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Budynek przy ul. Powstańców 3 w nowej odsłonie

Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej dobiegła końca. Z zewnątrz w ramach prac termomodernizacyjnych budynek zyskał nową elewację, okna oraz dach. Remont obejmował także roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy
kondygnacji parteru z przeznaczeniem na nową siedzibę Urzędu Miejskiego. Szczegóły na stronie 7.

W TYM WYDANIU ROZMAITOŚĆI
ROZMAITOŚCI JAWORZYŃSKICH

Zakończył się rok szkolny więc
wakacje czas zacząć. O szczegółach
na stronach 4-5.

Absolutorium i wotum zaufania
dla burmistrza. Więcej na stronie 5.

Dni Jaworzyny 2019 za nami. Relacja na stronie 10.
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Z życia gminy

Dzień dziecka – radosny i pożyteczny
Tegoroczny Dzień Dziecka w naszej gminie obfitował
w wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców. Żeby
sprawić jak najwięcej frajdy
dzieciom i przygotować dla
nich szereg atrakcji siły połączyli dorośli. W przygotowanie święta włączyli się m. in.
pracownicy Ośrodka Kultury,
wolontariusze z Klubu Młodzieżowego, strażacy ochotnicy z OSP w Jaworzynie Śląskiej i nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej w Jaworzynie
Śląskiej.
Świętowanie
rozpoczął
turniej charytatywny turniej
piłki siatkowej „Gramy dla
Zosi”. Następnie odbył się
pokaz wielkich baniek mydlanych zatytułowany „Radość tworzenia”, w wykona-

niu Pana Romana Szmita z
Wrocławia oraz prezentacja
tresury psów policyjnych.
Najmłodsi mogli także z bliska zobaczyć radiowóz i motocykl dzięki uprzejmości Policjantów z Wydziału Ruchu
Drogowego KPP Świdnica.
Na chętnych czekały wielkoformatowe gry planszowe
z gigantyczną kostką do gry
oraz konkurs rysowania kredą
zatytułowany „Świat dziecka”.
Dzieci mogły także spróbować sił w grze w kapsle, popularnej w czasach dzieciństwa
ich rodziców, czy potrenować
umysł na stanowisku z łamigłówkami. Dużym powodzeniem cieszyły się też tatuaże
brokatowe, malowanie twarzy
i balony z helem. Z ochłodą w ten bardzo ciepły i sło-

› Wielką frajdę sprawiła dzieciom zabawa w pianie

neczny dzień przyszły pokazy
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Jaworzyny Śląskiej, która ku
uciesze najmłodszych zadbała
o wodną ochłodę. Zabawom
nie było końca. Podczas imprezy dodatkowo czas umilał
wszystkim
zgromadzonym
zespół „Ślad” ze Strzegomia, a
uczniowie Szkoły Podstawo-

wej wraz z nauczycielami zadbali o stoiska gastronomiczne z kiełbaskami, napojami i
słodkimi wypiekami. Całości
wydarzeń towarzyszyła zbiórka, z której dochód został
przeznaczony na rehabilitację,
naszej mieszkanki, małej Zosi.

6. edycja programu Umiem pływać - podsumowanie
Już po raz 6 uczniowie ze
szkół podstawowych z Gminy
Jaworzyna Śląska wzięli udział
w ogólnopolskim programie
powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać”, który jest
adresowany do uczniów klas
I – III szkół podstawowych.
Celem programu jest systematyczny i powszechny udział

dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Nauka pływania dla
uczestników jest nieodpłatna.
Nasi uczniowie korzystali z pływalni w Świdnicy. Z
uwagi na to, że w programie
chce uczestniczyć znacznie
więcej gmin, niż jest dostęp-

nych miejsc, nie jest łatwo się
zakwalifikować. Tymczasem
nam udało się to po raz szósty z rzędu. Niestety jednak
z roku na rok zmniejsza się
liczba dostępnych miejsc. W
tym roku, udało się uzyskać
30 miejsc, które efektywnie
zostały wykorzystane przez
naszych uczniów.

Organizacja sesji była ukoronowaniem rocznego planu
edukacji ekologicznej. Zorganizowanie sesji było nowym
pomysłem w zakresie szeroko
rozumianej troski o środowisko naturalne. Co warto podkreślić, we wszystkich naszych
szkołach problematyka czystości w naszym najbliższym
otoczeniu odgrywa istotną
rolę. Cyklicznie organizowane są różnego rodzaju akcje
mające na celu kształtowanie
wśród uczniów tzw. postaw
obywatelskich w tym zakresie.
Warto bowiem wspomnieć, że
„dbałość o stan środowiska”
jest jednym z nielicznych obowiązków nałożonych mocą
konstytucji.
W zorganizowanej konferencji młodzież z naszych

szkół przygotowała i wygłosiła bardzo ciekawe referaty
poświęcone
problematyce
ochrony środowiska, głównie
w perspektywie gminy. Referaty stały na bardzo wysokim
poziomie, a poruszono w nich
m.in. zagadnienia dotyczące:
ochrony powietrza, walki z
hałasem czy też roli pszczół w
ekosystemie. Był również ciekawy wykład o bocianach. W
odniesieniu do naszej gminy,
przedstawiony został wykład
o pomnikach przyrody jakie
znajdują się na naszym terenie oraz o rolnictwie w naszej
gminie.
Zainteresowaniem
jednego z prelegentów był
również Bagieniec – jako perełka naszej gminy.
Debacie przysłuchiwali się
przybyli goście – burmistrz

Ekosesja uczniów
Po raz pierwszy w naszej
gminie, w maju br. odbyła się
sesja ekologiczna uczniów pod
hasłem „Nasza gmina – nasze
środowisko”. Udział w niej
wzięli przedstawiciele wszystkich szkół z terenu gminy.

› Uczestnikom sesji wręczono nagrody
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Grzegorz
Grzegorzewicz,
dyrektorzy szkół, rodzice,
dziadkowie i uczniowie, którzy brawami nagradzali wystąpienia uczestników.
W
przerwach pomiędzy prezentacjami uczestnicy wysłuchali
koncertu muzyki poważnej w
wykonaniu ucznia klasy piątej
Miłosza Deca. Dodatkową
atrakcją była wystawa prac
uczniów, która promowała upcykling – jako metodę ponownego wykorzystania odpadów.
Na zakończenie sesji Pan
burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz i dyrektor Krzysztof
Sołtys wręczyli uczestnikom
certyfikaty „Młody Ekolog”
oraz nagrody ufundowane
przez Gminę Jaworzyna Śląska oraz sponsorów.
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Kolejna wizyta w Teplicach
Uczniowie z Jaworzyny
Śląskiej chętnie odpowiedzieli na zaproszenie dyrektora
Radima Valky’ego, do odwiedzenia naszych przyjaciół w
Teplicach nad Metuji. Kolejna rewizyta miała miejsce 6
czerwca br. Uczniowie wraz z
opiekunami pojechali odwiedzić swoich rówieśników. Tradycyjnie, spotkania naszych
uczniów mają w programie
punkty sportowe, integracyjne i krajoznawcze. Nie inaczej
było tym razem. Po przywitaniu rozpoczęły się zmagania

sportowe: dziewczęta grały w
vybijanou, natomiast chłopcy
spróbowali swoich sił w hokeja. Ponieważ zasady gry są
różne w Polsce i w Czechach
-graliśmy na oba sposoby. Następnie był posiłek, a po nim
zwiedzanie pustelni i najbliższej okolicy. Uczniowie zobaczyli między innymi „czarną
kuchnię” i dowiedzieli się
m.in. dlaczego mnisi spali „w
trumnach”. Był też czas na
prezentację małych robotów,
które poruszają się po narysowanej linii.

› Na zakończenie wizyty w Teplicach wymieniono się upominkami

Czas
minął
szybko.
Uczniowie wymienili się
drobnymi upominkami i bo-

gatsi w ciekawe przeżycia cało
i zdrowo wrócili do Jaworzyny
Śląskiej.

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia - wyróżnienie dla Gminy Jaworzyna Śląska
Nasi uczniowie już po raz
ósmy część swoich wakacji
spędzą na dawnych Kresach
Rzeczpospolitej, porządkując cmentarze i zapomniane
groby Polaków, którzy zostali
tam pochowani. Wyjazdy od
samego początku odbywają
się w ramach akcji „Mogiłę
Pradziada ocal od zapomnienia”, którą zapoczątkowała i
koordynuje Pani Grażyna Orłowska-Sondej redaktor TVP
Wrocław.
Jaworzyńska grupa czternastu wolontariuszy wyrusza

po raz trzeci do Czerniowiec,
Rokitnej i Rarańczy, gdzie będzie porządkować miejsca pamięci narodowej, w tym groby
polskich legionistów z czasów
I wojny światowej. Wyjazd
pozwala młodzieży nie tylko
zobaczyć i poznać bliżej realia
dzisiejszej Ukrainy, ale przede
wszystkim uczy pracy na rzecz
innych, odkrywania historii i
dostrzegania jej związków z
teraźniejszością.
Zanim jednak steki polskich wolontariuszy wyruszą
na Kresy odbywa się uroczy-

› Nasza delegacja z pocztem sztandarowym

ste podsumowanie poprzednich edycji i odprawa uczestników kolejnych wyjazdów.
W tym roku wydarzenie to
miało miejsce 24 maja br. we
Wrocławiu. Na tamtejszym
rynku, z rąk Ministra Kancelarii Prezydenta RP – Andrzeja Dery, Marszałka Województwa
Dolnośląskiego
Cezarego Przybylskiego oraz
Pani Redaktor Grażyny Orłowskiej – Sondej Burmistrz
Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz odebrał specjalne podziękowania za zaangażowanie na rzecz ratowania
polskich cmentarzy na Kresach, kierowane do całej społeczności naszej gminy. Nasi
mieszkańcy corocznie bardzo
hojnie włączają się w kwesty,
z których zebrane środki są
przeznaczane na późniejsze
prace porządkowe na kresowych nekropoliach. Nie po raz
pierwszy jaworzynianie oka-

zują się najbardziej szczodrzy
w całym województwie dolnośląskim. W tym roku bowiem naszej młodzieży udało
się zebrać kwotę 17 000,92 zł
pobijając po raz kolejny (własny!) rekord. Jak podkreślił
Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz przyznane wyróżnienie adresowane jest również
do uczniów i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Jaworzynie
Śląskiej Pana Krzysztofa Sołtysa oraz koordynatorów akcji
Pani Adriany Kotów - Jędras,
Pana Marcina Kruka, Pana
Wiesława Dybła oraz Pani
Anny Ryś, która miała bardzo istotny wkład w rozwój
tej inicjatywy, w okresie gdy
była nauczycielem w dawnym
gimnazjum.
Relacja z tegorocznej wyprawy w następnym numerze
Rozmaitości Jaworzyńskich.

Udana wycieczka wolontariuszy z Klubu Młodzieżowego
Sport, wyzwanie, adrenalina, a do tego świetna zabawa.
Tradycyjnie, swój czas wolny
od pracy i obowiązkowych
zajęć wolontariusze Klubu
Młodzieżowego bardzo lubią
spędzać aktywnie. Tym razem
młodzież wraz z opiekunami
wybrała się do Sokolników
niedaleko Kątów Wrocławskich. Celem wyjazdu był park
linowy „Adrenalina Park”,

gdzie czekała na nich moc
atrakcji. Oprócz tradycyjnej
trasy „na wysokościach” z lianami, mostami birmańskimi,
złośliwymi belkami i tyrolkami, wolontariusze próbowali
sił na strzelnicy paintballowej
i łuczniczej. Nie lada gratką dla spragnionej mocnych
wrażeń młodzieży, okazał się
zorbing czyli staczanie się w
wielkiej kuli po stromym sto-

ku. Po sporej dawce dobrej
adrenaliny przyszedł czas na
wspólny posiłek oraz integrację. Wolontariusze choć zmęczeni, wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni i gotowi do
dalszej pracy. Wyjazd był dla
młodzieży, współpracującej z
Samorządowym Ośrodkiem
Kultury i Biblioteką Publiczną, nagrodą za ostatnie miesiące wolontariackiej pracy.
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Warto ją docenić i przypomnieć, że na wielu gminnych
imprezach i wydarzeniach
adresowanych szczególnie do
dzieci możemy liczyć na naszą
młodzież. Mamy nadzieję, że
tą dawką pozytywnej energii
choć trochę uda się podładować przysłowiowe baterie naszych nieocenionych wolontariuszy.
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Koniec roku szkolnego 2018/2019
Kolejny rok szkolny za
nami. Był to rok szkolny, w
którym po raz ostatni nauka
była prowadzona w trzecich
klasach gimnazjum. W jego
trakcie, w kraju trwał strajk
nauczycieli, którego skutki,
na szczęście, dzięki odpowiedzialnej postawie naszych
nauczycieli nie dotknęły
naszych abiturientów klas
ósmych szkoły podstawowej i
klas trzecich gimnazjów. Nasi
uczniowie mogli przystąpić do

egzaminów końcowych bez
dodatkowego stresu i niepewności. Miniony rok szkolny był
czasem intensywnej pracy dla
uczniów, nauczycieli, pracowników placówek oświatowych,
ale i rodziców angażujących
się w życie szkół. Oprócz nauki, nasi uczniowie w ramach
dodatkowych aktywności brali udział w różnego rodzaju
konkursach, rozwijali swoje
talenty artystyczne i sportowe
czy też jeździli na wycieczki.

Po trudach roku szkolnego, z
pewnością zasłużyli na wypoczynek. Nim się jednak udali
na wakacje w szkołach odbyły
się uroczyste apele z okazji zakończenia roku szkolnego. W
trakcie akademii dyrektorzy i
nauczyciele podsumowali to,
co wydarzyło się w ciągu minionych dziesięciu miesięcy.
Dla tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce,
zachowywali się wzorowo i
rozwijali swoje pasje czekały

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
w Starym Jaworowie:
1.

Klaudia Dudzic

5,50

2.

Maja Szmudrowska

5,22

3.

Aleksandra Herbut

5,22

4.

Justyna Szymczyk

5,11

5.

Julia Pukszto

5,10

Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej:

pochwały i wyróżnienia. Tradycyjnie specjalne nagrody
rzeczowe najlepszym uczniom
każdej ze szkół wręczył Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz. Dodatkowo od tego
roku wszyscy absolwenci
szkoły podstawowej (a w tym
roku także gimnazjum), którzy kończą szkołę ze średnią
co najmniej 5,0 otrzymują
jednorazowe stypendium w
wysokości 1000 zł. Otrzymali
je w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Pastuchowie:
1.

Aleksandra Trawczyńska

5,17

2.

Małgorzata Baranowska

5,06

Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej:
1.

Klara Wychowanek

5,55

2.

Martyna Bielat

5,33

3.

Julia Żelazna

5,22

1.

Przemysław Drąg

5,44

4.

Łukasz Gil

5,05

2.

Klaudia Czekaj

5,11

5.

Gabriela Ptaszkiewicz

5,00

3.

Dagmara Mucha

5,00

6.

Roksana Kosek

5,00

W gronie uczniów, którzy uzyskali bardzo wysokie średnie ocen znaleźli się również:

ze Szkoły Podstawowej
w Pastuchowie:

Klasa IV
Angelarana Almhrez - 5,09
Emilia Majewska-Malina - 4,91
Filip Stelmach - 5,00
Mikołaj Zając - 5,00
Klasa V
Maria Feszter - 4,91
Eryk Prasał - 5,00
Bartosz Malina - 5,00
Maja Wojciechowska - 4,83
Laura Tomaszewska - 4,75
Oliwia Banasik - 4,83
Klasa VI
Filip Janus - 5,09
Weronika Żukowska - 5,27
Tomasz Luber - 5,09
Emil Luber - 4,82
Wiktoria Malina - 4,91
Klasa VII
Angelika Dankowska - 4,78
Martyna Ziółkowska - 4,85

Klasa VII
Zadka Aleksandta - 5,36
Mikołajek Izabela - 5,29
Jacek Natalia - 5,21
Błoch Natalia - 5,14
Prymula Izabela - 4,85

Klasa IV c
Dominika Barnak - 5,00
Szymon Banaś - 5,00
Martyna Włodarczyk - 4,91
Aleksandra Jaroszewska 4,82

Klasa IV
Partyka Zuzanna - 5,27
Podfigórna Emilia - 5,27
Błoch Jakub - 5,00
Dziug Ftanciszek - 4,9
Toboła Mateusz - 4,9
Wasielewski Igor - 4,9
Herbut Wojciech - 4,8

Klasa VIII
Partyka Jagoda - 4,89
Pieczara Wiktoria - 4,89
Pieczara Weronika - 4,83
Pieciuk Paulina - 4,78

Klasa V
Malec Malec - 5,25
Bawół Sara - 5,20
Danieluk Jan - 4,91
Herbut Julia - 4,75

Klasa IV a
Anastazja Kozendra - 5,00
Weronika Sajdyk - 4,82

Klasa IV d
Piotr Tomczak - 5,45
Damian Richtszajd - 5,18
Anna Patykiewicz - 5,09
Roch Góra - 5,00
Wiktor Kwiatkowski - 4,82
Krzysztof Galant - 4,82
Łukasz Leszczyński - 4,82
Mateusz Zawada - 4,82
Aleksandra Szuman - 4,82

Klasa VIII
Magdalena Moc - 5,00
Katarzyna Wojtusiszyn - 4,86
ze Szkoły Podstawowej
w Starym Jaworowie:

Klasa VI
Soboczyńska Zuzanna - 5,54
Żołnierek Aleksandra - 5,20
Kujawa Wiktoria - 5,18
Dobroń Paulina - 5,00
Dobroń Sebastian - 5,00
Górecka Angelika - 4,91

ze Szkoły Podstawowej
w Jaworzynie Śląskiej:

Klasa IV b
Maja Bartczak - 5,09
Zofia Kapuścińska - 5,09
Wojciech Araszczuk - 4,91
Aleksandra Dyko - 4,91
Martyna Mleko - 4,91
Mateusz Mitura - 4,82
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Klasa V a
Magdalena Besser - 5,25
Krzysztof Nowak - 5,25
Kamil Jaśkowiak - 5,08
Hanna Sułek - 5,08
Mikołaj Pasikowski - 5,08
Dawid Karniej - 4,75
Bartosz Kasperek - 4,75
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Klasa V b
Anna-Maria Michalska - 5,33
Alicja Drobniecka - 5,17
Hanna Pałeczka - 5,08
Miłosz Dec - 5,00
Artur Dawid - 4,83
Wiktoria Nalichowska - 4,83
Michał Mielnik - 4,75
Kinga Wardach - 4,75
Klasa V c
Rzeszut Zofia - 5,17
Klaudia Naskręt - 5,08
Marlena Antoniuk - 5,00
Klaudia Mechla - 5,00
Klasa VI a
Bartosz Bartczak - 5,55
Kalina Pawlaczyk - 5,45
Julia Kubryńska - 5,27
Orlańska Oliwia - 5,00

Klasa VI b
Maja Roman - 5,36
Natalia Hajduk - 5,18
Julia Roman - 5,18
Eliza Kańduła - 5,0
Anna Karpińska - 5,00
Gracjan Jaroszewski - 4,82
Klasa VI c
Julia Plizga - 5,45
Oliwia Kutyła - 5,45
Karol Potoniec - 4,82

Klasa VIII a
Przemysław Drąg - 5,44
Mateusz Koźlik - 4,94
Jakub Kozieł - 4,78
Wiktoria Barnak - 4,78
Klasa VIII b
Czekaj Klaudia - 5,11
Dagmara Mucha - 5,00

Serdecznie
gratulujemy
wszystkim uczniom! Życzymy
by czas kanikuły upłyną radośnie i bezpiecznie.

Klasa VII a
Oliwia Cieślak - 5,43
Kacper Prymas - 5,31
Magdalena Dobroń - 5,00
Klasa VII b
Aleksandra Cichocka - 5,21
Jakub Kłobucki - 4,79
› Na ostatnim apelu wręczono nagrody najlepszym uczniom

Aktywne wakacje w sierpniu
„Aktywne wakacje” dla
dzieci odbywać będą się także w miesiącu sierpniu. Mając
na uwadze, że nie wszystkie
dzieci spędzają całe wakacje
poza miejscem zamieszkania
i rodzice nie zawsze są im w
stanie zorganizować czas wolny od nauki, to gmina stara się
wyjść naprzeciw takim sytuacjom. Dlatego też, zajęcia dla
dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym (oprócz tych prowadzonych na początku wakacji

Klasa III a (gimnazjum)
Kacper Szczygieł - 4,88
Justyna Zarzeczna - 4,88

oraz zorganizowanych przez
SOKiBP) prowadzone będą
również w sierpniu.
Na uczestników zajęć
oprócz spotkań z koleżankami i kolegami czekają ciekawe
gry i zabawy, zajęcia sportowe
oraz plastyczne. Natomiast
opiekę nad dziećmi sprawować będą nauczyciele z poszczególnych szkół.
Harmonogram dla poszczególnych szkół, przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śl. ul. Mickiewicza nr 9
w dniach 19.08. - 23.08.2019 r. w godz. od 9:00 do 13:00
Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śl. ul. Jana Pawła II nr 16
w dniach 05.08. - 19.08.2019 r. w godz. od 10:00 do 14:00
Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
w dniach 05.08. - 09.08.2019 r. w godz. od 9:30 do 13:00
Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie
w dniach 05.08. - 09.08.2019 r. w godz. od 9:00 do 13:00

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza
Na czerwcowej sesji radni
zajmowali się oceną minionego – 2018 roku oraz wykonaniem ubiegłorocznego budżetu gminy.
W tym roku po raz pierwszy zaczęły obowiązywać
przepisy na mocy których
wójtowie, burmistrzowie i
prezydenci miast przedstawiają „raport o stanie gminy”.
Przepisy ustawowe nie precy-

zują jednak do jakich zagadnień i w jakim wymiarze ma
się odnosić w/w dokument.
Raport o stanie gminy Jaworzyna Śląska odnosił się do
najistotniejszych
obszarów
działania burmistrza, pracowników urzędu oraz jednostek
organizacyjnych. Dużą uwagę
w przedstawionym dokumencie poświęcono realizowanym
w 2018 r. inwestycjom. Po

› Burmistrz po raz pierwszy przedstawił raport o stanie gminy

przedstawieniu przez burmistrza raportu odbyła się debata nad jego treścią. Głosy
jakie padały w trakcie debaty
w większości bardzo pozytywnie odnosiły się do stanu
gminy. Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Artur Nazimek
zauważył, że rok 2018 był dla
gminy historyczny, bowiem
nie było w historii gminy po
1989 r. okresu tak intensywnego w zakresie zrealizowanych
inwestycji. Zauważył również,
że zasadnicza ich część była w
głównej mierze finansowana z
udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. Przedstawione w debacie argumenty, a
przede wszystkim wynikające
z raportu fakty zyskały pozytywną ocenę radnych, którzy
udzielili burmistrzowi wotum
zaufania.
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W dalszej kolejności ocenione zostało sprawozdanie finansowe za 2018, które
podlega dodatkowo kontroli
przez Regionalną Izbę Obrachunkową sprawującą nadzór
nad gminami w zakresie prowadzenia przez nie polityki finansowej. Ocena tego organu
oraz radnych były pozytywne,
co przełożyło się na podjęcie
uchwał w sprawie przyjęcia
sprawozdania
finansowego
oraz udzielenia burmistrzowi
absolutorium.
Na zakończenie burmistrz
podziękował za okazane zaufanie i podkreślił, że to, co
udało się osiągnąć jest zasługą
pracy całego zespołu, m.in.:
pracowników urzędu i jednostek gminnych, radnych oraz
sołtysów.
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Mażoretki wystąpiły na festiwalu w Macedonii Północnej
Formacja taneczna „Fart”
działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej wzięła udział w
Międzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym „Lake Postcard” w Macedonii Północnej.
Mażoretki z Jaworzyny w długą podróż udały się wspólnie z
zaprzyjaźnionymi zespołami:
„Prima” ze Świdnicy i „Ślężanie” z Dzierżoniowa. Po
trwającej blisko dobę podróży
szczęśliwie dotarły na miejsce, gdzie w dniach od 26 do
30 czerwca br. występowały
w turystycznych miejscowościach leżących nad jeziorem Ochrydzkim: Strudze i
Ochrydzie.
Dziewczyny z „Fartu”
miały okazję zaprezentować
swoje umiejętności taneczne
na tle zespołów z takich krajów jak: Macedonia Północna,
Bułgaria, Serbia i Czarnogó-

ra, Ukraina, Chorwacja oraz
Polska. Młode jaworzynianki
zachwyciły widzów nie tylko
pięknymi strojami, ale także
świetnym wykonaniem układów tanecznych. Widowiskowe parady przyciągały liczne
grupy widzów: były wspólne zdjęcia, filmy, a nawet łzy
wzruszenia Polaków, którzy
przebywając na wakacjach
spotkali swoich rodaków.
Pobyt w Macedonii to
jednak nie tylko występy estradowe i udział w paradach.
Mażoretki miały okazję poznać niesamowitą historię rejonu Ochrydy, wpisanego na
listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Zabytkowe cerkwie, klasztor św. Nauma, starożytny teatr, średniowieczna
forteca cara Samuela to tylko
niektóre z zabytków, z którymi mogli obcować uczestnicy
wyjazdu. Po wyczerpujących
występach nie zabrakło też

› ... oraz na scenie

› Nasze Mażoretki na ulicach Ochrydy...

czasu na odpoczynek i relaks
na plaży oraz kąpiel w jeziorze Ochrydzkim. Wyjazd był
doskonałą promocją zespołu
oraz Gminy Jaworzyna Śląska.
Występy dziewcząt obejrzały
setki osób, a o udziale zespołów z Polski w festiwalu będzie można usłyszeć za kilka
dni nawet po drugiej stronie
kuli ziemskiej – w lokalnym
radiu w Chicago (USA).
Dyrekcja SOKiBP chciałaby złożyć ogromne podziękowania Panu Zdravko
Banar’owi – macedońskiemu
organizatorowi festiwalu, rodzicom i członkom rodzin
dzieci za pomoc w opiece nad
młodymi artystkami, instruktorom zespołu – Pani Annie
Trzeciak i Panu Lubomirowi
Szmidowi za pracę z dziećmi
na próbach, Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej Panu Grze-

Muzykowali po raz szesnasty
To już po raz szesnasty,
gdy pasjonaci muzyki z naszej
gminy spotykają się by zaprezentować swoje talenty muzyczne. Inicjatorem i animatorem całego przedsięwzięcia
od samego początku jest Pan
Hieronim Fabiś, emerytowany nauczyciel muzyki. Występują amatorzy i profesjonaliści, osoby starsze i młodsze.
Wszyscy, którzy kochają
muzykę. Podczas tegorocznej
edycji wystąpili: Marta Kozieł (flet poprzeczny), Miłosz
Dec (pianino), Stanisław Ho-

łubecki (keyboard), Łukasz
Szymczyk (keyboard), Patrycja Szymczyk (keyboard), Jakub Żelazny (pianino), Jakub
Kozieł (keyboard), Małgorzata Kozieł (keyboard), Natalia Błoch (śpiew), Paulina
Dobroń (śpiew), Aleksandra
Herbut (śpiew), Ewa Skąpska
(śpiew) i Artur Pojasek (śpiew
i gitara).
Serdecznie dziękujemy za
wspaniałą i niepowtarzalną
atmosferę oraz piękne występy.
› Występ Marty Kozieł
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gorzowi Grzegorzewiczowi
oraz Zarządowi ZPS „Karolina” Sp. z o. o. za przekazane
upominki dla organizatorów
festiwalu. Największe podziękowania wędrują jednak w
stronę dziewcząt z zespołu.
Dla wielu z nich był to nie
tylko pierwszy występ na imprezie tej kategorii, ale także
pierwsza zagraniczna podróż.
Mażoretki z Jaworzyny Śląskiej spisały się na przysłowiowy medal świetnie występując i promując naszą gminę
w najlepszy możliwy sposób.
Życzymy teraz mażoretkom
udanych i bezpiecznych wakacji. Jednocześnie zapraszamy chętne dzieci i młodzież
do zespołu, który próby rozpocznie od września. Więcej
szczegółów na stronie internetowej Ośrodka Kultury w
Jaworzynie Śląskiej.
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Nowa siedziba Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców 3
Przebudowa budynku przy
ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej dobiegła końca.
Większość mieszkańców pamięta, że budynek przez lata
użytkowany był przez Zakłady
Porcelany Stołowej z przeznaczeniem na wzorcownię oraz
stołówkę. W gmachu swoją
siedzibę miał również miejscowy ośrodek kultury oraz
biblioteka publiczna. Obiekt
pamięta zarówno dyskoteki,
jak i uroczyste posiedzenie
sesji rady miejskiej. Niestety,
upływ czasu coraz bardziej
dotykał budynek. Jego remont stawał się nieuchronny,
a koszty niezbędnych napraw
rosły.
Kilka lat temu pojawił się
pomysł gruntownej modernizacji i nowego przeznaczenia
budynku. Mając na względzie
jego centralną lokalizację w
mieście, zagospodarowanie go

pod kątem przeznaczenia na
cele realizacji usług publicznych, wydawało się najlepszym pomysłem.
Następnie nadszedł czas
porządkowania kwestii własnościowych oraz poszukiwania zewnętrznych środków
na sfinansowanie tego typu
inwestycji. Skutecznie udało
się pozyskać dofinansowanie
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020
na dofinansowanie projektu
„Termomodernizacji budynku
użyteczności publicznej przy
ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej”, w kwocie 1 043
924,42 zł. Roboty budowlane
poprzedziły cztery przetargi.
Ostatecznie wyłoniony został wykonawca robót, którym została firma „Potoczni
Sp. z o.o.”. Prace rozpoczęły
się wiosną minionego roku i

› Na interesantów oczekuje już Referat Gospodarki Mieszkaniowej

› Na parterze budynku załatwianych będzie większośc spraw naszych mieszkańców

trwały nieco ponad rok. Z zewnątrz w ramach prac termomodernizacyjnych budynek
zyskał nową elewację, okna
oraz dach. Remont obejmował także roboty budowlane polegające na wykonaniu
przebudowy
kondygnacji
parteru z przeznaczeniem na
nową siedzibę Urzędu Miejskiego. Zmieniło się również
najbliższe otoczenie przed
budynkiem. Wykonano również kanalizację sanitarną,
do której został przyłączony
budynek. Równocześnie, wykonane były prace dotyczące
wykonania nowych źródeł ciepła w mieszkalnych lokalach
komunalnych.
Zamysłem jest, aby w oddanej do użytku inwestycji
mieszkańcy mogli jak najwięcej spraw załatwić na parterze budynku. Dlatego też na
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samym dole będą zorganizowane te stanowiska pracy,
w ramach których kontakt z
interesantem jest najczęstszy.
Wpisuje się to w założenia
programów ogólnopolskich,
aby korzystanie z budynków
publicznych nie było utrudnione dla osób, które mają
problemy z poruszaniem się
z uwagi na wiek czy chorobę, a także np. dla osób załatwiających sprawy urzędowe z
dziećmi w wózkach.
Pierwszym referatem, który rozpoczął już pracę przy
ul. Powstańców 3, jest referat
gospodarki
mieszkaniowej,
który dotychczas miał swoją
siedzibę w pomieszczeniach
ZUK-u przy ul. Świdnickiej.
W najbliższych miesiącach
planuje się sukcesywnie przenosić kolejne referaty do nowej siedziby.
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Programy edukacyjne w szkołach
Zadaniem gminy jako organu prowadzącego szkoły
jest m.in. zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury.
Oprócz troski o budynki, sale
lekcyjne, boiska przyszkolne
na uwadze władz gminy jest
również to, aby uczniowie mogli korzystać z różnego rodzaju nowoczesnych pomocy naukowych wspierających proces
nauki. Środki na ten cel udaje
się pozyskiwać z różnego rodzaju źródeł.
Jednym z nich była dotacja przeznaczona na realizację
Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019
pn. „Aktywna tablica”. Wnioskowana kwota dofinansowania dla jednej szkoły wynosiła

maksymalnie 14 tys. złotych,
przy czym beneficjent (gmina)
zobowiązany był do pokrycia
co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem, czyli maksymalnie 3500 zł.
W ramach Programu,
wszystkie szkoły podstawowe
z naszej Gminy zostały wyposażone w interaktywne pomoce dydaktyczne do realizacji
programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
zgodnie z zapotrzebowaniem
poszczególnych szkół. Program obejmował również
przeszkolenie nauczycieli.
Efektywna edukacja! To
kolejny z projektów, który
będzie realizowany w najbliższej przyszłości. Całkowita wartość tego projektu
to aż 829 505,00 zł. Dofinan-

sowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020
i wynosi: 787 981,87 zł.
Projekt skierowany jest
do uczniów i nauczycieli 3
szkół podstawowych z Gminy Jaworzyna Śląska. Łącznie
jest on adresowany do 340
uczniów oraz 15 nauczycieli.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
a) przeprowadzenie zajęć
dodatkowych z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych w tym nauczania eksperymentalnego matematyki,
przedmiotów przyrodniczych
dla 340 uczniów;
b) przeprowadzenie zajęć
dodatkowych specjalistycz-

nych w ramach indywidualizacji pracy z uczniem wraz z
zapewnienie pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne,
c) doskonalenie zawodowe
nauczycieli w zakresie nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych metodą
eksperymentalną oraz z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w nauczaniu przedmiotów;
d) doposażenie bazy dydaktycznych 3 szkół (trzy
pracownie przedmiotów przyrodniczych i jedna matematyki) w pomoce dydaktyczne
oraz sprzęt i inne pomoce
specjalistyczne.
Realizacja projektu potrwa: od 2019-07-01 do
2021-06-30.

pomieszczeń przed robotami
wykończeniowymi. Po zakończeniu prac budowlanych
wnętrza zostaną wyposażone
w nowe meble, które znacznie
ułatwią seniorom prowadzenie ich działalności.
Przeprowadzenie remontu
odbywa się w ramach zadania
„Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie
funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji
społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul.
Wolności oraz modernizację
części ulicy Świdnickiej” finansowanego ze środków
zewnętrznych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego
2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europej-

skiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej
nr 6 „Infrastruktura spójności
społecznej”. Działania nr 6.3
„Rewitalizacja zdegradowa-

nych obszarów”. Poddziałania
6.3.4. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT
AW”.

Z myślą o seniorach
Trwają prace budowalne w
budynku przy ul. Wolności 23
w Jaworzynie Śląskiej. Budynek po jego remoncie będzie
służył naszym seniorom ze
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którzy będą
mieli tam swoją siedzibę. W
chwili obecnej wykonane zostały nowe posadzki z warstwą
hydroizolacji i docieplenia
styropianem, remont stopni
wewnętrznych stanowiących
komunikację do sanitariatów
i kotłowni, układane są płytki
podłogowe. Wykonano również część prac przy sufitach
oraz orurowanie instalacji c.o.
Ponadto do budynku zostało
poprowadzone przyłącze gazu
wraz z montażem skrzynki
gazowej na elewacji budynku. Obecnie trwa suszenie

› W lokalu rozpoczęło się układanie płytek podłogowych
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W gminie wybory do Parlamentu Europejskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość
W ostatnią niedzielę maja
przeprowadzone zostały wybory do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy naszej
gminy głosowali w siedmiu
obwodach. W kilku przypadkach udało się zmienić lokalizację lokali wyborczych na
bardziej dostępne dla osób
mających trudności z poru-

szaniem się i pokonywaniem
schodów. Lokale wyborcze,
które dotychczas mieściły się
w budynku szkoły przy ul.
Jana Pawła II, zostały przeniesione do nowego przestronnego obiektu sali sportowej. Natomiast lokal organizowany w
starym budynku szkoły przy
ul. Mickiewicza został prze-

niesiony do znajdującej się naprzeciwko sali gimnastycznej.
Wprowadzone zmiany zostały
odebrane pozytywnie przez
głosujących. Mają one trwały
charakter, tak więc w jesiennych wyborach do Sejmu i
Senatu również mieszkańcy
głosować będą w tych samych
miejscach, w których głoso-

Liczba głosów
w gminie

Procent głosów
w gminie

Procent głosów
w skali kraju

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1418

46,43

45,38

KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL
SLD .N ZIELONI

1017

33,30

38,47

WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

212

6,94

6,06

KONFEDERACJA KORWIN BRAUN
LIROY NARODOWCY

189

6,19

4,55

KUKIZ’15

157

5,14

3,69

61

2,0

1,24

Komitet wyborczy

LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM,
UNIA PRACY, RSS

wali w majowych wyborach.
Jeśli natomiast chodzi o
same wyniki wyborów, to w
naszej gminie były one bardzo
zbliżone do tych, jakie miały
miejsce w skali całego kraju.
Poszczególne komitety wyborcze uzyskały następujące
wyniki:

Od średniej ogólnopolskiej odbiegała natomiast frekwencja wyborcza. W ujęciu
ogólnopolskim wyniosła ona
45,68% natomiast w gminie
głosowały 3 054 osoby spośród 8 245 osób uprawnionych do głosowania, co stanowiło 37,04%. Kolejne wybory,
tym razem do Sejmu i Senatu,
już jesienią.

Zgłoś zagrożenie
Poczucie bezpieczeństwa
należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma
decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności.
W celu jego zwiększania, kilka
lat temu Policja wprowadziła rozwiązanie umożliwiające
zgłaszanie za pośrednictwem
internetu zagrożeń, z którym
mamy styczność. Aplikacja
krajowej mapy zagrożeń z

punktu widzenia obywateli ma
na celu umożliwienie przekazywania informacji Policji o
zauważonych czy uciążliwych
zdarzeniach rzutujących na
nasze bezpieczeństwo. Żeby
zgłosić zagrożenie wystarczy
wejść na stronę internetową
policji www.policja.pl. Ważnym jest, że ta forma zgłoszeń
powinna dotyczyć informacji,
które nie muszą wiązać się z

natychmiastową
interwencją policjantów. W tego typu
przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych
112 i 997. Nasze zgłoszenie
wywoła odpowiednią reakcję
Policji. Przykładowo zgłaszane problemy mogą dotyczyć
np.: spożywania alkoholu w
miejscach niedozwolonych,
niszczenia zieleni, żebractwa,
nielegalnego pozbywania się

śmieci, nielegalnych rajdów
samochodowych lub niewłaściwie oznakowanych miejsc
w ruchu drogowym. Każde
naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji, która nie zawsze
musi się wiązać z karaniem a
przede wszystkim będzie służyć wprowadzaniu działań zapobiegawczych i naprawczych
na przyszłość.

Komunikat dot. realizacji projektów polegających na wymianie wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
W związku z planowaną
realizacją projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” na terenie
Gminy Jaworzyna Śląska,
osoby które zamierzają złożyć
wniosek o przyznanie grantu,
rozpoczęły lub planują rozpocząć wymianę/modernizację
źródła ciepła, w szczególności
przed ogłoszeniem konkursu,
w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
kryteriów wyboru wniosków
oraz kluczowych elementów,

które Wnioskodawca musi
spełnić aby otrzymać grant,
proszone są o kontakt telefoniczny z Urzędem Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej, dzwoniąc pod nr: 74 85 88 230
wew. 30 lub 24.
Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, osoby które
chciałyby pozyskać dofinansowanie, muszą wykonać audyt energetyczny.
- dla inwestycji rozpoczętych w okresie od 01.01.2016
r. do dnia 07.11.2018 r. – należy wykonać pełen audyt,
- dla inwestycji rozpoczętych w okresie od 07.11.2018

r. do dnia ogłoszenia listy audytorów wskazanych przez
Gminę Jaworzyna Śląska (po
ogłoszeniu naboru wniosków
na stronie internetowej www.
jaworzyna.net) – należy wykonać pełen audyt lub audyt
uproszczony, zgodnie z informacją zamieszczoną na
stronie internetowej www.jaworzyna.net – zakładka Fundusze zewnętrzne/Projekty,
- dla inwestycji rozpoczętych w okresie od dnia
ogłoszenia listy audytorów –
należy wykonać audyt uproszczony przez osobę z listy audytorów wskazanych przez

Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 69 (2019 r.)

Gminę Jaworzyna Śląska.
Ważne jest to, aby wykonawca audytu i robót budowlanych oraz osoby, od których
będą dokonywane zakupy nie
był z Państwem powiązany,
np. żeby to nie była osoba z
rodziny.
W celu uzyskania bieżących informacji na temat naboru wniosków grantowych
należy śledzić stronę internetową www.jaworzyna.net –
zakładka Fundusze zewnętrzne/Projekty.
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Dni Jaworzyny Śląskiej 2019
Kolejne Dni Jaworzyny
Śląskiej za nami. Jak, co roku,
święto gminy i jej mieszkańców odbyło się w czerwcowy
weekend i tradycyjnie przy
dobrej pogodzie. Świętowanie
rozpoczęło się w piątek wieczorem. Na scenie wystąpiło
kilka zespołów wykonujących
znane i lubiane utwory, gwarantujące licznie przybyłym
mieszkańcom i gościom dobrą
zabawę. Gwiazdą wieczoru
był znany zespół disco-polo
MIG. Pierwszy dzień naszego święta zakończył się
potańcówką. Oprócz występów artystów organizatorzy
przygotowali z myślą o najmłodszych liczne atrakcje w

ramach wesołego miasteczka
z karuzelami i dmuchańcami.
Nie zabrakło również dobrze
zaopatrzonych stosik gastronomicznych.
Drugi dzień imprezy rozpoczął Rodzinny Rajd Rowerowy, który po raz pierwszy
wzbogacił program obchodów
gminnego święta. Pomimo
nie najlepszej pogody w rekreacyjnym przejeździe do
Nowic wzięło udział ponad
65 uczestników, w tym spora
grupa dzieci wraz z rodzicami.
Rajd udało się zorganizować
dzięki staraniom Miejskiego
Klubu Sportowego „Karolina”, Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jaworzyna Śląska,

Parafii św. Józefa Oblubieńca
w Jaworzynie Śląskiej oraz
Urzędu Miejskiego i Samorządowego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej, a także sponsorom, którymi byli:
ZPS „Karolina”, Restauracja „Magnolia-Rast”, JAKO,
RAAMAR, „Zebra” oraz Pan
Patryk Krzeczowski, którym
organizatorzy składają serdeczne podziękowania. W
dalszej części dnia, centrum
wydarzeń znowu miało miejsce na miejskim stadionie.
Przy zdecydowanie lepszej
pogodzie, prym na scenie
wiedli miejscowi artyści. Swoje zdolności zaprezentowali
laureaci Gminnego Festiwa-
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lu Piosenki Rozbrykanej, a
także zespół mażoretkowy
„Fart” oraz „Jaworzynianie”. O
atrakcje dla dzieci i młodzieży
zadbali wolontariusze z Klubu Młodzieżowego, którzy
przygotowali i przeprowadzili
liczne gry, zabawy i konkursy.
Wieczorem na scenie wystąpił m.in. Steffano Terrazzino
oraz zespół coverowy Babylon
Boney M. Podobnie, jak dnia
poprzedniego, na zakończenie
odbyła się zabawa taneczna.
Tegoroczne Dni Jaworzyny Śląskiej z pewnością należy
uznać za udane, przebiegające
w kulturalnej i bezpiecznej atmosferze. Następne już za rok.
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Zmiany w programie Rodzina 500+
W związku ze zmianami
od 1 lipca 2019 r. świadczenie
wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do
18 roku życia, bez względu na
wysokość dochodów w rodzinie.
Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego w okresie od
1 lipca 2019 r. do 30 września
2019 r. gwarantuje przyznanie
ww. świadczenia od 1 lipca
2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego nie
zostało przyznane wcześniej.
W przypadku rodziców,
którzy mają obecnie przyznane świadczenie do 30 września 2019 r., wnioski również
należy złożyć w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego na okres
świadczeniowy
2019/2021
oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY
START” będą przyjmowane
od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w
przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od
dnia 1 lipca 2019 r.
Formularze
wniosków
dostępne będą w Dziale
Świadczeń Wychowawczych
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaworzynie Śląskiej przy ul.
1 Maja 7 (parter).
Ponadto informujemy, że
Dział Świadczeń Wychowawczych od dnia 1 lipca 2019 r.
będzie przyjmował interesantów w dniach:
poniedziałek, wtorek – w
godzinach od 8:00 do 12:00
środa – nieczynne
czwartek, piątek – w godzinach od 12:00 do 15:00.
Jeżeli osoba ubiegająca się
o świadczenie wychowawcze
złoży wniosek wraz z dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia
2019 r., ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego
oraz wypłata przysługującego
świadczenia wychowawczego
(z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019 r.) następuje do

dnia 31 października 2019 r.,
- w okresie od 1 września 2019 r. do 30 września
2019 r., ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego
oraz wypłata przysługującego
świadczenia wychowawczego
(z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019 r.) następuje do
dnia 30 listopada 2019 r.,
- w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31
października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata
przysługującego świadczenia
wychowawczego
następuje
do dnia 31 grudnia 2019 r.
(świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca złożenia
wniosku, tj. od października
2019 r.),
- w okresie
od dnia 1 listopada 2019 r. do
dnia 30 listopada 2019 r.,
ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego
oraz wypłata
przysługującego świadczenia
wychowawczego następuje do dnia 31
stycznia 2020
r. (świadczenie zostanie
wypłacone od
miesiąca złożenia wniosku,
tj. od listopada
2019 r.)
- w okresie do dnia 1
grudnia 2019
r. do dnia 31
grudnia 2019
r.,
ustalenie prawa do
świadczenia
wychowawczego
oraz
wypłata przysługującego
świadczenia
wychowawczego następuje do dnia

29 lutego 2020 r. (świadczenie
zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, tj. od
grudnia 2019 r.).
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia
„DOBRY START” są przyjmowane do 30 listopada 2019
r.
Świadczenie
„DOBRY
START” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez
dziecko/osobę uczącą się 20
roku życia, lub 24 roku życia
jeżeli dziecko/osoba ucząca
się legitymuje się orzeczeniem
o niepełnosprawności.
Uwaga!
Świadczenie
„DOBRY START” nie przysługuje studentom, przedszkolakom oraz uczniom ze-
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rówek!
Gdy złożenie wniosku o
ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START” wraz z
dokumentami nastąpi w lipcu
lub sierpniu 2019 r. ustalenie
prawa do świadczenia „DOBRY START” oraz wypłata
przysługującego świadczenia
następuje nie później niż do
30 września 2019 r.
Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
„DOBRY START” wraz z
dokumentami od miesiąca
września 2019 r. do miesiąca listopada 2019 r. skutkuje ustaleniem prawa do ww.
świadczenia oraz jego wypłatą
w terminie 2 miesięcy, licząc
od dnia złożenia wniosku.
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Dobiega końca inwestycja na stacji kolejowej
Powoli dobiegają końca
prace wykonywane na stacji
kolejowej. Wykonawca realizuje inwestycję zgodnie z harmonogramem. W ostatnich
tygodniach wykonane zostały
prace związane z wykończeniem nawierzchni peronowej,
wiaty drewnianej oraz małej
architektury (ławki, kosze,
gabloty) na peronie nr 2 oraz
prace związane z torem nr 4 i
6. Dzięki czemu od początku
czerwca pasażerowie mogą
już korzystać z peronu nr 2.
W najbliższym czasie będą
wykonywane prace związane
z montażem nagłośnienia na
peronie oraz instalacją sieci kablowej do monitoringu.
Będą również zamontowane
kolce przeciw ptakom.
Na ukończeniu są również prace związane z budową przejścia pod torami
(łącznika). W maju i czerwcu
wykonano ok. 90% prac żelbe-

towych i pozostała tylko niewielka cześć stropu pod torem
nr 1 i 7, gdzie tymczasowo zamontowano konstrukcje stalowe, które umożliwiają przejazdy pociągów podczas prac.
Z uwagi na specyfikę wykonywania robót przy jednoczesnym stały ruchu kolejowym
prace przebiegały w kilku
fazach. Najpierw wykonano
wykop pod przejście dla pieszych i rozbiórkę ściany starego przejścia w celu połączenia.
Kolejno przeprowadzono prace żelbetowe płyt dennych i
ścian przejścia dla pieszych w
części pod torami. Wykonano
również izolację i zabezpieczenie segmentów tunelu obciążonej, wreszcie odtworzono
nawierzchnię torów i rozjazdów nad przejściem.
W najbliższych dniach
firma INTOP przystąpi do
ostatniego etapu prac. Nastąpi demontaż zamontowanych

› Prace przy montażu wiaty

konstrukcji stalowych i zamknięcie torów nr 1 i 7, aby
dokończyć prace żelbetowe
przejścia.

dla pieszych. Również zakończone będą prace związane z kanalizacją deszczową i
przepompownią. Wykonaw-

› Drugi peron już gotowy

W lipcu planuje się wykonać okładzinę ścian z płytek klinkierowych w tunelu i
posadzkę z płyt granitowych.
Na początku tego miesiąca
powinna również pojawić się
konstrukcja drewniana nad
pochylnią nowego przejścia

› Prace przy tunelu również powoli dobiegają końca

ca przystąpi również do prac
związanych z ogrodzeniem
terenu kolejowego. Zamontowane zostaną panele ogrodzeniowe.
Świtało w tunelu - nie tylko w przenośni – jest już coraz
bardziej widoczne.

Remont drogi Bolesławice - Nowice – Piotrowice Świdnickie
Trwa
długooczekiwany
remont drogi powiatowej nr
2936D na odcinku Bolesławice - Nowice – Piotrowice Świdnickie. Remont jest
możliwy dzięki uzyskanemu
wsparciu na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych, bowiem
droga ta kilkukrotnie została
uszkodzona przez nawałnice
przechodzące nad nią. Kosztorys przewidywał, że zadanie
uda się zrealizować za blisko
3,5 mln zł, jednak w wyniku
przetargu udało się osiągnąć
znacznie korzystniejszą cenę.
Przetarg wygrało konsorcjum
firm PUPiH „COM-D” Sp. z
o.o. z Jawora jako Lider wraz z

Jeleniogórskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp.

z o.o. z Jeleniej Góry proponując cenę 2.624.998,69 zł. W

› Z drogi usunięto już starą nawierzchnię
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 69 (2019 r.)

chwili obecnej prace przebiegają zgodnie z planem.
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Rozpoczął się remont posterunku Policji
Ruszył długo oczekiwany
remont posterunku Policji. Po
kilku podejściach architektoniczna perełka Jaworzyny
Śląskiej ma szansę odzyskać
należny jej blask. Na terenie
obiektu pracuje już ekipa budowalna. Budynek przejdzie
zewnętrzną
metamorfozę
poprzez termomodernizację
oraz zostanie wyremontowany
wewnątrz. Na czas remontu
posterunek Policji został przeniesiony, do budynku dawnego Zespołu Szkół Kolejowych,
obecnie siedziby Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
i mieści się w nim na pierwszym piętrze.

Zadanie realizowane jest
przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu pod
nazwą „Termomodernizacja
Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej w ramach projektu „Policja też może być
EKO” – wzrost efektywności
energetycznej w obiektach
policji dolnośląskiej – Bolków,
Strzegom, Jaworzyna Śląska.”,
a dofinansowanie pochodzi ze
środków Funduszu Spójności
w ramach projektu Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020. Wykonawcą prac
została firma Budmax Alek-

› W budynku posterunku rozpoczęto prace

sander i Roland Banaś Sp. z
o.o., Sp. komandytowa z Boguszowa-Gorc.
Planowane zakończenie
zadania to rok 2020, natomiast wartość inwestycji to
kwota 2,6 mln zł. Sam projekt budowlany był dofinan-

sowywany w części z budżetu
Gminy Jaworzyna Śląska. Po
zakończeniu prac burmistrz
zadeklarował, że gmina zadba
o należyte oświetlenie obiektu z zewnątrz, tak by w pełni
wyeksponować jego walory
architektoniczne.

z izolacją przeciwwilgociową. Trwają prace związane ze
wznoszeniem ścian zewnętrznych oraz słupów nośnych
(prace murowe). Budynek
będzie posiadał docelowo pomieszczenia szatni dla dwóch
drużyn wraz z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenie
dla sędziów i magazyn.
Piłkarze Gromu Witków
oraz drużyny gości i sędziowie
przyjeżdżający do Witkowa
będą mogli skorzystać z no-

wego obiektu już w nadchodzącej rundzie rozgrywkowej.
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.

Budowa szatni piłkarskiej w Witkowie
Trwają prace budowlane
szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Witkowie.
Nowy obiekt będzie jednokondygnacyjny i będzie miał
powierzchnię 175,71 m2, a
powierzchnia użytkowa będzie wynosić 138,1m2. Bu-

dynek przykryty zostanie
dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej.
Obecnie
zrealizowano
roboty dotyczące rozbiórki
starego budynku szatni oraz
wykonano fundamenty obiektu, ściany fundamentowe wraz

› Szatnia Gromu Witków nabiera kształtów

Odznaczenie dla dra Piotra Gerbera
26 czerwca w Konsulacie Generalnym Niemiec we
Wrocławiu odbyła się uroczystość z jaworzyńskim akcentem. Konsul Generalny Hans
Jörg Neumann w imieniu prezydenta Republiki Federalnej Niemiec odznaczył Pana
dr Piotra Gerbera Krzyżem
Zasługi na Wstędze Orderu
Zasługi Republiki Federalnej
Niemiec.
Docenione zostało zaangażowanie dra Piotra Gerbera, z zawodu architekta,
dla zachowania dziedzictwa
kulturowego Śląska oraz dzia-

łalność Fundacji Ochrony
Dziedzictwa Przemysłowego
Śląska, której jest fundatorem.
Fundacja w tej chwili zatroszczyła się o 6 obiektów przemysłowych na Śląsku: Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
w Jaworzynie Śląskiej, Młyn
Hilberta w Dzierżoniowie i
Lokomotywownię w Dzierżoniowie, Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach
Świdnickich, Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach
oraz Walcownię w Katowicach.
Gminę Jaworzyna Śląska,

› Doktor Piotr Gerber odebrał odznaczenie od Konsula Generalnego Niemiec

w tej miłej uroczystości reprezentował Przewodniczą-
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cy Rady Miejskiej Pan Artur
Nazimek.
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Miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze
Za nami kolejne zawody
sportowo-pożarnicze. Gospodarzem tegorocznych zmagań
byli strażacy i społeczność wsi
Bolesławice. Zmagania poprzedziło wiele dni przygotowań i treningów, bo w rywalizacji, jak pokazały ubiegłe lata,
liczą się szczegóły i sekundy.
Zawody otworzył Burmistrz
Grzegorz
Grzegorzewicz,
a rywalizację poprzedziła
chwila ciszy poświęcona pa-

mięci druhów, którzy odeszli
w minionym czasie. Do zawodów przystąpiły wszystkie
jednostki działające w gminie
i już tradycyjnie strażacy z
ZSP ZEBRA. Zmagania były
naprawdę wyrównane, ale co
warto podkreślić strażacy rywalizowali z poszanowaniem
zasady fair play. Napawa optymizmem, że co roku w zawodach biorą udział drużyny
młodzieżowe, a także do służ-

by w jednostkach przychodzą
dziewczęta.
Rywalizacji
strażaków
przypatrywało się wielu kibiców i osób zainteresowanych,
a w śród nich m.in. Pani Poseł
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska oraz wicewojewoda Pan
Kamil Zieliński, który brał
udział w dekoracji na zakończenie zawodów.
Zawody uznać można za
bardzo udane, za co podzię-
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kowania należą się m.in. Zarządowi Miejsko-Gminnemu
OSP, Komisji Sędziowskiej,
mieszkańcom Bolesławic, w
tym sołtysowi, radzie sołeckiej kołu gospodyń wiejskich,
radnemu, jednostce OSP Bolesławice oraz prowadzącemu
zawody Panu M. Werneckiemu.
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Nowy wóz strażacki dla OSP Nowice i sprzęt dla OSP Pastuchów
Jednostka
Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nowicach
otrzyma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednostka z Nowic włączona jest do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakres jej
działania obejmuje udział w
akacjach ratowniczo-gaśniczych, nie tylko na terenie
gminy. Dojazd do miejsca
zdarzeń bardzo często obywa
się również drogami leśnymi
i polnymi. Bardzo istotne, dla
funkcjonowania jednostki jest
jej bezpośrednia lokalizacja
przy drodze nr 3396D stanowiącej dojazd do autostrady
A4. Tym samym jednostka
OSP odgrywa bardzo istotną
rolę w zapewnieniu szeroko
rozumianego bezpieczeństwa
publicznego, ze szczególnym
uwzględnieniem pomocy przy
zdarzeniach drogowych.
Aby zwiększyć efektywność jej udziału w akcjach
ratunkowo-gaśniczych OSP
w Nowicach konieczny jest
zakup nowoczesnego śred-

niego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem
napędowym 4x4. Zakup samochodu o szacowanej wartości 760 tys. zł sfinansowany zostanie z kilku źródeł tj.
budżetu Województwa Dolnośląskiego - 100 tys. zł ze
środków w ramach konkursu
„Poprawa bezpieczeństwa w
Województwie Dolnośląskim
w roku 2019”, 330 tys. zł z
Narodowego/Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
180 tys. zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
oraz 50 tys. zł od Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Udział środków
gminy to zaledwie 100 tys. zł.
Auto powinno zaparkować w garażu OSP Nowice w
tym roku. Dotychczas używany przez jednostkę wóz, marki Volvo trafi natomiast do

› Promesę z rąk Wojewody Dolnośląskiego odebrał Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz wraz
z Prezesem OSP Nowice Józefem Kogutem

strażaków z OSP Pasieczna,
którzy wraz z radną poprzedniej kadencji Panią Elżbietą
Milańczyk od kilku lat czynią
starania o uzyskanie samochodu z prawdziwego zdarzenia,
odpowiadającego potrzebom
tej rozwijającej się jednostki.
Na wsparcie ze środków
Województwa Dolnośląskiego, w wysokości blisko 13
tys. zł w ramach konkursu
„Poprawa bezpieczeństwa w
Województwie Dolnośląskim
w roku 2019” liczyć może
również OSP Pastuchów.
Uzyskane środki mają być
przeznaczone na doposażenie
jednostki w sprzęt ratownictwa drogowego.
Starania gminy o uzyskanie w/w dotacji spotkały się z
dużą życzliwością Pana Marszałka Województwa Marcina
Gwoździa oraz radnych wojewódzkich z naszego terenu
Pani Eweliny Szydłowskiej i
Pana Grzegorza Macko, za co
serdecznie dziękujemy.

Podziękowania dla doktora Józefa Lewandowskiego
Na zasłużoną emeryturę
przeszedł doktor Józef Lewandowski. Jako lekarz pracę
na rzecz pacjentów z naszej
gminy rozpoczął 1 lutego
1975 r., natomiast od 1 stycznia 1997 r. kierował Przychodnią, jako jej dyrektor. W ponad
dwudziestoletnim okresie kierowania placówką doktor J.
Lewandowski nie zaniechał
wykonywania zawodu lekarza.
W blisko czterdziestopięcioletnim okresie pracy na rzecz
naszych mieszkańców, liczba
tych, którym udzielił pomocy, jest w zasadzie niemożliwa do oszacowania. Podczas
okolicznościowego spotkania
w Urzędzie Miejskim podziękowania za wieloletnią pracę
na rzecz mieszkańców gminy,
w imieniu licznych pacjentów, jak i własnym złożyli dr J.
Lewandowskiemu burmistrz
G. Grzegorzewicz i zastępca
burmistrza M. Zawisza. W
jego trackie burmistrz dzięko-

wał doktorowi J. Lewandowskiemu w szczególności za to,
że wykonując zawód lekarza
nie odsyłał pacjentów „z kwit-

kiem”, a Ci mogli liczyć na
Jego poradę. Burmistrz słowa
wdzięczności wyraził również
za czas współpracy przy ostat-

› Burmistrz i Zastępca podziekowali doktorowi J. Lewandowskiemu za wieloletnią pracę
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niej gruntownej termomodernizacji placówki, którą udało
się przeprowadzić w 2018 r.

16

Sport

Grzegorz Borowy mistrzem Europy!
26 czerwca nadeszły wspaniałe wieści z Burghausen, niewielkiego miasta w Bawarii.
To właśnie tam odbywały się
tegoroczne rozgrywki finałowe 2019 UEFA Regions’ Cup.
Reprezentacja Dolnego Śląska z kapitanem Grzegorzem
Borowy zdobyła tytuł mistrza
Europy amatorów reprezentujących regiony naszego kontynentu. Turniej był rozgrywany
w dniach od 18 do 26 czerwca w Niemczech, w Bawarii.

Polskę reprezentował Dolny
Śląsk. Kapitanem i jednym z
filarów drużyny był Grzegorz
Borowy – wychowanek MKS-u Karolina, bardzo dobrze
znany jaworzyńskim kibicom
piłki nożnej. Grzegorz obecnie jest zawodnikiem Lechii
Dzierżoniów.
W turnieju Dolny Śląsk
wygrał 1:0 z Regionem Południowym Federacji Rosyjskiej,
następnie zremisował 1:1 z
hiszpańskim regionem Kasty-

lia i León i 2:2 z czeskim regionem Hradec Králové. Wyniki te pozwoliły na awans do
finału, w którym Dolny Śląsk
zmierzył się z gospodarzami
z Bawarii. Mecz finałowy zakończył się zwycięstwem dolnoślązaków 3:2 i po ostatnim
gwizdku sędziego Grzegorz
Borowy uniósł puchar.
Serdecznie
gratulujemy
całej drużynie, a szczególnie
Grzegorzowi.

› Kapitan Dolnego Śląska Grzegorz Borowy

Sezon 2018/2019 – podsumowanie
Piłkarze zakończyli zmagania na ligowych boiskach.
Pora więc na krótkie podsumowanie minionego sezonu.
Najkrócej, patrząc na ligową
tabelę, można go podsumować, że był to sezon średni,
bowiem nasze drużyny występujące w klasie okręgowej
zajęły miejsca w środkowej
części tabeli.
Najwyżej w tabeli, na
ósmym miejscu uplasowała
się drużyna MKS-u Karolina.
Na uwagę zasługuje postawa
zespołu w rundzie wiosennej,
w której MKS-owi udało się

zdobyć aż 27 punktów spośród wszystkich 39, z którymi
zakończył sezon. Tuż za piłkarzami z Jaworzyny Śląskiej
sezon zakończyli zawodnicy
z Wenus Nowice, zdobywając
36 punktów. Z takim samym
dorobkiem punktowym, na
kolejnym miejscu w tabeli na
koniec rozgrywek okręgówki
znalazł się trzeci z naszych
reprezentantów – Grom Witków.
W klasie A naszą gminę
reprezentował Darbor Bolesławice. Podobnie jak MKS
Karolina, zdecydowanie ko-

rzystniej bolesławiczanie prezentowali się w rundzie wiosennej, w której powiększyli
swój dorobek z jesieni aż o 36
punktów, co pozwoliło z 50
punktami na zajęcie szóstego
miejsca w tabeli.
Na najniższym poziomie
rozgrywek grali piłkarze Sparty Przełom Pastuchów, którzy
postawili sobie za cel reaktywację drużyny. Jak to często
bywa los beniaminków nie
jest łatwy. Szczególnie wtedy,
gdy nawet mecze „u siebie”
rozgrywa się poza swoją miejscowością, jak miało to miej-

sce w przypadku drużyny z
Pastuchowa, która korzystała
z gościnności Piotrowic. Dorobkiem Sparty Przełomu Pastuchów w debiutanckim sezonie było 7 punktów, i z tym
dorobkiem drużyna zamknęła
tabelę B-klasy. W innej grupie na tym samym poziomie
rozgrywkowym rywalizowały
pozostałe dwie drużny z naszej gminy - LKS Piotrowice
oraz Tęcza Bolesławice, które
sezon zakończyły odpowiednio na dziewiąty i dwunastym
miejscu.

wspaniałe ciasta. Wspomnienia czynione przez mistrzów
minionych lat oraz plany na

przyszłość snute przez ich następców, trwały do wieczora.

Mistrzowie i ich następcy w Nowicach
6 lipca Nowice gościły mistrzów polskiego kolarstwa, a
wszystko za sprawą VI edycji
wyścigu w kolarstwie szosowym pod hasłem „Szukamy
następców Olimpijczyka Tadeusza Mytnika”. Impreza
trwale wpisała się do kolarskiego kalendarza imprez i
wspaniale promuje nie tylko
Nowice, ale i całą gminę oraz
kolarstwo, z którego słynie
MKS „Karolina”. Do Nowic po raz szósty przyjechali
reprezentanci wielu klubów
z terenu Dolnego Śląska i
nie tylko, a także amatorzy
– miłośnicy tego pięknego
sportu. Nie zabrakło również
głównego bohatera Tadeusza
Mytnika - wychowanka MKS
„Karolina”, medalisty olimpij-

skiego z Montrealu, trzykrotnego medalisty mistrzostw
świata, wielokrotnego mistrza Polski i zwycięzcy Tur
de Pologne, który jak zwykle
zachwycił wszystkich wspomnieniami ze sportowego
życia. Ściganie przebiegało w
wielu kategoriach i sportowej
atmosferze. Wyścig niebyłby
możliwy, gdyby nie zaangażowanie społeczności Nowic,
klubu MKS „Karolina”, strażaków z gminy, sponsorów i
wielu innych osób i instytucji.
Tradycyjnie po wyścigu, podsumowanie i dekoracja uczestników odbyły się na terenie
„Koziarni”. W scenerii przyrody, wyśmienicie smakowały
przygotowane przez miejscowe gospodynie potrawy oraz

› Następcy Taduesza Mytnika przed startem
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