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Po mszy św. ksiądz i zebrani wierni 
przeszli pod pomnik przy kościele  

pw. Św. Józefa. Przedstawiciele władz sa-
morządowych Gminy Łagiewniki i miej-
scowych instytucji złożyli kwiaty i zapalili 
znicze. Rozpoczął Jarosław Tyniec Wójt 
Gminy Łagiewniki ze swoim zastępcą Jac-
kiem Mikusem następnie przewodniczą-
ca Rady Gminy Łagiewniki Dobromiła 
Szachniewicz z zastępcami Tomaszem Ro-
szakiem i Markiem Milewskim oraz rad-
nym Pawłem Kondrakiewiczem. Znicze  
i kwiaty złożyli również Dyrektor GOKBiS  
w Łagiewnikach Wioleta Wawrzyniak  
z Maciejem Wawrzyniakiem prezesem ZUK 
Sp. z o. o. w Łagiewnikach, Barbara Do-
rużyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Olesznej oraz Kierownik GOPS-u  
Lucyna Torbus. 230. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja nasz sejm upamiętnił   
i ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji  
3 Maja.

To wydarzenie dało nadzieję całym poko-
leniom Polaków. Wspominanie Konstytucji 
było zakazane w  czasie zaborów, zniesione 
w 1951 roku w epoce stalinizmu a margina-
lizowane w okresie PRL-u.

Nie możemy zapominać też o Polakach 
za granicą. W niedzielę 2 maja świętowaliśmy 
Dzień Flagi RP i Polonii. Niech barwy naro-
dowe w  naszych oknach staną się wyrazem 
godności, solidarności i dumy, że jesteśmy 
Polakami.    

Tadeusz Szot

230. ROCZNICA 
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
3 maja 2021 r. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej  
w Łagiewnikach ks. Grzegorz Staniewski z inicjatywy  
p. Jarosława Tyńca Wójta Gminy Łagiewniki odprawił  
mszę św. „W intencji Ojczyzny” upamiętniając 
tym samym 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
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Rekordowe dofinansowania do 
inwestycji w Gminie Łagiewniki

Na placu przed budynkiem, gdzie 
ustawiono namioty ze stołami 

zgromadzili się goście i seniorzy. Przed 
wejściem do klubu panie trzymały wstęgę, 
którą uroczyście przecięli Pan Jarosław Ty-
niec Wójt Gminy Łagiewniki, Pan Jarosław 
Kresa Wicewojewoda Dolnośląski i Pani 
Elżbieta Kuczyńska Prezes Klubu Seniora 
„Babie Lato” w Łagiewnikach. Po modlitwie 
i poświęceniu klubu przez księdza Grzego-
rza Staniewskiego organizatorzy zaprosili 
zebranych do klubu. Gości powitały Panie 
Wioleta Wawrzyniak Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu oraz 
Lucyna Torbus Kierownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach. Po 
przywitaniu zaproszonych gości Pan Jaro-
sław Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki przed-
stawił historię Klubu Seniora „Babie Lato” 
i jego rozbudowy. Następnie wyświetlona 
została prezentacja multimedialna o historii 
klubu. Przyszedł czas na życzenia i prezenty. 
Życzenia składali: Wicewojewoda Dolnoślą-
ski Jarosław Kresa, Senator RP Aleksander 
Szwed, Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego 
Grzegorz Kosowski, Burmistrz Niemczy Ja-
rosław Węgłowski, Burmistrz Dzierżoniowa 
Dariusz Kucharski, Przewodnicząca Rady 
Gminy Łagiewniki Dobromiła Szachniewicz 
ze swoimi zastępcami Tomaszem Roszakiem 
i Markiem Milewskim, Dyrektorzy placówek 
oświatowych Mariola Początek, Barbara Do-
rużyńska i Dorota Zarzycka, Przedstawicielki 
GOPS i Klubu Senior+ z Pieszyc Panie Tere-
sa Kwiatek i Monika Bośka, Burmistrz Piławy 
Górnej Krzysztof Chudyk i Prezes Zakładu 
Usług Komunalnych Maciej Wawrzyniak. 
Ostatnie życzenia wierszem pisane i zaśpie-
wane złożyła nasza „Łagiewnicka Bielicka”, 
czyli Teresa Bańkowska-Jendras. Ostatnim 
punktem było zaśpiewanie przez Seniorów 
piosenki „Kochajmy się”. Następnie zebrani 
udali się na zewnątrz na słodki poczęstunek. 
Przy kawie, herbacie i słodkościach rozpo-
częły się rozmowy w podgrupach. 

Klub będzie działał w nowych przebu-
dowanych pomieszczeniach. Na realizację 
inwestycji w ramach programu Senior + na 

Otwarcie Klubu Seniora „SENIOR+”  
28 maja 2021 roku w Łagiewnikach.
28 maja 2021 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Klubu Seniora „SENIOR+” w Łagiewnikach. Klub 
znajduje się przy ulicy Lipowej 4a. W budynku swoją siedzibę na również Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łagiewnikach.
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BEZPłatNY MIESIĘCZNIk URZĘDU GMINY łaGIEWNIkI

Kolejne środki finansowe w ramach Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

jakie Gmina Łagiewniki otrzymała to kwota 950 
563,92 zł na zadanie dotyczące opracowania do-
kumentacji technicznej oraz zagospodarowanie 
Stawu Trzcinowego w Sieniawce. Rozpoczęcie in-
westycji zaplanowano już na 2021, a zakończenie 
2023.

Głównym celem projektu jest zagospodaro-
wanie Stawu Trzcinowego w miejscowości Sie-
niawka w podniesieniu jego atrakcyjności pod 
względem turystycznym.

21 kwietna 2021 roku minister Michał 
Dworczyk poinformował, że Premier Ma-
teusz Morawiecki podjął decyzję o przezna-
czeniu na budowę i modernizację dróg lokal-
nych w subregionie wałbrzyskim kwotę 53 
mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  
Gmina Łagiewniki otrzyma w ramach 
tej decyzji rekordowe wsparcie w kwocie  
3 316 768 zł. Na przebudowę drogi gminnej w 
Radzikowie o dł. 700 m biegnącej od drogi kra-
jowej przez wieś w stronę Pożarzyc kwotę 1 776 
849 zł oraz na przebudowę ulicy Przemysłowej w 
Łagiewnikach kwotę 1 539 919 zł.

Kolejną promesa dla Gminy Łagiewniki wrę-
czył Wójtowi Jarosławowi Tyńcowi Wicemar-
szałek województwa dolnośląskiego Grzegorz 
Macko. W imieniu samorządu województwa prze-
kazał 14 maja promesę przeznaczoną na budowę 
wewnętrznej drogi gminnej ul. Zielona działki nr 
477, 955/1, 955/2 obręb Łagiewniki w wysokości  
108 360,00 zł. 

Wartość całego zadania szacowana jest na 
poziomie 350 000,00 zł. Zadanie zostanie do-
finansowane ze środków Województwa Dolno-
śląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i po-
prawy jakości gruntów rolnych. W ramach tego 
zadania zaplanowano wykonanie drogi gminnej na 
długości 430 mb, szerokości jezdni 4,0 m z obu-
stronnym poboczem po 0,5 m oraz oznakowanie 
pionowe.

W dniu 6 kwietnia br. senator Aleksander Szwed i Wicewojewoda Jarosław Kresa przekazali  
w imieniu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ministra Michała Dworczyka na ręce  
włodarzy gmin promesy. Gmina Łagiewniki otrzymała w ramach Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych 400 000 zł na zadanie dotyczące wykonania sieci oświetlenia  
drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej  
nr 384 z drogą powiatową nr 3013D w 
m. Ratajno, w tym oświetlenie trzech 
przejść dla pieszych. Realizację inwesty-
cji zaplanowano jeszcze w tym roku.
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lata 2015-2020 Gmina Łagiewniki otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 150 000 
zł, a całość zadania wyniosła 432 865,10 zł.

Obecny Klub „Senior+” to bardzo no-
wocześnie urządzone miejsce do spotkań i 
prowadzenia działalności z Seniorami. Po-
wstał w miejscu dotychczasowego „Babiego 
Lata”, ZHP i części pomieszczeń OSP. Po-
mieszczenia klubu to: pomieszczenie ogól-
nodostępne, kuchnia wyposażona w sprzęty 
i urządzenia, dwie łazienki w tym dla osób 
niepełnosprawnych, pomieszczenie gospo-
darcze i szatnia. Klub został wyposażony w 
komputer z dostępem do Internetu, kanapy, 
fotele, regały. Wnętrze klubowe zostało za-
projektowane tak, aby w razie potrzeb mogły 
zostać połączone w jedno duże pomieszcze-
nie (poprzez montaż przesuwnych drzwi). 
Pomieszczenie wyposażone są w komputer z 
dostępem do Internetu, kanapy, fotele, re-
gały. Pozwoli to np. na organizację spotkań 
w szerokim gronie, wydarzeń czy pokazów 
skierowanych do seniorów. 

Łagiewnicki Klub Seniora „Babie Lato” 
powstał w lutym 2007 roku z inicjatywy 
samych seniorów, którym wtedy przewodzi-
ły Panie Elżbieta Madej i Elżbieta Kuczyń-
ska przy dużej pomocy swojego męża Jana. 
Początkowo pierwsze spotkania odbywały 
się w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblio-
tek. W czerwcu 2007 roku ok. 70 człon-
ków klubu wstąpiło do Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału 
Okręgowego w siedzibą w Dzierżoniowie. 
Prezesem Klubu została Pani Elżbieta Ku-
czyńska. Dzięki strażakom z OSP Łagiew-
niki, którzy po wielu trudnych rozmowach 
zgodzili się udostępnić swoją salę na rzecz 
seniorów. Od tego czasu Klub Seniora miał 
już własne miejsce. Dzięki Gminie, spon-
sorom i członkom Klubu sala została wyre-
montowana, uporządkowana i wyposażona 
w podstawowe meble i sprzęty. Otwarcie 
nastąpiło 23 sierpnia 2007 roku. Klub przy-
brał nazwę „Babie Lato”. We wrześniu salę 
poświęcił ówczesny proboszcz ks. kanonik 
Bogdan Czemplik. 7 lat później w sierpniu 
2014 roku pomieszczenia zostały gruntow-
nie wyremontowane. Remont przeprowadził 
GOKBiS a konkretnie Pan Robert Brono-
wicki wraz z pracownikami interwencyjnymi 
z Urzędu Gminy. Został obniżony sufit, za-
instalowano ogrzewanie, nowe oświetlenie 
oraz pomalowano pomieszczenia. Nawet po 
takim remoncie klub był ładny, ale mały. W 
każdy poniedziałek odbywają się spotkania 
integracyjne przy kawie i ciastkach. W klu-
bie organizowane są również spotkania oko-
licznościowe takie jak Dzień Kobiet, Dzień 
Matki, spotkania świąteczne oraz z ciekawy-
mi ludźmi. Ciekawą tradycją Klubu Seniora 
było obchodzenie okrągłych rocznic urodzin 
jego członków. Organizowane były wyjazdy 
takie ja na basen, do kina, teatru, występy 

estradowe jak również wycieczki krajoznaw-
cze. Od lat Klub Seniora organizuje wczasy 
rehabilitacyjne nad morzem. Członkowie 
Klubu biorą czynny udział w życiu kultural-
nym gminy takie jak: udział w konkursach, 
warsztatach artystycznych organizowanych 
przez GOKBiS, szkoły, dożynkach i parafia-

dach. W klubie panuje wspaniała atmosfera, 
są śpiewy, opowieści i gorące dyskusje. Na 
zakończenie uroczystości seniorzy dzięko-
wali za rozbudowę klubu władzom Gminy, 
marszałkowi województwa i radnym. 

Tadeusz Szot

Umowa na budowę przedszkola podpisana
26 kwietnia 2021 r. przez Wójta Gminy Łagiew-
niki Jarosława Tyńca została podpisana umowa 
na kompletną dokumentację projektową wraz z 
wykonaniem robót budowlanych i wyposażenia 
dla zadania pn. „Projekt i budowa Przedszkola 
Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą w Łagiewnikach”. Kontrakt o wartości 9 943 
935,00 zł brutto zrealizuje Firma TURPIS 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa. Zakończenie inwestycji jest pla-
nowane do 31 lipca 2023 roku.

Po zimie i w czasie, kiedy pogoda do-
pisywała do „miejscowej reperacji 

nawierzchni asfaltowej” przystąpiła firma 
zajmująca się naprawami nawierzchni dróg. 
Rozpoczęto od ulicy Nadrzecznej w Łagiew-
nikach, aby sukcesywnie naprawić wszystkie 
drogi gminne. Trwało to kilka dni, bowiem 
asfaltowych dróg gminnych jest ok. 70 km 
a uszkodzeń czy nazywając wprost - dziur w 
drogach do wyfrezowania i zalania jest ok. 
550 m2.  

Naprawa dróg gminnych
Długa i mroźna zima pozostawiła po sobie pamiątki w postaci 
uszkodzeń na drogach. Na drogach utworzyły się uszkodzenia 
asfaltu, pęknięcia i dziury. 
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Porozumienie podpisali: Jarosław Ty-
niec  Wójt Gminy Łagiewniki i Jana 

Hodovalowá  Starostka Gminy Libchavy. 
Gmina Libchavy posiada już doświadczenie 
w realizacji projektów polsko-czeskich. Lib-
chavy to gmina w powiecie Ústí nad Orlicí 
w kraju pardubickim w Republice Czeskiej. 
Liczy około 1800 mieszkańców. Libchavy 
leżą około 4 km na północ od Ústí nad Orli-
cí, 45 km na wschód od Pardubic i 142 km na 
wschód od Pragi. 

Projekt będzie dotyczył utworzenia 
ścieżki  edukacyjnej z platformą obserwa-
cyjną w m. Sieniawka, ścieżki edukacyjnej 
w Gminie Libchavy oraz szeregu działań 
promujących nasze gminy. Zadanie będzie 
uzupełnieniem projektu, na które gmina 
Łagiewniki otrzymała już dofinansowanie. 
Projekt składany będzie w ramach Programu 
Współpracy Trans granicznej Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska do Osi Prioryte-
towej 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i 
kulturowego na rzecz wspierania zatrudnie-
nia z warunkiem typu A, czyli z Partnerem 
Wiodącym, którym będzie Gmina Łagiew-
niki. Jest to dla naszej gminy duża odpowie-
dzialność, cieszymy się za zaufanie, jakim 
obdarzył nas partner, jest to również dla 
naszej gminy nobilitacja możliwość zdobycia 
dodatkowego doświadczenia i obycia projek-
towego. 

Porozumienie o współpracy  
Gminy Łagiewniki z Gminą Libchavy  
w Republice Czeskiej
Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu realizowane-
go ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euregionie Glacensis 
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
zostało podpisane pomiędzy Gminą Łagiewniki a Gminą Libchavy. 

 
 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej 

 
Uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru 
dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolnej. Gmina Łagiewniki wyraża zainteresowanie 
przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane 
jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych 
programem. 
 

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca 
wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia 
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań 
po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do 
wskazanych punktów. 
 

W związku z powyższym w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. 
(poniedziałek) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne  
na terenie gminy Łagiewniki mogą zgłaszać się do udziału  
w programie. Kartę zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Gminy Łagiewniki. Informacje złożone po tym 
terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku. Realizacja 
programu na terenie Gminy Łagiewniki będzie uzależniona od uzyskania 
dotacji. 
 

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Łagiewniki ustali zasady 
usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej. Szczegółowe informacje – Urząd Gminy Łagiewniki,  
pokój nr 21 w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem tel. 74 66 33 409. 

Więcej informacji na: www.lagiewniki.pl  
                                                                                Wójt Gminy Łagiewniki 

                                                                                                      /-/Jarosław Tyniec 
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W miesiącu marcu w naszej gminie 
urodziło się pięcioro dzieci: Julia 

Paulina, Zuzanna Małgorzata, Zuzanna Pola, 
Iga Blanka i Oliwier. W dniu 28 kwietnia 
Wójt Gminy Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec 

wręczył wyprawki zaproszonym rodzicom 
i dzieciom, którzy przyszli do urzędu. Jako 
pierwsi przybyli rodzice Oliwiera - Karolina 
Chodnicka i Krzysztof Janczewski, następnie 
mama Zuzi - Beata Karwicka i rodzice Igi - 

Sandra Stachowska i Przemysław Pancer. 
Natomiast w dniu 26 maja Wójt Gmi-

ny Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec wręczył 
wyprawki zaproszonym rodzicom i dzieciom 
urodzonym w miesiącu kwietniu. A są to: 
Wojciech Piwowarczyk, Liliana Wrona i Zu-
zanna Jasnosz. Wręczanie wyprawek z listem 
gratulacyjnym to sympatyczny zwyczaj w 
naszej gminie praktykowany od niedawna. 
W każdym miesiącu do urzędu są zaprasza-
ne rodzice i dzieci urodzeni w miesiącu po-
przednim. Serdecznie gratulujemy rodzicom 
dzieci a słodkim milusińskim życzymy, aby 
wzrastali w zdrowiu, szczęściu i dostatku.

Tadeusz Szot

Wyprawki dla niemowlaków  
z Gminy Łagiewniki
Zwyczaj wręczania wyprawek dziecięcych dla nowo narodzonych 
mieszkańcom naszej gminy jest nadal kontynuowany. W miesiącu 
lutym w naszej gminie urodziło się dwoje dzieci. W dniu 30 mar-
ca Wójt Gminy Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec wraz ze swoim 
Zastępcą Panem Jackiem Mikusem wręczyli wyprawkę rodzicom 
Aleksandra. Kindze i Piotrowi Sznajderskim z Jaźwiny.  „Program Profilaktyki Raka Jelita 

Grubego, to projekt, który reali-
zujemy wspólnie z Dolnośląskim Centrum 
Onkologii. Celem projektu jest wykrywanie 
zmian w obrębie jelita grubego we wczesnym 
stadium. Z badań i statystyk wiemy, że pa-
cjenci zgłaszający się do specjalisty, trafiają 
tam zdecydowanie za późno. Nasz projekt 
jest właśnie po to, by przesunąć moment 
wizyty u lekarza na wcześniejsze stadium 
zaawansowania choroby. Dzięki naszym 
działaniom do Koalicji przystępują kolejne 
samorządy lokalne. Punktów na mapie Dol-
nego Śląska, gdzie mieszkańcy mogą ode-
brać darmowy test na krew utajoną w kale, 
ciągle przybywa. W projekt zaangażowane 
są również 4 podmioty marszałkowskie we 
Wrocławiu oraz wojewódzkie szpitale spe-
cjalistyczne w Legnicy, Wałbrzychu oraz Je-

leniej Górze. Serdecznie zapraszam i zachę-
cam do skorzystania z profilaktyki raka jelita 
grubego. Dbajmy o swoje zdrowie. „ - mówi 
Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

Bezpłatne testy na krew utajoną są już 
dostępne dla mieszkańców Gminy Łagiew-
niki. Testy można odebrać w Urzędzie Gmi-
ny, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Ła-
giewniki. 

Badanie wykonuje się samodzielnie w 
domu. Próbkę należy zwrócić wraz z wy-
pełnioną ankietą. Próbka następnie trafia 
do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we 
Wrocławiu, gdzie zostaje poddana analizie. 
Testy są pierwszym etapem w diagnostyce 
raka jelita grubego. Jeśli dadzą wynik pozy-
tywny, trafiamy na kolejne badanie, już bar-
dziej precyzyjne, jakim jest kolonoskopia.

Profilaktyka Raka Jelita Grubego
27 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Łagiewniki została podpi-
sana „Deklaracja Współpracy” pomiędzy Wicemarszałkiem Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim a Wójtem 
Gminy Łagiewniki Jarosławem Tyńcem, na rzecz profilaktyki i 
wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego. 

Natomiast po południu o godz. 1700 
w łagiewnickim kościele proboszcz 

ks. Grzegorz Staniewski w czasie Mszy Św. 
złożył gratulacje ministrantom oraz wręczył 
pamiątkowe upominki z okazji tego dostoj-
nego wydarzenia. Rodzice nowych lektorów 
ufundowali dla parafii nowy złoty ornat, któ-
ry przed mszą został poświęcony. 

31 maja 2021 roku w łagiewnickiej wspól-
nocie parafialnej miała miejsce uroczystość 
promocyjna Ministrantów. W czasie tej Mszy 
Św. Ksiądz Proboszcz promował nowego lek-
tora - Jakuba Dębowskiego - oraz nową star-
szą ministrantkę - Marlenę Strażnik. Szymek 
Szmigielski i Dawid Januszkiewicz otrzymali 
błogosławieństwo do pełnienia funkcji młod-
szych ministrantów. Obecnie służba litur-
giczna liczy 18 członków, w tym 3 ceremo-

niarzy i 5 lektorów. 
W trakcie uroczystości podpisano nowy, 

a zarazem pierwszy w historii parafii Statut 
Ministrantów. Jakub Wójcik odczytał spra-
wozdanie z działalności wspólnoty mini-
stranckiej parafii pw. Św. Józefa w Łagiew-
nikach w latach 2016 – 2021. Zgodnie z 
nowym statutem powołano pierwszy zarząd 
w składzie: Karolina Miedziak, Maksymilian 
Adamski i Jakub Wójcik, oraz radę, której 
członkami zostali wszyscy ministranci, któ-
rych posługa trwa już ponad 6 lat.

J.W.

Uroczystości promocyjne ministrantów  
z łagiewnickiej parafii.
W sobotę 24 kwietnia w czasie Mszy Św. o godz. 1200 w świdnic-
kim kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski JE ks. bp Adam 
Bałabuch pobłogosławił, do pełnienia funkcji lektora w zgroma-
dzeniu liturgicznym, czterech ministrantów z naszej parafii: 
Jana Załęskiego, Mateusza Krawczyka, Jana Bykowskiego i Łuka-
sza Filończyka.
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Pan Janek pomimo tego, że obecnie 
mieszka we Wrocławiu nadal związa-

ny jest z naszą gminą, gdzie prowadzi swoją 
działalność gospodarczą. W tym wyjątko-
wym dniu Jubilata Jana Brzeźnego w swo-
im miejscu pracy odwiedził Jarosław Tyniec 
Wójt Gminy Łagiewniki. Złożył serdeczne 
życzenia w imieniu swoim i mieszkańców, 
wręczył bukiet kwiatów wraz z upominkiem 
w postaci książki o historii Gminy Łagiewni-
ki oraz przypinkę z nowym herbem gminy. 
Pan Jan Brzeźny jest osobą wyjątkową. Przez 
wiele lat On i Jan Faltyn swoimi sukcesami 
rozsławiali naszą gminą w Polsce i na świecie. 
Sportowe tradycje kolarskie rodziny Jana 
Brzeźnego kontują nadal Monika Brzeźna i 
Paulina Brzeźna -Bentkowska, które w ko-
larstwie uzyskują znakomite wyniki. 

Jan Brzeźny urodził się 11 czerwca 1951 
roku w Olesznej. Karierę rozpoczął w LZS 
Huragan Dzierżoniów. Początkowo był za-
wodnikiem Śląska Wrocław. Jego pierwszym 
trenerem był Stefan Wiązowski. W latach 
1972 – 1973 był zawodnikiem Legii Warsza-

wa a w latach 1974 – 1983 Dolmelu Wrocław 
a jego szkoleniowcem był Mieczysław Żela-
znowski. Był 8-krotnym mistrzem Polski: 
szosa ind. (1976, 1981), wyścig górski (1976), 
dwójki (1981), szosa druż. (1972, 1973, 1975, 
1976). W latach 1978 i 1981 triumfował w 
Tour de Pologne. 4 razy uczestniczył w Wy-
ścigu Pokoju. Startował w drużynie Polskiej 

na Olimpiadzie w Montrealu w 1976 roku.
Dziękujemy Ci Janku za wiele niezapo-

mnianych chwil, kiedy mogliśmy dopingować 
Ciebie przed telewizorami i na szosie. Nadal 
jesteś z nami na uroczystościach sportowych 
szkolnych, gminnych wraz z dolnośląskimi 
sportowcami. Życzymy Ci wielu lat w zdro-
wiu i sportowej kondycji. Twój optymizm, 
uśmiech i życzliwość zaraża młodszych od 
nas. STO LAT !

Tadeusz Szot

70. Urodziny Jana Brzeźnego 
znakomitego sportowca z Olesznej
11 czerwca swoje 70. Urodziny obchodził znakomity sportowiec – 
kolarz pochodzący z Olesznej w Gminie Łagiewniki. 

Wzięło w nim udział 14 dwuosobo-
wych drużyn z siedmiu towarzystw. 

Łącznie złowiono 146 kg ryb, największą rybą 
był sandacz o wadze 4,6 kg. W łącznej klasy-
fikacji zwyciężyli:

1. Roman Ciećwierz, Michał Ciećwierz 
– Stowarzyszenie Wędkarskie Cukrownik 
Łagiewniki

2. Sebastian Barczak, Bartek Masica – 
Iławskie Towarzystwo Wędkarskie

3. Zbigniew Sitko, Jarosław Raczyński – 
Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Kwi-
dzynie

Na ogłoszeniu wyników obecny był Wójt 
Gminy Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec, 
który wręczył ufundowaną statuetkę za naj-
większą złowioną podczas zawodów rybę Kol. 

Romanowi Ciećwierzowi ze Stowarzyszenia 
„Cukrownik”. 

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wędkarskiego 
„Cukrownik” w Łagiewnikach

        /-/ Roman Ciećwierz

Walne Zgromadzenie Krajowej Federacji 
Towarzystw Wędkarskich w Sieniawce. 
W dniach od 4 do 6 czerwca 2021 r. na terenie „Stawu Trzcino-
wego” w Sieniawce odbyło się Walne Zgromadzenie Członków 
Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich z siedzibą w Kwi-
dzynie a zaraz po zebraniu został rozegrany dwudniowy Maraton 
Wędkarski. 

35 lat temu 24 maja 1986 w dniu 
wspomnienia Matki Bożej Wspo-

możenia Wiernych w Archikatedrze Wro-
cławskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
ks. kardynała Henryka Gulbinowicza. Pierw-
szą swoją mszę prymicyjną ks. Grzegorz Sta-
niewski odprawił w parafii pw. św. Jerzego 
we Wrocławiu na Brochowie. Za nim znalazł 
swoje miejsce docelowe w Łagiewnikach był 
przez 4 lata wikariuszem w parafii pw. św. 
Barbary w Wałbrzychu a następnie przez rok 
w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny na Ołtaszynie we Wrocławiu. 
Przez 5 lat był wikariuszem w Węglińcu k/ 
Zgorzelca a przez 2 lata w Bolesławcu. Przez 
11 lat był proboszczem w Kwietnikach. 

Nowy rozdział w posłudze ks. Grzegorza 
Staniewskiego rozpoczął się w niedzielę 15 
marca 2009 roku, kiedy to ks. dziekan Zbi-
gniew Wolanin wprowadził Go do łagiewnic-
kiej parafii.

Od tego czasu rozpoczął się proces wza-
jemnego poznawania księdza z wiernymi z 
Łagiewnik i wiernych z księdzem. 12 lat po-
sługi ks. Grzegorza Staniewskiego to pasmo 
sukcesów w Łagiewnickiej parafii. Został wy-
remontowany kościół pw. MB Częstochow-
skiej (malowanie wewnątrz, prezbiterium 
- ołtarz, nowa posadzka, odrestaurowana 
droga krzyżowa, nowe ławki, nowy metalo-
wy krzyż na cmentarzu wykonany rzez firmę 
ZAMEH, remont chóru, nowe konfesjonały, 
obraz Jezusa Miłosiernego, kostka wokół ko-
ścioła, remont kaplic na terenie kościoła, or-
gany, wycinka zagrażających bezpieczeństwu 
drzew) oraz wstawił nowe witraże w kościele 
pw. św. Józefa, nowy krzyż misyjna przy dro-
dze na Olesznę. Ksiądz Grzegorz Staniewski 
uczestniczy również w życiu lokalnej społecz-
ności. Dzięki Jego wsparciu w Łagiewnikach 
mamy jedną z lepiej zorganizowanych służb 
liturgicznych w diecezji. Swoją serdecznością 
i otwartością zachęca młodych ludzi do dzia-
łania. Za to wszystko dziękujemy Ci księże 
kanoniku Grzegorzu Staniewski.

24 maja o godz. 17:00 przed Mszą 
Świętą ministranci, rada parafialna i goście 
złożyli księdzu Grzegorzowi Staniewskiemu 
życzenia i kwiaty. Kuba Wójcik w imieniu 
ministrantów i swoim przedstawił całą 35 
letnią drogę księdza zwracając szczególnie 
na 12 lat posługi kapłańskiej w łagiewnickiej 
parafii, jednocześnie dziękując za wyjątkowe 

podejście do młodych osób, o czym świad-
czy bardzo liczna służba liturgiczna w naszej 
parafii. Było to bardzo szczere i wzruszają-
ce wystąpienie. Następnie przedstawiciele 
łagiewnickiej wspólnoty parafialnej składali 

życzenia i wręczyli przepiękny bukiet 35 róż. 
Nie mogło zabraknąć naszej Bielickiej, czy-
li Teresy Bańkowskiej-Jendras. Przeczytała 
pisane wierszem swoje życzenia dla Jubilata. 
Na koniec Pan Jarosław Tyniec Wójt Gminy 

Łagiewniki złożył życzenia i wręczył Jubilato-
wi pamiątkowe upominki. Cała uroczystość 
to prawdziwe święto nie tylko Jubilata, ale i 
nas parafian.   

Tadeusz Szot

35. lecie Święceń Kapłańskich 
ks. Grzegorza Staniewskiego z Łagiewnik.
„Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem” (1 Kor 15, 10)  
takie przesłanie ks. Grzegorz Staniewski zamieścił na swoim  
obrazku prymicyjnym. 
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Wiktor Bojnarowicz 
- Mistrz Dolnego Śląska 
W Wałbrzychu odbyły się 75. Mistrzo-

stwa Dolnego Śląska w Boksie. W hali Wał-
brzyskich Mistrzów Sportu o medale walczyli 
kadeci, juniorzy oraz seniorzy. 

Pochodzący z Jaźwiny Wiktor Bojna-
rowicz wywalczył tytuł mistrzowski i zdobył 
złoty medal w kat. 75 kg.

Serdecznie gratulujemy naszemu Mi-
strzowi sukcesu.   

Jaś Gościniewicz na podium
Natomiast Jan Gościniewicz uczeń klasy 

II a Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Łagiewnikach 8 maja brał udział w Mistrzo-
stwach Polski Pumptrack i Puchar Polski 
BMX 2021 w mieście Nisko. 

Jasiu zajął 2 miejsce w Pucharze Polski 
BMX i 3 miejsce w Mistrzostwach Polski 
Pumptrack. 

Gratulujemy Jasiowi i życzymy dalszych 
sukcesów.

Julia Kruk wicemistrzynią
Nasza znana już lekkoatletka Julia Kruk 

na Mistrzostwach Dolnego Śląska w biegu 
na 400 m ppł. wywalczyła srebrny medal 
(poprawiony PB na 70,23 sek.). Tym bar-
dziej cenny, że walczyła z kontuzją a przez 3 
tygodnie przed zawodami miała ograniczone 
treningi. Julia - jesteśmy z Ciebie dumni.

Sukces Tomka Łukianowskiego 
na festiwalu filmowym   
Rok temu pierwszy raz usłyszeliśmy o 

14 letnim Tomku Łukianowskim z Łagiew-
nik jako o młodym pasjonacie reżyserii fil-
mowej, kiedy jego film został zauważony w 
Studiu Filmów Rysunkowych. Film został 
pokazany w nowym cyklu TAJEMNICE 
ANIMACJI w odcinku specjalnym KON-
KURSOWE SMACZKI prowadzonym przez 
Romana Barana, grafika komputerowego. 
W tym roku starszy już o rok Tomek spróbo-
wał swoich twórczych sił na V Festiwalu Fil-
mowym Osób Niepełnosprawnych FilmON. 
7 czerwca późnym popołudniem ogłoszono 
wyniki. Jakie było zaskoczenie i radość, kiedy 
czytając od III miejsca członek jury przeczytał:  
III miejsce w kategorii Najlepszy Film - 
„Tomkowa zima” - Tomasz Łukianowski 
(Łagiewniki). Marzenia się spełniają – tak 
mówi Tomek Łukianowski. Wierzymy w to  
i gratulujemy Tobie i Twoim Rodzicom. Ży-
czymy Ci dalszych sukcesów.

Tadeusz Szot

Młodzi łagiewniczanie na podium 
„PROJEKT EDUKACYJNY NA AKACJOWYM WZGÓRZU“
W dniach do 10 do 14 maja w naszym przedszkolu realizowaliśmy projekt 

edukacyjny pod hasłem: „Eko-optymista”. Rozpoczął się on „Dniem Przyjaźni” 
połączonym z X Jubileuszowym Świętem Optymizmu. Motywem przewodnim 
pierwszego dnia projektu było uświadomienie przedszkolakom wartości, jaką 
jest przyjaźń i umiejętności pielęgnowania jej. 

 W kolejnych dniach dzieci uczyły się jak być przyjacielem nie tylko dla 
drugiego człowieka, ale również dla otaczającej nas przyrody.

Dowiedziały się jak szanować rośliny, zwierzęta i środowisko, w którym ży-
jemy, jak być Eko - przedszkolakiem, co można zrobić by nie marnować wody, 
prądu i jak segregować śmieci. 

Poznały znaczenie słowa „recykling” i jak dać odpadom „drugie życie”. W 
tym celu wykonały eko - skarbonki a społeczność przedszkolna wykorzystała 
je w szczytnym celu- dzieci zbierały do niej pieniążki, za które wspólnie z rodzi-
cami zakupiły karmę dla zwierząt. Kształtowały przy tym umiejętność niesienia 
bezinteresownej pomocy bezdomnym zwierzętom. Karma w najbliższym czasie 
zostanie przekazana do schroniska Azyl w Dzierżoniowie.

 _________________________________________________________________________

X JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO OPTYMIZMU
10 maja 2021 roku Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Ła-

giewnikach obchodziło „X Jubileuszowe Święto Optymizmu”. Jako placówka, 
która uczestniczy w Projekcie „Optymistyczne Przedszkole, postanowiliśmy 
uczcić poniedziałek, „Dniem Przyjaźni”. 

Na ta okazje wszystkie grupy przedszkolne ubrały się w kolory tęczy, dowie-
działy się:, kim jest prawdziwy przyjaciel? Jak go dostrzec i jak dbać o przyjaźń? 
Nauczyły się piosenki optymistycznej, „Jeśli Ci dziś wesoło” oraz zatańczyły na 
placu przedszkolnym wspólny taniec, zwany przez nas „Zawariowanką”. Ostatni 
czas zabaw w przedszkolu poświęcony był specjalnym zadaniom wyznaczonym 
przez organizatorów Projektu- Polskie Centrum Optymizmu. 

Były to m.in.: 
- „Optymistyczny jadłospis ze Śląska z nutą”,
- wspólne śpiewanie hymnu Optymistycznego przedszkola”,
- Wspólne Krzesło Optymizmu- aleja krzeseł optymizmu dla rodziców,
- Wspólna Konferencja Ogólnopolska z okazji X Jubileuszowego Święta 

Optymizmu,
- Wspólny wizerunek Optymistycznego Przedszkola- dzieci ubrane w ko-

lorach tęczy,
- plakat „Optymizm w edukacji przedszkolnej”,
- Optymistyczna bajka terapeutyczna w czasie pandemii.
Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach wykona-

ło wszystkie zadania, z czego jesteśmy ogromnie dumni!
__________________________________________________________________________

HERB OPTYMISTYCZNEGO PRZEDSZKOLA „NA AKACJOWYM 
WZGÓRZU“

Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu“ w Łagiewnikach przystą-
piło do ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole“, autorstwa 
Ireny Dzierzkowskiej i Mireli Nawrot we wrześniu 2018 roku. 

Celem naszych działań w programie jest dostrzeganie i wzmacnianie suk-
cesu każdego dziecka, rozwijanie zainteresowania, uczenie go bycia twórczym, 
a za tym wszystkiego, co poprowadzi przedszkolaków do osiągnięcia sukcesu w 
życiu dorosłym.

W ramach programu został ogłoszony wewnątrz przedszkolny konkurs ro-
dzinny, pt.“ Herb Optymistycznego Przedszkola- Na Akacjowym Wzgórzu“. 
Spośród szesnastu konkursowych prac plastycznych, wyłoniliśmy zwycięzcę, 
którego herb został naszym Herbem Optymistycznego Przedszkola „Na Aka-
cjowym Wzgórzu”. Autorem zwycięskiego herbu została Lena Urbanik z grupy 
Żabki. 

__________________________________________________________________________

Wydarzenia w przedszkolu
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piecznego budowania wizerunku online oraz rozpoznawania plagiatu i legalnego cytowania treści.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w sprawdzanie i wyszukiwania wiarygodnych 

źródeł informacji. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
___________________________________________________________________________

Dzień Dziecka w Gminie Łagiewniki
Kolorowo, wesoło i radośnie świętowaliśmy tegoroczny Dzień Dziecka. 31 maja w 

Szkole Podstawowej w Olesznej oraz 1 czerwca w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach. 
Podczas Festiwalu Dźwięków i Kolorów mogliśmy podziwiać na scenie nasze młode 
talenty, śpiewające, tańczące i grające na instrumentach. Na dzieci czekały atrakcje, 
takie jak: dmuchane zamki, fotobudka, afro-warkoczyki, bajkowe malowanie twarzy, 
kolorowe tatuaże, malowanie barwnymi piaskami. Wszystkim dzieciom życzenia złożyli: 
wójt gminy Łagiewniki, pan Jarosław Tyniec; zastępca wójta, pan Jacek Mikus; przewod-
nicząca Rady Gminy, pani Dobromiła Szachniewicz; dyrektor GOKBiS, pani Wioleta 
Wawrzyniak oraz dyrektorzy szkół, panie Mariola Początek i Barbara Dorużyńska wraz 
z nauczycielami. Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom, które po-
mogły nam sprawić, aby Festiwal Dźwięków i Kolorów był tak kolorowy i radosny: Pie-
karnia Rodzinna Tyniec; Bank Spółdzielczy w Kobierzycach; Okna Salus, pani Dorota 
Kaźmierczak; Przychodnia Weterynaryjna Arka-Wet; Zakład Mechaniczno-Handlowy 
Zameh. Rada Rodziców; Sołectwo Łagiewniki oraz Koła Gospodyń w Łagiewnikach, Jaź-
winie, Ligocie Wielkiej i Słupicach - dzięki Nim było też smacznie i słodko :)

Rozstrzygnięcie konkursu w obszarze Animacja 
W dniu 11 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu literackiego oraz plastycznego 

w obszarze - Animacja działań lokalnych - zajęcia z dziećmi w ramach projektu ”Nasza 
Przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych mia-
stach” po odbiór nagród od jutra, 11 czerwca 2021.

Laureaci konkursu literackiego w kategorii - dzieci i młodzież w wieku 9-15 lat 
I miejsce - Milena Bielska
II miejsce - Łukasz Filończyk
III miejsce - Judyta Cenkier
Wyróżnienie - Jan Jagieła
Laureaci konkursu plastycznego w kategorii - dzieci do 8 lat
I miejsce - Lena Janczewska
II miejsce Staś Dżugała ex aequo Hania Jagieła
II miejsce - Gabryś Kapłon
Laureaci konkursu plastycznego w kategorii dzieci i młodzież w wieku 9-15 lat 
I miejsce - Krzysztof Juraszek
II miejsce - Mateusz Krawczyk ex aequo Dominika Dudek
III miejsce - Szymon Szmigielski
Wyróżnienie - Magda Bielska
Zwycięzcom gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział! Jednocze-

śnie zapraszamy do GOKBIS do obejrzenia wystawy prac pokonkursowych. 
___________________________________________________________________________

PLAN NA „SUPER” WAKACJE 2021 - Zajęcia w ramach profilaktyki uzależnień 
od alkoholu, tytoniu i narkotyków

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ - X RAJD ROWEROWY dla przyjaciół, czytel-
ników i miłośników rowerów Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach po raz kolej-
ny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz. W tym roku rajd odbył 
się na trasie: Łagiewniki – Przystronie – Ligota Wielka.

Wszystkim uczestnikom rajdu dziękujemy za udział i zapraszamy za rok! 
___________________________________________________________________________

Wakacje z GOKBiS w Łagiewnikach. Każdy znajdzie coś dla siebie
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć wakacyjnych organizowanych w GOKBiS w Łagiewnikach oraz w świetlicach wiejskich.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zajęć Dodatkowych organizowanych przez GOKBiS po aktualizacji z dnia 24.05.2021!
Wszystkie zajęcia są prowadzone zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
Szczegółowe informacje na stronie   https://www.facebook.com/GOKBiSLagiewniki/ 

Elżbieta Bagińska

Informacje z Gminnego Ośrodka Kultury, 
Bibliotek i Sportu

„Przedszkolaki z Akacjowego Wzgórza pomagają bezdomnym zwierzętom“
Uwieńczeniem Projektu Edukacyjnego „Eko-Optymista“ było przekazanie 

zebranej przez przedszkole karmy dla schroniska Azyl w Dzierżoniowie. Podczas 
zbiórki dzieci i rodzice okazali ogromne zaangażowanie ze swojej strony. Kilo-
gramy karmy trafiały każdego dnia do sal przedszkolnych. Widząc ekscytacje na 
twarzach dzieci wiedzieliśmy, że działamy w szczytnym celu.

W związku z ograniczeniami pandemicznymi, wyznaczyliśmy delegacje dzie-
ci wraz z nauczycielami, które dostarczyły ją na miejsce. Przedszkolaki pomogły 
rozpakować karmę oraz poznały bezdomne zwierzęta. Ogromne podziękowania 
dla wszystkich dzieci i ich rodziców za pomoc w zbiórce. Szczególne podzięko-
wania za pomoc w transporcie ogromnej ilości karmy dla mamy Michała z grupy 
Pszczółki, pani Natalii Sajan. 

__________________________________________________________________________

DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „NA AKACJO-
WYM WZGÓRZU” W ŁAGIEWNIKACH

Dzień Dziecka, to powszechnie znane i obchodzone w wielu krajach święto. 
To jedyny taki dzień w roku- wyjątkowy, pełny optymizmu i radości. 
Nasze Przedszkole postanowiło uczcić go wycieczką do ZOO we Wrocła-

wiu już 31 maja 2021 r. Zwiedzanie zaczęliśmy od Afrykarium, gdzie ogromne 
wrażenie wywarły na dzieciach rekiny, płaszczki czy olbrzymie żółwie oraz ryby 
tropikalne i egzotyczne, pływające tuz nad głowami przedszkolaków.  

Kolejnym punktem zwiedzania było terrarium, a potem odwiedzaliśmy 
wszystkie zwierzęta przebywające na wybiegach.  Pomimo 4-godzinnego zwie-
dzania, ekscytacja i zachwyt dziką przyrodą nie znikała z twarzy dzieci. 

 1 czerwca całe Przedszkole „Na Akacjowym Wzgórzu” wybrało się na 
piknik zorganizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, 
gdzie czekało na nas, mnóstwo atrakcji:

m.in.: dmuchane zamki i zjeżdżalnie, zabawy sportowe, malowanie twarzy, 
tatuaże i warkoczyki, słodki poczęstunek, występy młodych talentów i wiele in-
nych.

Intensywne dwa dni wielkiej radości, a to wszystko dla naszych przedszkolaków. To one Są dla nas motywatorem i radością życia!
Barbara Ciećwierz

Tydzień Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagiewnikach oraz w filiach
Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbył się pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. 

Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach oraz filie w Olesznej, Jaźwinie 
i Sieniawce przygotowały „bogaty” program działań i wydarzeń bibliotecznych. Wśród 
nich były ciekawe zajęcia czytelniczo-animacyjne, bajkowe zadania i zagadki, książkowa  
fotobudka, recenzje książek, które koniecznie trzeba przeczytać oraz wystawy książek, 
w codziennie innym nastroju i kolorze. Jednym zdaniem- wszystko, co można znaleźć 
w bibliotece.

Czytam, bo lubię, to dla mnie przyjemność – chwila spędzona z książką lub ulubiona 
pozycja z książką uwieczniona na zdjęciu – efekty wspólne zabawy z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Książki dla Dzieci.

 _________________________________________________________________________

Udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim”
Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach bierze udział w pro-

jekcie „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim”. Jesteśmy w trakcie drugiego etapu 
projektu, czyli szkoleń dla dzieci i młodzieży. Zakończyliśmy pierwszy cykl szkoleń pn. 
Dziennikarstwo, online”, który trwał od 22.04.2021 do 02.06.2021 (31 godzin lekcyj-
nych), drugi cykl zaczynamy od sierpnia.

Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzieli się, jak nie dać się podejść fake newsom, 
poznali metody sprawdzania i wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji, tajniki bez-
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