














Już po raz dziewiąty, 17 maja br.,  odbyły się Otwarte Halowe Mistrzostwa               
w Skoku Wzwyż o Puchar Wójta Gminy Stoszowice. Inicjatorem i koordynatorem 
wydarzenia był Pan Grzegorz Różycki, a współorganizatorami Gmina Stoszowice, 
Szkoła Podstawowa oraz  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
Celem imprezy jest popularyzacja skoku wzwyż na terenie naszej gminy i powiatu 
ząbkowickiego, a także gmin i powiatów sąsiadujących oraz kształtowanie nawyków 

aktywnego uczestnictwa                               
w sporcie i rekreacji. Otwarcia 
zawodów dokonali Wójt Gminy 
Stoszowice Paweł Gancarz 
oraz Wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Budzowie                                                               
z filią  w Grodziszczu Kamila 
Kałamarz. W zawodach udział 
wzięło ok 80 uczniów z 10 
szkół z 5 gmin i 2 powiatów. 
Gmina miejska Dzierżoniów: 
Niepubliczna Szkoła Podsta-

wowa w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek, Niepubliczne Gimnazjum w Zespole Szkół 
Sióstr Salezjanek. Gmina wiejska Dzierżoniów -  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Tuszynie, Szkoła Podstawowa w Mościsku Gmina Stoszowice - Szkoła Podstawo-
wa w Budzowie z filią w Grodziszczu, Publiczne Gimnazjum w Budzowie Gmina 
Bielawa – Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Nr 1, 
Gimnazjum Nr 5 Gmina Ząbkowice Śląskie - Zespół Szkół Zawodowych Wielu 
uczestników ustanowiło swoje rekordy życiowe. Nie brakowało pozytywnych emocji. 
Dekoracji oraz wręczenia pamiątkowych medali, dyplomów za miejsca I-III w konku-
rencjach  dokonali: Sekretarz Gminy Stoszowice Iwona Aibin ,Wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Budzowie z filią  w Grodziszczu Kamila Kałamarz. Dziękujemy 
uczestnikom za udział  w tym wydarzeniu i  współorganizatorom, którzy przyczynili 
się do organizacji mistrzostw i czuwali nad jego prawidłowym przebiegiem.

Przedstawieniem 
„Historia Stoszowic” 
zakończył się  półrocz-
ny cykl międzypokole-
niowych warsztatów       
i spotkań, których 
główną tematyką była 
lokalna historia i teatr. 
Podczas spotkań 
grupa zwiedziła Zamek 
i Kościół w Stoszowi-
cach oraz poznała 
historie tych obiektów oraz lokalne historie opowiedziane przesz osoby 
starsze. Te spotkania zainspirowały uczestników do napisania stoszo-
wickiej legendy, która stała się podstawą finałowego spektaklu. 
Uczestnicy bardzo intensywnie pracowali pod okiem aktorki, poznawali 
warsztat aktora, wspólnie myśleli nad scenografią – rekwizytami                      
i kostiumami do przedstawienia. Bardzo się starali, aby przedstawienie 
było dopracowane. Punktualnie i regularnie uczestniczyli  w próbach. 
Ta ich ciężka praca została doceniona oklaskami publiczności, która 
licznie  przybyła na spektakl. Gra aktorów, kostiumy, scenografia, 
muzyka, oświetlenie, opieka reżyserska sprawiły, że publiczność była 
oczarowana.
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IX OTWARTE HALOWE MISTRZOSTWA W SKOKU 
WZWYŻ O PUCHAR WÓJTA GMINY STOSZOWICE

FINAŁ PROJEKTU „ODYSEJA TEATRALNA –            
W POSZUKIWANIU LOKALNEJ LEGENDY”
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