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Gotowi do startu...
Start!
Już po raz dziewiąty mieszkańcy gminy razem stanęli
na starcie biegu w ramach ogólnopolskiej akcji POLSKA
BIEGA. Jak zwykle, a przedsięwzięciu wzięli udział nie
tylko młodzi i najmłodsi, ale także uczestnicy dojrzali
wiekiem. Wiemy bowiem, że – jak (nie tylko) gminna
wieść niesie – w zdrowym ciele zdrowy duch!

W

niedzielę 10 czerwca,
punktualnie o godzinie 10.00, rozpoczęła
się rejestracja uczestników biegu. Chętnym ustawionym w kolejce rozdano koszulki i numery
startowe. Pogoda dopisała, dlatego też na starcie zameldowało
się wielu amatorów sportowej
aktywności chętnych do współzawodnictwa. Uczestnicy biegli
w piętnastu kategoriach indywidualnych i w biegu rodzinnym.
Największe zainteresowanie budzili najmłodsi oraz najstarsi zawodnicy. Zawody odbywały się
w sportowej, pełnej życzliwości
i rodzinnej atmosferze, przy radosnym dopingu. Najważniejsze było nie tyle zajęte miejsce
na mecie, co samo uczestnictwo
w imprezie.
Organizatorami tegorocznej
edycji akcji na naszym terenie
był Urząd Gminy Łagiewniki,
Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Łagiewnikach

oraz Przedszkole Publiczne „Na
Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach.
Organizatorzy serdecznie
dziękują sponsorom, dzięki
którym po raz kolejny można
było zorganizować gminna akcję POLSKA BIEGA.
Tekst i zdjęcia Tadeusz Szot
Wyniki akcji POLSKA BIEGA 2018
w Łagiewnikach:
Kategoria: Przedszkole
1. miejsce - Wiktoria Krzos
2. miejsce - Staś Kozyra
3. miejsce - Jan Dżugała
Kategoria: Dziewczęta, klasy 1-3
1. miejsce - Wiktoria Gacki
2. miejsce - Judyta Cenkier
3. miejsce - Martyna Urbańska
Kategoria: Chłopcy, klasy 1-3
1. miejsce - Krzysztof Juraszek
2. miejsce - Mateusz Chudzik
3. miejsce - Antonii Wilkoszyński
Kategoria Rodzinna
ex aequo
Rodzina Gościniewicz
Rodzina Kopryna
Rodzina Sarapuk
Kategoria: Dziewczęta, klasy 4-6
1. miejsce - Martyna Wolska
2. miejsce Natalia Szczudło

3. miejsce - Wiktoria Kondryc
Kategoria: Chłopcy, klasy 4-6
1. miejsce - Adam Juraszek
2. miejsce - Paweł Pochyra
3. miejsce: Olek Capaja
Kategoria: Dziewczęta,
gimnazjum do 18 lat
1 miejsce - Ola Cygan
Kategoria: Chłopcy,
gimnazjum do 18 lat
1. miejsce - Jakub Buzuk
2. miejsce - Michał Tomala
3. miejsce - Rafał Wilkoszyński
Kategoria: Kobiety, 19-30 lat
1. miejsce - Olga Gościniewicz
2. miejsce - Anna Jaśnikowska
Kategoria: Mężczyźni, 19-30 lat
1. miejsce - Sebastian Marciniak
Kategoria: Kobiety, 31-51 lat
1. miejsce - Katarzyna Budziewska
2. miejsce - Anna Raguza
3. miejsce - Monika Gongała
Kategoria: Mężczyźni, 31-50 lat
1. miejsce - Paweł Raguza
2. miejcie - Maciej Saga
3. miejsce - Sylwester Soszyński
Kategoria: Mężczyźni 50+
1. miejsce - Jacek Szkarłat
2. miejsce - Jarosław Tyniec
3. miejsce - Janusz Gościniewicz
Kategoria: Nordic walking
ex aequo
Irmina Gościniewicz
Marta Kapłon
Anna Wojciechowska-Kapłon

Sponsorzy:
Gminny Ośrodek Kultury
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach o Gmina Łagiewnik i o Rada Gminy
Łagiew niki o „Pat Bet”
– Pan Piotr Adam Tadeusiak o „ZAMEH” – Pan
Kamil Janusz kiewic z
o ARK A VET – Usługi Weter ynar yjne Pan
Juliusz Jatcza k o PW
MTRS – Pan Paweł Wrożyna o MDEN – Pan Michał Ciećwierz
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Pierwsze Święto
Cukrownika
w Łagiewnikach

Zlot nie tylko dla fanów
KURIER ŁAGIEWNICKI

Pani Stanisławy Stefanowskiej
czytała i recytowała Pani Teresa Bańkowska-Jendras. Prawie
36-minutowy film został obejrzany w ciszy i skupieniu (film
jest dostępny na: https://www.
youtube.com/watch?v= OLtW V1pgcWA&amp;t= 20s).
Była to chwila zadumy i wspomnień.
Po k rótkiej przer wie na
scenie zagościły nasze młode
gminne talenty. Martyna, Ola
i Zuzia dały popis swoich zdolności scenicznych. W międzyczasie odbywały się rozmowy
w podgrupach, bowiem na spotkanie przyjechali cukrownicy
z oddalonych miejscowości.
Można było się spotkać i wymienić kilka zdań z Ryszardem
Walczakiem, mieszkającym od

teren przekształcić w prawdziwe wysypisko śmieci. Patrząc
na miejsce po byłej cukrowni,
łezka w oku się kręci.
Wróćmy jednak na salę.
Nie mogło być cukrowniczego spotkania, by nasza była
„Świetliczanka”, łagiewnicka
Bielicka, czyli Teresa Bańkowska-Jendras, nie wystąpiła
ze swoimi wierszami czy piosenkami. Nasza Renia zawsze
jest gorąco oklaskiwana, bo
to chodząca powojenna historia Łagiewnik i cukrowni.
Zdradzę tajemnicę, że jeszcze
w tym roku ukaże się książka pt. „Kuferek wspomnień”,
w której to wspomnienia naszej Reni zostaną w ydane
dzięki dobrej woli wielu ludzi
i instytucji, a w szczególności

Spotkanie rozpoczęło się
uroczystą mszą świętą
w kościele p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Łagiewnikach
wielu lat w Ziębicach, Zbigniewem Pauchem, mieszkańcem
Sobótki czy Maciejem Szubą,
mieszkającym w Ozimku. Zaproszony na spotkanie Janusz
Szpot, Wójt Gminy Łagiewniki, pytany był o prawne aspekty dotyczące terenu po byłej
cukrowni i jego uporządkowania. Prywatny nieogrodzony teren po cukrowni stał się
wielkim składowiskiem śmieci
dla naszych mieszkańców. Wyrzucaliśmy tam wszystko, co
było zbędne, aby po latach ten

dzięki byłej łagiewniczance
Pani Aleksandrze Ziemlańskiej. Wiersze i wspomnienia
o łagiewnickiej kulturze mamy
podane na ponad 300 stronach
jak w pigułce.
Na koniec spotkania prezes
Stowarzyszenia Artur Szczurkowski przedstawił osoby,
które przygotowały „I Dzień
Cukrownika” i gorąco im podziękował. Podziękował też
przybyłym cukrownikom i ich
rodzinom za przybycie.
Tadeusz Szot
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Głośne alarmowe sygnały
strażackich syren, które rozległy
się 16 czerwca po południu
w Jaźwinie, niespecjalnie zdziwiły
mieszkańców. Wszyscy bowiem
czekali na prezentację pojazdów
pożarniczych – święto, które
wpisało się już w tradycję gminy
Łagiewniki. Impreza odbyła się
po raz czwarty.

IV
W sobotę 19 maja 2018
roku Stowarzyszenie „Aktywna Gmina Łagiewniki”
zorganizowało spotkanie
byłych pracowników Cukrowni Łagiewniki i ich rodzin. Stowarzyszenie, któremu przewodniczy Artur
Szczurkowski, działa już
prawie cztery lata.
Cukrowników zaproszono
imiennie oraz przez internet,
bowiem w bazie brakowało adresów do osób mieszkających
poza naszą gminą. Spotkanie
rozpoczęło się uroczystą mszą
świętą w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Łagiewnikach sprawowanej
w intencji żyjących cukrowników i za dusze zmarłych przez
łagiewnickiego proboszcza ks.
Grzegorza Staniewskiego i ks.
Dariusza Nowaka proboszcza
parafii Radzików. Po mszy
świętej uczestnicy spotkania
udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu
w Łagiewnikach. Wchodzących na salę przywitał widok
pięknie przygotowanych stołów zastawionych ciastami
i napojami. Spotkanie otworzył
i program przedstawił Artur
Szczurkowski, który następnie poprosił Franciszka Bandę
o przewodniczenie spotkaniu.
W pierwszej części pokazano film „Historia Cukrowni Łagiewniki 1859 – 2008”.
Film zmontował Tadeusz Szot
ze starych widokówek, zdjęć
pracowników cukrowni, filmów VHS Ziutka Juran ka
i Andrzeja Pilarczyka. Tekst
o historii cukrowni przygotowany przez realizatora filmu,
swój wiersz i nieżyjącej już
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Zlot Pojazdów Pożarniczych rozpoczął
się od uroczystego
wjazdu na boisko kolumny samochodów pożarniczych z ok.
czterdziestu jednostek ochotniczych i Państwowych Straży
Pożarnych. Samochody zostały ustawione na płycie boiska.
Prezentowały się bardzo okazale. Oprócz wozów strażackich
można było podziwiać samochody zabytkowe, rajdowe, motocykle, zabytkowy motorower
oraz ciągnik rolniczy. Przecięcie symbolicznej wstęgi było
sygnałem oficjalnego otwarcia
zlotu. Dokonali tego równocześnie dh Marek Wierzbicki
- prezes OSP Jaźwina, Janusz
Szpot - wójt gminy, Paweł Kondrakiewicz - przewodniczący
Rady Gminy Łagiewniki, kpt.
Sławomir Dudziński -dowódca
JRG PSP w Dzierżoniowie oraz
kapelan OSP Jaźwina ks. Prałat
Stanisław Kucharski.
W namiotach ustawionych
na boisku prezentowany był
sprzęt pożarniczy i gadżety

strażackie, które można było
również sobie kupić na pamiątkę tego szczególnego święta.
Było wiele atrakcji dla dzieci
i dorosłych. Serwowano ciasto
domowego wypieku, grochówkę strażacką, bigos, kiełbasę
i napoje. Ochotnicza Straż Pożarna z Jaźwiny przygotowała
dla najmłodszych uczestników
zlotu cały pakiet konkurencji
sportowo-pożarniczych. Strażacy i widzowie mogli się bawić, oglądając strażackie konkurencje.
Specjalne podziękowanie
należą się licznym sponsorom
za pomoc finansową i rzeczową. Zlot w Jaźwinie był okazją
do przekazania sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP
w gminie Łagiewniki, którego
zakup był współfinansowany
z Funduszu Sprawiedliwości
(dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości).
Jednostki otrzymały następujący sprzęt:
• OSP Jaźwina oraz OSP Łagiewniki – defibrylatory Phi-

lips FRx, dostosowane także
do reanimacji dzieci;
• OSP Ligota Wielka – zestaw ratownictwa medycznego
w formie plecaka, z szynami
Kramera oraz kołnierzami ortopedycznymi, a także deska
ortopedyczna;
• OSP Sienice – podnośnik
typu Hi-Lift. Jest to sprzęt niezbędny do ratowania życia oraz
zdrowia osób poszkodowanych
w wypadkach. Dofinansowanie
z Funduszu Sprawiedliwości
wyniosło 99% wartości sprzętu.
Strażacy z Jaźwiny po raz
kolejny realizowali swój pomysł na promowanie swojej
jednostki OSP, Jaźwiny i Gminy Łagiewniki. Należą się Wam
słowa uznania i serdeczne podziękowania za organizację tak
świetnej imprezy.
Tekst i zdjęcia: Tadeusz Szot

Sponsorzy IV Zlotu Pojazdów Pożarniczych w Jaźwinie:
ALICJA KRZYWOŃ o CEGŁA TRAVEL o CRISTYNA NAJDEK
o EKOLOMIA o ELEKTROMECHANIKA ANDRZEJ DROGOSZ
o GARDEN SERWIS o GMINA ŁAGIEW NIKI o JARZY GAWRYCKI o JELENIA PIAST o KAUFLAND o KUCHNIE Z DREWNA HUL o MACOTRONIC o MAGGIE ART. o NADLEŚNICTWO
ŚWIDNICA o PRACUJ W UNI o PROFI AUTO o PROFI LINE
o SKLEP OGROD NICZY MAREK GOCKO o SPRZĘ T-POŻ
o STOLA RSTWO OGÓLN OBUDO WLANE – WIERZ BICKI
o STRAŻACKIE GADŻETY o SZTUK A PRZER ABIANIA o SZYMAŃSKI CATERING o TERESA I WŁADYSŁAW KLUKOWSCY
o VET MEDICA o ZBIGNIEW PAWŁOWSKI – TRANSPORT

Złote i diamentowe gody

Instruktorzy harcerstwa odebrali zasłużone wyróżnienia
4 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Łagiewnikach
odbyła się XLIII (43.) Sesja
Rady Gminy Łagiewniki.
W programie sesji znalazły
się m.in.: sprawozdanie
wójta z działalności między
sesjami, informacje dyrektorów szkół o problemach,
zagrożeniach i sukcesach,
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Kultury w Łagiewnikach,
zajęcia stanowiska Rady
Gminy w/s sprzedaży nieruchomości, zatwierdzenia
oceny zasobów pomocy
społecznej.
Program sesji został rozszerzony o punkt wprowadzony
na wniosek Starosty Dzierżoniowskiego dotyczący sprawy
zapachów pochodzących z biogazowi. Starostę reprezentował Jarosław Tyniec - członek
Rady Powiatu oraz Katarzyna

Złotnicka - dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie.
W tym krótkim sprawozdaniu przedstawię piąty punkt
sesji dot yczący spotkania
z instruktorami Hufca ZHP
Łagiewniki z okazji 100-lecia
Związku Harcerstwa Polskiego.
Kierownictwo hufca przygoto-

wało i przedstawiło radnym
i gościom prezentację multimedialną historii powstania
łagiewnickiego hufca. Zdjęcia
widoczne na ekranie komentowali harcerze Ryszard Gacek,
Andrea Wilk oraz Przemysław
Kucharek. Następnie Janusz
Szpot - wójt gminy Łagiewniki
oraz Paweł Kondrakiewicz przewodniczący Rady Gminy

Łagiewniki wręczyli dyplomy
i pamiątki obecnym na sali harcerzom. Wyróżniono: hm. Ryszarda Gacka, hm. Krzysztofa
Majera, hm. Annę Filińską,
hm. Józefa Filińskiego, hm.
Andreę Wilk, pwd. Przemysława Kucharka oraz nieobecnych
na spotkaniu hm. Zdzisława
Pietrachę, pwd. Norberta Faltyna, phm. Piotra Gacka, phm.

Annę Capaję, phm. Bernarda
Mołonia.
Komendant Hufca ZHP Łagiewniki im. Synów Pułku
hm. Ryszard Gacek wręczył
dyplomy pamiątkowe dla osób
i instytucji wspomagających
łagiewnickie uczestnictwo
w ogólnopolskiej akcji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Następnie hm. płk Krzysztof
Majer wręczył Krzyże Pamiątkowe przyznane Postanowieniem Wielkiej Kapituły dla
uczczenia 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Krzyże otrzymali: hm.
Ryszard Gacek, hm. Anna Filińska, hm. Józef Filiński, hm.
Andrea Wilk, pwd. Przemysław Kucharek. Na zakończenie tej części sesji Rady Gminy
Łagiewniki pwd. Przemysław
Kucharek podziękował w imieniu wyróżnionych za przyznane dyplomy i odznaczenia.
Tadeusz Szot

Uroczyste świętowanie
d ł ugol et ni ego p oż ycia
małżeńskiego par zamieszkujących naszą
g m in ę t o ju ż t r a d yc j a .
Państwo Helena i Edward
Klepuszewscy ze Słupic
celebrują pięćdziesiąt lat
małżeńst wa, natomiast
państ wo Janina i Kazi-

mierz Kryniccy z Łagiewnik mają za sobą pięćdziesiąt pięć lat wspólnego
życia.
Z okazji złotych i diament ow ych go d ów obie p a r y
otrzymały jubileuszowe medale. Uroczystość państwa
Klepuszewskich odbyła się
24 kwietnia 2018, państwo

Kryniccy celebrowali swoje
święto 2 lutego. Uroczystości przewodniczyła zastępca
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Pachut, a medale nadane przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polski wręczył Wójt Gminy Łagiewniki
Janusz Szpot. Po tradycyjnych
podziękowaniach dla współ-

mał żon ków oraz prz y pię ciu medali nadszedł czas na
kwiaty oraz życzenia od zaproszonych gości. Uroczystości zakończyły się tradycyjną
lampką szampana. Szanownym Jubilatom życzymy dużo
zdrowia oraz szczęścia w dalszych wspólnych latach życia.
Tadeusz Szot, kk
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Trzy jubileusze w Ratajnie

Specjalny koncert, który odbył się w niedzielę 6
maja w kościele p.w. św.
Antoniego w Rat ajnie,
zgromadził liczną publiczność. Powód był istotny:
świętowaliśmy z powodu
aż trzech ważnych okazji:
100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości,
50-lecia powstania parafii
w Ratajnie oraz 40-lecia
pontyfikatu Jana Pawła II.
Przybyłych gości i artystów przywitał proboszcz ks.
dr Wiesław Haczkiewicz
oraz sołtys Ratajna Franciszek Banda. Pierwszy
wystąpił chór „FERMATA” z Przystronia pod kierunkiem
Krzysztofa Milewskiego. Zaprezentowane
pieśni zostały przyjęte
z wielkim aplauzem.
Na stę pn ie w yst ą pi ł
zespół muzyczny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej „The Clouds”, w którym
solistą jest pochodzący z Ra-

tajna, kleryk Grzegorz Banda. Zespół został owacyjnie
przyjęty przez widzów. Chóru
Canzona z Olesznej nie trzeba
przedstawiać. Zaśpiewali czte-

Mali wielcy olimpijczycy

Już po raz dwunasty
w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Łagiewnikach odbyła się Mała Olimpiada Języka Angielskiego
klas V-VI.
Jak co roku, do zmagań zaprosiliśmy okoliczne szkoły. Po
czterech uczniów ze szkół podstawowych w Olesznej, Jordanowie Śląskim i Łagiewnikach
stanęło do konkursu. Wszyscy
wyłonieni zostali w drodze testów przeprowadzonych wcześniej w swoich placówkach.
Przyjeżdżając na wielki finał
do Łagiewnik już więc mogli
czuć się zwycięzcami!
Konkurs składał się z trzech
części: testu ze słuchu, testu
gramatycznego i leksykalno-realioznawczego. Zmagania były
bardzo emocjonujące, wszyscy
reprezentowali niezwykle wy-

soki poziom wiedzy.

Zwycięzcami tej edycji
olimpiady zostali:
I miejsce – Kamil Grabowski, Szkoła Podstawowa Łagiewniki
II miejsce – Daria Świątecka, Szkoła Podstawowa Jordanów Śląski
III miejsce ex aequo:
– Dawid Urbanik Szkoła Podstawowa Łagiewniki,
– Julia Ligas, Szkoła Podstawowa
Jordanów Śląski.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe - markowe
długopisy i książki, a wszyscy
uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Fundatorami nagród była
rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Łagiewnikach.
Konkurs zorganizowali Anna
Grabowska i Marcin Dyś.
Dz ięk ujemy wsz yst k i m
uczest n i kom oli mpiady
i zapraszamy serdecznie do nas
w przyszłym roku!

ry nowe sakralne pieśni – jak
zwykle na wysokim poziomie.
Na zakończenie wystąpiła artystka pochodząca z Przystronia Urszula Milewska, której
akompaniował Sławomir Krysa. Mocny, przejmujący głos
i świetny repertuar specjalnie
dobrany na Jubileusz sprawił,
że widzowie owacją na stojąco dziękowali za występ. Na
zakończenie wszyscy zebrani
w kościele wspólnie zaśpiewali
„Barkę”.
Wielkie podziękowania za
zorganizowanie świetnej imprezy należą się księdzu,
sołtysowi, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim występującym
a r t y s t o m . Ta k a
duchowa uczta na
długo pozostanie
w pamięci widzów
i słuchaczy. Sprawozdanie filmowe
z koncertu dostępne jest na YouTube
„Moja Gmina Łagiewniki”.
Tadeusz Szot
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X Ogólnopolski Przegląd Chórów
Amatorskich w Olesznej
Maj to miesiąc, który od niepamiętnych czasów
poświęcony jest czci Matki Bożej. W przeddzień 101.
rocznicy Objawień Fatimskich, 12 maja, do kościoła
p.w. Wniebowzięcia N. M. P. w Olesznej na II Edycję
Konkursu Pieśni Maryjnych „Mater Misericordiae”
przybyło dziewięć chórów amatorskich, gotowych do
udziału w przeglądzie.

S

p ot k a n ie ot wor z yła
dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach Izabela Beno wraz z Aliną Kuźniecowską. Na wstępie
panie przywitały i przedstawiły jury w składzie: Natalia
Magnucka z Sobótki, Anna
Jadwiga Tabisz – pedagog,
pianistka z Dzierżoniowa oraz
Artur Wróbel - adiunkt na wydziałach Akademii Muzycznej
we Wrocławiu.
Liczba zg ło sz onych do
konkursu chórów i zespołów
zaskocz yła organizatorów
i widzów. Na początku pozakonkursowo wystąpił Dziecięcy Zespół „Wesołe Nutki”
z Mąkolna k/Złotego Stoku,
a następnie odbyły się przesłuchania konkursowe, które
rozpoczęły chóry seniorskie.
Pierwszy zaprezentował się
chór „Złoty Potok” ze Złotego
Stoku, a następnie chór „Lau-

rus” - z Ziębic, chór „Grodkovia” z Grodkowa i chór „Legato” z Sienic. Występy chórów
mieszanych i jednorodnych
rozpoczął pierwszy w grupie,
a piąty z kolei wystąpił chór
Wyższego Seminarium Duchownego ze Świdnicy. Następnie prezentowały się: chór
„Cantate – Deo” z Dzierżoniowa, schola „Cantorum Exultet”
ze Świdnicy, chór „Santarello”
z Katowic, a jako dziewiąty,
a zarazem ostatni, wystąpił
nasz chór „Canzona” z Olesznej.
Poziom był bardzo wysoki,
a jurorzy mieli trudny orzech
do zgryzienia przy kwalifikacji wykonawców. Po długich
naradach zdołano ustalić zwycięzców i miejsca pozostałych
wykonawców.
Gratulacje należą się organizatorom - za sprawną i ciekawą
organizację, a wykonawcom
- zaprezentowany repertuar

nej oraz chór Legato z Sienic.
Ponadto młodzież ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łagiewnikach zaprezentowała
ideę Święta Flagi oraz nawiązała
do radości całorocznych obchodów 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Występy wprowadziły nas
w zadumę i ref leksję, która towarzyszyła ceremonii
wręczenia nagród zespołom
i liderom lokalnym rywalizującym w ramach gry społecznej
„Mistrz Aktywności”. Działali
oni na rzecz lokalnych społeczności, mając na celu podwyższenie jakości życia mieszkańców
oraz budowanie więzi.
– Z olbr z y m ią r a dością
przyjęliśmy wiadomość, że do
udziału w zadaniach na rzecz
lokalnych ojczyzn włączyli
się mieszkańcy, w tym lokalni
przedsiębiorcy, rolnicy oraz,
po prostu, sąsiedzi. Wyniki ich
prac zaskoczyły nas niezwykle
pozytywnie, co potwierdziła
ogólna ocena jury – mówi Mariola Początek, dyrektor SP im.
Jana Pawła II w Łagiewnikach.

25 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Łagiewnikach
po raz pierwszy odbył się
Konkurs Historyczno-Przyrodniczy na temat gminy
Łagiewniki. Do rywalizacji
zaprosiliśmy klasy szóste
i siódme z okolicznych
szkół. Do konkursu stanęło jedenastu uczniów
ze szkół podstawowych
w Olesznej i Łagiewnikach.
Konkurs składał się z dwóch
części: testu wielokrotnego
wyboru i prezentacji multimedialnej. W części historycznej
uczniowie odpowiadali na
pytania dotyczące wczesnych
dziejów gminy Łagiewniki,
ale również czasów współczesnych. Rozwiązywali test, nanosili na przygotowaną mapkę
nazwy gminnych miejscowości i rozpoznawali charakterystyczne budowle.
Część przyrodnicza testowa
zawierała pytania dotyczące
obrębu makroregionu fizyczno -geog raf icz nego g mi ny
Łagiewniki i zagadnień ekologicznych. Prezentacja przedstawiała zdjęcia tropów różnych

W kategorii chórów seniorskich
kolejne miejsca zajęli:
I - chór „Grodkovia” z Grodkowa,
II - chór „Laurus” - z Ziębic,
III - chór „Legato” z Sienic.
Wyróżnienie:
chór „Złoty Potok” ze Złotego
Stoku.
W kategorii chórów mieszanych
i jednorodnych kolejne miejsca
zajęli:
I - chór „Santarello” z Katowic,
II - schola „Cantorum Exultet” ze
Świdnicy,
III - chór Wyższego Seminarium
Duchownego ze Świdnicy.
Wyróżnienia:
chór „Canzona” z Olesznej,
chór „Cantate – Deo” z Dzierżoniowa.

i bardzo wysoki poziom wykonania utworów. Wsłuchując
się w piękne chóralne pieśni,
choć na chwilę mogliśmy popaść w zadumę i przenieść się
w inne czasy.
Tadeusz Szot

Występy wprowadziły nas
w zadumę i refleksję, która
towarzyszyła ceremonii wręczenia
nagród zespołom i liderom lokalnym
rywalizującym w ramach gry
społecznej „Mistrz Aktywności”.
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Z historią gminy
za pan brat

Tu jest mój dom, tu jest moje miejsce…
W słowach tej piosenki pobrzmiewa patriotyzm, który
kiedyś, w latach niewoli,
oznaczał walkę o Polskę,
a dziś wyraża się przede
wszystkim poprzez dbałość
o pamięć historyczną i odpowiedzialność społeczną.
Ta ostatnia leży u podstaw
zaangażowania uczestników Lokalnego Ośrodka
Wiedzy i Edukacji w Łagiewnikach.
Podejmowali oni działania
na różnych płaszczyznach, oddziałując pośrednio i bezpośrednio na lokalną społeczność.
Spotkanie, które odbyło się 28
kwietnia 2018 roku, miało na
celu prezentację działań i rezultatów społecznych, które udało
się osiągnąć w trakcie półrocznych, intensywnych aktywności
edukacyjnych i kulturalnych.
Goście i uczestnicy projektu
z uśmiechem obejrzeli film,
rodzaj kroniki, odebrali certyfikaty potwierdzające udział
w działaniach oraz obejrzeli występy i prezentacje przygotowane przez chór Canzona z Olesz-
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Pierwsze miejsce otrzymała
drużyna „U Nas w Ratajnie”,
II miejsce drużyna „Canzonki”
z Olesznej i trzecie „Aktywni
+” z Łagiewnik. Wyróżnienie
przyznano „Zespołowi Izydora”
z Sienic.
Równolegle każda z drużyn
przyznała odznaki Mistrzów dla
wyróżniających się członków
i członkiń. Nagrody w tej kategorii odebrali: Paweł Kondrakiewicz, Grzegorz Kowcz, Elżbieta
Kuczyńska, Elżbieta Najdek,
Stanisław Orędarz, Izabela Sikorska, Alina Zamęcka
Podziękowania za realizację działań w ramach projektu
otrzymali pracownicy Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łagiewnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek
i Sportu w Łagiewnikach.
Szczególne ukłony skierowane zostały do dzieci i młodzieży
wszystkich placówek edukacyjnych Gminy Łagiewniki, które
wspólnie z Aliną Kuźniecowską, instruktorką plastyki GOKBiS w Łagiewnikach, stworzyły
niepowtarzalną wystawę „Jak

Polska długa i szeroka…”. Prezentowana była ona do 19 maja
w Gminnym Ośrodku Kultury,
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach. Wspólną nagrodą dla
wszystkich zgromadzonych był
występ Zespołu Pierstniczanie
z Pierstnicy.
– Spotkanie po zakończeniu
części oficjalnej w sali widowiskowej kontynuowane było przez
budynkiem GOKBiS, ku radości
gości oraz przechodniów – dodaje Mariola Początek.
– Dobrze, że realizowane są
takie działania, które swoim zasięgiem obejmują różne pokolenia i które zwiększają potencjał
naszej społeczności, wzmacniają inicjatywę, dbałość o tradycje,
historię, tożsamość. Mam nadzieję, że takie inicjatywy skłonią kolejne osoby do podejmowania aktywności proponowanych
przez Lokalny Ośrodek Wiedzy
i Edukacji w Łagiewnikach – dodaje wicedyrektor szkoły Joanna
Banda, inspiratorka projektu
LOWE.
Izabela Beno

zwierząt. Zadaniem uczniów
było ich rozpoznanie.
Zwycięzcy
Kategoria klas VI:
I miejsce – Adam Juraszek, Szkoła
Podstawowa w Łagiewnikach
II miejsce – Kamil Grabowski,
Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach
III miejsce – Rafał Zajączkowski,
Szkoła Podstawowa w Olesznej
Kategoria klas VII:
I miejsce – Zuzanna Kwiędacz,
Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach
II miejsce ex aequo – Kornelia
Szachniewicz, Szkoła Podstawowa w Olesznej i Oliwia Botuszan,
Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe - statuetki,
długopisy, książki, a wszyscy
uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Sponsorami nagród był
Wójt Gminy Łagiewniki, Rada
Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łagiewnikach oraz
firma PAT-BET Tadeusiak Sp.j.
Dziękujemy także panu Tadeuszowi Szotowi za przesłanie
mapek gminy Łagiewniki oraz
przykładowych pytań do testu
o gminie. Konkurs zorganizowały Joanna Kwiędacz i Bożena Kułaga.

Sztuka niesienia pomocy
„ABC pierwszej pomocy
medycznej” – pod takim
hasłem w kwietniu, w Szkole Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Jaźwinie,
odbył się IX międzyklasowy konkurs z zakresu
pierwszej pomocy.
W konkursie uczestniczyły
cztery drużyny, które reprezentowały klasy: IV, V, VI
i VII. Zmagania uczestników
obserwowali uczniowie klas
III–VII, dyrektor Barbara Dorużyńska, nauczyciele i zaproszeni goście: wójt gminy
Łagiewniki Janusz Szpot, przewodniczący Rady Gminy Paweł Kondrakiewicz, kierownik
Biura Zarządu Powiatowego
PCK w Dzierżoniowie Elżbieta
Bancerz, instruktor pierwszej
pomocy Janusz Szachniewicz
oraz pielęgniarka szkolna Danuta Łaskarzewska. Konkurs
składał się z trzech części,
z których każda poprzedzona
była rundą pytań.
W pierwszej części („Ocena
stanu poszkodowanego, podstawowe czynności ratownicze”) zadaniem uczniów było

sprawdzenie bezpieczeństwa,
przytomności i oddechu poszkodowanego, ułożenie go
w pozycji bezpiecznej oraz
zaprezentowanie umiejętności
wykonywania RKO.
W drugiej części („Urazy”)
poszczególne drużyny miały

udzielić pierwszej pomocy
poszkodowanemu, u którego
doszło do skaleczenia palca
i kolana, złamania zamkniętego kości przedramienia oraz
krwotoku zewnętrznego.
Trzecia część („Czynności
ratownicze”) polegała prezen-

tacji scenek sprawdzających
umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach pozorowanych (pierwsza pomoc
w przypadku omdlenia, zadławienia, ataku padaczki i krwotoku z nosa).
D r u ż y ny ocen iane był y
przez jur y w składzie: Janusz Szachniewicz, Danuta
Łaskarzewska oraz Elżbieta
Bancerz. Rywalizacja między
klasami była bardzo zacięta,
a różnica punktowa między
klasami IV, V i VII niewielka.
Zwycięską drużynę wyłoniono
dopiero w wyniku dogrywki.
I miejsce z liczbą 23 punktów zajęła klasa VII, II miejsce – 22 punkty – klasa V, III
miejsce – 20 punktów – klasa
IV, IV miejsce – 16 punktów
zajęła klasa VI.
Po ogłoszeniu w y ników
dr użyny otrzymały dyplomy i upominki oraz prezenty ufundowane przez Biuro
Zarządu Powiatowego PCK
w Dzierżoniowie. Organizatorką i prowadzącą konkurs była
nauczycielka przyrody i matematyki Bożena Gierczak.
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Piknik rodzinny na scenie Muszelki
Niedziela 10 czerwca obfitowała w Łagiewnikach w imprezy
sportowe i kulturalne. Przed południem na scenie
koncertowej zwanej Muszelką odbyła się IX edycja POLSKA
BIEGA. Po południu gościnna Muszelka użyczyła swojego
urokliwego położenia dzieciom, rodzicom i nauczycielom ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

C

ały cykl imprez sportowych odbył się na „orliku” i boisku sportowym.
Dzieci z Akademii Piłkarskiej
ORLIK w Łagiewnikach rozegrały wiele meczy kontra rodzice. Rozpoczęła najmłodsza
grupa BAMBINI, a następnie
zawodnicy z roczników 2007,
2008 grali kontra rodzice. Był
też mecz dziewcząt kontra ich
mamy. Zawody zakończył mecz
trenerów kontra najstarsi zawodnicy ORLIKA. W tym samym
czasie zawodnicy LKS Zieloni
Łagiewniki grali na wyjeździe
z Darbor Bolesławice gdzie wywalczyli remis 1 : 1.
W tym czasie Piknik rodzinny rozwinął się na dobre.
Odbywały się występy dzieci,
naszych gminnych talentów
jak również zaproszonych gości. Wystąpiła gwiazda pikniku, pochodząca z Przystronia
Urszula Milewska, która na
dobrze zadomowiła się na krajowych scenach. Rodzinna impreza przyciągnęła pod scenę
rzesze uczniów z rodzicami,

mieszkańców gminy i wiele
innych osób chcących spędzić
mile niedzielne popołudnie.
Wśród atrakcji pikniku były loteria fantowa, stoiska z Babim
i Pchlim Targiem, malowanie
twarzy i plecenie warkoczyków. Było też miejsce, gdzie
najmłodsi mogli skorzystać
z placu zabaw i gier plenerowych. Pod fachowym okiem
nauczyciela chemii uczniowie
mogli przeprowadzać różne doświadczenia.Zorganizowaniem
i prowadzeniem stoisk oraz
atrakcji pikniku zajęli się nauczyciele, rodzice i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Łagiewnikach, za
co im serdecznie dziękujemy.
Strażacy z OSP Ligota Wielka zaprezentowali, na czym
polega działalność straży, pokazali też, jak lać wodę wężem
strażackim. Była również kurtyna wodna, w której można
było się ochłodzić. Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci
z łagiewnickiego posterunku
policji. Pragniemy także po-

dziękować wielu sponsorom,
bez których ta impreza nie
byłaby tak udana oraz
sołectwom wsi: Jaźwina, Stoszów, Sienice
i Ligota Wielka oraz
G OK BiS, k tóre
użyczyły nam namiotów, stołów
i ławek.
Dochód z tegorocznego pikniku
zostanie przeznaczony na zakup
went ylatorów
do k la s Sz ko ł y
Podstawowej im.
Jana Pawła II w Łagiewnikach. Dlatego
też, ze swojej strony,
dziękujemy wszystkim,
którzy swoja obecnością
wsparli nasze przedsięwzięcie. Piknik Rodzinny na łagiewnickiej Muszelce zagościł
już na dobre, zapraszamy ponownie za rok.
Nauczyciele, rodzice
i uczniowie SP im. Jana Pawła
II w Łagiewnikach

hiszpańskim, francuskim, rosyjskim oraz ukraińskim.
Dwie uczennice, które reprezentowały szkołę Podstawową
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, uplasowały się na podium: Martyna Hołyńska zajęła
II miejsce, a Nikola Jędrysiak –

Z Łagiewnik do Berlina

III. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne
nagrody. Organizatorzy złożyli
także podziękowania wszystkim uczest nikom oraz ich
opiekunom za przygotowanie
uczniów do występów.
Renata Żygadło

Zielona lekcja
W ramach obchodów
Światowego Dnia Ochrony
Środowiska, który wypada
5 czerwca, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Łagiewnikach odbył
się apel, którego celem
był a p ro mocja d z ia ł ań
i zachowań wpływających
na przyjazne współżycie
człowieka z przyrodą.
Motywem przewodnim obchodów był smog. Uczniowie
klas I-III zostali zapoznani
z problemem już w kwietniu.
Dzięki projektowi „Podaj dalej”, dziewczęta z klasy VII
b przygotowały prezentację
i karty pracy. Uczniowie klas
t rzecich gim nazjum w inscenizacji ekologicznej „Na
ratunek Ziemi!” przybliżyli
całej społeczności szkolnej

Niedziela 3 czer wca,
zg o dni e z p ro gnoz a mi
pogodowymi, miała być
bardzo burzliwa. Widząc
jednak pełne zaangażowanie rodziców, nauczycieli, społeczności szkolnej i sponsorów, pogoda
postanowiła podzielić się
z nami ciepłą, słoneczną
aurą. Dopiero wieczorem
dodała nam odrobinę
ochłody w postaci letniego
deszczyku.
Impreza była bardzo udana.
Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Frytki, grilowana karkówka, kiełbaski, lody i inne
smakołyki kusiły swoim widokiem i zapachem przybyłych na
festyn gości. Dla najmłodszych
przygotowano dmuchany zamek, trampoliny, bańki mydlane i inne atrakcje.
Dużą popularnością cieszył
się edukacyjny pokaz firmy
Mini Naukowiec z Ząbkowic,
która w formie warsztatów
przeprowadziła dla wszystkich
zebranych zbiór ciekawych

a Czaplicka, REDMAN SerBank Spółdzielczy Kobierzyce, Zakład Fryzjerski SALONIK Katarzyn
Firma DUBLET, MGM
owski,
Szczurk
Artur
iki
Łagiewn
Gmina
Aktywna
wis Hydrauliki Siłowej,
gowe Agnieszka
Marketin
Usługi
,
Szawan
w
Stanisła
GACEK, Firma NEWFLOOR, Sklep STOP
ickiej Waldemar Kuli, ZAMEH
Łagiewn
Ziemii
y
Miłośnic
,
Strzelinie
w
Sezam
cja
Restaura
,
Sobczak
ia Piłkarska ORLIK, Usługi
Irena Januszkiewicz, Firma MODEN Laura i Michał Ciećwierz, Akadem
Maja i Tomasz Iwaszkiewicz ,
Elektryczne JAKIMIEC, FRANC AUTO Marcin Cichosz, AGROTIM
czne STREFA PIĘKNA,
PAT-BET Piotr Adam Tadeusiak, Salon Urody GABRIEL, Usługi Kosmety
COOPER STANFirma
IA,
AUSTER
cja
Restaura
Joanna Barabasz, Restauracja INSPIRACJA,
Krystyna Mechedin, Magazyn
ysłowy
zo-Przem
Spożywc
Sklep
lub,
Fitnessc
Zdrowi
i
Piękni
DARD,
i Eulalia Szkarłat, Firma ALArtykułów Masowych JAŚMA Jan Jakubowski, Moda Raven Jacek
DAWON Grzegorz Hewko,
SECCO Ewa i Dominik Wochnik, BACKPOL Wioletta i Jarosław Tyniec,
i Paweł Wrożyna, Cristina
a
Agnieszk
Motors
AW
Łabuda,
Kinga
i
w
Radosłą
Gospodarstwo Rolne
rodziców, nauczycieli
wielu
oraz
Góra
Jelenia
Plast
Najdek, Katarzyna i Piotr Nowiccy, Jelenia
ch.
prywatny
osób
i innych

17 maja 2018 r. w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury odbył się X Powiatowy
Konkurs Piosenki Europejskiej, zorganizowany przez
Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kotarbińskiego
w Dzierżoniowie.
Celem przedsięwzięcia było
propagowanie nauki języków
obcych, popularyzacja współczesnej piosenki obcojęzycznej
oraz motywowanie uczniów do
nauki języków obcych poprzez
zabawę.
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie dwóch
utworów muzycznych w różnych językach obcych. Uczniowie wykazali się wspaniałymi
talentami wokalnymi, prezentując utwory w językach angielskim, niemieckim, czeskim,
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temat trudny i dla wielu mało
ciekawy. Uświadamiali, że
oddychamy powietrzem zanieczyszczonym pyłami i gazami.
Powietrze jest zanieczyszczone dymem z kominów z domowych pieców grzewczych, gdy
spala się w nich złej jakości
opał i niepotrzebne przedmioty. Wdychając zanieczyszczone powietrze, narażamy się na
poważne choroby, a środowisko naturalne na zniszczenie.
W programie znalazły się też
piosen k i poświęcone Ziemi, które pięknie wykonały
uczennice: Zuzanna Kwiędacz
kl. VII b, Martyna Hołyńska
z klasy III c i Nikola Jędrysiak
kl. III b.
Zuzanna Kwiędacz zaprezentowała także przygotowaną
przez siebie prezentację do-

tyczącą smogu. Przedstawiła
w niej źródła zanieczyszczenia
powietrza – przemysł i energetykę, środki transportu, rolnictwo i ogrzewanie domów. Poruszyła sprawę konsekwencji
smogu dla środowiska, wpływu na zwierzęta i ludzi. Na koniec wyjaśniła, jak bronić się,
kiedy normy zanieczyszczeń są
przekroczone. Apel zakończył

występ taneczny dziewcząt
z klasy VII b.
Dzień Ochrony Środowiska
powinien trwać przez cały
rok. Każdy z nas powinien
zrewidować codzienne nawyki, sprawdzić, co można zrobić dla najbliższego otoczenia
i wyjrzeć na swoje podwórko.
Maria Lenarczyk
i Bożena Kułaga

eksperymentów i doświadczeń
chemicznych. Ponadto uczniowie naszej szkoły pokazali swoje talenty, zwłaszcza te taneczne i sportowe. Do sportowych
niespodzianek można również
było zaliczyć występ Akademii Piłkarskiej z Dzierżoniowa
– sekcji akrobatyki sportowej,
prowadzonej przez p. Natalię
Twardowską. Wszyscy czekali
również na losowanie głównych
nagród, związanych z działaniami prowadzonymi przez
Radę Rodziców na rzecz budowy placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej

im. Janusza Korczaka. Było
o co walczyć. Trzy skórzane
piłki do gry „w nogę” ufundował przedsiębiorca i działacz
społeczny Jarosław Tyniec, dwa
bony na zabiegi fryzjerskie ofiarowała Cristina Najdek. Prezes
Stowarzyszenia Aktywna Gmina Łagiewniki Artur Szczurkowski ufundował elektryczną
deskorolkę.
Rada Rodziców dzięk uje z całego serca za wszelką
okazaną pomoc, zwłaszcza
rodzicom, którzy mocno zaangażowali się w przygotowanie
festynu. Podziękowania należą

się również Piotrowi Gackowi,
na którego pomoc zawsze możemy liczyć; sponsorom: Jelenia
Plast, Basen Granit Strzelin, Da
Grasoo, Bar Pizza z Dzierżoniowa, Agnieszka Sobczak-usługi
marketingowe, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Olesznej Aldona Skrzypkowiak, Natalia Kozdrowska, Alicja Charczyńska,
Monika Bochenek, MCcain
sp. z o.o. frytki, Maria Gosławska-przedstawiciel PWN. Bez
Państwa to nasze duże przedsięwzięcie nie miałoby szansy na realizację. Dziękujemy.

Joanna Łukianowska

Rodzinnie
w Olesznej

Lista sponsorów:

Wokalne talenty
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W piątek 27 kwietnia 2018
odbyła się wycieczka do
Berlina, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Łagiewnikach. Celem
wycieczki było odwiedzenie najważniejszych miejsc
i budowli w tym wspaniałym mieście, poznanie jego
historii, ale także oddech
od murów szkoły i wspólna zabawa.
Nasz przyjazd do stolicy Niemiec rozpoczęliśmy spacerem
po Potsdamer Platz oraz West
Side Gallery, gdzie mogliśmy
obejrzeć pozostałości Muru
Berlińskiego. Zobaczyliśmy
także Reichstag, Alexanderplatz, odpoczęliśmy chwilę
w przestrzeni Pomnika Po-

mordowanych Żydów Europy,
który zrobił na nas duże wrażenie. Wizyta w Muzeum Figur
Woskowych Madame Tussauds

dostarczyła nam wielu emocji –
mogliśmy zrobić sobie zdjęcia
z wieloma słynnymi postaciami m.in. Angelą Merkel, Barackiem Obamą oraz Papieżem
Janem Pawłem II. Na scenie
zatańczyliśmy z Taylor Swift,
a nawet odegraliśmy słynną filmową scenę z Marylin Monroe
i jej białą sukienką w roli głównej. Zakupy w słynnej czekoladziarni Rausch Schokoladenhaus dopełniły przyjemności.
Z torebkami wypełnionymi
słodkościami oraz wspaniałymi wrażeniami wróciliśmy do
Łagiewnik. Bardzo dziękujemy naszej nauczycielce języka
niemieckiego, pani Renacie
Żygadło, za zorganizowanie tak
ciekawej wycieczki!
Dorota Grabowska

Katyń – pamiętamy…
W 2010 roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej przystąpiła do Programu „Katyń...
ocalić od zapomnienia”.
Jego celem była integracja
środowisk edukacyjnych
i społeczności lokalnych
oraz kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach
Zbrodni Katyńskiej.
Z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej posadzonych
zostało 21.473 Dębów Pamięci.
Uczniowie naszej szkoły posadzili dwa Dęby Pamięci – ku czci
porucznika Karola Blatkiewicza
oraz ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Od tamtej pory corocznie
wychowankowie szkoły w Olesznej przygotowują uroczysty mon-

taż słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym.
15 kwietnia 2018 roku uczniowie po mszy świętej w kościele
p.w. NMP w Olesznej zaprezentowali program pod tytułem
„Katyń-pamiętamy...” społeczności lokalnej. Utwory poetyckie i pieśni miały szczególny
wymiar. Była to lekcja patriotyzmu, której towarzyszyły
refleksja i zaduma. Szczególne
wzruszenie wywołały pieśni
w wykonaniu solistów naszej
szkoły: Kornelii Szachniewicz,
Patrycji Ziembowskiej, Kacpra
Chabielskiego i Szymona Szachniewicza. Akademię przygotowały nauczycielki: Małgorzata
Iwaszkiewicz i Joanna Kireńczuk.
MI, JK
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Nowy projekt
dla amatorów
piłki ręcznej

KURIER ŁAGIEWNICKI

CZERWIEC 2018

„Kocham Ręczną na Orliku” – pod tym hasłem Fundacja Rozwoju
Kultury Fizycznej rozpoczęła nowy projekt promujący piłkę
ręczną. Działanie jest realizowane we współpracy ze spółką
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, z Ministerstwem
Sportu i Turystyki oraz Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce oraz
z PGNiG Superligą.

"

Kocham Ręczną na Orliku” to cykl turniejów piłki ręcznej realizowanych
w 2018 roku w 16 województwach na terenie obiektów sportowych Orlik, przy wsparciu
lokalnych animatorów sportu.
Planowana liczba uczestników
podczas całego projektu to 16
tysięcy dzieci (dziewczynek
oraz chłopców) z klas I-II oraz
III-IV szkoły podstawowej. Planowany jest udział 160 orlików
w projekcie oraz 16 lokalnych
animatorów sportu (koordynatorów). Każdy koordynator
wziął udział w szkoleniu zorganizowanym pod patronatem
Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
W sobotę 9 czer wca
w łagiewnickiej hali sportowej
Fundacja Orły Sportu przeprowadziła etap wojewódzki
projektu. Turniejowi zwycięzcy grup reprezentować będą
Dolny Śląsk w rozgrywkach
krajowych. W turnieju spotkały się drużyny chłopców
i dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach,

drużyny chłopców i dziewcząt ze Ścinawki Dolnej, drużyny chłopców i dziewcząt
z Zespołu Szkół Podstawowych w Radwanicach, drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Chojnowie, drużyna
chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy, drużyna
chłopców ze Szkoły Podstawowej w Głogowie, drużyny
chłopców i dziewcząt ze Środy
Śląskiej, drużyny chłopców
i dziewcząt ze Szczytnej oraz
drużyny chłopców i dziewcząt z Łagiewnik. Rozgrywki
w gorącej atmosferze i jeszcze
większej gorączce w hali trwały do późnych godzin popołudniowych.

gotowywani byli przez swoich
nauczycieli. Sędzią turnieju
był Tomasz Pisarek. Koordynatorami turnieju byli Maciej
Ciećwierz, Jan Fedorski i Andrzej Rudnicki. Zwycięskie
drużyny z Chojnowa i Głogowa reprezentować będą nasze
województwo w rozgrywkach
centralnych.
Gratuluję zwycięzcom oraz
naszym młodym sportowcom
zaangażowania w sportową
walkę, a także wielkiego hartu
ducha.
Tadeusz
Szot

Zwycięzcami zostały drużyny:
I. miejsca zajęte
w grupie dziewcząt:
1. Chojnów
2. Łagiewniki
3. Świebodzice
II. miejsca zajęte
w grupie chłopców:
1. Głogów
2. Szczytna
3. Legnica

Łagiewniccy młodzi sportowcy przy-

Trzy medale dla lekkoatletów
Aż trzy medale zdobyła
ośmioosobowa reprezentacja Ośrodka Lekkoatletycznego w Łagiewnikach
w ramach udanego występu we Wrocławskiej Olimpiadzie Młodzieży.
W dniach 12-13 maja odbyły
się we Wrocławiu zawody lekkoatletyczne w ramach programu Lekkoatletyka dla Każdego.
Zawody odbywały się w trakcie
Otwartych Mistrzostw Wrocławia w Lekkoatletyce. Ośrodek
Lekkoatletyczny w Łagiewnikach reprezentowali: Natalia
Szczudło, Dominika Dudek,
Maria Wawrzyniak, Adrian
Twardowski, Maksymilian Stefańczyk, Paweł Raguza, Paweł
Pochyra, Rafał Cichosz.
Z imprezy wracamy
z trzema medalami: 2. miejsce w biegu na 60 metrów

zajął Adrian Twardowski, 3.
miejsce w skoku w dal w swoich kategoriach zajęli Natalia

Szczudło oraz Rafał Cichosz.
Wszyscy zawodnicy zaliczyli
udany występ. Szczere gratu-

lacje dla całej łagiewnickiej
reprezentacji.
Maciej Ciećwierz

Piknik na wrocławskich
Partynicach

17 c z e r wc a uc z ni ow i e
Szko ł y Podstawowej
w Łagiewnikach zostali
zaproszeni na VIII Piknik Olimpijski Wrocławia
i Dolnego Śląska, który
miał miejsce na wrocławskich Partynicach.
Uczniowie naszej szkoły
zaprezentowali swoje umiejęt ności wokalne oraz ta-

neczne. Za swoje występy
otrzymali gromkie brawa.
Z uczniami pojechał y nauczycielki: Wioletta Patyk.
Ag n iesz ka Ju r a szek or a z
Joanna Kwiędacz, a prośbę
o uświetnienie Pikniku występami nasz ych uczniów
sk ierowali do nas Renat a
Mauer-Różańska oraz Mieczysław Łopatka.

