niż można by się tego 
spodziewać. Po powrocie do 
domu zostały już tylko zdjęcia 
i wspaniałe wspomnienia z har-
cerskiej przygody, jaką był obóz 
w Pobierowie.

ZHP Łagiewniki

gmina Łagiewniki udzieliła 
dotacji celowej na realizację 
zadania publicznego pod 
nazwą organizacja wypo-
czynku letniego dla dzieci 
i młodzieży stanowiącego 
alternatywę wobec używa-
nia substancji psychoaktyw-
nych „aktywnie i kreatywnie 
– w zgodzie ze sobą i grupą”.

Za ladami sympatyczne panie  
w czarnych koszulkach z napisami: 
„Żona strażaka”, „siostra 
strażaka”, „Narzeczona strażaka” 
czy „Wyjdę za strażaka”.  

ty. Sytuacja została szybko 
opanowana i mogliśmy zjeść 
wisienkę z toru, którą to była 
grupa wokalna z Kamionek. 

Dwie ładne i sympatyczne 
panie Natalia i Kasia śpiewa-

ł y , 

a Natalia dodatkowo pięknie 
grała na skrzypcach. Część 
występu udało mi się na-
grać z zamieścić na YouTube 
„Moja Gmina Łagiewnik” 
a więc zapraszam do zoba-

czenia i posłuchania Natalii 
i Kasi. W czasie trwania fe-
stynu dzieci mogły korzystać 
z dmuchanej zjeżdżali, tram-
poliny, małą karuzelę, huś-
tawki czy zjeść kolorową watę 
cukrową, ochłodzić się napo-
jami i wiele innych atrakcji, 

których nie potrafię nawet 
wymienić. 

Kiedy zaczęło już 
się ściemniać, pan 

Robert zaprosił 
zebranych na 
deski na tańce. 
Se r wowa n a 
skoczna mu-
z yk a  s a m a 
w p r a w i a ł a 
nogi w ruch. 
Parkiet szyb-
ko zape ł n i ł 

się tańczący-
mi. Ochotnicza 

St r a ż Poża r na 
w Ligocie Wielkiej 

to jednostka w naszej 
gminie, która jako ostat-

nia odrodziła się na nowo. 
Bieżący festyn był okazją, aby 
pochwalić się pozyskanym sa-
mochodem pożarniczym Star. 
Samochód strażacy zakupili 
z własnych środków przy wy-
datnej pomocy mieszkańców 
Ligoty Wielkiej, Przystronia, 
Sieniawki i Ratajny. To wła-

śnie na festynie wspomniani 
mieszkańcy mogli przeko-
nać się na własne oczy, że 
Ich pieniądze zostały dobrze 
ulokowane. Zapałem do pra-
cy strażacy z Ligoty mogliby 
obdzielić kilka innych jedno-
stek. Mam nadzieję i mocno 
wierzę, że nie jest to słomiany 
zapał do pracy zresztą prezes 
na „słomkę” nie wygląda. 

Dziękuję wam serdecznie 
za to, co robicie dla swojej 
wiejskiej społeczności i dla 
naszej gminy. Przyjemno-
ścią jest gościć pośród braci 
strażackiej, choć tym razem 
tylko z Jaźwiny i Ligoty 
Wielkiej. Jak te dwie jednost-
ki wspierają się nawzajem to 
świadczy prezent, jaki OSP 
Jaźwina przekazała dla stra-
żaków z Ligoty. Była to tor-
ba z zestawem do ratownic-
twa przedmedycznego PSP 
R-1. Przyda się zapewne, bo 
strażacy po przeszkoleniach 
to też ratownicy medycz-
ni i mogą służyć nie tylko 
w czasie akcji, ale również 
mieszkańcom, zanim dotrze 
fachowa pomoc medyczna. 
Zapału i serca do działania 
te dwie na nowo odrodzone 
jednostki mają tyle, że star-
czy dla wszystkich.

Tadeusz Szot
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55 lat czarnych
2 lipca 2017 w Sieniawce świętowano 55-lecie powstania 
Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI Sieniawka”. Uroczy-
stości rozpoczęły się poranną mszą świętą odprawioną w 
kościele, pw. Jana Chrzciciela przez proboszcza ks. dr hab. 
Wiesława Haczkiewicza w intencji piłkarzy klubu. 

To jedno z najweselszych 
wydarzeń jakie mieliśmy 
okazje organizować – 

mówi Izabela Beno, dyrektorka 
GOKBiS. – Ideą było zapewnie-
nie warunków do dobrej zabawy 
i wypoczynku w gronie przyja-
ciół i rodziny. Dlatego pojawiły 
się ponadczasowe gry takie jak 
rzucanie piłeczką do puszek, gra 
w kółko i krzyżyk, rzucanie ka-
loszem, przerzucanie opony, sla-
lom hulajnogą czy też toczenie 
rawki. Ten rodzaj aktywności 
zadziwił przypadkowych gości 
z Indii – dodaje Beno. 

Program wzbogacony został 
licznymi pokazami i wystawa-
mi. Niezastąpieni strażacy 

z Łagiewnik i Ligoty Wielkiej 
poprowadzili zawody sporto-
wo-zręcznościowe dla najmłod-
szych, policjanci udostępnili 
swój wóz oraz prezentowali 
umiejętności zakładania kajda-
nek. Służby medyczne zaprezen-
towały pokaz pierwszej pomocy, 
w którym udział brali jako staty-
ści strażacy. 

Og rom ne w r a że n ie  na 
wszystkich odwiedzających 
zrobiła wystawa sprzętu rolni-
czego Waldemara Tokarskiego, 
który mieliśmy okazję nie tylko 
oglądać, ale również usiąść za 
kierownicą każdego z pojazdów 
i zrobić pamiątkowe zdjęcia. 
Kilka metrów dalej znajdowała 
się kolejna wystawa pt. „Dooko-
ła Koła”. Zdjęcia znanych i nie-
znanych artystów, dla których 
inspiracją lub techniką stało się 
koło.  Spotkanie w przepięknej 
aurze przyrody zakończyła zaba-
wa pod gwiazdami.

kiedy rządzi koło

3 s ierpnia odbyło s ię 
pierwsze spotkanie „Mło-
dzieżowiska” w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Biblio-
tek i Sportu w Łagiewni-
kach. Omówiono plan, 
zabawy integracyjne, sło-
wem poznano siebie i po-
mysły i nie było nikogo, 
kto byłby niezadowolony 
z tak spędzonego wolne-
go czasu. 

Atmosfera była niezwy-
kle przyjazna, każdy chętnie 
uczestniczył w rozmowach 
i aktywnościach. Znalazł się 
też czas na taniec poprowa-
dzony przez Iwonę Wochnik 
i sporą dawkę śmiechu. Za-
kończyliśmy spotkanie słod-
kim poczęstunkiem. 

A już 5 sierpnia. w ramach 
„Młodzieżowiska” zorga-
nizowana została wyciecz-
ka do Wrocławia. Pierwszą 
z odwiedzonych atrakcji był 
Park Trampolin (JumpWorld). 
W trakcie wyjątkowo aktyw-
nej zabawy jedna z naszych 
koleżanek doznała drobnej 
kontuzji. Na szczęście pozo-
stała część grupy wyszła z za-
bawy cała i zdrowa. Kolejnym 
punktem  wycieczki były 
Arkady Wrocławskie. Szybki 
transport szynowy umożliwił 

nam odpoczynek w komfor-
cie klimatyzacji. I jak łatwo 
się domyśleć, wszyscy mieli 
ogromny apetyt z powodu 
zmęczenia po zabawie w Par-
ku Trampolin. Po obiedzie 
wykonaliśmy w grupach dwa 
zadania. Pierwszym było ku-
pienie książki, a drugim zro-
bienie grupowego zdjęcia, na 
którego tle miał znaleźć się 
rekin pływający w ogromnym 
akwarium w Arkadach. Za-
dania wykonaliśmy na piątkę 
z plusem. Dzięki temu mogli-
śmy rozpocząć kolejny etap 
wycieczki. Naszym celem był 
Pomnik Anonimowego Prze-
chodnia, gdzie razem zrobili-
śmy sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Na podwieczorek małe polskie 
lody a następnie kino DCF, 
gdzie obejrzeliśmy komedię 
„Czym chata bogata”, która 
wszystkich rozbawiła do łez. 
Po zakończonym seansie ru-
szyliśmy na dworzec autobu-
sowy. 

Byliśmy wszyscy naprawdę 
w dobrych humorach, których 
nie zepsuła nam nawet wia-
domość o odwołanym kursie 
PKS. Oglądając zachód słoń-
ca w autobusie dotarliśmy do 
Łagiewnik. 

Iwona Wochnik

W niedzielne przedpołu-
dnie 13 sierpnia 2017 roku 
na boisku w Olesznej od-
był się XII WYŚCIG MTB 
Memoriał Mariana Gołdyna 
i Zbigniewa Niżyńskiego, 
który jest punktowany go 
Challenge’u Dolnego Ślą-
ska.

 Organizatorami wyścigu 
była Rada Sołecka wsi Oleszna 
i KS Ślęża Sobótka. Odpowie-
dzialnym za przeprowadzenie 
wyścigu był Franciszek Brzeź-
ny. Na starcie stanęli zawodni-
cy z klubów sportowych takich 
jak: SZKÓŁKA KOLARSKA 
SUPERIOL WAŁBRZYCH, 
K KW SU PER IOL WA Ł -
BRZYCH, UKS CENTRUM 
SPEDYCJA PAWBUD NOWA 
RUDA, MKS KAROLINA JA-
WORZYNA ŚLĄSKA, LKKS 
GÓR NIK WAŁBR ZYCH, 
PZT SERVICE ŚWIEBODZI-
CE, SK HOJNOWINA RAD-
KÓW, DAICHMAN ABUS 

SOBÓTKA oraz kolarze ama-
torzy z Olesznej i Łagiewnik. 
Rywalizacja pomiędzy za-
wodnikami była bardzo moc-
na. Widzieliśmy na twarzach 
zawodników zadowolenie i 
smutek. Kilka razy potrzebna 
był pomoc obecnych na bo-
isku sanitariuszy. Klasyfikacja 
zwycięzców w poszczególnych 
grupach: 

d  Kategoria DZIECI 2013 i młod-
sze – dziewczynki: 1. Zuzanna 
Bułak, 2. Jagoda Krupa, 3. Klau-
dia Bodziak.

d  Kategoria DZIECI 2013 i młod-
sze - chłopcy: 1. Jakub Kończak.

d  Kategoria DZIECI 2011-2012 
dziewczynki: 1. Emilka Lasyk, 2. 
Emilka Staszkowian z Olesznej.

d  Kategoria DZIECI 2011-2012 
chłopcy: 1. Krzysztof Buganiuk, 
2. Wojciech Kramek, 3. Karol 
Brzezicki – zawodnicy z Olesznej.

d  Kategoria DZIECI 2009-2010 
dziewczynki: 1. Natalka Lasyk, 
2. Laura Różańska, 3. Judyta 
Mizera

d  Kategoria DZIECI 2009-2010 

chłopcy: 1. Szymon Dec, 2. 
Oliwer Bojnarowicz, 3. Oliwer 
Okarmus.

d  Kategoria DZIECI 2007-2008 
dziewczynki: 1. Weronika 
Kula, 2. Dagmara Urbanek, 3. 
Katarzyna Mikusiak – wszyscy z 
Radkowa. 

d  Kategoria DZIECI 2007-2008 
chłopcy: 1. Mikoła Legieć z 
Nowej Rudy, 2. Szymon Dudek z 
Wałbrzycha, 3. Mikołaj Piotrowski 
z SK Wałbrzych.

co łączy trampoliny, 
rekina i lody?

Xii memoriał mariana gołdyna i Zbigniewa Niżyńskiego 13 sierpnia w olesznej

O godz. 14 przed szatnią 
klubu rozpoczęły się 
oficjalne uroczysto-

ści, których głównym punk-
tem było odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej upamiętniającej 
założyciela „Czarnych” Ste-
fana Cichosza – odsłonił ją 
Zbigniew, jego najstarszy syn 
wraz z prezesem Tadeuszem 
Polewczykiem, trenerem Rafa-
łem Lechem i radnym Sieniaw-
ki Waldemarem Tokarskim. 
Życzenia dla „Czarnych” zło-
żył zastępca wójta gminy Ła-

giewniki Andrzej Knuter. Przy 
marszowej muzyce w wykona-
niu Miejskiej Orkiestry Dę-
tej Dzierżoniowa zaproszeni 
goście i piłkarze przeszli na 
płytę boiska, gdzie wysłucha-
no koncertu orkiestry. Słu-
chając świetnie wykonanych 
utworów można było posilić 
się lub napić różnych płynów. 
W namiocie na dużym ekranie 
przedstawiona została historia 
„Czarnych Sieniawka”, która 
okazała się hitem dnia. Zdjęcia 
przypomniały wielu z uczest-

ników uroczystości dawne lata, 
a młodsi mogli ze zdziwieniem 
zobaczyć, jak ich ojcowie czy 
najbliżsi skutecznie ko-
pali piłkę. Następnie 
odbył się mecz to-
warzyski oraz 
pokazy OSP 
Ligota Wiel-
ka i zawody 
dla dzieci.
 Tadeusz 

Szot

Przesyłamy wielkie podziękowania 
darczyńcom: 
Starostwo Powiatowe w dzierżoniowie, „Jelenia Plast” Jelenia 
góra, „kaprysek” Sieniawka, „da grasso” dzierżoniów, „yasumi” 
dzierżoniów, „Forteca” uciechów, „aquarius” Bielawa. dziękuje-
my waldemarowi Tokarskiemu, strażakom z Łagiewnik i ligoty 
wielkiej, policji, ratownikowi medycznemu oraz wszystkim, 
którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do or-
ganizacji „Pikniku kołowego”.

renata Jurewicz i Spółka

d  Kategoria DZIECI 2005-2006 
dziewczynki: 1. Alicja Matuła, 
2. Zuzanna Mikusiak, 3. Martyna 
Matuła wszyscy z Radkowa.

d  Kategoria DZIECI 2005-2006 
chłopcy: 1. Andrzej Richtslajd z 
Olesznej, 2. Błażej Mikusiał, 3. 
Krzysztof Mikusiał z Radkowa.

d  Kategoria ŻAKINI: 1. Oliwia 
Młynarczyk Nowej Rudy, 2. 
Judyta Tonder z Jaworzyny 
Śląskiej, 3. Karolina Chojnacka z 
Wałbrzycha.

d  Kategoria ŻAK:  1. Antoni Żak 

z Nowej Rudy, 2. Paweł Bielecki 
z Wałbrzycha, 3. Nataniec Kluss 
również a Wałbrzycha.   

d  Kategoria MŁODZICZKA: 1. 
Wiktoria Hejman z Wałbrzycha, 2. 
Julia Legieć z Nowej Rudy.

d  Kategoria MŁODZIK: 1. Filip 
Brzózka, 2. Tomasz Mądraszek 
obaj z Nowej Rudy, 3. Mateusz 
Dereń z Wałbrzycha. 

d  Kategoria JUNIOR: 1. Jakub 
Bieliński z Jaworzyny Śl., 2. Kry-
stian Dec z Nowej Rudy, 3. Paweł 
Marchlewski z Wałbrzycha.

d  Kategoria VIP – kobiety: 1. Ma-
rzena Jędrzejewska z Łagiewnik.

d  Kategoria VIP – mężczyźni: 1. 
Grzegorz Najdek - Łagiewniki, 2. 
Michał Wrona – Rogów Sobudzki, 
3. Sławomir Szwancar - Oleszna.

Gratuluję wszystkim zawod-
nikom za start w wspólną zaba-
wę a organizatorom wspaniałej 
imprezy. 

Nie byłoby pięknych pucha-
rów i nagród gdyby nie liczni 
sponsorzy – dziękujemy Wam 
pięknie.   Do zobaczenia za rok 
w gościnnej Olesznej.

Tadeusz Szot

Pomimo momentami niesprzyjającej aury, 15 lipca nad sta-
wem Trzcinowym w Sieniawce odbył się piknik pod nazwą 
„Zlot Kołowy”. Organizatorami imprezy był Gminny Ośro-
dek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach oraz Stowa-
rzyszenie „Towarzystwo Świętojańskie Sieniawka”. 
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Projekt adresowany był do 
wszystkich uczniów, ro-
dziców i nauczycieli na-

szej szkoły. Zaplanowane dzia-
łania realizowane były razem 
ze szkołami partnerskimi z Tur-
cji, Hiszpanii, Czech, Litwy 
i Węgier. Udział w projekcie to 
nie tylko możliwość rozwijania 
umiejętności językowych, ale 
także okazja do poznania kul-
tury innych państw, a przede 
wszystkim do odwiedzenia 
tych krajów. 

Łagiewnicki projekt nazwał 
się: „Yes for traditional dishes 
– no more obesity!” Od 1 wrze-
śnia 2015 do maja 2017 roku, 
w ramach programu młodzież 
razem ze swoimi wychowaw-
cami odwiedziła pięć kra-
jów partnerskich: Hiszpanię 
w dniach od 1 do 8 listopada 
2015, Czechy od 28 lutego do 
5 marca 2016, Litwę w dniach 
8 – 15 maja 2016, Węgry od 16 
do 23 października 2016 oraz 
Turcję od 6 do 13 marca 2017. 
W wyjazdach tych udział wzię-
ło łącznie 15 uczniów oraz 13 
nauczycieli. 
Promowaliśmy: 
d  zdrowe jedzenie (akcje Śnia-

danie Daje Moc, akcja robie-
nia zdrowych kanapek, picie 

mleka w szkole);
d  sport i zdrowe, spędzanie 

wolnego czasu (udział w ak-
cji Cała Polska Biega, szkol-
ny Dzień Sportu, Pikniki 
Rodzinne);

d  Green Monday – Zielone 
Poniedziałki! akcja „bycia 
zielonym” w szkole – pro-
mowanie ekologicznego sty-
lu życia;

d  przeprowadziliśmy ankiety 
wśród uczniów i nauczycie-
li na temat stylu życia, jaki 
prowadzą oraz monitorowa-
liśmy ich wskaźnik BMI; 

d  wszystkie kraje opracowały 
przepisy na zdrowe, trady-
cyjne potrawy, opisały ich 
historie, dzieci narysowały 
ilustracje; 

d  podczas wyjazdów do kra-
jów partnerskich, uczniowie 
mieli okazję poznać nowych 
kolegów i koleżanki, uczest-
niczyć w lekcjach w tamtej-
szych szkołach, spróbować 
tradycyjnych potraw, przy-
gotowywać je. Uczyli się 
również zdrowo i aktywnie 
spędzać wolny czas (taniec, 
aerobik, jazda rowerem, jaz-
da konno).
Podczas wyjazdów zagra-

nicznych pracowano nad two-

rzeniem książki kucharskiej 
„Helathy traditional foods”, 
stworzono anglojęzyczny 
magazyn „Eat well, be well” 
promujący zdrowy styl życia 
wśród uczniów, nakręcono 
film „To fight against obesity” 
promujący taniec, jako jeden 
ze sposobów zdrowego spędza-
nia wolnego czasu, stworzono 
książkę kucharską „Recipe 
Book” przetłumaczoną na ję-
zyki wszystkich krajów part-
nerskich, booklet „I’m Free 
Now” z wywiadami i zdję-
ciami uczniów i nauczycieli 
biorących udział w projekcie 
oraz książkę „Every Dish Has 
a Story”.

Nasi nauczyciele podczas 
wyjazdów szkoleniowych 
uczestniczyli w zajęciach 
szkolnych prowadzonych 
przez ich kolegów z innych 
krajów, dzielili się wiedzą i do-
świadczeniami dotyczącymi 
zagadnień projektowych, brali 
udział w warsztatach produko-
wania tradycyjnej żywności. 
Ostatnie odwiedziny w ramach 
projektu odbyły się w marcu 
u partnerów w Turcji. 11 maja 
nasi uczniowie i wychowawcy 
uroczyście zakończyli projekt 
razem z gośćmi z Hiszpanii, 

Czech, Węgier, Litwy i Turcji 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Łagiewnikach. Wspania-
ły montaż słowno-muzyczny 
przygotowały Agnieszka Jura-
szek, Wioletta Patyk i Joanna 
Kwiędacz. 

Film podsumowujący wy-
jazdy i działania projektowe 
to dzieło Anny Hałdaś, która 

przygotowała również tłu-
maczenie programu na język 
angielski dla naszych Gości. 
Twórcami scenografii były 
Ewelina Milewska i Elżbieta 
Majchrzak. Podziękowania na-
leżą się również Marii Rałow-
skiej, Maciejowi Ciećwierzo-
wi, Andrzejowi Rudnickiemu, 
Małgorzacie Suwald, Marcino-

wi Dysiowi, Renacie Żygadło, 
Joannie Banda, Marzenie Smo-
larskiej, Bożenie Kułaga, Mag-
dalenie Mosoń, Sebastianowi 
Salata, Joannie Tkacz, Annie 
Fuszara, Monice Michalskiej
-Piejko, Leszkowi Sobczyń-
skiemu, Annie Szkarłat, Alicji 
Ciećwierz, Joannie Śmieszek. 
Słowa uznania i podziękowań 

Zakończony został dwuletni projekt w ramach programu 
Erasmus+ realizowany od 1 września 2015 roku w Zespole 
Szkół Samorządowych w Łagiewnikach w ramach progra-
mu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, mło-
dzieży i sportu na lata 2014-2020. 

zakończenie projektu erasmus +  
w łagiewnickiej szkole

należą się Klubowi Seniora Ba-
bie Lato z Łagiewnik, z którego 
panie pomogły w organizacji 
warsztatów pierogarskich dla 
naszych gości. Największe po-
dziękowania należą się jednak 
dyrektor Marioli Początek, któ-
ra na każdym kroku wspierała 
projekt, pomagała w jego koor-
dynacji oraz współorganizowa-
ła zakończenie wraz z Urzędem 
Gminy w Łagiewnikach – wój-
tem Januszem Szpotem, oraz 
Anną Gaweł i Jolantą Kozyrą
-Piasecką na czele. Dziękuje-
my również dyrektor GOKBiS 
w Łagiewnikach, Izabeli Beno 
oraz pracownikom za pomoc 
w organizacji imprezy.

Koordynatorem projektu 
w Zespole Szkół Samorządo-
wych była Anna Grabowska, 
która otrzymała podziękowa-
nia za swoją pracę od dyrekcji 
szkoły, władz samorządowych 
i młodzieży. Podziękowa-
nia i pamiątkowe dyplomy 
otrzymali sponsorzy, którzy 
w znacznym finansowym stop-
niu pomogli w realizacji pro-
jektu. To Adam i Bogumiła Ta-
deusiakowie, Paweł Wrożyna, 
Adam i Agnieszka Juraszek, 
Jarosław i Wioletta Tyniec, 
Franciszek Banda, Jan i Ma-
rianna Jakubowscy, Radosław 
i Kinga Łabudowie, Michał 
i Laura Ciećwierzowie, Seba-
stian i Gizela Wochnikowie, 
Zbigniew i Maria Kolankow-
scy, Wiktor Początek, Stani-
sław i Alicja Szawan, Krystyna 
Mechedin.

Zagraniczna młodzież ze 
swoimi wychowawcami przez 
tydzień gościła w rodzinach 
łagiewnickich uczniów. Słowa 
uznania należą się młodzieży 
i ich rodzinom za znaną polską 
gościnność dla zagranicznych 
gości oraz zaangażowanie się 
w zorganizowanie wyjątkowej 
uroczystości kończącej projekt. 

Tadeusz Szot  
i Anna Grabowska

W tym roku po raz 
pierwszy – 23 i 24 
czerwca – odbył się 

„Piknik Gminny. Promocja 
wolontariatu i organizacji poza-
rządowych” przy scenie koncer-
towej „Muszelka” w Łagiewni-
kach. W piątek wspólną zabawę 
rozpoczął 4-godzinny koncert 
rockowy „KONCENTRAT 
KULTURY”, którego inicjato-
rem był Zespół Szkół Samorzą-
dowych w Łagiewnikach. Mieli-
śmy okazję posłuchać zespołów 
rockowych takich jak Planet 
Fat, Uganda Blues Band, Ryba 
Piła i Kilo Mandżura. Drugiego 
dnia, w sobotę na gości również 
czekało wiele różnych atrakcji. 

Bieganie dla zdrowia
Podczas pikniku odbyło się kilka 
imprez towarzyszących. Pierw-
szą z nich była już VIII edycja 
ogólnopolskiej akcji POLSKA 
BIEGA. Uczestnikami były 
przedszkolaki – nasi najmłod-
si biegacze w gminie – które 
miały do przebycia trasę 300 
metrów. Tę samą trasę prze-
były dzieci z klas 1-3 szkoły 
podstawowej. Dłuższy dystans, 
bo 1380 metrów pokonali pozo-
stali uczestnicy biegów: dzieci 
z klas 4-6, młodzież oraz osoby 
dorosłe. Gratulujemy zwycięz-
com wygranej, a wszystkim 
uczestnikom przebycia trasy! 
Organizatorami akcji byli, jak 
corocznie, gmina Łagiewniki, 
Gminny Ośrodek Kultury, Bi-

bliotek i Sportu, Przedszkole 
Publiczne „Na Akacjowym 
Wzgórzu” oraz Zespół Szkół Sa-
morządowych w Łagiewnikach. 

Oficjalnie piknik otworzy-
li w sobotę o godzinie 16 wójt 
gminy Janusz Szpot i proboszcz 
parafii pw. św. Józefa ksiądz 
Grzegorz Staniewski, a Izabe-
la Beno, dyrektorka Ośrodka 
Kultury i Alina Kuźniewska 
opowiedziały o przewidzianych 
atrakcjach i konkursach. Bo 
działo się naprawdę dużo i war-
to było wspólnie spędzić czas.

Kwiaty dla zachwytu 
Zachwycił – i to dosłownie – 
konkurs na najpiękniejszy bu-
kiet z domowego ogródka „Tę-
czowo mi”, który wpisał się już 
w tradycję  Ośrodka Kultury. 
Jego koordynatorką była Alina 
Kuźniecowska. Komisja – Da-
nuta Luśtyk (przewodnicząca), 
Elżbieta Madej i Bogumiła 
Tadeusiak – miała niełatwe za-
danie. Jak spośród dziesięciu 
pięknych bukietów wybrać ten 
jeden, najpiękniejszy? 

– Każdy z nich miał swój 
urok. Prace uczestników oce-
niono, biorąc pod uwagę kom-
pozycję, dobór barw i archi-
tekturę bryły; różnorodność 
i jakość użytych do wykonania 
bukietu materiałów naturalnych 
z ogródka, takich jak kwiaty, 
trawy, ziarna zbóż, czy zioła; 
ogólny wyraz artystyczny i es-
tetyczny oraz precyzję wykona-

nia i pracochłonność – mówiła 
Izabela Beno. 

Po długich obradach pierw-
sze miejsce przyznano bukie-
towi Reginy Paczkowskiej, 
drugie – Teresy Bańkowskiej
-Jędras, a trzecie Bożeny Ziem-
bowskiej. Wyróżnione zostały 
również dwa bukiety autorstwa  
Rosalie Michalec oraz Wandy 
Kondrakiewicz. 

Szachy dla satysfakcji
Kiedy jedni zachwycali się 
kwiatami, inni trenowali sza-
re komórki – w  rozgrywkach 
podczas MEGA TURNIEJU 
SZACHOWEGO brały udział 
m.in. dzieci uczestniczące w za-
jęciach szachowych w Ośrodku 
Kultury. 

– Szachy to jedna z najtrud-
niejszych dziedzin sportowych, 
szczególnie dla dzieci. Uczą 
dyscypliny i skupienia, a także 
dobrze dobranej strategii. Spra-
wiają wiele satysfakcji. Wspie-
rają logiczne myślenie, kształcą 
pamięć i rozwijają wyobraźnię 
przestrzenną. Uczą poczucia 
odpowiedzialności i dają pew-
ność siebie – przyznała mama 
jednego z uczestników turnieju. 

Prezentacje dla 
poznawania się
Równolegle na scenie koncer-
towej odbywały się kulturalne 
prezentacje – przegląd całorocz-
nej działalności prowadzonej 

przez GOK-
BiS. Uczestni-
cy pikniku mieli okazję 
usłyszeć chór Legato z Sienic, 
obejrzeć występy grup teatral-
nej i tanecznej, dzieci uczest-
niczących w DKK w GBP 
w Łagiewnikach, oraz występy 
dzieci ze świetlic i bibliotek 
z Sienic, Olesznej, Ligoty Wiel-
kiej, Przystronia, Jaźwiny i ze 
Stoszowa. Dodatkowo zostały 
zaprezentowane drużyny Aka-
demii Piłkarskiej prowadzonej 
przez Macieja Ciećwierza. 

Obok działań scenicznych 
ważnym punktem programu 
były prezentacje organizacji po-
zarządowych. Podczas pikniku 
zaprezentowały się: Stowarzy-
szenie Miłośnicy Ziemi Ła-
giewnickiej, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Ligocie Wielkiej, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chó-
ru Canzona oraz Polski Związek 
Hodowców Gołębi Pocztowych. 

Mogliśmy od-
wiedzić s toiska 

Poczty Polskiej oraz Nessbanku. 

Wolontariusze – dla 
innych
Nie zabrakło aktywności i ani-
macji dla dzieci. Pod dużym 
białym namiotem każde dziec-
ko mogło sprostać zadaniu 
przygotowanemu przez anima-
torki kultury, a za jego dobre 
wykonanie otrzymać pieczątkę. 
Spośród kart pełnych pieczątek 
zostały wylosowane dwie zwy-
cięskie, nagrodzone grami Dixit 
oraz Potwory w Tokio. 

Celem Pikniku Gminnego 
była również promocja wolon-
tariatu. Bez wątpienia pomoc 
młodzieży, która tworzy grupę 
wolontariacką działającą przy 
GOKBiS, była bezcenna i nie-
oceniona. 

– Dziękuję wam za bezinte-
resowne poświęcenie swojego 
czasu, siły i zaangażowania. 
Podczas pikniku zaoferowa-
liście nam to wszystko, czego 
nie można kupić za żadne pie-
niądze. Życzę wam, by nigdy 
nie zabrakło wam siły w tym 
co robicie. Jestem dumna będąc 
opiekunką naszej grupy – mó-
wiła Iwona Wochnik, animator-
ka z GOKBiS w Łagiewnikach. 

Iwona Wochnik

W maju 2017 został zorga-
nizowany w Zespole Szkół 
Samorządowych w Ła-
giewnikach Konkurs Wie-
dzy o Europie, w którym 
wzięło udział 19 gimna-
zjalistów. Celem konkursu 
było popularyzowanie wie-
dzy o Europie oraz rozwija-
nie i pogłębianie zaintere-
sowań uczniów tematyką 
europejską.

Zadaniem uczestników było 
rozwiązanie testu dotyczącego 
ogólnej wiedzy o Europie za 
pomocą internetowej platformy 
Kahoot!, która jest bezpłatnym 
narzędziem służącym do two-
rzenia i przeprowadzania inte-
raktywnych quizów. 

Niewątpliwą zaletą użytko-
wania Kahoot! jest możliwość 
wykorzystania potencjału 
urządzeń mobilnych, którymi 
dysponują uczniowie. Podczas 
konkursu było wiele emocji, 
ponieważ uczestnicy po każ-
dym pytaniu dowiadywali się, 
czy odpowiadają dobrze. Na 
bieżąco można było obserwo-
wać, kto odpowiada najszybciej 
i najcelniej.  
Zwycięzcami zostali:
1. Jakub Wójcik z kl. IIIb
2. Oskar Krawczyk z kl. Ia
3. Piotr Wilkoszyński z kl. IIIc

Uczniowie otrzymali dyplo-
my oraz nagrody ufundowane 
przez Instytut Goethego w Kra-
kowie.    Renata Żygadło

„Deutsch hat Klasse” – 
„Niemiecki ma klasę” – 
współpraca, współdecy-
dowanie i współdziałanie 
– to główne zagadnienia 
projektu zorganizowane-
go przez Goethe-Institut 
w Warszawie. 

Projekt ten skierowany był 
do uczniów wszystkich typów 
szkół, którzy uczą się języka 
niemieckiego i chcą dokonać 
zmian w aranżacji swojej sali 
lekcyjnej, a tym samym wpro-
wadzić zmiany wspierające 
proces dydaktyczny.

Do udziału w projekcie 
zgłoszeni zostali wszyscy 
uczniowie k l.  I Ib Zespo -
ł u Szkół Samorządowych 
w Łagiewnikach. Działania 
obejmowały wszystkie etapy 
projektu: planowanie, wyko-
nanie, podsumowanie oraz 
dok umentowanie.  Dzięk i 
wspólnej pracy pracownia 
językowa nr 2 zyskała nową 
grę planszową oraz tablicę 
informacyjną dotyczącą nie-
mieckich produktów. Aby 

pozyskać środki f inansowe 
na zakup fototapety (2,5m x 
3m) z Bramą Brandenburską 
uczniowie sprzedawali ciasta 
i galaretki podczas przerw. 
Fototapeta została przykle-
jona przez Anetę Dąbrowską 
– za co bardzo serdecznie 
dziękujemy! Wszystkie dzia-
łania były dokumentowane 
na zdjęciach i krótkich filmi-

kach, dzięki którym sporzą-
dzono prezentację. Niniejsza 
prezentacja została wysłana 
do Instytutu Goethego jako 
produkt finalny.

Udzia ł  w projekcie był 
także okazją do zachęcenia 
uczniów do efektywniejszej 
nauki języka niemieckiego 
oraz rozwijania umiejętności 
współpracy w grupie.   

Talenty językowe
Na początku czerwca 18 gim-
nazjalistów wzięło udział 
w Szkolnym Konkursie Języ-
ka Niemieckiego. Uczniowie, 
którzy przez cały rok szkolny 
rzetelnie przykładali się do 
nauki języka niemieckiego, 
mieli największe szanse na 
podium. Każdy uczestnik 
musiał zmierzyć się z rozwią-

Niech nas zobaczą. W zabawie i konkursach

każdy może zostać 
ratownikiem

konkurs wiedzy o europie z niemieckim za pan brat
zaniem testu gramatyczno 
– leksykalnego z elementami 
wiedzy realioznawczej. Mak-
symalna liczba punktów do 
zdobycia wynosiła 100. Naj-
lepszymi okazali się:

KLASY I
1. Oskar Krawczyk – 85 pkt.
2. Barbara Charczyńska – 67 pkt.
3. Natalia Trela – 65 pkt.

KLASY II
1. Dorota Grabowska – 74 pkt.
2. Natalia Ludwiczak – 72 pkt.
3. Julita Idzi – 64 pkt.

KLASY III
1. Anna Czerniawska – 87 pkt.
2. Barbara Chmielowska - 83 pkt.
3. Natalia Michalska – 80 pkt.

Zwycięzcy otrzymali dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez wydaw-
nictwo WSiP. Z pewnością 
jednak bardziej usatysfakcjo-
nował ich fakt, iż znaleźli się 
w ścisłym gronie utalentowa-
nych językowo gimnazjali-
stów. Gratulujemy! 

 Renata Żygadło

Koncerty, konkurs na najpiękniejszy 
bukiet, turniej szachowy, a przede 
wszystkim dobra zabawa, okazja do 
rozmów i spotkań. Czerwcowy week-
end minął w Łagiewnikach pod zna-
kiem gminnego pikniku. 

Podziękowania
Słowa podziękowania kierujemy do sponsorów: zakładu 
Betoniarskiego „PaT-BeT” Piotr adam Tadeusiak oraz Banku 
Spółdzielczego w kobierzycach. organizatorem imprezy był 
gminny ośrodek kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach 
we współpracy z wymienionymi placówkami współorganizu-
jącymi imprezy towarzyszące. dziękujemy za przybycie i zapra-
szamy do udziału już za rok!
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Jak co roku (od trzydziestu 
już lat) w sobotni wie-
czór, poprzedzający uro-

czystość, uczestniczyliśmy 
w Apelu Maryjnym o godzi-
nie 21 i modlitwie różańcowej. 
Na tę modlitwę przybywają 
czciciele Maryi z okolicznych 
parafii. Z Łagiewnik przyszła 
piesza pielgrzymka, do której 
dołączają po drodze pielgrzy-
mi Olesznej i Słupic. W nie-
dzielę uroczystej eucharystii 
koncelebrowanej przewod-
niczył ksiądz biskup Ignacy 
Dec. Wszystkim pielgrzymom 
pięknie dziękuję za udział 
w naszym święcie.

Szczególne podziękowania 
kieruję do wiernych Stoszo-
wa, Kołaczowa i Janczowic 
za przygotowanie tej uroczy-
stości. Niech Maryja, Matka 
Pocieszenia uprasza wszyst-
kim u Swego Syna potrzebne 
łaski.  

Niedzielna uroczystość od-
pustowa rozpoczęła się nabo-
żeństwem Drogi Krzyżowej. 
Modlitwa ta, od ponad dwóch 
wieków, przygotowuje zawsze 
pielgrzymów do przeżywania 
eucharystii. W tym roku mszy 
świętej koncelebrowanej prze-
wodniczył – tak jak w sobotę 
– ksiądz biskup Ignacy Dec. 
W swojej homilii przypo-
mniał trzy sposoby nawiedzeń 
Maryi. Najpierw zapisane 
w ewangelii: Nawiedzenie św. 
Elżbiety, gdy przyszła z pomo-
cą swej krewnej oraz w Kanie 
Galilejskiej, kiedy swoją ci-
chą interwencją wstawiała 
się u Jezusa za nowożeńcami. 
Potem następowały nawie-
dzenia w różnych częściach 
świata. Jednym z nich było ob-
jawienie się Maryi w Fatimie. 
W tym roku obchodzimy setną 
rocznicę tych objawień. I trzeci 
sposób, kiedy w naszej diece-

zji w znaku fatimskiej Figury 
nawiedza nasze parafie. Na za-
kończenie uroczystości ksiądz 
biskup poświęcił cztery witra-
że, które poddane były kon-
serwacji oraz pobłogosławił 
dzieci.

Szczęść Boże. 
Ks. Stanisław Kucharski.

odpust w stoszowie
W sobotę 2 lipca wierni z parafii Jaźwina przeżywali doroczny odpust ku czci Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Stoszowie. Dzień ten był też dniem dziękczynienia za obecność 
od 280 lat figury Maryi, którą czcimy tu jako Matkę Pocieszenia. 

Krótka 
historia figury 
Maryi Matki 
Pocieszenia 
w Stoszowie 

w 1714 r. w domu przy ul. 
albrechta we wrocławiu wy-
darzyło się coś niezwykłego. 
w piwnicy tego budynku 
znajdowała się kamienna fi-
gura. chłopiec karczmarza 
został posłany tam, by zabrać 
trunki dla gości. w swojej 
arogancji przypijał do figury. 
zanim zdążył skończyć swo-
ją bluźnierczą ucztę, został 
powalony nie do określenia 
uderzeniem i upadł nieprzy-
tomny. kiedy przyszedł do 
siebie, opowiedział o tym, 
co się wydarzyło. właściciel 

karczmy kazał postawić fi-
gurę z pełną czci godnością 
w holu domu. w krótkim cza-
sie zaczęto otaczać ją wielką 
czcią. 24 lipca 1737 roku baro-
nowa elizabeth Maksymiliana 
von glaubitz przeniosła figu-
rę do kościoła w swoich do-
brach ziemskich do Stoszowa. 
od tej chwili rozpoczyna się 
historia kultu i pielgrzymek 
do Maryi, którą pobożny
lud nazwał Matką Pociesze-
nia. wystarczy wspomnieć, 
że w 1850 r. przybyło 2000
pielgrzymów i rozdano 1200 
komunii św. w 2008 roku 
dzieciątku Jezus nałożono 
koronę (nie są znane losy po-
przedniej), która została wy-
konana z ofiarowanego złota 
przez czcicieli Maryi, Matki 
Pocieszenia.


