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Wyjątkowy gość odwiedził Jaworzynę Śląską

Z wizytą do naszego miasta przybył bowiem Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej – Pan LIU Guangyuan wraz z małżonką –
Panią PENG Yuying oraz przedstawicielami ambasady CHRLD w Polsce. Spotkanie odbyło się na terenie największego zakładu pracy
w gminie czyli w Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina”. Szczegóły wizyty na stronie 8.

W TYM WYDANIU ROZMAITOŚĆI
ROZMAITOŚCI JAWORZYŃSKICH

Ostatnie egzaminy absolwentów
gimnazjum. Szczegóły na stronie 4.

Wyróżnienia dla sołtysów z naszej
gminy. Więcej na stronie 6.

Garść interesujących informacji
o inwestycjach na stronach 9-11.
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Z życia gminy

200 lat dla Pana Jana
Nie co dzień zdarza się,
że życzenia 100 lat są gafą. W
naszej gminie w minionych
kilku latach mieliśmy kilkukrotnie okazję do świętowania setnych urodzin naszych
mieszkańców. 18 kwietnia
2019 r. swoje setne urodziny
obchodził Pan Jan Kotulski,
który na świat przyszedł w
miejscowości Wola Rogowska
położonej w Małopolsce. Pan
Jan do Nowic przeprowadził
się po wojnie i mieszka w tej
wsi po dzień dzisiejszy. W
dniu tych wyjątkowych urodzin do Jubilata z życzeniami

udali się Wicewojewoda Dolnośląski Pan Kamil Zieliński,
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej
Pan Grzegorz Grzegorzewicz
wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Magdaleną Dyko
oraz Kierownik Inspektoratu
ZUS w Świdnicy Pan Marcin Buśko. Wojewoda wraz z
Burmistrzem złożyli życzenia
w imieniu własnym, a także przekazali słowa uznania
i specjalny list od Prezesa
Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. Pan Jan
przybyłych gości poczęstował

› Z życzeniami do Jubilata przyjechali wicewojewoda i burmistrz

tortem. Przy poczęstunku była
okazja do rozmowy, w trakcie
której rodzina opowiedziała o
kilku ciekawostkach z długiego życia Pana Jana. Okazało

się, że Jubilat do niedawna
nie opuszczał meczów Venus
Nowice, a obecnie na bieżąco
śledzi wyniki swojej drużyny.
200 lat Panie Janie!

Dbajmy o czystość
O czystość we własnej wsi
i w jej najbliższej okolicy zadbali mieszkańcy Bagieńca.
Wraz z nadejściem wiosny,
pozytywnie odpowiedzieli na
pomysł Pani sołtys Bożeny
Ustinow i w jedną z sobót,
podjęli się porządkowania.
Sprzątanie objęło okoliczny
las i całą miejscowość. Mieszkańcy zebrali kilkanaście worków śmieci z przydrożnych

rowów oraz poboczy w lesie.
Ilość zebranych śmieci z jednej strony jest podstawą do
słów uznania dla uczestników
akcji, ale z drugiej strony nie
wystawia dobrego świadectwa
ludziom, którzy te śmieci porzucili.
Po zakończonej pracy na
pracujących czekała upieczona kiełbaska oraz pączki dla
najmłodszych.

› Mieszkańcy Bagieńca zadbali o czystość swojego najbliższego otoczenia

Młodzież zapobiega pożarom
W dniu 20 marca 2019 r. w
sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy
Pl. Wolności 19 w Dobromierzu odbyły się Eliminacje
Powiatowe Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”.

Była to już czterdziesta
druga edycja tego konkursu,
który w naszym powiecie z
roku na rok cieszy się coraz
większym zainteresowaniem.
Celem turnieju jest popularyzowanie wiedzy z zakresu
ochrony przeciwpożarowej,
postępowania w sytuacji za-

› Uczestnicy Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

grożenia oraz historii i tradycji
pożarnictwa.
W turnieju wzięło udział
42 uczestników w trzech kategoriach. Uczestnicy pisali
test wiedzy pod okiem Komisji złożonej z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, która
odpowiadała za stronę
merytoryczną
turnieju.
Gmina Jaworzyna Śląska w Turnieju wystawiła silną reprezentrację.
OSP Jaworzyna Śląska
reprezentowały: Monika
Rybka, Karolina Richtszajd, Justyna Zarzeczna
oraz Sandra Sowa, OSP
Nowice: Izabela Dawid,
Artur Dawid oraz Julia
Roman, OSP Pastuchów:
Mateusz Prasał a OSP
Pasieczna: Natalia Szwed,
Grzegorz Szwed, Angelika Górecka i Krzysz-
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tof Górecki. Dwie z naszych
dziewcząt - Sandra Sowa
(OSP Jaworzyna Śląska) oraz
Izabela Dawid (OSP Nowice)
wygrały w swoich kategoriach
wiekowych.
Odpowiednio:
Sandra w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów, a Izabela w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięstwo w
turnieju na szczeblu powiatowym było równoznaczne z
reprezentowaniem całego Powiatu Świdnickiego na szczeblu Wojewódzkim. Bardzo
dobrze wypadł również Mateusz Prasał (OSP Pastuchów),
który w swojej kategorii zajął
drugie miejsce.
Na zwycięzców czekały
nagrody, które ufundowane
zostały m.in. przez Gminę
Jaworzyna Śląska. Wszystkim
uczestnikom Turnieju gratulujemy!
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Z życia gminy
Sukces Jakuba w konkursie „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”
Miło nam poinformować o sukcesie ucznia Szkoły
Podstawowej w Jaworzynie
Śląskiej Jakuba Kozieła. Jakub wziął udział – podobnie
jak inni uczniowie szkoły – w
VIII edycji ogólnopolskiego
konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.
Konkurs polegał na przygotowaniu pracy poświęconej
Żołnierzom
Niezłomnym.
Prace zgłaszane do konkursu
mogły mieć formę plastyczną,
literacką lub multimedialną.
Jakub Kozieł z kl. 8a, zdecydował się przygotować pracę
multimedialną
poświęconą
postaci płk. Mariana Pilarskiego. Jak podkreślili organizatorzy, konkurencja była
duża, a poziom nadesłanych
prac wysoki. Trudno było

wybrać najlepsze prace z pośród 1067. Ostatecznie praca
naszego ucznia zajęła trzecie
miejsce.
Laureaci i osoby wyróżnione w Konkursie zostali zaproszeni do Lublina w dniach
7-8 kwietnia 2019 r. Organizatorzy konkursu Fundacja
im. Kazimierza Wielkiego
zabrali młodzież na wycieczkę
po miejscach pamięci w Lublinie i na Lubelszczyźnie związanych z Żołnierzami Wyklętymi. Uczestnicy zobaczyli
miejsca gdzie byli więzieni i
mordowani członkowie podziemia antykomunistycznego. Tych miejsc było niestety
wiele, między innymi Zamek
Lubelski, obozy w Krzesimowie i Skrobowie. Odwiedzili
też grób Józefa Franczaka ps.

„Laluś” ostatniego Żołnierza
Wyklętego walczącego z bronią w ręce, który zginął w roku
1963 oraz „łączkę” na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie gdzie ukrywano zwłoki
pomordowanych na Zamku

Lubelskim i nie tylko.
Oprócz Jakuba w Konkursie wzięło udział ponad dwudziestu uczniów z jaworzyńskiej podstawówki, którym
– jak i Jakubowi - serdecznie
gratulujemy.

› Jakub Kozieł wraz z innymi wyróżnionymi

„Wiosna pora radosna” – po raz dziesiąty
Konkursy recytatorskie to
znak firmowy Szkoły Podstawowej w Pastuchowie.
Jednym z wielu, które organizowane są w placówce jest
konkurs recytatorski „Wiosna
pora radosna”, który w tym
roku przeprowadzono już po
raz dziesiąty. 25 kwietnia do
Pastuchowa przybyło osiemnastu uczestników konkursów
zarówno z gminy Jaworzyna

Śląska, jak i z Żarowa. Dzieci z dużym zaangażowaniem
prezentowały swoje zdolności
artystyczne.
Jury w składzie: Sylwester
Bartczak – dyrektor SOKiBP w Jaworzynie Śl., Patrycja
Piasecka – pracownik SOKiBP w Jaworzynie Śl. oraz
Anna Pęczek – emerytowany
nauczyciel, wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce – Kinga Nicieja
		
z Bajkowego Przedszkola w Żarowie
II miejsce – Julia Radkiewicz
		
ze Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie
III miejsce – Kacper Żuliński
		
ze Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w
		 Pastuchowie
oraz wyróżnienie – Emilia Mirek
		
z Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

› Tematyka występów nawiązywała do wiosny

› Uczestnikom konkursu nagrody i dyplomy wręczyło jury

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
Organizatorzy serdecznie
dziękują Radzie Sołeckiej i
Kołu Gospodyń z Pastuchowa
za zorganizowanie poczęstunRozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 68 (2019 r.)

ku dla dzieci oraz Pani radnej
z Piotrowic Barbarze Chromy
za obdarowanie uczestników
konkursu czekoladami.
Gratulujemy wszystkim
występującym!
Ewa Kaszubowska
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Z życia gminy

„Zwolnij przed zajączkiem” - wspólna akcja przedszkolaków i policjantów
Policjanci wraz z małymi
pomocnikami z Przedszkola Samorządowego „Chatka
Puchatka” z Jaworzyny Śląskiej wspólnie przypominali
kierowcom o zasadach bezpiecznego podróżowania. Akcja została przeprowadzona
w okresie przedświątecznym,
kiedy na drogach dochodzi do
większej liczby niebezpiecznych zdarzeń. Wzorowi kie-

rowcy nagradzani byli czekoladowymi zajączkami.
– Głównym założeniem
akcji
edukacyjno-profilaktycznej „Zwolnij przed zajączkiem!” było utrwalenie wśród
wszystkich uczestników ruchu
drogowego, jak ważne jest nasze wspólne bezpieczeństwo i
jak wiele my, jako użytkownicy dróg możemy zrobić – tłumaczy Magdalena Ząbek ze

› W akcji „Zwolnij przed zajączkiem” policjantom pomagały dzieci z jaworzyńskiego przedszkola...

świdnickiej Policji. – Nieprzypadkowo na czas realizacji tej
inicjatywy wybrany został czas
przedświąteczny, z uwagi na
wzmożony ruch pieszych i
kierujących oraz zwiększone
ryzyko nieszczęśliwych zdarzeń drogowych wynikających
z nadmiernej prędkości czy
nieprzestrzegana znaków drogowych – dodaje Magdalena
Ząbek.

› ... które bez trudu radziły sobie z obsługą „suszarki”

Podczas akcji przeprowadzonej w Jaworzynie Śląskiej
z inicjatywy funkcjonariuszy
świdnickiej komendy, mali
pomocnicy uczestniczący w
kontrolach drogowych edukowali zmotoryzowanych w zakresie bezpieczeństwa, a także
rozdawali czekoladowe zajączki tym kierowcom, którzy
jechali zgodnie z przepisami.

To były pamiętne egzaminy
Tegoroczne
egzaminy
podsumowujące naukę w
szkole podstawowej i gimnazjum na pewno zostaną na
długo w pamięci. Stanie się
tak nie tylko dlatego, że po raz
ostatni do egzaminu przystępowali absolwenci gimnazjum,
będący ostatnim rocznikiem
uczniów kończących ten typ
szkoły. Równocześnie po raz
pierwszy, po kolejnej zmianie
w systemie oświaty, swój egzamin pisali abiturienci klas
ósmych. Z pewnością jednak,
to nie z wyżej wymienionych
powodów, osoby zainteresowane egzaminami, tj. uczniowie, rodzice, nauczyciele czy
też dyrektorzy szkół zapiszą
je w swojej pamięci na długo.
Powodem, który sprawił, że do
ostatnich chwil przed egzaminem młodzież żyła w niepewności, czy dojdzie do egzaminu był strajk nauczycieli. W
tym miejscu należy podkreślić,
że w naszej gminie udało się
te wątpliwości i niepewności

dość szybko i jednoznacznie
wyeliminować. Dzięki odpowiedzialnej postawie nauczycieli oraz zaradności dyrektorów szkół młodzież mogła
przystąpić do egzaminów,
które są przecież przepustką
do budowania przyszłości, nie
tylko tych którzy stawiali czoła zadaniom egzaminacyjnym,
ale również całego społeczeństwa, bo przecież edukacja
dzieci i młodzieży jest sprawą
wspólną. Za odpowiedzialną
postawę, zaoszczędzenie dodatkowych stresów, a także za
cały trud włożony przez lata w
przygotowanie do egzaminów
uczniowie podziękowali nauczycielom.
Gdy już do egzaminu doszło, pierwsi sprawdzili się
gimnazjaliści. 57 trzecioklasistów naszego gimnazjum
pierwszego dnia egzaminu
sprawdzało swoją wiedzę
najpierw z historii i wiedzy o
społeczeństwie, a następnie z
języka polskiego. W drugim

› W oczekiwaniu na rozpoczęcie egzaminu

dniu uporać trzeba było się z
zadaniami z matematyki oraz
testem z przedmiotów przyrodniczych. Na koniec pozostała weryfikacja zdobytej
wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem obcym.
Do egzaminu ósmoklasisty łącznie w gminie przystąpiło 60 uczniów (31 uczniów
w Szkole Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Jawo-
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rzynie Śląskiej, 11 uczniów w
Szkole Podstawowej im. Św.
Mikołaja w Pastuchowie oraz
18 uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie).
Zdający mierzyli się kolejno z
językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym.
Na wyniki egzaminów
uczniom przyjdzie poczekać
do czerwca.
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Z życia gminy
Jarmark Wielkanocny
Tradycją okresu poprzedzającego Święta Wielkiej
Nocy jest spotkanie mieszkańców wokół wielkanocnych
stołów, pięknie udekorowanych i zastawionych wielkanocnymi potrawami. Także
i w tym roku jaworzyński
Samorządowy Ośrodek Kultury zorganizował Jarmark
Wielkanocny, który odbył
się w Niedzielę Palmową 14
kwietnia 2019 r. Nowe wa-

runki lokalowe w gminie pozwoliły na przeprowadzenie
wydarzenia w hali sportowej i
edukacyjnej. Możliwości jakie
stwarza obiekt pozwoliły na
rozszerzenie i uatrakcyjnienie imprezy. Licznie przybyli
mieszkańcy mogli obejrzeć
prezentacje tradycyjnego stołu wielkanocnego i zdobienia
potraw wielkanocnych, a także spróbować ciast i wypieków przygotowanych przez

uczniów Szkoły Podstawowej
w Jaworzynie Śląskiej. Dodatkową atrakcją były warsztaty
florystyczne. Natomiast dla
najmłodszych
uczestników
imprezy wolontariusze Klubu
Młodzieżowego przygotowali szereg zadań i łamigłówek
wiosenno-wielkanocnych, za
których wykonanie czekała
na dzieci słodka nagroda od
Zajączka Wielkanocnego. Jarmark Wielkanocny miał rów-

nież swoją część artystyczną,
w trakcie której publiczności
zaprezentowały się formacja
mażoretkowa „Fart” działająca pod opieką SOKiBP, a
także mażoretki „Prima” ze
Świdnicy oraz „Szyk” z Gminy Świdnica. Na zakończenie
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat” ze Świdnicy, który
wykonał „składankę” tańców
góralskich, wielkopolskich i
śląskich.

Droga Bolesławice - Nowice - Piotrowice Świdnickie doczeka się remontu
Droga powiatowa nr
2936D na odcinku Bolesławice - Nowice – Piotrowice
Świdnickie jest jedną z dróg w
najgorszym stanie, jakie przebiegają przez gminę. Jej stan
pozostawiał wiele do życzenia od lat, jednak nawałnica i
ogromne opady deszczu jakie
miały miejsce 10 maja 2018
r. jeszcze bardziej pogorszyły
stan tej szosy. Nieszczęście,
które zdarzyło się blisko rok
temu, stworzyło jednak szansę
na znalezienie zewnętrznych
środków na remont blisko
czterokilometrowego odcinka
drogi. Środkami na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
dysponowało Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Pana
Grzegorza Grzegorzewicza
i wsparciu Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, a
zarazem Posła na Sejm z naszego okręgu Pana Michała
Dworczyka oraz radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pana
Grzegorza Macko sukcesem

zakończyło się aplikowanie o otwarcie ofert w postępowafundusze. Minister przyznał niu przetargowym. Szczęślipromesę na kwotę 2 797 930 wie okazało się, że zamawiazł, którą w dniu 12 marca z rąk jący miał w czym wybierać,
Wicewojewody Dolnośląskie- bowiem do przetargu przygo Pana Kamila Krzysztofa stąpiło aż 10 oferentów. NajZielińskiego oprócz burmi- korzystniejszą z ofert złożystrza odebrali Wicestarosta ło konsorcjum firm PUPiH
Powiatu Pan Zygmunt Worsa, „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora
a także Dyrektor Służby
Drogowej Powiatu
Świdnickiego Pan
Marek Olesiński. Wartość
kosztor ysowa
zadania wynosi
3.497.403,29
zł.
Przeprowadzenie
przetargu
i
inwestycji będzie zadaniem
Służby Drogowej Powiatu
Świdnickiego, która nie
marnuje czasu.
Już 18 kwietnia nastąpiło › Samorządowcy odebrali promesy z rąk wicewojewody
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jako Lider wraz z Jeleniogórskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z
Jeleniej Góry proponując cenę
2.624.998,69 zł. Jeśli wszystko przebiegać będzie pomyślnie kierowcy wyremontowaną
drogą powinni móc jeździć już
jesienią.
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Z życia gminy

Zmiany w Przychodni
Rozpoczęła się nowa
kadencja Rady Społecznej
Samorządowej
Przychodni
Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej. Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym
oraz doradczym dla dyrektora
placówki. Do jej zadań należy
m.in.: przedstawianie wniosków i opinii w sprawach planu finansowego, w tym planu
inwestycyjnego, regulaminu
organizacyjnego, czy też dokonywanie okresowych analiz
skarg i wniosków wnoszonych
przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających
nadzorowi
medycznemu.
Skład Rady Społecznej wybierany jest przez Radę Miejską. Radzie Społecznej z urzę-

du przewodniczy burmistrz.
Swojego
przedstawiciela
wskazuje również wojewoda.
Zmiany personalne nie
są jedynymi jakie zaszły w
ostatnim czasie w Przychodni.
Zmodyfikowany został sposób rejestrowania na wizyty
lekarskie w celu zwiększenia
wygody naszych pacjentów.
Od pewnego czasu pacjenci
podczas rejestracji otrzymują
informację o godzinie przyjęcia do lekarza. Spowodowało to znaczne usprawnienie
pracy oraz zdecydowanie poprawiło komfort pacjentów.
Oczywiście trzeba wziąć pod
uwagę, że nadal wyznaczona
godzina jest orientacyjna, bo
jest ona wyznaczana na pod-

Skład Rady Społecznej na kadencję 2019-2023:
1. Grzegorz Grzegorzewicz – Przewodniczący
2. Luiza Nowaczyńska –
przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego
3. Artur Nazimek –
przedstawiciel organu tworzącego
4. Halina Śmietańska –
przedstawiciel organu tworzącego
5. Barbara Chromy –
przedstawiciel organu tworzącego
6. Marcin Kantor –
przedstawiciel organu tworzącego
7. Zbigniew Okarmus –
przedstawiciel organu tworzącego
8. Krzysztof Sołtys –
przedstawiciel organu tworzącego
9. Sebastian Grajaszek –
przedstawiciel organu tworzącego
stawie średniego przewidywanego czasu wizyt. Wydaje się,
że nowe rozwiązanie zostało

pozytywnie odebrane przez
pacjentów.

Wyróżnienia dla sołtysów
Z okazji Dnia Sołtysa Dolnośląski Urząd Wojewódzki
zorganizował uroczystą galę
podsumowującą edycję plebiscytu SOŁTYS ROKU 2018
organizowaną przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła
Hreniaka. Tegoroczna Gala
odbyła się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Podczas
spotkania z przedstawicielami
dolnośląskich wsi wojewoda
Paweł Hreniak wręczył listy
gratulacyjne
wyróżnionym
sołtysom.
Wyróżnionych
zostało

ponad 100 sołtysów z całego
województwa. Wśród osób,
których trud i praca na rzecz
lokalnych społeczności zostały
docenione znalazło się dwoje
sołtysów z naszej gminy. Są
nimi Pani Danuta Stelmach
– sołtys Pastuchowa oraz Pan
Kazimierz Chęcik – sołtys
Starego Jaworowa. Gratulacje i podziękowania naszym
sołtysom złożył również Burmistrz Jaworzyny Śląskiej
Grzegorz
Grzegorzewicz,
który towarzyszył laureatom
podczas tego miłego wydarzenia.

› Wyróżnieni sołtysi Pani Danuta Stelmach i Pan Kazimierz Chęcik

Apel o pomoc dla mieszkańców Milikowic
Tuż przed Wielkanocą w Milikowicach doszło do pożaru. Spaleniu uległa połowa dachu domu Państwa Pasoń. Rodziny,
która wielokrotnie pamiętała o innych, wspierając różnego rodzaju szlachetne inicjatywy. Niestety podczas działań ratowniczych prawie cały dom został zalany, jedyne pomieszczenie które zostało uratowane i nienaruszone, to kuchnia.
Z pomocą rodzinie przyszli mieszkańcy wsi i inni ludzie dobrej woli. Oprócz tego została uruchomiona zbiórka środków,
które będą przeznaczone na odbudowę i ocieplenie dachu. Środki można wpłacać za pośrednictwem strony internetowej: https://pomagam.pl/odbudowamilikowice.
Zachęcamy do pomocy.

Zbiórka krwi
15 maja 2019 roku (środa) w obiekcie wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się kolejna zbiórka krwi, którą przeprowadzą pracownicy
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
Osoby zainteresowane udziałem w zbiórce proszone są o przybycie z dowodem osobistym
w godzinach od 9:30 do 13:30. Kolejne terminy zbiórek krwi w tym roku przewidziane są na:
10 lipca, 11 września, 13 listopada.
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 68 (2019 r.)

7

Z życia gminy
26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego
Dobiega końca pięcioletnia kadencja Parlamentu
Europejskiego. W poszczególnych państwach wybory
do tego organu odbywają się
we wspólnym wyznaczonym
okresie, ale niekoniecznie w
tym samym dniu. W Polsce
tradycją, znajdującą potwierdzenie w przepisach, jest
głosowanie w dniu ustawowo wolnym od pracy, czyli w
praktyce w niedzielę.
Tegoroczne wybory do
Parlamentu Europejskiego
w Polsce zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP
odbędą się w dniu 26 maja
2019 roku. Lokale wybor-

cze będą otwarte od godziny
7.00 do godz. 21.00. Zmieni się natomiast lokalizacja
trzech z nich. Zamiast w
budynku szkoły (dawnej siedzibie gimnazjum) wyborcy
głosować będą w pobliskim
budynku sali sportowej i
edukacyjnej. Dotychczasowy
lokal wyborczy w tzw. „starym budynku szkoły” przy
ul. Mickiewicza przeniesiony zostanie do sali sportowej, po drugiej stronie ulicy.
W sali zostaną utworzone
dwa lokale wyborcze. Wprowadzone zmiany mają na
celu ułatwić w szczególności
osobom starszym i niepeł-

nosprawnym drogę do lokali
wyborczych, eliminując lub
sprowadzając do minimum
bariery
architektoniczne.
Mieszkańcy wsi głosują w
lokalach wyborczych usytuowanych w dotychczasowych
lokalizacjach.
W zakresie ważności głosu, szczegółowe informacje,
jak zawsze będę dostępne w
lokalach wyborczych, gdzie
będzie można się z nimi zapoznać przed samym głosowaniem. Niemniej jednak, wartom nadmienić, że (aby głos
był ważny) głosować można
tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Jaworzyna Śląska ulice: 1 - go Maja, Bema, Dębowskiego,
Kilińskiego, Konstytucji 3 - go Maja, Miodowa, Piaskowa,
Pileckiego, Pocztowa, Pogodna, Polna, Prądzyńskiego
Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Studzienna, Świdnicka,
Towarowa, Wesoła, Węglowa, Wolności nr 1, Żwirowa, Czechy, Nowy Jaworów, Pasieczna

2

Jaworzyna Śląska ulice: Ekerta, Jana Pawła II, Kościuszki,
Traugutta

3

Jaworzyna Śląska ulice: Akacjowa, Brzozowa, Ceglana,
Dębowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Świerkowa, Wolności (za wyjątkiem nr 1,
5, 7, 11)

4

Jaworzyna Śląska ulice: Kościelna, Ogrodowa, Mickiewicza, Powstańców, Słowackiego, Sportowa, Wolności 5, 7, 11,
Westerplatte

najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki)
w kratce z lewej strony obok
nazwiska jednego kandydata
z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do
uzyskania mandatu. Przyczyną nieważności głosu będzie
natomiast: postawienie znaku
„X” w kratkach obok nazwisk
kandydatów umieszczonych
na więcej niż jednej liście lub
niepostawienie znaku „X” w
żadnej kratce lub postawienie
znaku „X” w kratce wyłącznie
przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborczą.

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Sala sportowa i edukacyjna,
ul. Świdnicka 15a, 58-140 Jaworzyna Śl.
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Sala sportowa i edukacyjna,
ul. Świdnicka 15a, 58-140 Jaworzyna Śl.
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej (sala sportowa), ul. Mickiewicza 10,
58-140 Jaworzyna Śląska
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej (sala sportowa), ul. Mickiewicza 10,
58-140 Jaworzyna Śląska
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Świetlica wiejska, Pastuchów,
ul. Wyzwolenia 22, 58-140 Jaworzyna Śl.

5

Pastuchów, Piotrowice Świdnickie

6

Milikowice, Nowice, Stary Jaworów, Witków

Szkoła Podstawowa
w Starym Jaworowie, Stary Jaworów 38,
58-140 Jaworzyna Śląska

7

Bagieniec, Bolesławice, Tomkowa

Dom Strażaka w Bolesławicach,
Bolesławice 51B, 58-140 Jaworzyna Śl.

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
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Z życia gminy

Wizyta Ambasadora
Wyjątkowy gość odwiedził
Jaworzynę Śląską. Z wizytą do
naszego miasta przybył bowiem Ambasador Chińskiej
Republiki Ludowej – Pan
LIU Guangyuan wraz z małżonką – Panią PENG Yuying
oraz przedstawicielami ambasady CHRLD w Polsce:
Panem XU Xiaofeng – radcą

handlowym Ambasady i Panem WANG Yong – attache
Ambasady.
Spotkanie odbyło się na
terenie największego zakładu
pracy w gminie czyli w Zakładach Porcelany Stołowej.
W spotkaniu ze strony naszej
gminy udział wzięli Burmistrz
Grzegorz
Grzegorzewicz

wraz z Zastępcą Markiem
Zawiszą oraz gospodarze Prezesi ZPS „Karolina” Panowie
Józef Dziedzic oraz Grzegorz
Mechla. Obecni byli także
przedstawiciele Dolnośląskiej
Agencji Współpracy Gospodarczej oraz Dolnośląskiego
Urzędu Marszałkowskiego.
W trakcie wizyty Ambasador

Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 68 (2019 r.)

wraz z pozostałymi gośmi
zwiedzili Zakład. Wizyta była
również okazją do zaprezentowania Jaworzyńskiej Strefy
Aktywności Gospodarczej.
Na zakończenie przedstawiciele naszej gminy wręczyli
gościom z Chińskiej Republiki Ludowej upominki związane z Gminą Jaworzyna Śląska.
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Z życia gminy

Emeryci znajdą dla siebie miejsce
Rozpoczęły się prace
związane z modernizacją budynku przy ul. Wolności 23 w
Jaworzynie Śląskiej. Obiekt
będzie przeznaczony na nową
siedzibę Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Wykonawca prac przejął już plac
budowy. W ramach zadania,
wykonane zostaną m.in. następujące prace: wybudowana zostanie instalacja gazowa,
położona zostanie nowa instalacja elektryczna oraz wod.-kan., wymieniona zostanie
stolarka okienna i drzwiowa,
położona zostanie nowa podłoga, osuszone i pomalowane
zostaną ściany obiektu. Obecnie wykonano już wszystkie
prace rozbiórkowe, wykonano
tynki cementowo-wapienne
oraz instalacje elektryczne w
zakresie okablowania oraz in-

stalacje sanitarne w zakresie
orurowania. Dokonano montażu stolarki okiennej wraz z
parapetami granitowymi zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Zakończono montaż sufitu
podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych. Po remoncie powierzchnia użytkowa
pomieszczeń będzie wynosić
blisko 75 m2. Całość prac powinna zamknąć się w kwocie
173 000,42 zł brutto. Warto
podkreślić, że niewiele ponad
130 000 zł pochodzi ze środków zewnętrznych. Zostały
one pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Prio-

› Emeryci znajdą dla siebie miejsce w remontowanych pomieszczeniach przy ul. Wolności 23

rytetowej nr 6 „Infrastruktura
spójności społecznej”. Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”. Pod-

działania 6.3.4. „Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów –
ZIT AW”.

Koniec prac budowlanych przy ul. Powstańców 3 coraz bliżej
Realizacja zadania pn.
„Przebudowa budynku przy
ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej” powoli dobiega
końca. Remont obejmował
roboty budowlane polegające
na wykonaniu przebudowy
kondygnacji parteru w części

› Prace na zewnątrz zostały już zakończone

niemieszkalnej z przeznaczeniem na nową siedzibę Urzędu Miejskiego. Równocześnie,
w ramach realizacji zadania,
wykonywane były prace dotyczące wykonania nowych
źródeł ciepła w lokalach komunalnych mieszkalnych. Na

dzień dzisiejszy w ramach zawartej umowy zostały wykonane m.in. prace takie jak:
- w części użyteczności
publicznej:
prace rozbiórkowe i utylizacyjne istniejącej posadzki na
parterze budynku, wykonano
izolację przeciwwilgociową i
przeciwwodną, wykonano izolację termiczną posadzki, wykonano instalację wod.-kan.,
instalację c.o., w znacznym
zakresie instalację elektryczną
i IT, wykonano nowy podział
pomieszczeń poprzez wykonanie ścianek działowych, wykonano posadzkę betonową,
tynki na ścianach, wykonano
zaprojektowaną klatkę schodową z kondygnacji parteru do
kondygnacji I piętra. W trakcie realizacji są prace dotyczące wykonania podwieszanych
sufitów oraz prace dotyczące
układania płytek ściennych w
pomieszczeniach sanitarnych
oraz prace wykończeniowe
dotyczące przygotowania do
malowania ścian. Na ukończe-
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niu są również prace związane
z ułożeniem instalacji elektrycznej i IT.
W części mieszkalnej budynku: wykonano instalację
gazową i nową instalację c.o.
wraz z montażem grzejników
i montażem dwufunkcyjnych
pieców gazowych i montaż
grzejników elektrycznych w
mieszkaniach, wymieniono
piony wod.-kan., wykonano
podejścia wody ciepłej i zimnej do istniejących punktów
czerpalnych, wykonano instalację elektryczną na potrzeby
ogrzewania oraz wykonano
nowe przyłącze wodociągowe.
Koszt
powyższych
robót to kwota brutto
1 399 864,30 zł.
Ponadto trwają roboty
dotyczące utwardzenia terenu
przy budynku wraz z wykonaniem modernizacji kanalizacji sanitarnej do której został
przyłączony budynek przy ul.
Powstańców 3 oraz zostaną
podłączone rury spustowe kanalizacji deszczowej.
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Z życia gminy

Spotkanie z przedsiębiorcami
Konferencja z przedstawicielami małych i średnich
przedsiębiorstw za nami.
Jej celem było przekazanie
przedstawicielom
podmiotów gospodarczych z sektora
MŚP informacji niezbędnych
do zaplanowania, zaprojektowania, zorganizowania i
przeprowadzenia działalności
gospodarczej na terenach inwestycyjnych przygotowanych
w ramach projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych

w Gminie Jaworzyna Śląska”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 1
Przedsiębiorstwa i innowacje,
Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,
Poddziałanie
1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości - ZIT AW, Schemat
A Przygotowanie terenów inwestycyjnych, na które Gmina
pozyskała ponad 6,5 mln zł
› W trakcie spotkania burmistrz przedstawił zalety terenów inwestycyjnych...

dofinansowania, a całość inwestycji obejmowała koszt
przeszło 9,5 mln zł. Istotnym
również było poznanie opinii i
oczekiwań ludzi biznesu.
W spotkaniu oprócz
przedstawicieli sektora MŚP,
firm obsługujących przedsiębiorców, udział wzięli również
przedstawiciele m.in. Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Wrocławskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego, Dolnośląskiej Agencji

› ... oraz pokazał ich lokalizację

Współpracy
Gospodarczej,
agencji sprzedaży nieruchomości oraz gospodarz wydarzenia – Burmistrz Jaworzyny
Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.
Po przedstawieniu oferty
inwestycyjnej oraz prezentacji
opisującej mechanizmy finansowania i wsparcia działalności przedsiębiorców uczestnicy spotkania udali się na wizję
terenów inwestycyjnych.

Modernizacja stacji – prace postępują
Prace przy realizacji zadania „Rozbudowa przejścia
pod torami wraz z przebudową peronu nr 2 w stacji Jaworzyna Śląska” w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej
nr 274 Wrocław-Zgorzelec
na odcinku Wrocław-Jelenia

Góra oraz przyległych łącznicach” przebiegają planowo. Wykonawca robót firma
INTOP Sp. z o.o. z Warszawy nie zwalnia tempa i nie
marnuje ani chwili. Efekty
zaczynają już być widoczne.
Na peronie nr 2 prowadzone

› Trwają prace przy tunelu...

› .. i równolegle na peronie

są już prace nawierzchniowe.
Montowane są odrestaurowane drewniane wiaty przystankowe. W niedługim czasie na
peronie pojawi się oświetlenie
i elementy małej architektury.
Prace odbiorowe peronu nr
2 zaplanowane są w drugiej
połowie maja. Równie dobrze
wygląda budowa przejścia dla
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 68 (2019 r.)

pieszych pod torami. Wykonawca przystąpił do kolejnego
etapu tej roboty polegającego
na wybijaniu ścianek szczelnych i wykonaniu wykopu.
W maju planowane są prace
żelbetowe, które powinny zakończyć się w czerwcu. Całość
inwestycji realizowana jest
zgodnie z harmonogramem.
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Z życia gminy
Grom Witków doczeka się nowej szatni
W dniu 12.04.2019 została podpisana umowa z wykonawcą na realizację robót
budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim
w Witkowie”. Wykonawca,
który został wyłoniony w drodze postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego
rozpocznie roboty na początku maja br. Zakłada się,
że prace będą prowadzone w
takim tempie, by zakończyły
się do 31 lipca 2019 r. Zakres
inwestycji obejmuje budowę obiektu zaplecza sportowo-sanitarnego przy boisku
sportowym w Witkowie wraz
z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystości płynne.

W ramach zadania zostanie
wyburzony istniejący obiekt
o powierzchni 73 m2, kubaturze 247m3. Nowy budynek
szatniowy będzie jednokondygnacyjny.
Powierzchnia
zabudowy wynosić będzie
175,71 m2, a powierzchnia
użytkowa 138,1m2. Budynek
przykryty zostanie dachem
dwuspadowym z dachówki
ceramicznej. W zakres prac
wchodzi również wycinka
drzew kolidujących z wykonywanym zapleczem sportowo-sanitarnym wraz z wykonaniem nowych nasadzeń po
zakończonych robotach oraz
utwardzenie terenu kostką betonową.
Budynek będzie posiadał
docelowo pomieszczenia szat-

› Umowa na budowę nowej szatni została podpisana

ni dla dwóch drużyn wraz z
zapleczem sanitarnym oraz
pomieszczenie dla sędziów i
magazyn.

Do realizacji inwestycji
przyczynili się Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
a zarazem Posła na Sejm z
naszego okręgu Pan Michał
Dworczyk oraz radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Grzegorz Macko.
Koszt
robót
budowlanych to kwota brutto
945 192,69 zł. Gmina na powyższe pozyskała dofinansowanie ze środków: Ministerstwa Sportu ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach programu
„Sportowa Polska – Program
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” w wysokości
426 400 zł.

wykonawcą została zawarta na okres do 31.05.2019 r.
jednak dzięki sprawnej organizacji robót udało się je
ukończyć wcześniej i przeprowadzić wymagane odbiory
prac. W Pastuchowie pojawiły
się urządzenia do ćwiczeń, a
także stół do szachów i tenisa
stołowego, natomiast w Piotrowicach dodatkowo huśtawki, trampoliny i piaskownica

dla dzieci. Koszt inwestycji to
kwota 123 714,38 zł brutto.
W tym roku gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie kolejnej Otwartej
Strefy Aktywności w wersji
rozszerzonej z lokalizacją na
osiedlu przy ul. Spółdzielczej.
Obecnie oczekujemy weryfikacji wniosku i informacji czy
uzyskamy dofinansowanie.

› Wizualizacja nowego budynku szatni w Witkowie

OSY w Pastuchowie i Piotrowicach
Na szczęście nie chodzi o
nielubiane owady, a o Otwarte Strefy Aktywności, które
w pierwszym kwartale roku
powstały w Pastuchowie i
Piotrowicach. Realizacja tego
zadania była możliwa dzięki skutecznemu pozyskaniu
środków zewnętrznych. Tym
razem z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach
Programu Rozwoju Małej
Infrastruktury Sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA)
Edycja 2018. Stosowna umowa z Ministerstwem Sportu i
Turystyki została podpisana

z końcem ubiegłego roku i
w jej ramach gmina uzyskała
wsparcie na wykonanie zadania dotyczącego rozbudowy istniejącego placu zabaw
w Pastuchowie i przebudowy
istniejącego placu zabaw w
Piotrowicach.
Wykonawca prac został wyłoniony w
trzecim postępowaniu w trybie ogólnego zaproszenia do
składania ofert. Umowa z
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Sport

Sezon kolarski rozpoczęty
Dłużąca się zima wzmacnia apetyt wszystkich sportowców na pierwsze wiosenne starty, wyścigi czy mecze
rozgrywane na świeżym powietrzu. Nie inaczej jest z
kolarzami, którzy również
po okresie zimowej przerwy i
czasie przygotowań do sezonu wraz z nadejściem wiosny
rozpoczynają swoje zmagania.
W tym roku sezon zainaugurowało rozegrane 6 kwietnia
Międzynarodowe Kryterium
Uliczne w Dzierżoniowie, w

którym wzięli również udział
zawodnicy sekcji kolarskiej
MKS „Karolina”. W wyścigu,
najlepiej po zimowej przerwie
zaprezentował się Oliwier
Okarmus, który zajął drugie
miejsce w swojej kategorii
startowej. MKS „Karolina”
reprezentowali również: Judyta Tonder, Krystian Smereczniak, Marcin Romaniecki,
Tymoteusz Bałuk, Mateusz
Mitura, Bartek Wojewodzic i
Michał Jakubik.
„Wiosna” w rywalizacji

kolarzy górskich zainaugurowana została tydzień później.
13 kwietnia, już na początek
sezonu przyszło się zmierzyć
z trudną i siłową trasą w Walimiu. Zawody zaliczane były
do chalengeu Dolnośląskiego
Związku Kolarskiego. Także
i tych zmaganiach „kolarzy
górskich” nie mogło zabraknąć
zawodników MKS-u „Karolina”. W kategorii chłopców
(9-10 lat) drugie miejsce po
zaciętej walce zajął Oliwier
Okarmus. Siódmy był Tymo-

teusz Bałuk a Mateusz Mitura dojechał do mety jako
siedemnasty. W kategorii
młodziczek na trzeciej pozycji przyjechała Judyta Tonder.
W kategorii młodzik dziesiąty był Krystian Smereczniak.
Również dziesiąty w kategorii junior młodszy był Michał
Jakubik. W najliczniej obsadzonej kategorii, żak Marcin
Romaniecki zajął piętnaste
miejsce goniąc przez cały wyścig czołówkę po kraksie na
pierwszej rundzie.

Medal w Superlidze
Sukcesem zakończył się w
występ zawodniczek MKS-u
„Karolina” w zawodach Super Ligi Dzieci w judo, które
odbyły się 10 marca w Jordanowie Śląskim. Klub i gminę
Jaworzyna Śląska w tych zawodach reprezentowały dwie
zawodniczki Hanna Sułek
i Anna Michalska. Zawody
cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem, bowiem
do rywalizacji na matach we

wszystkich kategoriach stanęło około 750 zawodników i
zawodniczek, głównie z Dolnego Śląska, ale również i z
Czech. Podopieczne trenera
Józefa Smotera, które rywalizują w kategorii „dzieci starszych” zawody mogą zaliczyć
do udanych. Hanna Sułek
zajęła trzecie miejsce, a Anna
Michalska uplasowała się tuż
za podium, na czwartym miejscu.

› Zawodniczki MKS-u wraz z trenerem Józefem Smoterem

Brawa dla Hanny i Anny
oraz trenera za bardzo dobry

start oraz życzenia sukcesów
w kolejnych występach.
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