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Inwestorzy w Jaworzyńskiej Strefie Przemysłowej

Pomimo trudnego czasu są pierwsi inwestorzy w Jaworzyńskiej Strefie Przemysłowej. Tereny inwestycyjne zakupiło już dwóch inwestorów. Więcej na stronie 5.

W TYM WYDANIU ROZMAITOŚCI JAWORZYŃSKICH

Droga S5 przebiegać ma przez naszą gminę. Nie wiadomo jednak którędy dokładnie. Więcej na stronie 4.

5 września 2020 r. doświadczylismy potęgi żywiołu. O groźnej nawałnicy czytaj na stronach 6-7.

Jaworzynianin Mateusz Jopek Mistrzem Polski w skoku w dal! O niebywałym sukcesie na stronie 12.
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Z życia gminy

Czytajmy od najmłodszych lat
Nie ulega najmniejszym
wątpliwościom, że czytanie
książek bardzo pozytywnie wpływa na nasz rozwój.
Kształtuje wyobraźnię, ubogaca słownictwo, jest źródłem
wiedzy. Dlatego też jaworzyńska Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej realizuje aktualnie dwie inicjatywy mające
na celu zachęcić do czytania
dzieci od najmłodszych lat.
Pierwszą z nich jest „Liga
Czytelnicza”. To konkurs
skierowany do dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz do grup przedszkolnych i klas I-III szkoły
podstawowej z terenu Gminy
Jaworzyna Śląska. Zabawa
polega na zbieraniu naklejek
za wypożyczane książki w specjalnie do tego przeznaczonej
Karcie Małego Czytelnika
oraz zdobyciu tytułu Mistrza
Czytelnictwa. Na najlepszych
młodych czytelników oraz
grupy, które zbiorą największą
ilość bibliotecznych naklejek
czekają atrakcyjne nagrody,
zaś dla wszystkich uczestników, którym uda się wypełnić
całą kartę naklejkami, Biblioteka przygotowała pamiątkowe dyplomy oraz zakładki.
Ponadto spośród wszystkich
małych Mistrzów Czytelnictwa rozlosujemy pięć nagród
dodatkowych. Akcja trwa do
połowy stycznia czyli do rozpoczęcia przez dzieci ferii zimowych. Zachęcamy wszystkich małych czytelników z
naszej gminy, a także grupy
przedszkolne i klasy do włączenia się w tę emocjonującą

zabawę z książką w roli głównej.
Karty Małego Czytelnika dostępne są do odbioru w
Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej oraz w czynnych filiach bibliotecznych.
Do udziału w akcji mogą
przystąpić wyłącznie dzieci
zapisane do Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej
lub jej filii bądź po uprzednim
zapisaniu się do biblioteki i
wypełnieniu Karty Zapisu
przez rodzica lub opiekuna
prawnego dziecka.
Szczegóły dotyczące zasad
przebiegu „Ligi Czytelniczej”
znajdują się w regulaminie akcji zamieszczonym na stronie
internetowej www.sokibp.pl
Drugą akcją jest ogólnopolski projekt „Mała książka
– wielki człowiek”. Głównym
jego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Książki. Adresatami akcji
są dzieci w wieku przedszkolnym. Ogólnopolska kampania ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3–6 lat),
które przyjdzie do biblioteki
biorącej udział w projekcie,
otrzyma w prezencie wyjątkową wyprawkę na dobry czytelniczy start.
W wyprawce dzieci znajdą
interesującą książkę, dostosowaną pod względem formy i
treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizy-

tę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem
minimum
jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W wyprawce znajdą coś
dla siebie także rodzice - przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni
o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz
o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

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

Narodowe Czytanie 2020
W 2012 roku ówczesny
Prezydent RP zainaugurował
ogólnopolską akcję „Narodowe Czytanie”. W tym roku
już po raz dziewiąty w wielu
miejscach w Polsce i poza jej
granicami czytane były utwory stanowiące kanon polskiej
literatury. Głównym celem tej
inicjatywy jest popularyzowanie czytelnictwa jako takiego,
ale w szczególności poprzez

sięganie do największych dzieł
polskiej literatury. W tym roku
wybór padł na „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Czas epidemii w sposób szczególny
pokazał, jak duże znaczenie
mają książki. W sytuacji, gdy
osobiste relacje międzyludzkie stają się problematyczne,
książki dają jakąś namiastkę tego, co zabiera epidemia.
Sięgając po polską literaturę,

› Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej

szczególnie w trudniejszych
czasach, znajdziemy w niej nie
tylko alegorie, ale i wiele ponadczasowych prawd, pozwa-
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lających przetrwać chwile o
wiele trudniejsze niż obecnie.
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Z życia gminy
Pasowanie pierwszaków
Rozpoczęcie nauki w
szkole jest bardzo ważnym
momentem w życiu każdego dziecka. Nowe koleżanki
i nowi koledzy, nowa klasa i
przede wszystkim nowa pani.
Dla dzieci to naprawdę duże
przeżycie, wymagające nie raz
czasu na aklimatyzację.
Miłym zwyczajem jest
pasowanie na uczniów. Po
uroczystym
rozpoczęciu

roku szkolnego, to zazwyczaj
pierwsza większa szkolna uroczystość z udziałem pierwszaków. Najmłodsi z niecierpliwością czekają na dzień, w
którym staną się prawdziwymi uczniami i poprzez pasowanie zostaną włączeni do
społeczności szkolnej. Dzień
pasowania często organizowany jest, gdy upłynie już
kilka pierwszych tygodni na› Pasowanie na ucznia

uki. Rangę wydarzeniu nadają
dyrektorzy szkół i ich wielkie
ołówki lub długopisy, którymi
dokonują pasowania. Dzieci z
tej okazji przygotowują program artystyczny. Rozdawane
są legitymacje uczniowskie i
drobne upominki pomagające
w nauce. Niestety w tym roku
pandemia powoduje liczne

› Pierwszy występ na szkolnym apelu

ograniczenia, ale mimo niej,
przy maksymalnej staranności
w zachowywaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, udało się uczynić tradycji zadość.
Uczniom rozpoczynającym swoją edukację szkolną
życzymy samych sukcesów w
nauce!

Posiłek w szkole
W ramach rządowego
programu „Posiłek w szkole
i w domu” wykonany został
remont zaplecza kuchennego oraz zakupiono sprzęt do
kuchni przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Jaworzynie Śląskiej. Służące w
kuchni sprzęty okres świetności miały już za sobą i czekały
na wyminę. Okazję stworzył
wprowadzony przez rząd program. W ramach programu
gmina skutecznie ubiegała się

o dofinansowanie. Wynosiło
ono aż 80% całości kosztów
inwestycji. Ta natomiast kosztowała 100 tys. zł. W ramach
zadania wyremontowane zostały pomieszczenia stołówki i
wymienione zostały używane
w niej sprzęty, potrzebne do
przygotowywania posiłków,
zakupiono szafy, stoły, obieraczkę, bemar, garnki i inne.
Dodać należy, że w stołówce szkolnej przygotowywane są smaczne i zdrowe

› Oprócz remontu stołówka szkolna wyposażona została w nowe sprzęty

obiady dla uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy, jak
również korzystają z niej oso-

by objęte wsparciem w zakresie dożywiania.

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich w nowej lokalizacji
Informujemy, że z dniem
20 października zmieniła
się lokalizacja Urzędu Stanu
Cywilnego i Referatu Spraw
Obywatelskich. Począwszy od

tego dnia sprawy dotyczące
min.: rejestracji zgonów, wydawania dowodów osobistych,
odpisów aktów stanu cywilnego, przyjmowanie zapewnień

› Sala ślubów i Urząd Stanu Cywilnego funkcjonują przy ul. Powstańców 3

do zawarcia związku małżeńskiego oraz wydawanie zaświadczeń, a także rejestracji
meldunkowej realizowane są
w budynku przy ul. Powstańców 3, pokój nr 4-5.
Załatwianie wyżej wymienionych spraw, pomimo postępującej informatyzacji administracji zazwyczaj wymaga
wizyty w urzędzie i złożenia
osobiście podpisu. Dotychczas
USC i Referat Spraw Obywatelskich zlokalizowane były na
pierwszym piętrze, w starym
budynku przy ul. Wolności 9.
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Teraz osoby załatwiające sprawy dot. aktów stanu cywilnego
czy spraw obywatelskich nie
będą już borykały się z utrudnieniami architektonicznymi,
ponieważ w nowym budynku
pomieszczenia znajdują się na
parterze.
Warto również przypomnieć, że obok pomieszczeń
biurowych, latem do użytku została oddana nowa sala
ślubów, w której nowożeńcy
mogą zawrzeć cywilny związek małżeński.
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Z życia gminy

Którędy przebiegnie S5?
Coraz bardziej realne stają
się plany modernizacji dwóch
najistotniejszych arterii drogowych Dolnego Śląska, tj.
autostrady A4 i drogi S5. Prace
koncepcyjne dotyczące autostrady A4 ogniskują się wokół
dwóch głównych koncepcji –
poszerzenia i rozbudowy tej
drogi w ramach jej obecnego szlaku lub też budowania
równoległego węzła. Eksperci
i praktycy przedstawiają szereg argumentów za i przeciw
poszczególnym rozwiązaniom
zarówno w ich ogólnej wersji,
jak i na poziomie
przebiegu poszczególnych lokalnych
odcinków.
Droga ekspresowa S5, ma stanowić uzupełnienie autostrady A4,
przebiegając
do
niej równolegle od
południa, a równocześnie łączyć tereny na południe od
Wrocławia, mniej
więcej na wysokości Sobótki z drogą
ekspresową S3 – w
okolicy Bolkowa.
Budowę drogi S5
zapowiedział przed
ostatnimi wyborami parlamentarnymi poseł z
naszego okręgu i jednocześnie,
szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Michał Dworczyk.
Plany budowy drogi o zbliżonym korytarzu przebiegu istniały już od lat, jednak zawsze
były odkładane na później.
Przebieg drogi S5 w każdym z rozpatrywanym przez
Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad wariancie prowadzi przez teren

naszej gminy. Wybudowanie
drogi S5 wraz z możliwością
włączenia się do ruchu na
terenie naszej gminy z pewnością byłoby dodatkowym
impulsem i szansą na rozwój
gminy. Równocześnie istotne jest, aby jej przebieg był
jak najmniej dokuczliwy dla
mieszkańców naszej gminy, a
także by budowa i eksploatacja drogi odbywały się z jak
najmniejszą stratą dla środowiska naturalnego.
Takie też stanowisko przy
każdej możliwej sposobno-

z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad oraz
projektantami. Niestety na
skutek obowiązujących rygorów sanitarnych musiało ono
zostać odwołane. Na wniosek
burmistrza, pracownik GDDKiA dokonał wizji w terenie
w miejscowościach Witków
i Milikowice, podczas której
mógł się zapoznać z warunkami lokalnymi dla przebiegu
planowaje trasy.
Niestety, dotychczas nie
udało się uzyskać precyzyjnych i wiążacych informacji

ści prezentuje gmina. W tym
miejscu stanowczo należy
podkreślić, że to nie gmina jest inwestorem i nie od
niej będzie zależał ostateczny szlak przebiegu drogi. Nie
oznacza to jednak, że gmina
jest w tym zakresie bierna. W
marcu z inicjatywy burmistrza
miało w tej sprawie odbyć się
w jaworzyńskiej hali sportowo-edukacyjnej spotkanie
mieszkańców gminy i powiatu

od GDDKiA, które odpowiadałyby na wszystkie pytania
mieszkańców. Ponieważ budowa tej drogi jest bardzo istotną
inwestycją dla całej gminy, w
celu wpierania mieszkańców
zarówno w realizacji inicjatyw
społecznych jak i negocjacjach
dotyczących uciążliwych inwestycji wpływających negatywnie na lokalną społeczność
i środowisko zawiązane zostało Stowarzyszenie Jaworzyna

na Śląska. Usunięto 67,84 ton
azbestu. Łącznie w przeciągu
minionych pięciu lat usunięto
448,03 ton azbestu.
Zadanie jest realizowane
dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Przeprowadzenie kolejnej – szóstej już edycji – planowane jest na następny rok.
O szczegółowych zasadach

Śląska - Świadomi Mieszkańcy. Stowarzyszenie podjęło
już pierwsze działania, m.in.
zwróciło się do GDDKiA
z wnioskiem o odpowiedzi na
istotne pytania dotyczące inwestycji. W wystąpieniu tym,
możemy przeczytać m.in. że:
„mieszkańcy gminy nie są
przeciwni budowie drogi S5
przez jej terytorium, chcą wyłącznie aby droga przebiegała
zgodnie z interesem gminy,
mieszkańców z możliwie jak
najmniejszym negatywnym
wpływem na ich otoczenie.
Należy
również
pamiętać, że droga
szybkiego ruchu to
wielka szansa dla
rozwoju, ale również wielka uciążliwość dla najbliżej
zlokaliz owanyc h
domów,
gospodarstw zarówno w
okresie budowy jak
i eksploatacji.”.
Mając na uwadze, jak istotna
jest to inwestycja,
kierując się tym,
żeby stała się ona
szansą, a nie utrapieniem
zachęcamy
wszystkich
mieszkańców
do
bieżącego śledzenia informacji na ten temat, które można znaleźć przede wszystkim na stronie internetowej
www.gddkia.gov.pl/
oraz
na
stronie
www.a4sk.pl
do której zakładka znajduje się również na stronie
www.jaworzyna.net

Azbest znika z gminy
Zakończono kolejną tegoroczną akcję zbiórki i utylizacji
azbestu z terenu naszej gminy.
W tej edycji, azbest zniknął z
19 posesji w miejscowościach:
Bolesławice, Czechy, Milikowice, Nowice, Pastuchów, Piotrowice Świdnickie i Jaworzy-
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programu obowiązującego w
2021 będziemy informować
na bieżąco, ale przyjąć można,
że dokładniejsze informacje
na ten temat dostępne będą w
pierwszym kwartale 2021 r.
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Z życia gminy
Inwestorzy w Jaworzyńskiej Strefie Przemysłowej
Są pierwsi inwestorzy w
jaworzyńskiej strefie przemysłowej. Pomimo trudnego czasu dla rozwoju biznesu, udało
się doprowadzić do finału
niełatwy proces związany ze
sprzedażą gruntu podmiotowi,
który zdecydował się zainwestować w naszej gminie. Firmą, która, jak mamy nadzieję
przetrze szlak dla innych jest
Fire Family Sp. z o.o.

marketami budowlanymi, kooperuje także z ponad tysiącem małych i dużych, lokalnych i krajowych firm. Swoje
produkty wysyła za granicę
- odbiorcami są firmy z całej
Europy, Ameryki Północnej
i Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. Na zakupionym
od gminy 1,3 hektarze gruntów inwestycyjnych powstanie
hala produkcyjno-magazyno-

Fire Family jest polską
spółką, która rozpoczynała
działalność na terenie naszego
powiatu zajmując się dostawą
grilli, akcesoriów grillowych
i kominkowych, podpałek,
skutecznie dostosowując swój
profil działalności do aktualnych potrzeb rynkowych.
Obecnie Fire Family
współpracuje z największymi sieciami handlowymi w
Polsce, supermarketami i

wa o powierzchni 2000-2500
metrów kwadratowych, w
której zatrudnionych zostanie
kilkudziesięciu pracowników.
Rozpoczęcie działalności na
terenie inwestycyjnym to druga połowa 2021 roku.
Na zakup terenu inwestycyjnego w naszej strefie
zdecydowała się również Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”
sp. z o.o., która w przetargu

zakupiła w pełni uzbrojony
grunt o powierzchni 3,57 ha,
za kwotę prawie 2,2 mln złotych (brutto).
Zamiarem nabywcy jest
wybudowanie na zakupionej nieruchomości modułowej hali produkcyjnej o
powierzchni około 5 tys.
metrów kwadratowych. Hala
ma składać się z 4 modułów
wyposażonych w zaplecze
biurowo-socjalne. W takim
pomieszczeniu
działalność
produkcyjną (lub inną działal-

ność gospodarczą) może prowadzić najczęściej 3-4 przedsiębiorców i pracować około
100 pracowników. Spółka do
realizacji inwestycji ma przystąpić w nadchodzącym roku,
a jej koszt szacowany jest na
ok. 20 mln zł.
Władze obu Spółek, decydując się na zainwestowanie
w Jaworzynie Śląskiej podkreśliły, że na ich decyzję wpływ
miało bardzo dobre przygotowanie terenu pod planowane
inwestycje.

Rozstrzygnięto przetarg na remont drogi Jaworzyna Śląska-Bolesławice
Wyłonieniem wykonawcy
udało się zakończyć przetarg
na remont drogi gminnej Jaworzyna Śląska-Bolesławice.

Droga od dłuższego czasu
kwalifikowała się do remontu,
a jej stan znacznie się pogorszył po gwałtownych opa-

› Droga Jaworzyna Śląska-Boleslawice czeka na remont

dach deszczu wiosną 2019
r. Tegorocznej wiosny droga
częściowo została naprawiona, załatano liczne ubytki w
nawierzchni. W między czasie podjęte zostały starania o
uzyskanie wsparcia finansowego na jej kompleksową naprawę. Niestety wojewoda nie
przyznał wspracia z uwagi na
straty w infrastrukturze komunalnej spowodowane przez
klęski żywiołowe. W związku
z tym podjęto działania, by
uzyskać dofinansowanie na
niezbędny remont, w ramach
rządowego Fudnuszu Dróg
Samorządowych. Pod koniec
2019 r. inwestycję ujęto na liście zadań rekomendowanych
do dofinansowania w ramach
wspomnianego
Funduszu.
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Wyskość dofinansowania stanowi 70% warości inwestycji.
Zgodnie z kosztorysem
remont prawie 2 km odcinka
miał kosztować nieznacznie
ponad 2 mln zł. Do przetargu stanęło aż 10 chętnych
wykonawców, co w zakresie
przetargów na tego typu inwestycje już dawno się nie
zdarzało. Konkurencja wśród
oferetnów przełożyła się na
oferowane kwoty. Przetarg
wygrała firma COLAS Polska Sp. z o.o. oferując kwotę
1 198 257,46 zł. Wykonawca
do pierwszych prac przygotowawczych przystąpi jeszcze
w tym roku, natomiast całość
zadania ma być wykonana do
30 września 2021 r.
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Z życia gminy

Żywioł jakiego nie znaliśmy
W sobotnie popołudnie 5
września 2020 r. życie toczyło
się normalnie. Ładna, letnia
pogoda sprzyjała spędzaniu
czasu na świeżym powietrzu. Nic nie wskazywało na
to, że za chwilę wydarzy się
coś groźnego. Patrząc na niebo, można było co najwyżej
wyobrazić sobie burzę, jakie
bywają latem. Zbliżała się godzina 16, gdy niebo przybrało
kolory szarości, bieli i granatu, a na horyzoncie zaczęła
być widoczna ściana deszczu
i wiatru. Lej, jaki towarzyszy
trąbom powietrznym przemieszczał się coraz szybciej.
Po drodze podnosił wszystko,
co napotkał na swojej drodze.
Ważące setki kilogramów, a
czasami kilka ton przedmioty
wiatr przesuwał z łatwością,
te zaś złamane i poniszczone
opadały bezwładnie kilkanaście a nawet kilkadziesiąt
metrów dalej. Drzewa, rosnące dziesiątki lat o pięknych i
zdrowych koronach łamały
się niczym zapałki. Cyklon,
tornado lub cokolwiek to było
po kilkunastu minutach zaczął słabnąć i odsuwać się dalej, zostawiając za sobą tylko
padający intensywnie deszcz
i ogrom zniszczeń. Te albo od
razu kłuły w oczy widokiem
domów pozbawionych dachów albo kryły się pod stosem połamanych drzew.
Wokół zaczęły rozlegać
się sygnały samochodów służb
ratowniczych, ginął zasięg w
telefonach komórkowych a
drogi zmieniły się w potoki.
Na widok zniszczonego dobytku niektórzy płakali, inni
próbowali zabezpieczyć chociaż to, co zostało. Powiadomiony o skali zdarzenia, na
miejsce w godzianach wieczornych przyjechał Wicewojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Kresa.
Szczęściem w nieszczęściu
było to, że wszyscy uszli z życiem.
Od poniedziałku przyszedł czas na szacowanie strat.
Zdając sobie sprawę z rozmiaru zniszczeń i ilości osób cze-

kających na pomoc, do pracy
w komisji szacującej szkody
zostali skierowani zarówno
pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej, jak i Urzędu Miejskiego, po to by jak najszybciej
zewidencjonować potrzebujących i rozmiar pomocy, która
będzie niezbędna.
W tym miejscu wyjaśnić
należy, że jeszcze w 2015 roku,
gdy podobne zjawisko atmosferyczne wyrządziło szkody
mieszkańcom Czech, Nowic
i Bolesławic, dochodzenie
pomocy było niezwykle trudne. Prośby poszkodowanych i
gminy adresowane do ówczesnego wojewody odbijały się
jak od ściany. Być może również tamte nasze doświadczenia i starania przyczyniły się
do tego, że od 2016 r. państwo
w takich sytuacjach nie odwraca się od swoich obywateli plecami. Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji określił zasady udzielania
pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń
noszących znamiona klęski
żywiołowej.
Wsparcie na jakie mogą
liczyć poszkodowani jest
zróżnicowane i nie jest bezwarunkowe. W pierwszej
kolejności uzyskać można zasiłek w kwocie do 6 tys. zł na
gospodarstwo domowe, a gdy
zniszczenia są większe można
się starać o przynanie pomocy
do kwoty 20 tys. zł. Warunkiem przyznania pomocy jest
prowadzenie
gospodarstwa
domowego w zniszonym budynku w chwili zdarzenia
oraz bycie jego właścicielem.
Przyznając pomoc uwzględnia
się również skalę zniszczeń
i możliwości zarobkowania
oraz zamożność poszkodowanych. Przyznany zasiłek powinien być wykorzystany na
zakup niezbędnych zniszczonych artykułów spożywczych,
chemicznych, higienicznych,
pościeli, lekarstw, agd, itp.
Każdy wniosek wymaga indywidulanej oceny i weryfikacji.
Wniosków o pomoc w
tym zakresie (składanych

ustnie i pisemnie) komisja
rozpatrzyła ponad 170. Równocześnie, gdy rozpatrzone
były już pierwsze pojawiały
się kolejne, co odwlekało zamknięcie tematu i wystąpienie
o konkretną kwotę pomocy do
wojewody. Dodatkowo wojewoda, nie dysponuje tymi
środkami samodzielnie, ale
zwraca się o ich przynanie
do ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, a ten
czasami musi uzyskać środki
współdziałając z ministrem
właściwym do spraw finansów
publicznych.
Ostatecznie zasiłki w
zróżnicowanych
kwotach
trafiły do 135 gospodarstw
domowych. Kwota pomocy, która została uzyskana od
wojewody wyniosła blisko
900 000,00 zł. Środki do potrzebujących trafiły w ciągu
kilkunastu dni od zdarzenia.
Przypadki, w których wydano
decyzje odmowne dotyczyły
głównie sytuacji, gdy w zniszonych budynkach w dniu
zdarzenia klęskowego, ani
wcześniej nikt nie mieszkał
(pustostany), gdy poszkodowani dysponowali znacznymi
dochodami własnymi, pozwalającymi na likwidację stosunkowo niewielkich szkód w
ramach posiadania własnych
zasobów, a także z uwagi na
brak tytułów prawnych do
zajmowanych lokali mieszkalnych.
Poza w/w pomocą finansową jednej rodzinie zapewnione zostało mieszkanie
tymczasowe oraz podjędte
zostały starania by podobną
pomoc zaoferować drugiej rodzinie.
W tym miejscu podkreslić również należy, że pomoc
na naprawę zniszonych nieruchomości będzie podlegać
jeszcze weryfikacji uwzglęniającej ewentualne odszkodowania uzyskane od towarzystw
ubezpieczeniowych. Na innych zasadach jest również
udzielana pomoc związana ze
stratami w prowadzonych gospodarstwach rolnych.
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W drugiej kolejności przyszedł czas na weryfikowanie
strat w mieniu komunalnym.
W tym zakresie część szkód
została lub zostanie zlikwidowana ze środków pochodzących z odszkodowań. Gmina
ubiegać się będzie również o
pomoc z budżetu państwa na
usunięcie szkód o większych
rozmiarach.
W tym miejscu podziękować należy wszytkim tym,
którzy pomagali tuż po zdarzeniu, czyli strażakom zawodowym i ochotnikom. Ci
drudzy w ciągu kilku dni po
zdarzeniu, pomagali po kilkanaście godzin na dobę.
Członkom komisji szacującej szkody, która w ciągu kilku dni dokonała wizji blisko
dwustu domostw, a następnie
przygotowała setki stron dokumentów. Pracami komisji
zarządzała Pani Joanna Bytniewska - kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej, wspierana przez pracowników Ośrodka. Komisję w szacowaniu
najpoważniejszych uszkodzeń
tworzyli również pracownicy
Powiatowego
Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego pod
kierownictwem Pani Inspektor Barbary Rajcy, którzy
po raz kolejny nie odmówili
nam swojego merytorycznego wsparcia. Przy skutecznym
docieraniu do poszkodowanych niezbędni okazali się sołtysi i radni z poszczególnych
sołectw. Słowa podziękowania
skierować należy również do
wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego i jego
zastępcy Jarosława Kresy, którzy niezwłocznie po zdarzeniu
zainteresowali się sytuacją i
zadeklarowali pomoc, a także
pracownikom Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego za
konstruktywną współpracę.
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Pandemia i huragan a budżet gminy
Niestety zarówno pandemia, jak i huragan, który
przeszedł przez gminę miały swój negatywny wpływ na
budżet gminy. W przypadku
pandemii, jej skutki będą miały długoterminowy wymiar.
Zwiększone wydatki budżetu państwa i równocześnie
mniejsze wpływy do budżetu,
przy jednoczesnym wzrastającym ryzyku powiększania
się i wydatków i ubytków we
wpływach przedkładać będą
się na budżety samorządowe,
które w dużej mierze związane są z budżetem państwa.
Do końca trzeciego kwartału wydatki z budżetu gminy
na różnego rodzaju zadania
i zakupy związane z wystąpieniem pandemii wyniosły
blisko 200 tys. zł. W ramach
tej kwoty niecałe 30 tys. zł.

stanowiły darowizny dla szpitali w Świdnicy, Wałbrzychu i
Pogotowia Ratunkowego. W
pozostałym zakresie środki
przeznaczone były na różnego
rodzaju zakupy m.in.: masek
ochronnych, przyłbic, rękawic nitrylowych, mydła i żelu
antybakteryjnego, płynu do
dezynfekcji, kombinezonów,
środków czystości, zakupu
sprzętu do punktu kwarantanny. Gminne jednostki wydatkowały bezpośrednio ze
swoich środków kolejne blisko
20 tys. zł. Podkreślić należy,
że podane kwoty nie obejmują wydatków związanych
z zabezpieczeniem wyborów
prezydenckich oraz wyposażeniem w środki ochronne w
nowym roku szkolnym szkół
i przedszkola. W obu tych
przypadkach wydatki pono-

szone były z budżetu państwa.
Po drugiej stronie, dochodowej w ostatnich latach
miał miejsce znaczny wzrost
dochodów z udziałów JST
we wpływach z podatku PIT
i CIT, był on przede wszystkim wynikiem korzystnej
koniunktury
gospodarczej.
Trend ten został jednak zatrzymany w 2020 roku. Spadek dochodów odnotowuje
się także w części dochodów
własnych gmin, zwłaszcza w
podatku od czynności cywilnoprawnych czy w podatku
od środków transportowych.
W porównaniu do 2019 roku
największy ubytek wystąpił w
udziale we wpływach w podatku PIT. Według stanu na
30 września wynosi on już
571.143,00 zł, duży spadek
dochodów rok do roku doty-
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czy też podatku od czynności cywilnoprawnych. Za trzy
kwartały wyniósł 120.362,91
zł. Tylko z tych dwóch źródeł,
jest to już blisko 700 tys. zł, a
przed nami jeszcze jeden, zapowiadający się pesymistycznie kwartał.
Ekstremalnej siły huragan,
który przeszedł przez gminę
5 września również wywarł
swoje skutki dla budżetu gminy. Koszty akcji ratunkowych,
drobnych napraw, usuwania
wiatrołomów, zabezpieczania dachów przekroczyły 90
tys. zł. Kwota ta nie obejmuje
kosztów naprawy czy odtworzenia zniszczonego majątku
gminnego. W tym zakresie
zapewne większą część strat
uda się pokryć z ubezpieczeń.
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Gmina wysoko w rankingach
Miło odnotować kolejne
rankingi opublikowane przez
czasopismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Tym
razem opublikowane zostały
dwa rankingi. Jeden dotyczył
wykorzystania środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach
2014-2019 a drugi dotyczył
nakładów na inwestycje.
Oczywiście, tego typu rankingi nie oddają obrazu całości i
nie pokazują różnego rodzaju

okoliczności, w których znajdują się poszczególne gminy,
powiaty czy województwa.
Nie mniej jednak są one punktowym, ale ścisłym zobrazowaniem stanu faktycznego.
Zestawienia przygotowywane
są przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską
ekonomistów z Uniwersytetu
Warszawskiego.
Zestawienie
obejmuje
wartość dotacji pozyskane
przez samorządy w latach

2014-2019, bez rozróżnienia
na dotacje inwestycyjne i te
związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest
w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. W przypadku
miast na prawach powiatu do
wyniku zaliczono dotacje pozyskanych bezpośrednio przez
spółki komunalne.
Oba zestawienia otwiera
Krynica Morska, a tuż za nią
plasuje się gmina Świeradów
Zdrój (2-gie miejsce inwesty-

cje, 3-cie środki unijne).
W rankingu pozyskiwanych środków unijnych za lata
2014-2019 nasza gmina znalazła się na 23 pozycji wśród
607 gmin (gminy miejskie,
bez miast na prawach powiatu), co dało 5 miejsce w woj.
dolnośląskim. Na tle powiatu
świdnickiego wartość pozyskiwanych środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca
wyniosła:

Nazwa jednostki

Wydatki ze środków UE
w latach 2014–2019 w zł
per capita

Jaworzyna Śląska

2941,76 zł

23 (gminy miejskie, bez miast na prawach powiatu)

Żarów

1953,12 zł

79 (gminy miejskie, bez miast na prawach powiatu)

Dobromierz

1948,86 zł

217 (gminy wiejskie)

Strzegom

1379,53 zł

169 (gminy miejskie, bez miast na prawach powiatu)

Świdnica – gmina

1197,71 zł

574 (gminy wiejskie)

Świdnica – miasto

914,23 zł

88 (miasta powiatowe)

Marcinowice

907,66 zł

825 (gminy wiejskie)

Świebodzice

780,09 zł

332 (gminy miejskie, bez miast na prawach powiatu)

Powiat Świdnicki

145,18 zł

257 (powiaty)

Miejsce w zestawieniu (kategoria)

Źródło: Opracowanie na podstawie Wspólnota-Pismo Samorządu Terytorialnego

W rankingu dotyczącym
środków przeznaczanych na
inwestycje uwzględniającym

gminy miejskie (bez miast na
prawach powiatu) i miejsko-wiejskie – (łącznie ponad 600

gmin) gmina Jaworzyna Śląska sklasyfikowana została na
68 miejscu.

Wspomniany
ranking
przestawia się następująco:

2017-2019

2016-2018

2015-2017

Średnie wydatki
inwestycyjne per capita
w latach 2017-2019 (w zł)

pomorskie

1

1

2

7103,48

Świeradów Zdrój

dolnośląskie

2

2

10

5209,51

Karpacz

dolnośląskie

3

3

4

3840,94

Jaworzyna Śląska

dolnośląskie

68

85

335

1375,46

Żarów

dolnośląskie

72

55

75

1362,84

Strzegom

dolnośląskie

110

77

129

1226,58

Świebodzice

dolnośląskie

488

447

325

479,47

Nazwa gminy

Województwo

Krynica Morska

Miejsce w rankingu w latach:

Źródło: Opracowanie na podstawie Wspólnota-Pismo Samorządu Terytorialnego

Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, stwierdził, że: - Nie
jestem zaskoczony miejscem w
rankingach, bowiem zarówno
w poprzedniej kadencji, jak i
w tej priorytetem dla mnie są
inwestycje, szczególnie te, które

mogą się „zwrócić” w przyszłości
i szczególnie te na które możemy
pozyskać środki zewnętrzne na
ich realizację. Oczywiście oprócz
nakładów na inwestycje, pozyskiwaniem środków do budżetu,
ważnym jest również standard

codziennego życia mieszkańców,
na co również trzeba zwrócić uwagę. Samo wydawanie
pieniędzy na inwestycje jest
stosunkowo prostym i przyjemnym zadaniem, sztuką jest
ich prowadzenie przy małym
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wkładzie własnym. Dodatkowo również pozycja wyjściowa
w tego typu rankingach jest dla
każdej z gmin zróżnicowana, a
zatem pracujemy i robimy swoje
– podsumował burmistrz.
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Tajemnice kościoła w Pastuchowie
To, że wzniesiona ok. 1250
roku świątynia w Pastuchowie stanowi cenny zabytek i
świadectwo naszej cywilizacji
było oczywistością. Od czasu
do czasu z lokalnego przekazu można było zasłyszeć,
że podczas prowadzonych w
nieodległej (patrząc na wiek
świątyni) przeszłości prac remontowych prowadzący prace
napotykali na miejsca czy też
elementy architektury, których szczegółowa eksploracja
mogła przynieść ciekawe odkrycia.
Tym razem, podczas prowadzonych w tym roku prac
remontowo-konserwatorskich
w kościele Świętej Barbary w
Pastuchowie doszło do odkrycia średniowiecznych malowideł. Według wstępnych
szacunków zdobienia, które
odkryto sięgają epoki średniowiecza. Malowidła znajdują
się głównie na sklepieniu nad
prezbiterium. Dostrzegalne
fragmenty napisów wykonane są pismem gotyckim,
co w ocenie miediewistów

może oznaczać, że pochodzą
prawdopodobnie z XV wieku
(późny gotyk). W absydzie
kościoła dostrzec można fragmenty malowidła przedstawiające wijącą się roślinność,
a także postaci ludzkiej z dostrzegalnymi szatami, w które
była ubrana i wyciągniętą ręką.
Ksiądz Wiesław Ignatowicz - proboszcz parafii w
Pastuchowie, zapowiada kontynuację prac konserwatorskich. Wiążą się one również
z dodatkowymi obowiązkami
i kosztami prac wynikającymi
z prawidłowego zabezpieczenia odkrycia, a także z wykonaniem planowanego remontu w specjalnych warunkach.
Mamy nadzieję, że parafia nie
zostanie pozostawiona sama
sobie, a także liczymy na to,
że dalsze prace odkryją przed
nami kolejne tajemnice świątyni.

› Pod dotychczasowym tynkiem kryją się cenne malowidła

Pomnik Dziecka Utraconego w Jaworzynie Śląskiej
15 października każdego
roku obchodzony jest na całym świecie Dzień Dziecka
Utraconego - dzień pamięci o
dzieciach, które straciły życie
w wyniku poronienia lub zaraz
po narodzeniu. Dla tych dzieci oraz ich rodziców i rodzin
chcemy wybudować skromny
pomnik na cmentarzu komunalnym w Jaworzynie Śląskiej.
We wrześniu 2019 roku zawiązał się Społeczny Komitet

› Pomnik ma powstać na miejskim cmentarzu

Budowy Pomnika Dziecka
Utraconego, który wypracował projekt pomnika, pozyskał miejsce pod budowę oraz
znalazł wykonawcę. Aby ułatwić działania organizacyjne
wsparcia inicjatywie udzieliła
Fundacja Małżeństwo Rodzina ze Świdnicy.
Organizatorzy są przekonani, że miejsce upamiętnienia tych najmniejszych jest
bardzo potrzebne, ponieważ
nie każde zmarłe dziecko ma
swój pomnik, a ich rodzice i
rodziny miejsce wspomnień i
modlitwy. Temat utraty dziecka, choć jest powszechny, jest
bardzo rzadko poruszany w
przestrzeni publicznej, a świadomość, jakie ma się prawa po
poronieniu, gdzie szukać pomocy lub jak sobie poradzić w
tej traumatycznej sytuacji jest
bardzo niska.
Budując Pomnik Dziecka
Utraconego w Jaworzynie Ślą-

skiej chcemy stworzyć miejsce,
dzięki któremu rodzicom po
stracie dziecka będzie łatwiej
przeżyć wszystkie etapy żałoby, a co za tym idzie pogodzić
się ze śmiercią dziecka.
Mimo, że pandemia przerwała na kilka miesięcy pracę
w komitecie w tygodniu poprzedzającym Dzień Dziecka
Utraconego
rozpoczęliśmy
zbiórkę funduszy na pomnik.
Ma to być metrowa, granitowa
figura osadzona na kamiennym cokole, którą jak mówią
organizatorzy zbiórki można
interpretować na wiele sposobów, bo jest dość symboliczna.
Działania komitetu są
również nieco szersze niż
sama budowa pomnika: wiele informacji na temat straty
dziecka, pomocy po poronieniu można uzyskać na profilu komitetu na facebooku:
Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Dziecka Utracone-
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go. Komitet jest również już
drugi rok inicjatorem Mszy
św. w intencji dzieci utraconych, ich rodziców i rodzin w
Dzień Dziecka Utraconego
15 października. W tym roku
tego dnia Msza Św. odprawiona została w Kościele pw.
św. Józefa Oblubieńca NMP
w Jaworzynie Śląskiej.
Osoby chętne wesprzeć
finansowo
budowę
Pomnika Dziecka Utraconego zapraszamy na stronę:
www.zrzutka.pl/z/pomnikjaworzyna lub wpłaty na konto:
Zrzutka.pl Sp. z o.o., al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław,
nr konta bankowego: 97 1750
1312 6880 7444 3382 8519,
tytułem: Pomnik Dziecka
Utraconego. Za wszelką pomoc dziękujemy!
Paweł Dochniak
Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Dziecka Utraconego
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Z życia gminy

Policja apeluje!
W ostatnim czasie na
terenie powiatu świdnickiego miały miejsce usiłowania
przestępstw na szkodę seniorów, z którymi przestępcy
kontaktowali się telefonicznie i podając się za bliskich,
urzędników
państwowych
oraz funkcjonariuszy Policji CBŚP chcieli doprowa-

przelew na wskazane konto
bankowe.
Nadmiernie ufny senior
przekonany, że pomaga komuś
bliskiemu, czy też Policji mógł
stracić swoje oszczędności w
sposób bezpowrotny.
Sprawcy wykorzystują dobroć seniorów, chęć niesienia
pomocy innym oraz ufność.
W związku z powyższym
policjanci ponownie apelują:
• zawsze potwierdzaj prośbę
pomocy kontaktując się z
najbliższymi,
• nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie
znasz,
• nigdy nie informuj osób obcych ile masz pieniędzy w
domu,
• nigdy nie wypłacaj bez
konsultacji z najbliższymi
dużych kwot pieniędzy z
banku,
• nigdy nie dokonuj prze-

lewów na niesprawdzone
konta bankowe,
• nigdy nie podawaj swoich
haseł i PIN-ów osobom
obcym i do tego nieuprawnionym.
Zawsze gdy nie masz
pewności kto do Ciebie dzwoni, a podejrzewasz, że rozmawiasz z oszustem poinformuj
o tym Policję, dzwoniąc na nr
alarmowy 112 lub bezpośrednio do Oficera Dyżurnego
KPP Świdnica na nr 47 87 55
200 lub 47 87 55 219.
Pamiętaj numery telefonów Policji na terenie Polski
zaczynają się od prefiksu „47
xxxxxxx”.
Nie ufaj nikomu kto podaje się za policjanta, a dzwoni z innego nr telefonu.

wpływających na poczucie
naszego bezpieczeństwa wraz
ze wskazaniem miejsc w któ-

ści, niszczenie zieleni, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym i wiele innych).

rych do nich dochodzi. Mapa
zawiera możliwość wyboru z
listy rodzaju zgłaszanego zagrożenia (np. zła organizacja
ruchu, przekraczanie prędko-

Celem mapy jest zgłaszanie
zagrożeń, które nie mają nagłego charakteru, nie wymagają natychmiastowej interwencji Policji, ale powtarzają

się. W przypadku konieczności pilnej interwencji Policji
właściwym jest kontakt telefoniczny na numer 112.
Dokonywanie zgłoszeń w
krajowej mapie jest anonimowe i pozwala lepiej zarządzać
bezpieczeństwem publicznym
(siłami i środkami) głównie przez Policję, ale również
przez inne podmioty mające
wpływ na nasze bezpieczeństwo. Zgłaszanie przypadków
negatywnie wpływających na
nasze bezpieczeństwo nie jest
donosicielstwem, ale troską o
dobro wspólne.

dzić osoby starsze do utarty
oszczędności całego życia.
Dzwoniący prosili o przekazanie określonej kwoty pieniędzy pod pozorem trudnej
sytuacji w jakiej znaleźli się
oni sami oraz ich najbliżsi.
Próbowali wmówić również,
że zajmują się rozpracowaniem groźniej grupy przestępczej, a ich
działania mają
zapobiec
kradzieżom środków zgromadzonych na kontach
w bankach seniorów, z którym rozmawiali.
Sprawcy proszą o
szybkie przygotowanie pieniędzy, a następnie
chcą umówić się
na odbiór gotówki, ewentualnie o

Nie daj się oszukać!

Widzisz zagrożenie – zareaguj!
Poczucie bezpieczeństwa
należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma
decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności.
Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą
zwiększać nasze poczucie bezpieczeństwa. Jednym z takich
narzędzi jest stworzony przez
polską Policję serwis internetowy „Krajowa mapa zagrożeń
bezpieczeństwa”. Wpisując w
każdej wyszukiwarce internetowej to hasło bez problemu znajdziemy stronę mapy.
Obsługa jest bardzo prosta i
polega na zgłaszaniu zdarzeń

Rejestracja do systemu powiadomień:
Wyślij SMS o treści: TAK.JAWORZYNA na numer 664

400 100

Jednorazowa opłata za wysłanie sms zgodna z planem taryfowym wysyłającego.
Otrzymywanie wiadomości jest bezpłatne.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu będzie Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
- ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: hebrowski@wp.pl 3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zamówionej przez Panią/Pana usługi otrzymywania
powiadomień tekstowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli udzielonej przez Panią/Pana zgody. 4. Pani/Pana
dane osobowe z tego zbioru będą udostępniane wyłącznie operatorowi systemu powiadomień. 5. Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane wyłącznie przez okres trwania usługi. 6. Przysługują Pani/Panu prawa do: cofnięcia w dowolnym
momencie zgody na przetwarzanie danych, dostępu do swoich danych, przenoszenia, sprostowania oraz usunięcia swoich
danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne do uruchomienia usługi.
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 74 (2020 r.)
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Sport
XVI Grand Prix MTB Solidarności
19 września 2020 r. w Jaworzynie Śląskiej po raz szesnasty odbył się wyścig kolarstwa górskiego - Grand Prix
MTB Solidarności. Wyścig
zaliczany jest do zmagań w
ramach ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej. Impreza nawiązuje do powstania
NSZZ Solidarność. W tym
roku więc miała szczególne
znaczenie z uwagi na przypa-

lizacji „na żywo”.
Trasa wyścigu wiodła więc
„jedynie” po wyznaczonych
szlakach na stadionie. Jak się
okazało – nie ma tego złego…
- bowiem zebrani kibice mieli
okazję podziwiać całą rywalizację, we wszystkich kategoriach wiekowych.
Na starcie w tym roku
zameldowało się 135 młodych
adeptów kolarstwa.

› Start wyścigu

„Karolina” Sp. z o. o., Panu E.
Dejnkowi ze Świdnicy, obsadzie sędziowskiej za dobrą
współpracę i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji XVI Grand Prix MTB w
Jaworzynie Śląskiej.
Zawody udało się przeprowadzić bez kontuzji. Po

Śląskiej uzyskali następujące
wyniki:
• kategoria młodzik: 6 miejsce wywalczył Krystian
Smereczniak, a 14 miejsce
Bartosz Kasperek,
• kategoria żak: Oliwier
Okarmus 6 miejsce, Adrian
Miklaszewski 11 miejsce,

› Trasa została wyznaczona na stadionie...

dającą 40. rocznicę powstania
Solidarności.
Organizację
tegorocznego ścigania utrudniła epidemia, ale ostatecznie
organizatorzy nie dali się pokonać. Na domiar złego plany
pokrzyżowała wichura, która
przeszła przez Jaworzynę 5
września, dewastując przyległy do stadionu las, ścieżkami
którego miała wieść trasa wyścigu.
Te przeciwności natury
wynagrodziła pogoda, która
tego dnia dopisała. Podobnie,
jak licznie przybyli kibice,
spragnieni oglądania, kibicowania i uczestnictwa w rywa-

› ... a satysfakcja kolarzy duża

Organizatorami
wyścigu byli: Komisja Zakładowa
NSZZ Solidarność przy ZPS
„Karolina” Sp. z o. o., Samorządowy Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej oraz Sekcja
Kolarska Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w
Jaworzynie Śląskiej. Organizatorzy dziękują wszystkim
wolontariuszom
zabezpieczającym przebieg wyścigu,
rodzicom zawodników sekcji
kolarskiej GLKS Jaworzyna Śląska oraz sponsorom:
Gminie Jaworzyna Śląska,
Zakładom Porcelany Stołowej

› ... i była bardzo wymagająca...

ich zakończeniu najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody,
które wręczali: Poseł na Sejm
RP Pan Ireneusz Zyska, Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Pan
Grzegorz
Grzegorzewicz,
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy ZPS „Karolina”
Sp. z .o o. Pan Ireneusz Besser,
Trener sekcji kolarskiej GLKS
Jaworzyna Śląska i Dyrektor
Sportowy wyścigu Pan Antoni Szewczyk oraz przedstawiciele Zarządu LKKS Górnik
Wałbrzych, będący organizatorami cyklu Ligi MTB. Najlepsi zawodnicy otrzymali
puchary, pamiątkowe medale,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Zawodnicy sekcji kolarskiej GLKS w Jaworznie
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Piotr Tomczak 16 miejsce,
Mateusz Mitura 22 miejsce,
Roch Góra 24 miejsce,
kategoria żakini: Emilia Poroś 5 miejsce,
kategoria skrzat dziewczęta
(9-10 lat): Barbara Tomczak
zajęła 3 miejsce i wywalczyła brązowy medal,
kategoria skrzat chłopcy (910 lat): Damian Oberman
10 miejsce, Jakub Łojewski
20 miejsce,
kategoria
skrzaciątka
dziewczęta (7-8 lat): 2 miejsce i srebrny medal wywalczyła Malwina Mitura,
kategoria skrzaciątka chłopcy (7-8 lat): Aleksander
Borkowski zajął 8 miejsce, a
Aleksander Woźniak 20.
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Sport

Mateusz Jopek Mistrzem Polski w skoku w dal!
Jaworzynianin Mateusz
Jopek zajął I miejsce na 96.
Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski, które odbywały
się w dniach 28-30 sierpnia
2020 r. we Włocławku. Lekkoatleta z Jaworzyny Śląskiej,
który na co dzień trenuje w
klubie KS AZS AWF Wrocław pod okiem Zdzisława
Kokota, ciężko zapracował na
ten sukces. Wynik, który dał
złoty medal wyniósł 7 m 82
cm! Ten sezon był dla Mateusza bardzo dobry. Jaworznianin na trwałe zagościł w
czołówce skoczków w Polsce i
walczy o olimpijską przepustkę.
W kolejnych tegorocznych zawodach rozgrywanych
w Ołomuńcu, Pardubicach i
Zgorzelcu Mateusz zbliżał się
do granicy ośmiu metrów. Pomimo kontuzji, która przytrafiła się w trakcie tego sezonu,
na Mistrzostwa Polski udało
mu się pojechać w odpowiedniej formie. Najważniejsze
tegoroczne zawody w kraju
były rozgrywane przy padającym deszczu, co skutkowało
większą ostrożnością skoczków, którzy starali się uniknąć
kontuzji. W pierwszej serii
Mateusz skoczył 7,16 m, ale
już w drugiej osiągnął odległość 7,61 m, która dała mu

prowadzenie w zawodach.
Stawka okazała się jednak
bardzo wyrównana. W pierwszej rundzie różnice pomiędzy
czołówką były minimalne.
Drugi Andrzej Kuch skoczył
zaledwie centymetr bliżej.
Najlepszy polski skoczek, Tomasz Jaszczuk osiągnął 7,51
m. Trzecia seria to skok Mateusza na 7,60 m, prowadzenie i
pewny udział w dalszej części
konkursu. Do drugiej rundy
zakwalifikowało się ośmiu
zawodników. W czwartej serii Mateusz skoczył aż 7,82
m! Jak się ostatecznie okazało
rezultat ten dał tytuł Mistrza
Polski. Mateusz podczas zawodów pokazał prawdziwą
sportową dojrzałość i świetną
formę. Rozważne, ale zarazem
pewne skoki przyniosły mu
kolejny ogromny sukces.
Kilka dni po tym, gdy
emocje już nieco opadły a radość z sukcesu jeszcze trwała,
nasz Mistrz Polski wraz z trenerem i rodzicami spotkali się
z władzami gminy. Spotkanie
rozpoczęło się od gratulacji dla
Mistrza Polski i jego najbliższych, a Mateusz podziękował
burmistrzowi za dotychczasowe wsparcie jakie otrzymywał
z gminy. Przy kawie i herbacie rozmawiano o przebiegu
włocławskich zawodów z per-

Do 30.11.2020 wszyscy rolnicy, którzy dostali list intencyjny od prezesa GUS muszą
wziąć udział w obowiązkowym spisie rolnym.
Na terenie gminy Jaworzyna Śląska obowiązek spisania
dotyczy 193 gospodarstw.
Podstawową formą dokonania spisu jest samodzielne
spisanie się przez internet. W tym celu należy skorzystać
z interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej
Głównego Urzędu Statystycznego spisrolny.gov.pl
Osoby, które samemu nie mogą skorzystać z internetu
i dokonać samospisu mogą dokonać spisania w Gminnym
Biurze Spisowym, które mieści się w Urzędzie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 pok. 6.
Ostatnią możliwością jest wywiad telefoniczny, który
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego przeprowadza
rachmistrz spisowy. W gminie Jaworzyna Śląska jest

Wyniki 96. PZLA Mistrzostw Polski, skok w dal, Włocławek 2020
1

JOPEK Mateusz

7.82

2

KUCH Andrzej

7.75

3

TARKOWSKI Piotr

7.68 SB

4

JASZCZUK Tomasz

7.54

5

CHOCHOROWSKI Jacek

7.42 SB

6

RÓŻAŃSKI Mateusz

7.38

7

TOMASIAK Krzysztof

7.37

8

CHOJNOWSKI Bartosz

7.35

9

GĄBKA Bartosz

7.16

10

KRAWCZYK Kacper

7.15

11

KALINOWSKI Michał

7.04

12

CZARNOCKI Damian

6.86

13

BASAŁYGO Paweł

6.77 SB

14

OLSZEWSKI Adrian

6.31

spektywy zawodnika, innej niż
tylko wyłaniająca się z relacji
telewizyjnej. Matusz i jego
trener byli również pytani o

zasady uzyskiwania kwalifikacji olimpijskich, których
wszyscy Mu życzymy.

› Mateusz Jopek wraz z rodziną odbierali gratulacje od burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza

nim Pani Elżbieta Madetko. Co istotne, szczególnie w trosce o bezpieczeństwo spisywanych, rachmistrz korzysta
tylko z przypisanego mu specjalnego numeru telefonu 22 6666662.
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, własności użytków rolnych, produkcji
ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej,
zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, wkładu pracy w gospodarstwo rolne
użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników
najemnych.
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