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Dożynki 2019

7 września na Stadionie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej odbyły się tegoroczne Dożynki. Oprócz strony gastronomicznej, dożynki to
także czas zabawy i występów artystycznych. Szczegóły na stronie 8.

W TYM WYDANIU ROZMAITOŚĆI
ROZMAITOŚCI JAWORZYŃSKICH

Relacja z X wyprawy na Kresy w
ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal
od zapomnienia” na stronach 5-6.

6 września odebraliśmy promesę
na remonty dróg. Więcej na stronie 9.

13 października zapraszamy Państwa na wybory do Sejmu i Senatu.
Szczegóły na stronie 11.
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Z życia gminy

Złoto-diamentowe jubileusze
Osiem małżeństw z terenu gminy Jaworzyna Śląska
świętowało Złote i Diamentowe Gody, czyli okrągły
jubileusz
pięćdziesięciolecia oraz sześćdziesięciolecia
pożycia małżeńskiego. Byli
to Państwo Bożena i Hieronim Fabiś, Zenona i Władysław Heród, Klementyna i
Stanisław Kruk, Kazimiera i
Czesław Krzaczek, Michalina i Czesław Lasak, Halina i
Zbigniew Papierz, Stanisława
i Marian Pusz oraz Krystyna
i Aleksander Sadowscy. Z tej
okazji w Restauracji Magnolia Rast w Jaworzynie Śląskiej
odbyło się uroczyste spotkanie
z jubilatami. Jego głównym
punktem było odznaczenie
Jubilatów medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu
głowy państwa dokonał tego

Wicewojewoda Dolnośląski
Jarosław Kresa. Także władze
gminy pamiętały o naszych
jubilatach. Burmistrz gminy Grzegorz Grzegorzewicz

wraz z zastępcą Markiem
Zawiszą oraz przewodniczący rady miejskiej wręczyli
odznaczenia, pamiątkowe dyplomy, upominki oraz kwiaty.

Nie zabrakło również ciasta
oraz symbolicznego toastu.
Dodatkowo uroczystość swoją
muzyką umilił Pan Stanisław
Nowak.

› Jubilaci z burmistrzem i zastępcą burmistrza

Odszedł ks. kanonik Janusz Stokłosa
W dniu 9 września 2019
r. odszedł do wieczności ks.
Janusz Stokłosa, wieloletni
proboszcz parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca w Jaworzynie Śląskiej. Choroba niestety
okazała się niemożliwa do pokonania.
Ksiądz Janusz Stokłosa
urodził się 4 lutego 1955 roku
w Świdnicy, do czasu ukończenia szkoły podstawowej
mieszkał w Żarowie. 23 maja
1981 r. we Wrocławiu przyjął święcenia kapłańskie z rąk
abpa Henryka Gulbinowicza.

Jako wikariusz pracował w
Szewcach, w Nowogrodźcu
i w Jaworzynie Śląskiej. Do
pracy jako wikariusz został
skierowany do naszego miasta
dwukrotnie, pierwszy raz w
latach 1988-1993, a następnie
w latach 1996-1997. Był również administratorem parafii
pw. św. Marii Magdaleny w
Bogatyni. W 1997 roku został
proboszczem jaworzyńskiej
parafii i kierował nią do końca. W diecezji pełnił również
funkcję Rejonowego Duszpasterza Pracowników Kolei
› Kondukt pogrzebowy przeszedł ulicami miasta

› Tłumy pożegnały zmarłego na jaworzyńskim cmentarzu

Państwowych i wicedziekana Dekanatu Żarów. Ksiądz
kanonik Janusz Stokłosa był
osobą oddaną nie tylko Bogu
i Kościołowi, ale wielokrotnie dał się poznać jako osoba
troszcząca się o los gminy i jej
mieszkańców.
Blisko trzy dekady posługi
na rzecz parafii i parafian z Jaworzyny Śląskiej ale i Pasiecznej sprawiły, że ksiądz Janusz
czuł się szczególnie mocno
związany z Jaworzyną Śląską,
która stała się jego domem.
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Miało to wyraz również w
ostatniej woli zmarłego, który chciał spocząć właśnie na
jaworzyńskiej nekropolii. Tak
też się stało.
Pogrzeb odbył się 12 września. Ceremonii pogrzebowej
przewodniczył bp Ignacy Dec.
Swojego kolegę przybyło pożegnać blisko 80 kapłanów.
W ostatniej drodze, swojemu
proboszczowi towarzyszyły
również setki parafian.

3

Z życia gminy
Projekt Plaża
Wakacje to czas podróży i poszukiwania ciekawych
miejsc, które warto zobaczyć.
„Projekt Plaża” realizowany
przez telewizję TVN miał
na celu pokazanie zarówno
widzom stacji, jak i odpoczywającym nad Bałtykiem turystom uroki innych miejsc
w Polsce, do których warto
zawitać. W ten sposób, podczas minionych wakacji, promowane było Województwo
Dolnośląskie, za co odpowiadał Urząd Marszałkowski. Pokazane zostały liczne
atrakcje i walory naszego regionu. Nasza gmina została
zaproszona do przedstawienia
swoich atutów dwukrotnie.
Najpierw, w dniach 26-28
lipca w Darłówku. W samym
centrum polskiego wybrzeża
wraz z nami prezentowała się
Kopalnia w Złotym Stoku. Z
naszej strony o przedstawienie
turystom Jaworzyny Śląskiej

postarały się Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina”,
Muzeum Kolejnictwa oraz
Fundacja Spichlerz Kultury.
Drugi raz o tym co w gminie
Jaworzyna Śląska jest ciekawe
mogli przekonać się wczasowicze wypoczywający w Łebie
i widzowie, oglądający relacje
w dniach 16-18 sierpnia. Tam
atrakcje województwa dolno-

śląskiego oprócz nas prezentowała gmina Karpacz oraz
wrocławskie Kolejkowo. Tym
razem zamiast Muzeum Kolejnictwa pokazaliśmy silne
tradycje kolarskie, o co zadbali
kolarze z MKS-u Karolina.
Atrakcje
przygotowane
przez gminę i naszych partnerów, zarówno w Darłówku,
jak i w Łebie, cieszyły się bar-

› Stoisko gminy licznie odwiedzali turyści

dzo dużym zainteresowaniem.
Najmłodsi turyści uczestniczyli w warsztatach: zdobienia porcelanowych kubków,
składania modeli pociągów,
czy tworzenia lawendowych
obrazków.
Goszczący nad Morzem
Bałtyckim chętnie układali
puzzle z grafikami charakterystycznymi dla naszej gminy. Rozleniwieni plażowicze
mogli poćwiczyć jeżdżąc na
stacjonarnych rowerach treningowych.
Poza zabawą plażowicze
mogli również uzyskać informacje o gminie, naszych
walorach turystycznych, znajdujących się u nas ciekawych
obiektach, miejscach oraz odbywających się wydarzeniach.
Mamy nadzieję, że za kolejny kierunek swoich podróży
obiorą Dolny Śląsk i gminę
Jaworzyna Śląska.

Szkolny rok się zaczął więc idę do szkoły
Po ponad dwóch miesiącach wakacji szkolny dzwonek
znowu rozbrzmiał i przywitał
uczniów i nauczycieli, którzy
powrócili do szkoły. Zadowoleni i wypoczęci spotkali się ze
swoimi szkolnymi kolegami.
Ten dzień jest szczególny dla
najmłodszych uczniów, którzy po raz pierwszy usiądą w
szkolnej ławce, a także ich rodziców.

Nowe otoczenie, nowi
koledzy i koleżanki, wreszcie
nowa pani i nowe wyzwania…
To właśnie uczniowie klas
pierwszych byli głównymi
bohaterami inauguracji roku
szkolnego w szkołach, ale
równie serdecznie po wakacjach przywitani zostali wszyscy inni uczniowie starszych
klas.

› Rok szkolny rozpoczął się od apeli

› W centrum uwagi były pierwszaki

W tym roku szkolnym do
szkół na terenie gminy uczęszczać będzie 734 uczniów (454
w Szkole Podstawowej w
Jaworzynie Śląskiej, 141 w
Szkole Podstawowej w Pastuchowie, 139 w Starym Jaworowie). Ponad 230 dzieci
będzie natomiast korzystać z
opieki przedszkolnej. Naukę
i opiekę zapewni im 112 nauczycieli oraz 62 pracowników obsługi.
W rozpoczętym roku
szkolnym nie będzie już klas
gimnazjum. Uczniowie zdobywać będą wiedzę w trwająRozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 70 (2019 r.)

cej osiem lat szkole podstawowej.
Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom
szkół i przedszkola życzymy
aby rozpoczęty rok szkolny
był owocny, nauka ciekawa,
wyniki sprawdzianów i egzaminów rewelacyjne, a szkoły
bezpieczne. No i warto pamiętać, że czas biegnie szybko i
kolejne wakacje rozpoczną się
już 26 czerwca 2020 r.
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Bezpieczna droga do szkoły
Wakacje minęły szybko,
a przed uczniami dziesięć
miesięcy uczęszczania na zajęcia lekcyjne. Wielu z nich
codziennie do szkoły będzie
chodzić piechotą, a znaczna
część będzie korzystać z autobusów. Na wszystkich jednak mogą czekać zagrożenia
związane z poruszeniem się

po drogach.
Z myślą o tym, by kolejny
rok szkolny był równie bezpieczny, jak poprzednie, by
nasi uczniowie cało i zdrowo
docierali na lekcje i z nich
wracali Komenda Powiatowa
Policji w Świdnicy oraz Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-

› Dla wszystkich dzieci przygotowano liczne konkursy i zabawy

› Chłopców najbardziej interesował policyjny motocykl

go zorganizowały festyn dla
dzieci i młodzieży poświęcony
zasadom bezpieczeństwa „Bezpieczna droga do szkoły”.
W piątek 23 sierpnia, na
tydzień przed końcem wakacji, na parkingu przy hali
sportowo-edukacyjnej zorganizowano wydarzenie, które
miało bawić i przede wszystkim uczyć najmłodszych zasad bezpieczeństwa w ruchu

drogowym. Organizatorzy zaplanowali sporo atrakcji. Było
miasteczko rowerowe, a także
liczne konkursy z nagrodami.
Największą frajdę sprawił jednak pokaz sprzętu policyjnego, który można było nie tylko
z bliska zobaczyć, ale również
usiąść za kierownicą.

Dyplomu Małego Czytelnika!
Wyprawki
czytelnicze
nieodpłatnie można odbierać
zarówno w oddziale centralnym Biblioteki Publicznej w
Jaworzynie Śląskiej (ul. Wolności 2a/01), jak i w filiach bibliotecznych w Piotrowicach
Świdnickich, Pastuchowie i

Starym Jaworowie w godzinach otwarcia bibliotek. Wyprawkę otrzyma każdy przedszkolak, który jest już zapisany
do biblioteki, a także ten, który odwiedzi ją po raz pierwszy
i zdecyduje się na pozostanie
naszym czytelnikiem. Liczba
wyprawek jest ograniczona.

społecznych, rent i emerytur.
Osoby zainteresowane ser-

decznie zapraszamy!

Czytajmy najmłodszym
Prowadzone badania naukowe jednoznacznie dowodzą, iż dzieci wychowywane
pośród książek są bardziej
pewne siebie, mają większy
niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą
wyobraźnię. Dlatego niewątpliwie warto poświęcać czas
dzieciom czytając im książki.
Zachęca do tego ogólnopolska akcja, do której przystąpiła
również jaworzyńska biblioteka.
W ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka
– wielki człowiek” organizowanej przez Instytut Książki,
zapraszamy do udziału w projekcie adresowanym do dzieci
w wieku przedszkolnym (3-6
lat), którego celem jest zachę-

cenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego
czytania z dzieckiem. Każdy
przedszkolak w wieku od 3 do
6 lat, który odwiedzi naszą bibliotekę, otrzyma w prezencie
unikalną Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego
Czytelnika. To nie wszystko.
Za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z naszego dziecięcego księgozbioru, Mały Czytelnik otrzyma
specjalną naklejkę. Zebranie
10 naklejek nominuje malucha do odebrania imiennego

Porady ZUS-u w Jaworzynie Śląskiej
Po wakacyjnej przerwie
mieszkańcy ponownie będą
mogli skorzystać z porad pracownika ZUS-u w Jaworzynie.
Z uwagi na duże zainteresowanie poradami, planujemy by odbywały się one
cyklicznie, raz w miesiącu. Do
zakończenia bieżącego roku

będą to jeszcze następujące
terminy: 16 października, 20
listopada, 18 grudnia. Dyżury
odbywać się będą w godz. od
11 do 14 w budynku Urzędu
Miejskiego przy ul. Wolności
9, pokój nr 2.
Przedmiotem porady są
sprawy dotyczące szeroko
rozumianych
ubezpieczeń
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Przechodniu, powiedz Polsce…
To była już X wyprawa na
Kresy w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, której celem jest
ratowanie polskich cmentarzy
niszczejących za wschodnią
granicą. Jaworzyńska grupa
liczyła 12 osób (plus zaprzyjaźniony z nami kierowca
Marcin z Wrocławia). Do-

rośli: Wiesław Dybeł, Anna
Ryś, Marcin Kruk, Ireneusz
Besser, Dariusz Luber, Marcin
Matkowski. Młodzież: Kinga
Bielat, Mateusz Gałka, Kuba
Lewicki, Maja Łanek, Wiktoria Młynarska, Klara Wychowanek, Julia Żelazna.
Każdy nasz wyjazd (a to
już ósmy) poprzedzony jest

Dzień pierwszy i drugi (8, 9 lipca)
– Wyjechaliśmy z Jaworzyny w dwóch grupach. Pierwsza grupa (7 osób) zjawiła się o godzinie dwunastej, a druga (6 osób)
dopiero wieczorem. Wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi, że dotarli do celu. W Czerniowcach powitało nas bezchmurne niebo i
niezawodny przyjaciel pan Władysław Strutyński – wykładowca
Uniwersytetu Czerniowieckiego, dyrektor Domu Polskiego.
Zakwaterowanie w akademiku uniwersytetu trochę potrwało,
ponieważ nie mieściliśmy się w pokojach, które nam przygotowali w ostatniej chwili. Jakoś udało się wszystko załatwić i jest
już dobrze. (W. Dybeł)
– Po długiej podróży, problemach z zakwaterowaniem byłem
szczęśliwy, że jestem już na Ukrainie. ( Jakub) – Spędzamy razem
miło czas i jest bardzo fajnie.( Julia) – Dzień pierwszy jest zawsze
ciężki, dużo km do przejechania, dosyć upalnie. (M. Matkowski)
– Jesteśmy na miejscu, mamy poczynione plany, zajmiemy się
trzema cmentarzami. Podzieliliśmy pracę na jutro. Jesteśmy pełni zapału odnośnie naszych działań. (M. Kruk)
Dzień trzeci (10 lipca)
– Pierwszy dzień naszej pracy. Po śniadaniu wyruszyliśmy w
dwóch grupach na cmentarze. Jedna do Rokitnej, druga do Rarańczy. (Klara, Wiktoria)
– W Rokitnej pomnik strasznie zarośnięty. Drzewka, które posadziliśmy kilka lat wcześniej, prawie wszystkie uschły, trzeba było
przynieść wiele wiader wody ze studni, żeby dosadzić nowe cisy.
Oczyściliśmy kostkę wokół pomnika, przycięliśmy krzewy, które
bardzo się rozrosły. (Kinga)
– Kiedy wjeżdżaliśmy na cmentarz w Rarańczy, zauważyliśmy
nową bramę. Myśleliśmy, że to wszystko będzie już takie uporządkowane jak ta brama. Ale okazało się inaczej. Zostawiliśmy
w ubiegłym roku uporządkowane pomniki i kwatery legionistów,
tu znów chaszcze po szyję i walka z nimi od nowa. Wszyscy nastawieni bardzo bojowo, ale zawiódł sprzęt. Z kosiarką walczyliśmy 4 godziny, aż pojechaliśmy do sklepu i kupiliśmy nowy gaźnik (po ukraińsku karburator). Sprawa zakończyła się w niecałe
15 minut i praca ruszyła pełnym gazem, trochę tylko zmoczył
nas deszcz. (D. Luber)
– Jeszcze jedna niespodzianka nas spotkała – udzielaliśmy
pierwszej pomocy na cmentarzu. Naprawiamy z panem Darkiem tę kosiarkę, a tu słyszymy, jak krzyczy ktoś do nas: pomagitie, pomagitie!. Nikogo nie widać, ale ktoś krzyczy. Ruszyliśmy
z pomocą i widzimy starszą kobietę, która się przewróciła i nie
może wstać, bo laska odleciała, krzyczy i płacze. Podniosłem ją i
babcia rozpłakała się z radości, że ktoś jej pomógł, bo myślała, że
to jej ostatnie chwile. (I. Besser)
– Zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Byliśmy bardzo zaskoczeni
stanem, jaki zastaliśmy po roku nieobecności: trawa po pas, ledwo widoczne krzyże w gęstwinie traw, nie widać, gdzie ścieżka,
gdzie mogiły. (M. Kruk)

całorocznymi działaniami na
rzecz akcji: kwesty na cmentarzach 1 listopada i wiosną pod
kościołami, zbiórka darów dla
Polaków na Kresach przed
Bożym Narodzeniem, zbiórka
zniczy. Tuż przed wyjazdem
planowanie działań, szukanie
sponsorów. Dlatego cieszymy
się bardzo, kiedy zajmujemy

miejsca w autobusie i wyruszamy.
Nasza relacja z tej jubileuszowej wyprawy składa się
z wypowiedzi uczestników
nagrywanych na gorąco przez
wszystkie dni pobytu. Taki
dziennik z wyjazdu na Ukrainę.

– Dopisała pogoda, było chłodno, ale świeciło słońce. Ciężka
praca, męcząca, ale koleżanka mówi: Jedziemy z tym! i dalej pracowałyśmy bez przerwy. ( Julia)
– Posadziliśmy za pomnikiem w Rokitnej przywiezione z Polski
cisy, obficie podlewając i zabezpieczając ziemię przed przesuszeniem skoszoną trawą. To już nasza trzecia próba. Mam nadzieję,
że te cisy przyjmą się i stworzą ścianę zieleni za pomnikiem.
Na śmietniku kierowca Marcin znalazł metalowy krzyż, założył
go na ramię i wyglądał jak Jezus na drodze krzyżowej. Pan Alik
(Polak, który mieszka tu od urodzenia) miał z niego zrobić słupek do nowej bramki. Kiedy wysadziliśmy go w Czerniowcach,
pomaszerował z tym krzyżem na ramieniu przez całe miasto.
(W. Dybeł)
– Później pyszny obiad i po południu wyprawa na miasto na pizzę. Do tradycji należy codzienna degustacja arbuzów i melonów.
(Wiktoria)
Dzień czwarty (11 lipca)
– Znowu praca w grupach. Bardzo ciężki dzień. Raz było ciepło,
raz zimno, trochę pokropił deszcz. (Kinga, Maja)
– W Rarańczy my mieliśmy za zadanie skosić ogromny obszar
trawy, cały dzień burczeliśmy kosiarkami. (M. Matkowski) –
Skosiliśmy i wynieśliśmy mnóstwo trawy – to było zajęcie głównie chłopców. (M. Kruk)
– Postanowiliśmy w Rarańczy przesunąć wejście na cmentarz o
ok. 5 metrów, bo prowadziło na sam pomnik. Należało usunąć
wysypisko śmieci – pełno rozbitego szkła ze zniczy wymieszanego z trawą i ziemią, stare wieńce, kwiaty, gałęzie. Masakra!!! Co
się dało, spaliliśmy. Żeby zrobić nową bramkę, potrzebny był słupek. Pan Alik zrobił go z tego znalezionego na śmietniku krzyża.
Powstała nowa aleja wejściowa (W. Dybeł)
– Na pomniku w Rarańczy jest napis: Przechodniu, powiedz
Polsce… nasunęła mi się taka refleksja, że jednym z naszych
zadań jest przypominanie w Polsce, że tutaj są groby polskich
bohaterów narodowych, o które trzeba dbać, aby pamięć o nich
nie zaginęła. (A. Ryś)
– Praca zaostrzyła apetyty i cała trzynastka szybko uporała się z
15 kg arbuzem. (M. Kruk)
– Po obiedzie już tylko odpoczynek, bo byliśmy zmęczeni. Wieczorem ciekawy wykład pana Bessera na temat historii Kresów.
( Julia)
Dzień piąty (12 lipca)
– Po ciężkiej robocie na cmentarzach pojechaliśmy na wycieczkę
w Karpaty. (Mateusz)
– Wspaniałe widoki zapierające dech w piersiach, nie mogliśmy
się nadziwić, że natura jest tak piękna. Cudowne wodospady.
Najpierw udaliśmy się do miasteczka Jarańcza. Wyprawa dżipami po górach to było dla nas
ogromne przeżycie i dużo adre- ciąg dalszy na stronie 6
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naliny. W Bukowle wyciągiem narciarskim przejechaliśmy się na
jeden ze szczytów. (Wiktoria)
– Odkryliśmy tam wspaniałą pierogarnię, która serwowała 20 rodzajów pierogów, pycha. Dziękujemy opiekunom za tak świetną
wycieczkę. (Kinga) – Było super, spędziliśmy ten dzień razem,
bardzo się zżyliśmy. (Maja)
Dzień szósty (13 lipca)
– Po piątkowej przerwie w pracy, ruszyliśmy do porządkowania
polskich grobów na cmentarzu w Czerniowcach. Z cmentarza
koło południa przegonił nas deszcz i wróciliśmy do akademika
na obiad. Później udaliśmy się do Domu Polskiego, aby przekazać przywiezione z Polski dary. Pan Strutyński opowiadał młodzieży o historii Polaków na Bukowinie, skąd oni tam się wzięli.
Po spotkaniu poszliśmy wspólnie na pizzę. (W. Dybeł, M. Kruk)
Dzień siódmy (14 lipca)
– W niedzielę przed ósmą niedużą grupką wyjechaliśmy do Rumunii, do miasta Suczawa (stolica południowej Bukowiny). Na
granicy od kłopotów uratował nas kod kreskowy, a właściwie
jedna cyferka – 5, bo inaczej zabrano by nam znicze, których
sporą część mieliśmy w aucie. Kiedy celniczka zauważyła piątkę
na początku kodu kreskowego, wskazującą na towar wyprodukowany w Polsce, machnęła ręką, że możemy dalej jechać. (W.
Dybeł)
– Zwiedzaliśmy miasto i cerkwie, poznaliśmy inną kulturę, reli-

gię. Odwiedziliśmy również centrum handlowe i zjedliśmy obiad
w KFC. (Wiktoria)
Dzień ósmy (15 lipca)
– Koniec sprzątania w Rokitnej. Jeszcze porządkowanie terenu
koło pomnika, usunięcie spaleniska, formowanie alejki, której nie
mogliśmy wcześniej skończyć z powodu deszczu.
Odbyła się uroczystość patriotyczna – przy wtórze werbli zapaliliśmy przy pomniku znicze, zaśpiewaliśmy też znaną pieśń My,
Pierwsza Brygada.
W Rokitnej spotkała nas przygoda. Ponieważ dosyć solidnie napadało, nasz bus ugrzązł i nie mogliśmy ruszyć. Nasi panowie
pomagali kierowcy wypchnąć samochód z tego błotka. W końcu
się udało. Jeszcze wypad do Kamieńca Podolskiego i Chocimia.
(Wiktoria)
Dzień dziewiąty (16 lipca)
– Całą grupą udaliśmy się do Czerniowiec, mieliśmy do posprzątania teren grobów wokół pomnika legionisty. Wszystkie
w opłakanym stanie, ale nie przestraszyło nas to, podołaliśmy
wezwaniom, które postawiła przed nami natura. Naszym przeciwnikiem był też duży upał.
W przerwie obiadowej wróciliśmy do akademika, żeby sprawdzić w Internecie, czy młodsi koledzy dostali się do szkół średnich. Z powrotem na cmentarz i dokończenie pracy. Później na
pożegnanie uroczystość patriotyczna z zapaleniem zniczy i odśpiewaniem hymnu polskiego. Podobna uroczystość odbyła się też w Rarańczy. (dziewczyny)
– Dzisiaj zostały opublikowane wyniki, wszyscy
dostaliśmy się do szkół średnich. Jeszcze udana
wyprawa na pizzę. (chłopcy)
Dzień dziesiąty (17 lipca)
– W ostatnim dniu tradycyjnie już zwiedzanie
Lwowa, Cmentarza Łyczakowskiego i oczywiście
Cmentarza Orląt Lwowskich.
Do tradycji należy też posiłek w Puzatej Chacie
(ulubiona restauracja Polaków we Lwowie i Kijowie serwująca ukraińskie potrawy). (W. Dybeł)
Podsumowanie
– Wyjazd oceniam pozytywnie, z każdym uporządkowanym grobem większa satysfakcja, że
pomagamy, ratujemy pamięć. Zwiedziliśmy
Ukrainę. Miła atmosfera, bardzo mi się podobało.
Dziękuję i mam nadzieję, że akcja będzie się rozwijać. ( Julia) – Będę dobrze wspominał wyjazd,
byliśmy bardzo zgrani, poznaliśmy nowych ludzi.
(Mateusz)
– Udany wyjazd, ponieważ posprzątaliśmy trzy
cmentarze. Nasi opiekunowie nie tylko przydzielali nam prace na cmentarzu, ale zapewnili wiele dodatkowych atrakcji. Zachęcam wszystkich
młodych ludzi do udziału w tej akcji. (Wiktoria)
Wróciliśmy do domu w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.
Drodzy Rodacy, spoczywający na cmentarzach
z dala od rodzinnego kraju, powiemy, będziemy
wiele razy mówić Polsce o waszej odwadze, patriotyzmie i tęsknocie…
Wiesław Dybeł (koordynator akcji)
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Obóz średniowieczny Nowice 2019
11 edycja Obozu średniowiecznego już za nami. W
tym roku „Koziarnię” w Nowicach odwiedziło ponad 70
osób z ruchu rekonstrukcji historycznej. Do Gminy Jaworzyna Śląska przybyły grupy:
Kłodzkie Bractwo Rycerskie,
Bractwo Zamku Grodno,
Drużyna Najemna Stalowe
Grzbiety, Ślężanie, Chorągiew
Księstwa Ziębickiego, Chorągiew Najemna Brega z Brzegu, Bractwo Grodu Chojnów, Komandoria Joannitów
Strzegomskich,
Kompania
Łucznicza z Lubania, Zbóje z

Lubnowa, Najemna Rota Śląska z Wałbrzycha, Drużyna
Ślęgu spod Ślęży, Wotan Hird
z Jeleniej Góry oraz wielu
rekonstruktorów niezrzeszonych w bractwach.
Podczas obozu nasi goście
sprawdzali swe umiejętności w turniejach: łuczniczym,
bojowym
lekkozbrojnym,
bojowym
ciężkozbrojnym,
na miecz i puklerz. Oprócz
rywalizacji w konkurencjach
bojowych rekonstruktorzy, a
także przybyli widzowie mogli spróbować swoich sił w
grze w tzw. szachy wikingów

› Uczestnicy 11 edycji Obozu średniowiecznego

› Jedna z walk jaką stoczyli rekonstruktorzy

oraz zręcznościowej zabawie
„ślepa furia”.
W specjalnym bloku zadań dla dzieci, odbyły się konkurencje: strzelanie z łuku,
malowanie własnej tarczy herbowej, walki na kije i trening
miecza. Po zaliczeniu wszystkich zabaw „mali rycerze”
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wzięli udział w bitwie
dzieci na bezpieczne miecze.
Po zmaganiach turniejowych odbyły się walki 3×3
na „moście” w wersji ciężkoz-

brojnej oraz lekkozbrojnej.
Po zakończonych pokazach
przyszedł czas na wręczenie
nagród oraz zabawę przy biesiadnym stole. Zwycięzcom
gratulujemy i zapraszamy na
kolejną edycję Obozu średniowiecznego.
Organizatorami imprezy
byli: Rota św. Barbary, Samorządowy Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, Stowarzyszenie Nowice Nasza Wieś, Klub
Młodzieżowy przy SOKiBP.

Gala Pary 2019
Jaworzyna Śląska po raz
kolejny gościła miłośników
kolejnictwa, głównie w jego
historycznym wydaniu, natomiast do Piotrowic Świdnickich zawitali głównie goście,
których interesowało wykorzystanie dawnych rozwiązań
technicznych w rolnictwie.
Przez cały pierwszy weekend września w jaworzyńskim
Muzeum Kolejnictwa organizowane były prezentacje jednostek zabytkowego taboru

› ...a w Piotrowicach maszyny rolnicze

kolejowego. Zobaczyć można
było zabytkowe lokomotywy
parowe w ruchu, w trakcie
przejazdów i wykonywania
manewrów na bocznicy. Wzorem lat ubiegłych podczas
Gali prezentowane są maszyny, które udało się odrestaurować. Tradycji tej udało się
dotrzymać także i w tym roku.
Przybyłym
odwiedzającym
Muzeum
zaprezentowany
został jeden z pierwszych polskich autobusów szynowych

› W Jaworzynie prezentowały się parowozy...

SA102-002, który niedawno
przeszedł konserwację. Kluczowym eksponatem był również parowóz Pt31-49. Takich jak ten eksponatów przed
wojną i na samym jej początku
wyprodukowano w Pierwszej
Fabryce Lokomotyw w Polsce
w Chrzanowie 110 egzemplarzy, a które po torach jeździły
do końca lat 70-tych poprzedniego stulecia.
W Piotrowicach Świdnickich można było zobaczyć
maszyny i urządzenia, które
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z upływem lat ułatwiały ludziom pracę w rolnictwie. Zaprezentowane zostały traktory
sprzed „kilku epok”, ale i również maszyny, których działanie współczesnym ludziom
wydaje się zupełnie obce, a
które służyły np. do młócenia zboża. Całość wydarzenia
w Piotrowicach dopełniały
różnego rodzaju warsztaty o
profilu kulinarnym zorganizowane w stodole przy piotrowickim zamku.
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Dożynki 2019
Tegoroczne Dożynki odbyły się 7 września na Stadionie Miejskim w Jaworzynie
Śląskiej. W tym roku wybór
miejsca na zorganizowanie
tego święta padł na Jaworzynę Śląską. Wybór miasta, jako
gospodarza podyktowany był
tym, że w Jaworzynie Śląskiej
jest wielu działkowców, którzy
również przez cały rok wkładają wiele trudu by na swoich
ogródkach zebrać latem i jesienią warzywa i owoce.
Uroczystości rozpoczęły
się Mszą Świętą dziękczynną,
którą odprawił ksiądz Przemysław Pojasek. Następnie
tradycyjny chleb dożynkowy
na ręce Burmistrza Jaworzyny Śląskiej – Pana Grzegorza
Grzegorzewicza oraz jego
zastępcy Pana Marka Zawiszy – przekazała starościna
tegorocznych Dożynek – Pani
Jolanta
Cichońska-Marciniak – Prezes Zarządu Zrzeszenia Producentów Rolnych
Agro-Jaworzyna Śląska oraz
starosta Pan Józef Rainsz Prezes Zarządu ROD „Karolinka”. Odbierając bochen
chleba burmistrz podziękował
wszystkim rolnikom i działkowcom za całoroczną pracę i
trud, jaki w nią wkładają.

Z okazji dożynek naszą
gminę jak zwykle odwiedziło sporo gości. Przybyli m.in.
parlamentarzyści oraz włodarze sąsiednich gmin. Nie
zabrakło również delegacji z
zaprzyjaźnionych gmin: Teplic nad Metuji z Czech oraz
Pfeffenhausen z Niemiec. Nie
zawiedli również mieszkańcy
naszych wsi, którzy przygotowali pięknie przystrojone stoiska. Na nich dominowały różnego rodzaju pierogi, wędliny,
bigos, chleb ze smalcem oraz
wiele innych potraw własnego
wyrobu. Fani słodkości wybierać mogli wśród różnorodnych
ciast i dżemów, a amatorzy
szlachetnych trunków mogli
skosztować wina lub nieco
mocniejszych nalewek. Tak,
jak to jest w zwyczaju, odbył
się konkurs w ramach którego oceniano zarówno stosika,
jak i to co się na nich znalazło.
Międzynarodowe jury zdecydowało, że nagrody w postaci
sprzętu AGD powędrują do:
Starego Jaworowa – I miejsce,
Pastuchowa – II miejsce oraz
do Sołectwa Milikowice za
zajęcie III miejsca. Komisja
zdecydowała się również nagrodzić aż osiem tegorocznych
najsmaczniejszych produktów

lokalnych. Swoim smakiem
jury zachwyciły: ciasto „Zielony Mech” z Bagieńca, pajda z
pasztetem z wątróbki przygotowana przez Sołectwo Czechy, pierogi ruskie z Nowic,
golonka z Pasiecznej, pieczarki zapiekane z mięsem z Piotrowic Świdnickich, a także
nalewki z Witkowa, wiśniówka z Bolesławic oraz nalewka
z jeżyn z Nowego Jaworowa.
Oprócz strony gastronomicznej, dożynki to także czas
zabawy i występów artystycznych. W tym roku na dożynkowej scenie zaprezentowali
się „Jaworzynianie” z Jaworzyny Śląskiej oraz „Uciecho –
Wianki” z Uciechowa. Czas
widzom umilał także występ
zespołu „Show Man” oraz
koncert duetu „Nowe Music”.
Wieczorem do tańca przygrywał natomiast zespół „Maximuz”.
Pomimo nie najlepszej
pogody udało się rozegrać
Turniej Wsi. Przygotowane
konkurencje, w których rywalizowano wzbudzały niemałe emocje i wywoływały
uśmiechy zarówno na twarzach widzów, jak i startujących zawodników. Pierwsze
miejsce w tej zabawie zajęło
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sołectwo Piotrowice Świdnickie. Drugie miejsce ex aequo
zdobyło sołectwo Bolesławice
oraz Pastuchów, a na trzecim
uplasowały się sołectwa Nowy
Jaworów oraz Czechy. Nagrody finansowe w tej rywalizacji,
dla każdego sołectwa ufundowała Gmina Jaworzyna Śląska.
Podczas tegorocznych obchodów Święta Plonów można było także wesprzeć akcję
charytatywną na rzecz jaworzynianki – Kai Prędeckiej.
Komitet społeczny „Pomagamy Kai” prowadził sprzedaż
cegiełek na ten szczytny cel,
połączony z możliwością wygrania atrakcyjnych nagród
rzeczowych. Zebrana kwota
ponad 20 tysięcy złotych przerosła najśmielsze oczekiwania
Komitetu, którego członkowie serdecznie dziękują
wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie zbiórki, jak
i darczyńcom. Do akcji charytatywnej przyłączyła się też
delegacja z Niemiec z miasta
partnerskiego Pfeffenhausen,
która przekazała pieniądze
na rehabilitację Kai oraz na
rzecz Mateusza Szymańskiego – mieszkańca Jaworzyny
Śląskiej.
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Gdzie załatwić sprawy urzędowe?

Remonty dróg już wkrótce

W związku z oddaniem do użytku budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej nasi mieszkańcy i inne osoby
załatwiający sprawy urzędowe mogą to robić w bardziej komfortowych warunkach, bez konieczności wchodzenia po schodach.

6 września Wojewoda
Dolnośląski Paweł Hreniak
przekazał na ręce burmistrza
Grzegorza Grzegorzewicza
oraz dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
Marka Olesińskiego promesy
dofinansowania do remontów
dróg położonych na terenie
naszej gminy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wśród jednostek samorządu

niekwalifikowalny - w całości sfinansowany ze środków
gminnych);
- ul. Wolności - od nr 26
do granicy miasta (w kierunku Czech), wartość zadania:
920 tys. zł, uzyskane dofinansowanie 640 tys. zł (70%). W
ramach prac wykonany zostanie remont nawierzchni wraz
z podbudową.
Dodatkowo w ramach

terytorialnego w województwie zostanie rozdysponowana kwota ponad 200 mln zł.
Nasza Gmina otrzymała
całkowite dofinansowanie w
wysokości ponad 2,1 mln zł
na realizację dwóch inwestycji
o całkowitej wartości ponad 4
mln złotych.
Do remontu zakwalifikowane zostały dwie drogi
gminne:
- ul. Ogrodowa, wartość
zadania: 2,1 mln złotych,
otrzymane
dofinansowanie
blisko 1,5 mln złotych (70%).
Zakres prac będzie obejmował: przebudowę nawierzchni, budowę chodników oraz
miejsc parkingowych oraz
wymianę sieci wod-kan (koszt

bardzo dobrej współpracy z
Powiatem Świdnickim, z wykorzystaniem także pozyskanych przez starostwo środków
z FDS, zostanie zrealizowany
remont drogi Jaworzyna Śląska-Żarów. Odcinek Jaworzyna Śląska-Piotrowice jeszcze
w roku 2019, natomiast w
przyszłym odcinek Piotrowice-Żarów. W przypadku tej
drogi dofinansowanie wynosi
2 521 010,00 zł.
Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających przyznanie środków
rozpoczną się prace związane
z realizacją zadań.

Z uwagi, że w nowej lokalizacji do korzystania został oddany
póki co parter obiektu, przy ul. Powstańców 3 umiejscowione
zostały stanowiska pracy urzędników zajmujących się następującymi sprawami:
• mieszkań komunalnych,
• ochrony środowiska,
• gospodarki odpadami,
• planowania przestrzennego,
• gospodarki nieruchomościami,
• infrastruktury komunalnej i inwestycji,
• rejestrowaniem działalności gospodarczej,
• stypendiów socjalnych dla uczniów,
• współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami,
• zamówień publicznych.

W dotychczasowej siedzibie - przy ul. Wolności 9 - dalej
załatwiane są sprawy dotyczące m.in. podatków (w tym kasa),
ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego. Również burmistrz
przyjmuje mieszkańców w dotychczasowym miejscu. W najbliższych miesiącach planowane jest przeniesienie do nowego
budynku stanowisk pracy zajmujących się ewidencją ludności,
meldunkami oraz urzędu stanu cywilnego, ale o tym będziemy
informować na bieżąco.
› Burmistrz odebrał promesę
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 70 (2019 r.)
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Rewitalizacji ciąg dalszy
Trwają prace w ramach
projektu „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych
funkcji społecznych dwóm
zdegradowanym budynkom
przy ul. Wolności oraz modernizację części ul. Świdnickiej”.
Zadanie polega na wykonaniu
robót budowlanych wykoń-

czeniowych I piętra budynku
przy ul. Wolności 23B, w Jaworzynie Śląskiej, gdzie swoją
siedzibę ma Ochotnicza Straż
Pożarna.
Prace mają szeroki zakres,
o czym najlepiej świadczy
wartość zadania opiewająca na
kwotę 889 961,91 zł brutto.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Regional-

nego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej, 6 Infrastruktura spójności
społecznej, 6.3 Rewitalizacja
zdegradowanych
obszarów,
Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-ZIT AW w kwocie
582 616,34 zł (71%) oraz z
budżetu państwa w wysokości

82 058,64 zł.
Zaplanowane roboty budowalne prowadzone są w obrębie całego budynku i obejmują wykonanie szeregu prac
instalacyjnych, tynkarskich,
malarskich, montażowych i
wykończeniowych.
Wykonawca powinien zakończyć
pracę do końca października
obecnego roku.

na do użytku. Pomieszczenia
mają blisko 75 m2. Prace, które zostały zaplanowane przebiegły terminowo i zakończyły się w sierpniu bieżącego
roku. Front robót był duży w
ramach prac wykonano m.in.:
skucie tynków i okładzin,

osuszenie i odgrzybienie murów, nową posadzkę, remont
stropu czy remont stopni wewnętrznych. Wykonane zostały nowe instalacje. W ramach
prac termomodernizacyjnych
wymienione zostały okna i
drzwi oraz ocieplono strop.

Emeryci niebawem w nowej siedzibie
Dzięki
uzyskanemu
wsparciu na zadanie „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 Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej
nr 6 „Infrastruktura spójności
społecznej”. Działania nr 6.3

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”. Poddziałania
6.3.4. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT
AW” udało się wyremontować
pomieszczenia gminne, położone w Jaworzynie Śląskiej,
przy ul. Wolności 23.
Od dłuższego czasu nasi
seniorzy skupieni głównie w
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nie mieli
godnego miejsca, w którym
mogliby się spotykać i prowadzić różnego rodzaju zajęcia.
Równocześnie niszczał budynek przy ul. Wolności 23. Skuteczne aplikowanie o środki
zewnętrzne pozwoliło osiągnąć dwa cele i już niedługo
nowa siedziba zostanie odda-

› Nowa siedziba emerytów

Świetlica w Bagieńcu do przebudowy
W miesiącu sierpniu rozpoczęły się prace związane z
przebudową świetlicy wiejskiej w Bagieńcu. Prace są
prowadzone w ramach zadania „Sieć centrów rekreacji i integracji społeczności
lokalnej na terenie Gminy
Jaworzyna Śląska, w miejscowościach Czechy i Bagieniec”.
Na ich przeprowadzenie gmina uzyskała dofinansowanie z

Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” w wysokości 124 920 zł. Koszt całości
robót to kwota 259 893,15 zł
brutto.
Obecnie trwają roboty budowlane związane z realizacją

umowy w zakresie: wykonania
nowej elewacji, demontażu
istniejącego pokrycia dachu i
wykonania nowego z blachodachówki imitującej pokrycie z dachówki karpiówki w
kolorze ceglastym, wykonaniem opaski betonowej wokół budynku, ułożeniem z
kostki brukowej wejścia do
budynku, wykonaniem izolacji ścian oraz wymianą drzwi
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zewnętrznych. W środku pomieszczenia wykonane zostaną posadzki w sali głównej i
łazience, wymienione zostaną
drzwi oraz pomalowane zostaną ściany i sufity.
Zadanie zgodnie z umową powinno zakończyć się do
końca października bieżącego
roku.
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Wybory parlamentarne 2019
13 października wybory do Sejmu i Senatu
Przed nami kolejne z tegorocznych wyborów. Tym
razem wybierać będziemy
posłów na Sejm RP i senatorów. Do urn pójdziemy 13
października 2019 r., a głosowanie będzie prowadzone w
stałych godzinach, tj. od 7.00
do 21.00.
Przypominamy, że począwszy od ostatnich wyborów
do Parlamentu Europejskiego zmianie uległy lokalizacje
siedzib trzech komisji wyborczych. Zamiast w budynku szkoły (dawnej siedzibie
gimnazjum) wyborcy głosują w pobliskim budynku sali
sportowej i edukacyjnej. Dotychczasowy lokal wyborczy w
tzw. „starym budynku szkoły”
przy ul. Mickiewicza przeniesiony został do sali sportowej,

po drugiej stronie ulicy. W
sali zostaną utworzone dwa
lokale wyborcze. Wprowadzone zmiany sprawdziły się
już podczas majowej elekcji
do PE. Zorganizowanie lokali
wyborczych w nowych miejscachułatwiło w szczególności
osobom starszym i niepełnosprawnym 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 będą dostępne w
lokalach wyborczych, gdzie
będzie można się z nimi zapoznać przed samym głosowa-

niem. Niemniej jednak:
• W wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej głosować można tylko na jedną
listę kandydatów, stawiając na
karcie do głosowania znak „X”
w kratce z lewej strony obok
nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego
pierwszeństwo do otrzymania
mandatu).
• Postawienie znaku „X” w
kratkach z lewej strony obok
nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej
liście, niepostawienie znaku
„X” w żadnej kratce lub postawienie znaku „X” w kratce
z lewej strony wyłącznie obok
nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów,
której rejestracja została unieważniona powoduje nieważ-

ność głosu.
• W wyborach do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w
okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż
jednego kandydata, głosować
można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do
głosowania znak „X” w kratce
z lewej strony obok nazwiska
jednego z kandydatów.
• Postawienie znaku „X” w
kratkach z lewej strony obok
nazwiska więcej niż jednego
kandydata,
niepostawienie
znaku „X” w żadnej kratce lub
postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego nazwisko zostało
skreślone powoduje nieważność głosu.

Gdzie głosować?
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

3

4

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

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

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

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

7

Bagieniec, Bolesławice, Tomkowa

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa
w Starym Jaworowie, Stary Jaworów 38,
58-140 Jaworzyna Śląska
Dom Strażaka w Bolesławicach,
Bolesławice 51B, 58-140 Jaworzyna Śl.
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Zmiany w ZUK-u
W ZUK-u, spółce której jednym właścicielem jest
gmina Jaworzyna Śląska
doszło do zmian w zarządzie. Po tym jak rezygnację
złożył dotychczasowy prezes
Pan Ryszard Sobański, rada
nadzorcza spółki powierzyła
funkcję prezesa zarządu Panu
dr Łukaszowi Kwadransowi.
Nowy prezes rozpoczął pracę
od września.
Pan Łukasz Kwadrans jest
doktorem nauk społecznych
i absolwentem studiów w ramach programu Executive
Master of Business Administration - Business Trends w
Wyższej Szkole Bankowej we

Wrocławiu. Posiada kilkunastoletni staż pracy w instytucjach podległych resortom
finansów i sprawiedliwości,
a od ponad 3 lat prowadzi
również własną działalność
gospodarczą (szkoleniowo-doradczą). W latach 20162019 pełnił funkcję prezesa
zarządu Invest-Park Development sp. z o. o. w Wałbrzychu.
Wcześniej przez 6 lat kierował
ośrodkiem kuratorskim, pełnił różne funkcje w organach
samorządu terytorialnego, a
także w samorządzie zawodowym. Posiada doświadczenie
w kierowaniu zespołami projektowymi i badawczymi reali-

zującymi granty
krajowe i międ z y n a ro d o w e .
Jak
podkreślił
nowy prezes w
swojej pracy w
szczególności
będzie miał na
uwadze to, że
Spółka świadczy
przede wszystkim usługi dla
mieszkańców
gminy. W związku z tym ważne
jest, aby były
one
dostępne › Nowy prezes ZUK-u pan Łukasz Kwadrans
dla mieszkańców, a także by wany z realizacją celów, dla jawynik finansowy był skorelo- kich spółka została powołana.

Zmiana na stanowisku skarbnika gminy
Podczas wrześniowej sesji
radni dokonali zmiany skarbnika gminy. Po dwudziestu
ośmiu latach pracy na rzecz
gminy z dobrodziejstw zasłużonej emerytury zdecydowała
się skorzystać Pani Barbara
Krystyniak, która odpowiadała za finanse gminy w zasadzie
przez cały okres „odrodzonego” samorządu gminnego.
Sesja rady miejskiej była nie
tylko okazją do dopełnienia
niezbędnych formalności, ale
przede wszystkim do podziękowań za wieloletnią pracę
na rzecz naszej gminy. Słowa
wdzięczności do dotychczasowej skarbnik skierował m.in.
Pan Artur Nazimek, z którym
Pani B. Krystyniak rozpoczynała współpracę w urzędzie,
gdy obecny przewodniczący
rady był burmistrzem gminy.
Wspominał on, jak na przestrzeni minionych prawie
trzech dekad, zmieniały się finansowe realia, w których stawiane były samorządy i że tym
zmieniającym się realiom Pani
Barbara Krystyniak skutecznie stawiała czoła. Podkreślił również, trudną rolę, jaką
z zasady odgrywa skarbnik,
który niejednokrotnie – w trosce o długofalową stabilność
finansów gminy – niejednokrotnie musi powstrzymywać
zapędy realizacji wszystkich

potrzeb tu i teraz. Także i w
tym zakresie dotychczasowa
skarbnik radziła sobie z tą niewdzięczną rolą. Do podziękowań w imieniu własnym oraz
pracowników urzędu dołączył
burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, który podkreślił, że
chociaż sam należał do grupy
tych, którzy chcieliby zrobić
jak najwięcej, to niejednokrotnie jego zamiary chłodnym, wyrachowanym okiem
finansisty weryfikowała Pani
Skarbnik.
Po
podziękowaniach,
przyszedł czas na wybór nowego skarbnika gminy. Zgodnie z przepisami jego wyboru dokonuje rada miejska

na wniosek burmistrza. Ten
zaproponował, aby tę odpowiedzialną funkcję powierzyć
Pani Annie Słocie-Dudzic.
Radni przychyli się do wniosku burmistrza i jednogłośnie
zgodzili się powierzyć funkcję
skarbnika Pani Annie Słocie-Dudzic. Nowa pani skarbnik
jest absolwentem Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu,
kierunku ekonomia w zakresie finansów i rachunkowości.
Studia ukończyła z wynikiem
bardzo dobrym, a dodatkowo
odbyła liczne kursy i szkolenia
z zakresu finansów publicznych i rachunkowości. Od
1995 roku jest zatrudniona w
referacie finansowo-budżeto-

› Pani skarbnik Barbarze Krystyniak podziękowania za pracę złożyli burmistrzowie oraz radni
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 70 (2019 r.)

wym w Urzędzie Miejskim w
Jaworzynie Śląskiej. W 2002
r. Pani Anna Słota-Dudzic
objęła stanowisko kierownika
referatu finansowo-budżetowego, które sprawuje po dzień
dzisiejszy. Przez wiele lat była
osobą zastępującą skarbnika gminy oraz upoważnioną
przez skarbnika gminy do
dokonywania w jego imieniu
kontrasygnaty. Można mieć
więc pewność, że finanse
gminy w dalszym ciągu będą
znajdować się w rękach osoby
kompetentnej i dobrze przygotowanej do pełnienia tej
odpowiedzialnej funkcji.

13

Z życia gminy
Będę zabiegać o pozytywne decyzje dla naszej gminy

- rozmowa z burmistrzem Grzegorzem Grzegorzewiczem, kandydatem w wyborach do Sejmu RP
- Zarejestrowane zostały listy
kandydatów w wyborach do Sejmu i
Senatu. Na liście
kandydatów Prawa
i Sprawiedliwości
jest i Pan. Skąd decyzja o kandydowaniu?
Na początku,
bez
specjalnego
krygowania
powiem, że podjęcie
decyzji o starcie nie
było łatwe. Jednak
po
zastanowieniu
doszedłem
do
› Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz
wniosku, że jest
więcej argumentów za tym, żebym spróbował ubiegać się o mandat poselski.
- Jakie argumenty za tym przeważyły?
Po pierwsze, propozycja startu, jaką złożył mi minister, szef
kancelarii premiera Pan Michał Dworczyk była konkretna i poważna. Podobnie, jak dotychczasowa współpraca z ministrem
Michałem Dworczykiem, ale o tym za chwilę. Po drugie, nie bez
znaczenia było również to, że rok temu mieszkańcy gminy wybrali mnie po raz czwarty na burmistrza. Jednak sytuacja w jakiej
znajduje się gmina, w mojej ocenie jest na tyle dobra, że ewentualne zarzuty o porzuceniu gminy zupełnie nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Po trzecie, doszedłem do wniosku,
także w oparciu o wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu
gminą, że spojrzenie samorządowca na tworzone prawo jest bardzo istotne, bo to samorządy realizują poszczególne rozwiązania
prawne na rzecz obywateli czyli mieszkańców poszczególnych
gmin. Po czwarte, z pełnym przekonaniem mogę również powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości był najbardziej prosamorządowo nastawionym gabinetem w historii, którą pamiętam,
aczkolwiek nie jest to opinia bezkrytyczna.
- Czy mógłby rozwinąć Pan przedstawione wyżej cztery argumenty, które przesądziły o tym, żeby wystartować? Pierwszy
dotyczący autora propozycji startu czyli ministra Dworczyka.
Minister Michał Dworczyk, jest również posłem z naszego
okręgu. Pomimo ogromu obowiązków związanych z pracą w
rządzie sprawuje swój mandat bardzo aktywnie, będąc w trakcie kadencji w gminach dawnego województwa wałbrzyskiego
wielokrotnie i obserwując na bieżąco, jakie mają problemy i jakie
sukcesy. To, co w ostatnich latach udało nam się zrobić w naszej
gminie jest bardzo pozytywnie oceniane na zewnątrz. Dlatego
mój start to forma docenienia tego, co zrobiliśmy na rzecz gminy
i jej mieszkańców. Dodatkowo również muszę podkreślić, że zawsze w sytuacji, gdy potrzebne było wsparcie władz rządowych
dla naszych lokalnych działań mogliśmy na nie liczyć.
- Drugi z podanych przez Pana argumentów dotyczył sytuacji
gminy. W jakiej sytuacji znajduje się Jaworzyna Śląska?
Gołym okiem widać co udało się zrobić w ostatnich latach, na
ile zadań udało się pozyskać środki, zrealizować i rozliczyć inwestycje. W przeciągu trzynastu lat pełnienia przeze mnie funkcji
burmistrza budżet naszej gminy po stronie dochodów zwiększył
się mniej więcej trzykrotnie. Większość oddawanych do użytku

inwestycji czy realizowanych programów to efekt skutecznego
sięgania po różnego rodzaju dofinansowania. Jednak trzeba pamiętać, że na ogół do środków pozyskiwanych należy dokładać
część własnych. Taką przyjęliśmy politykę, że warto realizować te
wydatki, na które uzyskujemy wsparcie z zewnątrz. Trzeba mieć
również świadomość, że kończy się okres budżetowy dla środków unijnych i do faktycznego uruchomienia kolejnej perspektywy minie kilka lat, w których dofinansowań różnego rodzaju
działań z puli środków unijnych po prostu nie będzie.
- Wspomniał Pan również o tym, że doświadczenie samorządowe ma według Pana znaczenie przy tworzeniu prawa. Co dokładnie ma Pan na myśli?
Kierując te kilkanaście lat gminą zdążyłem niejednokrotnie przekonać się, że musimy mierzyć się z przepisami, które
są zupełnie oderwane od rzeczywistości albo po prostu do niej
niedostosowane. Wpływa to później na jakość, sprawność, efektywność realizacji zadań na rzecz mieszkańców. Są oczywiście
przykłady, potwierdzające, że pomysły rządowe można sprawnie
wdrożyć przez samorządy, jak np. program 500+, ale są również
takie, gdzie postulaty płynące z gmin czy powiatów powinny być
bardziej uwzględniane, jak chociażby w przypadku programu
Mieszkanie+. Gdybym został wybrany na posła na pewno będę
zabiegał o to, by opinia samorządowców w procesie uchwalania
prawa była istotna.
- Jakby odniósł się Pan do czwartego z argumentów, dotyczącego tego, że rząd PiS-u w latach 2015-2019 był nastawiony na
współpracę z samorządami?
Fakty i jeszcze raz fakty. Ostatni przykład z miesiąca września, to ponad dwa miliony dofinansowania na remonty dróg
gminnych, części ul. Wolności i ul. Ogrodowej. Do tego ponad
dwa i pół miliona złotych na remont drogi powiatowej z Jaworzyny do Żarowa przez Piotrowice. W przyszłym roku perspektywa remontu drogi Jaworzyna-Bolesławice. Koresponduje to
zresztą z tym co powiedziałem wcześniej o nastawieniu na realizację inwestycji z dużym wsparciem zewnętrznym. Tak będzie w
przypadku ul. Ogrodowej, gdzie gmina wyłoży własne środki na
położenie instalacji wod-kan pod drogą i chodnik. Przez minione cztery lata programów i inicjatyw z których samorządy mogły
korzystać, aktywnie współpracując z rządem było więcej, jak np.
program „Czyste powietrze”, „Maluch+” i inne.
- Jak ocenia Pan swoje szanse w wyborach?
Skoro zdecydowałem się startować, to do kampanii wyborczej podchodzę poważnie. Poświęcam na nią urlop i zamierzam
walczyć o głosy do samego końca. Uważam, że szanse na to by
gmina Jaworzyna Śląska miała swojego reprezentanta w Sejmie
są znaczne, ale na pewno nic nie jest przesądzone. Dlatego zwracam się z prośbą do naszym mieszkańców o wsparcie mojej kandydatury, kierując się przede wszystkim wyborem personalnym,
a nie partyjnym.
- Co z gminą jeśli zostałby Pan wybrany?
Jak już wspomniałem, jeśli zostanę wybrany, to mogę z podniesioną głową przekazać pałeczkę swojemu następcy. Jeśli będzie miał takie życzenie, na pewno będę służył swoją opinią czy
radą. Dodatkowo, nie ma co się oszukiwać, że pozytywne i oficjalne lobbowanie za określonymi decyzjami czy rozwiązaniami
z pewnością pomaga. Jest to szczególne skuteczne, gdy posłowi
łatwiej dotrzeć do osób sprawujących władzę i podejmujących
kluczowe decyzje. Na pewno będę osobą, która o te pozytywne
decyzje, w szczególności dla naszej gminy, będzie skutecznie zabiegać.
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Największa inwestycja kolejowa zakończona
Z satysfakcją możemy poinformować, że realizacja 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” dobiegła końca. Wykonawca, którym była warszawska firma INTOP Sp.
z o.o. dotrzymał założonych
terminów, a współpraca gminy z firmą przebiegała bardzo
dobrze.
Uroczyste otwarcie oddawanej do użytku inwestycji
zaplanowane zostało na 27
września 2019 r. Swoją obecność na niej zapowiedzieli
liczni goście. W Jaworzynie
w tym dniu spodziewamy się
m.in. Marszałka Senatu pana
Stanisława
Karczewskiego,
ministra, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana

Michała Dworczyka, Wojewody Dolnośląskiego pana
Pawła Hreniaka, posłów oraz
pani Anny Zalewskiej - posła
do PE. Z pewnością nie zabraknie również przedstawicieli władz kolejowych spółek.
Swoją obecność zapowiedzieli
m.in. pan Arnlod Bresch członek zarządu PKP PLK
S.A., pan Jerzy Dul - dyrektor Regionu Śląskiego Centrum Realizacji Inwestycji
PKP PLK S.A., pan Dariusz
Kolubka - dyrektor Zakładnu
Linii Kolejowych w Wałbrzychu.
W ostatnim etapie wykonawca robót skupiał się już
na pracach wykończeniowych
i porządkowych. Między innymi położone zostały płytki
na całej długości przejścia, zakończono prace przy posadzce, zamontowane zostały wiaty, ułożone zostały chodniki.
Przed wykonaniem przejścia
zakończyły się prace związane

z przebudową drugiego peronu. Teren został objęty monitoringiem, m. in. po to aby
zniechęcić do działania potencjalnych wandali. Aktualnie
INTOP Sp. z o.o. przystąpił
do uzyskania niezbędnej dokumentacji, która pozwoli na
oddanie inwestycji do użytku.
W tym miejscu warto
podkreślić, że tak duże i nieproste w realizacji zadanie, w
części polegające na wykonywaniu prac „na żywym organizmie”, tj. przy prowadzonym ruchu kolejowym udało
się zakończyć w niecały rok
po zapowiedzi Wiceministra
Infrastruktury Pana Andrzeja Bittela przedstawionej na
jaworzyńskim dworcu. Warto
również przypomnieć, że pomysł połączenia dwóch stron
miasta przejściem podziemnym był koncepcją burmistrza
Grzegorza Grzegorzewicza,
któremu stopniowo udało się
do niej przekonać władze PKP

PLK S.A., a także lokalnych
parlamentarzystów i właściwych ministrów. Jednym z
kluczowych argumentów była
poprawa bezpieczeństwa, jaką
daje przejście podziemne. Pamiętamy bowiem, że przejścia
przez tory nie rzadko kończyły się nie tylko mandatami, ale
i poważnymi w skutkach wypadkami.
Teren wzdłuż wejścia do
przejścia będzie utwardzony,
co pozwoli na zaparkowanie
samochodu i udanie się w dalszą podróż koleją.
Oddawana do użytku tak
istotna dla miasta inwestycja jest kolejną, po remoncie
dworca kolejowego i kompleksowej modernizacji peronów 1 i 3, którą zrealizowała
grupa PKP. Łącznie inwestycje te kosztowały ponad 40
mln zł, za co należą się serdecznie podziękowania władzom kolejowych spółek.

Śląskiej na osiedlu domków
jednorodzinnych w pobliżu ul.
Spółdzielczej. Po wykonaniu
prac teren zostanie ogrodzony, ale dostęp do niego będzie
ogólnodostępny.
Prace powinny zakończyć
się wraz z końcem września.

Koszt inwestycji zgodnie z
umową to kwota 197 980,80
zł brutto. Warto jednak podkreślić, że gmina na powyższe
zadanie pozyskała środki zewnętrzne w ramach środków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu

Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – rekreacyjnej o
charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019
w wysokości 50 000 zł.

› Tunel pod torami w całej okazałości

OSA na osiedlu
W tym przypadku nie
chodzi o owada ale o „Otwarte
Strefy Aktywności”. W dniu
01.08.2019 r. została bowiem
podpisana umowa na wykonanie montażu urządzeń małej
architektury w tym do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Z
myślą o dzieciach zakupione
i zamontowane zostaną również urządzenia do zabawy
(huśtawki, trampoliny, karuzela). Prace są realizowane na
jednej z działek w Jaworzynie
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Budowa szatni w Witkowie na ukończeniu
Zbliża się koniec robót
związanych z budową budynku zaplecza przy boisku
piłkarskim w Witkowie. Prace trwają od maja br., a ich
zakończenie planowane jest
na 30.09.2019 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 zrealizowanych prac
wyburzony został dotychczasowy obiekt, a na jego miejscu
powstał nowy budynek jednokondygnacyjny o powierzchni
całkowitej 175,71m2.
Na koniec sierpnia wykonane były już następujące
prace: zamontowana została
zewnętrzna stolarka okienno-drzwiowa wraz z montażem
bramy do pomieszczenia technicznego, wykonana została
elewacja budynku, wykonano
kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe
z budynku i zbiornik na nie-

czystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji. Wykonana
została elewacja, a wewnątrz
budynku wykonano posadzę
betonową, ułożono instalacje
wod.-kan. i elektryczną, postawiono ścianki działowe i nitarnym, pomieszczenie sęzamontowano podwieszane dziów z zapleczem sanitarnym
sufity. Teren wokół obiektu i magazynem, pomieszczenie
również zaczyna zmieniać wy- szatni gości z zapleczem sagląd, bowiem został już utwar- nitarnym oraz pomieszczenie
dzony i rozpoczęto układanie magazynowe.
Gmina na powyższe zadakostki betonowej.
Do wykonania pozostały nie pozyskała dofinansowanie
prace wykończeniowe bu- z: Ministerstwa Sportu ze
dynku dotyczące
ułożenia płytek
naściennych,
podłogowych
oraz wykładzin,
montaż sanitariatów oraz wykonanie ogrodzenia
i prace porządkowe.
Budynek będzie posiadał docelowo pomieszczenie szatni dla
gospodarzy wraz
z zapleczem sa- › Budynek szatni w Witkowie na ukończeniu

środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach
programu „Sportowa Polska
– Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej” w
wysokości 426 400 zł.

Mateusz Jopek wicemistrzem Polski w skoku w dal!
Mateusz Jopek – skoczek
w dal z Jaworzyny Śląskiej
– zajął II miejsce w Mistrzostwach Polski. Rewelacyjny
wynik - 7 m 85 cm! udało się
skoczyć 25 sierpnia, w Radomiu.
Kibice, którzy śledzą postępy Mateusza mogli spodziewać się świetnego wyniku.
Tydzień przed Mistrzostwami
Polski, podczas rywalizacji w
Sieradzu, po raz kolejny w tym
sezonie Mateusz Jopek poprawił swój najlepszy życiowy
wynik, skacząc na odległość 7
m 70 cm. Dzięki temu wynikowi Mateusz trafił do trójki
najlepszych polskich zawodników w skoku w dal, w tym
sezonie. Forma rosła z zawodów na zawody, ale takiej „petardy”, jaką Mateusz „odpalił”
podczas Mistrzostw Polski nie
spodziewał się chyba nikt. Już
w swoim pierwszym skoku
pobił swój rekord życiowy o

15 cm! I ten rewelacyjny skok
okazał się być wystarczający,
aby zapewnić sobie drugie
miejsce w niedzielnym konkursie.
Zawodnik z Jaworzyny
Śląskiej prowadził w konkursie do II rundy, w której jednak
musiał uznać wyższość swojego doświadczonego, starszego
kolegi i zarazem najlepszego
polskiego skoczka w dal – Tomasza Jaszczuka. Mistrzostwa
Polski wygrał właśnie Tomasz
Jaszczuk (AZS-AWF Katowice), skacząc na odległość 8
m 10 cm w piątej serii. Trzecie
miejsce zajął Mateusz Różański (KU AZS PWSZ w Tarnowie) – 7 m 70 cm.
Wyniki 93 PZLA Mistrzostwa Polski, Radom
2019, skok w dal mężczyzn
1. Jaszczuk Tomasz
AZS-AWF KATOWICE
8.10 m

2. Jopek Mateusz
KS AZS AWF WROCŁAW 7.85 m
3. Różański Mateusz
KU AZS PWSZ W
TARNOWIE 7.70 m
4. Tarkowski Piotr
KS AZS-AWF BIAŁA
PODLASKA 7.68 m
5. Kuch Andrzej
UMLKS START WIERUSZÓW 7.61 m
6. Tomasiak Krzysztof
UKS JUNIOR KAMESZNICA 7.45 m
7. Chojnowski Bartosz
KS PODLASIE BIAŁYSTOK 7.18 m
8. Uwijała Krzysztof
MKS SAMBOR
TCZEW 6.96 m
9. Olszówka Mateusz
KU AZS PWSZ W
TARNOWIE 6.63 m
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› Mateusz Jopek - Wicemistrz Polski

Wspaniały rezultat Mateusza to efekt ciężkiej pracy
i mozolnego treningu pod
okiem trenera Pana Zdzisława
Kokota. Po suchych latach, w
końcu skoczek reprezentujący
na co dzień KS AZS AWF
Wrocław doczekał się efektów
swojej pracy w postaci świetnych rezultatów. Gratulujemy naszemu Wicemistrzowi
wspaniałego wyniku i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy i
rekordy.
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Piętnaście lat ścigania pod znakiem Solidarności
W minioną sobotę, 31
sierpnia 2019 r. w Jaworzynie
Śląskiej, w ramach IV Edycji
Ligi MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej, odbył się XV Grand
Prix MTB Solidarności. Od
lat impreza odbywa się z okazji kolejnych rocznic powstania NSZZ Solidarność i co
roku jest potwierdzeniem, że
sportowe wydarzenie potrafi
łączyć pokolenia i upowszechniać idee „Solidarności”. Jaworzyński wyścig wielokrotnie osiągał rangę Mistrzostw
Dolnego Śląska MTB, a także
podczas kilku edycji zaliczany
był do challenge’u Polskiego
Związku Kolarskiego.
Zawodników, trenerów i
opiekunów podczas tegorocznej edycji wyścigu przywitali
przedstawiciele
organizatorów: Przewodniczący KZ

zawodów stanęło ponad stu
młodych adeptów kolarstwa
górskiego. Na trasie wiodącej lasami wokół Stadionu
Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej zawodnicy rywalizowali
o punkty w IV Edycji Ligi
MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pomimo młodego wieku
zawodników rywalizacja była
twarda i bezkompromisowa.
Nie brakowało efektownych
akcji wyprzedzania, ale także
upadków, na szczęście niegroźnych. Na mecie wyścigu
na wszystkich czekały oklaski od zebranej publiczności,
okolicznościowe medale, a na
najmłodszych orzeźwiające
lody. Jak zwykle największe
emocje towarzyszyły rywalizacji najmłodszych adeptów
sztuki kolarstwa – krasnalom
i skrzatom.

› Kolarstwo jest w Jaworzynie bardzo popularne również wśród dzieci

NSZZ Solidarność przy ZPS
„Karolina” Ireneusz Besser
oraz Antoni Szewczyk – trener kolarzy z MKS Jaworzyna Śląska. Piętnastą edycję
wyścigu swoją obecnością
zaszczycili goście: Minister
Szef Kancelarii Premiera Pan
Michał Dworczyk, Wiceprezes Zarządu Wałbrzyskiej
SSE Pan Kamil Krzysztof
Zieliński oraz radny Sejmiku
Dolnośląskiego Pan Grzegorz
Macko. Oficjalnego otwarcia
zawodów dokonał Burmistrz
Jaworzyny Śląskiej Pan Grzegorz Grzegorzewicz.
W tym roku na starcie

Spośród zawodników reprezentujących Gminę Jaworzyna Śląska najwięcej emocji wzbudził występ Oliwiera
Okarmusa w kategorii Skrzat
chłopców 9-10 lat. Po kraksie
na starcie faworyt MKS Karolina spadł na koniec stawki,
jednak systematycznie odrabiał straty i niesiony dopingiem licznie zgromadzonych
kibiców wywalczył pierwsze
miejsce. Dobrze pojechali pozostali zawodnicy w tej
kategorii: ósme miejsce zajął
Tymoteusz Bałuk a jedenaste
miejsce wywalczył Mateusz
Mitura. W kategorii młodzi-

czek pierwsze miejsce zajęła
Judyta Tonder. W kategorii
młodzik Kristian Smereczniak
uplasował się na siódmym
miejscu. W kategorii junior

tury i Bibliotekę Publiczną w
Jaworzynie Śląskiej, Zakłady
Porcelany Stołowej „Karolina”
sp. z o. o. z Jaworzyny Śląskiej.
Najlepsi zwodnicy z Gminy

› Trasa wymagała dużych umiejętności technicznych...

młodszy na trzecim miejscu
dojechał Michał Jakubik. W
kategorii żak jedenaste miejsce zajął Marcin Romaniecki
a Bartosz Kasperek był tuż za
nim, na dwunastym miejscu.
Wśród dzieci 7-8 letnich, kat.
skrzaciątka pierwsze miejsce zajęła Malwina Mitura,
a wśród 5-6 latków, kat. krasnoludki dziewczęta pierwsze
miejsce wywalczyła Zuzanna
Bałuk. W kategorii chłopców
wygrał Aleksander Borowski.
Każdy z zawodników, którzy wystartowali w zawodach
otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi w swoich kategoriach otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez
Gminę Jaworzyna Śląska,
Samorządowy Ośrodek Kul-

Jaworzyna Śląska otrzymali
osobne nagrody rzeczowe.
Organizatorzy
dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do udanej
organizacji już 15 edycji XV
Grand Prix MTB Solidarności. Nadleśnictwu Świdnica za
udostępnienie po raz kolejny
terenów leśnych, Stowarzyszeniu Sportowo-Rekreacyjnemu Junior z Wałbrzycha,
obsadzie sędziowskiej, rodzicom dzieci z sekcji kolarskiej
MKS Karolina oraz Zarządowi MKS Karolina i wszystkim
wolontariuszom za pomoc w
organizacji imprezy, a przede
wszystkim najmłodszym zawodnikom i ich opiekunom
za liczy udział w wyścigu i rywalizację fair play.

› ...i wiodła przez jaworzyński las
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