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Trwa budowa kanalizacji
w Pastuchowie

Prace związane z budową kanalizacji nie zwalniają tempa. Jeszcze w tym roku zakończy się inwestycja
w Pastuchowie.
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Mateusz Jopek:
nie żałuję ani jednej
kropli potu wylanej
na treningu
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Dobry sołtys
jest jak menadżer.
11 marca obchodzimy
Dzień Sołtysa
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Zostaw 1%

w gminie
Jaworzyna Śląska
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2. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie
kolarstwa:
► Gminny Ludowy Klub Sportowy
w Jaworzynie Śląskiej – 25,8 tys. zł
► Miejski Klub Sportowy
„Karolina” – 17,2 tys. zł
3. Na wspieranie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy
poprzez rozwój umiejętności
sportowych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych
w piłkę nożną oraz zarządzanie obiektami sportowymi na
wsiach poprzez ich bieżące utrzymanie i konserwację:
► Gminny Ludowy Klub Sportowy
w Jaworzynie Śląskiej – 90 tys. zł
4. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród
mieszkańców gminy poprzez
rozwój umiejętności sportowych, organizację zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w
tenisie stołowym:
► Gminny Ludowy Klub Sportowy
w Jaworzynie Śląskiej – 10 tys. zł
5. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród
mieszkańców gminy poprzez
rozwój umiejętności sportowych, organizację zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w
piłce nożnej oraz judo.
► Miejski Klub Sportowy
„Karolina” – 73 tys. zł
6. Na zarządzanie akwenem
wodnym w Jaworzynie Śląskiej
poprzez bieżące utrzymanie porządku, ochronę krajobrazu oraz
przeprowadzenie zawodów wędkarskich:
► Niezależne Stowarzyszenie
Wędkarskie w Jaworzynie Śląskiej
- 4,5 tys. zł
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Obie panie z transportem
związane są od dawna. Dorota Dziedzic wspólnie z mężem prowadzi firmę transportową Salus-bus, specjalizującą
się m.in. w organizacji wycieczek czy kolonii. Prawo jazdy
na autobus zrobiła jednak
dopiero w 2020 r. W styczniu
2021 r. dołączyła do grona kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w
Świdnicy. Jak sama przyznaje,
była to bardzo dobra decyzja.
– Pracuje mi się bardzo dobrze.
Koledzy pomału zaczynają mnie
traktować jak jednego ze swoich.
Pasażerowie początkowo byli
trochę zdziwieni, ale szybko się
przyzwyczajają. Uśmiechają się,
pozdrawiają. Trudno się dziwić,
to „męska” firma, ostatnia kobieta prowadziła autobus 12 lat
temu. W branży transportowej,
zarówno w przypadku autokarów jak i ciężarówek, jest takie

Dorota Dziedzic

Karolina Murdza

mniemanie, że my-kobiety trochę się za to kółko wpychamy.
Nie rozumiem dlaczego, bo kobieta zawsze ociepla wizerunek
firmy. Cieszy mnie to, że w tej
pracy jestem odbierana tak pozytywnie – mówi Dorota Dziedzic.
Po Dorocie Dziedzic do
załogi MPK Świdnica dołączyła Karolina Murdza, która doświadczenie za kółkiem

zdobyła m.in. współpracując
właśnie z firmą Salus-bus. –
Bardzo dobrze mi się pracuje w
MPK. Nie miałam obaw przed
współpracą z mężczyznami, są
mniej konfliktowi niż kobiety. Pasażerowie mi gratulują,
wchodząc do autokaru, niektórzy machają do mnie na ulicy,
uśmiechają się. To miłe. Lubię
prowadzić pojazdy, jeździć na
wycieczki. Chciałam połączyć
przyjemne z pożytecznym i zaczęłam pracę w turystyce. Pandemia zmieniła jednak wszystko,
dlatego postanowiłam spróbować swoich sił w MPK – tłumaczy Karolina Murdza.
Jaworzynianki
zgodnie
przyznają, że w kwestii turystyki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa, choć
wszystko będzie zależeć od
sytuacji epidemicznej w kraju
i na świecie. – Na wiosnę Salus-bus przygotuje ofertę wycieczek
jednodniowych, które będziemy
stopniowo przywracać, a także
wyjazdów kolonijnych. Te ostatnie muszą być organizowane z
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Życzę nam wszystkim
powrotu do normalności i stabilizacji. Wszyscy chyba jesteśmy
już zmęczeni całą tą sytuacją
– tłumaczy Dorota Dziedzic.

Bardzo duże zainteresowanie
wymianą źródeł ogrzewania
132 wnioski wpłynęły do
Urzędu Miejskiego w ramach projektu „Wymiana
wysokoemisyjnych źródeł
ciepła w budynkach
i lokalach mieszkalnych
na terenie wybranych gmin
Aglomeracji Wałbrzyskiej”
dla gminy Jaworzyna Śląska.
Złożone wnioski opiewają
na łączną kwotę dofinansowania 2.171.908,72 zł. Kwota
dofinansowania przeznaczona na granty dla mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska

wynosi 253.300 zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane
jest w marcu.
Program „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, którego
liderem jest gmina Świdnica, dofinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego
2014-2020 (RPO WD 2014-

2020), Osi priorytetowej 3
„Gospodarka niskoemisyjna”,
Działania 3.3 „Efektywność
energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT
AW”. Projekt zakłada dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na
paliwie stałym i zastąpienie
go ogrzewaniem ekologicznym. Wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 10
tys. zł dla mieszkań i 25 tys. zł
dla domów jednorodzinnych.
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Mateusz Jopek: nie żałuję ani jednej
kropli potu wylanej na treningu
Młody, zdolny, z determinacją
pokonuje kolejne etapy sportowej drogi. Jak sam mówi,
skacze od zawsze, a lekkoatletyka jest jego wielką życiową
pasją. Mistrz Polski w skoku
w dal, mieszkaniec Jaworzyny
Śląskiej, Mateusz Jopek w tym
roku stanie przed najważniejszym zadaniem w swojej
karierze – kwalifikacjami na
Igrzyska Olimpijskie.
Skąd w Tobie takie
zamiłowanie do
lekkoatletyki? Czy już jako
mały chłopiec, ku przerażeniu
rodziców, trenowałeś skoki na
kanapie, czy ta pasja przyszła
później? Jak to było?
- Można powiedzieć, że już od
małego interesowały mnie skoki,
aczkolwiek bardziej te narciarskie.
Trwała wtedy w Polsce „Małyszomania” i każde dziecko chciało
skakać jak Adam Małysz. Wtedy
też zacząłem wraz z kolegami rozgrywać różne zawody w skokach
na odległość, wynajdując nowe
„skocznie”, na których moglibyśmy
bić rekordy. Z tego, co pamiętam,
zawsze udawało mi się skoczyć
najdalej, więc już od najmłodszych
lat miałem do tego smykałkę i predyspozycje, aczkolwiek nie pomyślałbym wówczas, że za kilkanaście lat będę przysłowiowo „skakał
do piachu” bez nart, z takim powodzeniem i stanie się to moją pasją.
Jak zaczęła się Twoja przygoda
z lekkoatletyką?
- Zaczęła się na lekcji wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1
w Jaworzynie Śląskiej. Mój ówczesny nauczyciel Marcin Kruk
postanowił zrobić nam zaliczenie
ze skoku w dal. Skoczyłem ponad
6 metrów. Spotkało się to z niedowierzaniem ze strony nauczyciela, który poprosił mnie, abym
powtórzył skok. Kolejny był jeszcze
dłuższy. Zostałem skierowany do
innego nauczyciela wf-u – Jacka
Michnikowskiego. Prowadził on
zajęcia pozalekcyjne z lekkoatletyki. Wystartowałem w zawodach
szkolnych na szczeblu powiatowym, które wygrałem, a następnie

na szczeblu wojewódzkim, gdzie
również zwyciężyłem. Później skontaktował się ze mną mój pierwszy
trener Grzegorz Banaszek, zaproponował mi treningi w klubie LKS
Górnik Wałbrzych. Po dwóch miesiącach zostałem mistrzem Polski
do lat 16, skacząc 6,62m. Tak mniej
więcej to wszystko się zaczęło.
Miniony sezon był dla Ciebie
bardzo udany, najlepszy chyba
w Twojej karierze. Sięgnąłeś
po mistrzostwo Polski
w skoku w dal. To piękne
ukoronowanie 10-letniej
przygody ze sportem.
Spodziewałeś się tego?
- Z całą pewnością był to mój najlepszy sezon w karierze. Oczywiście, że się tego nie spodziewałem,
ponieważ wiem, jak wiele czynników musi się złożyć na końcowy
sukces. Można być w wyśmienitej
formie przez cały sezon, a zabraknie szczęścia przy trafieniu w belkę,
albo zdecyduje lepsza lub gorsza
dyspozycja dnia. Niekiedy, tak jak
w moim przypadku, przed mistrzostwami może pojawić się uraz lub
kontuzja, która może wyeliminować lub wyhamować przygotowania do tego jednego najważniejszego dnia w sezonie. Na szczęście
udało mi się szybko wrócić do formy i mogłem cieszyć się z pierwszego tytułu mistrza Polski w swojej
karierze.
Jakie to uczucie, kiedy stoisz
na najwyższym podium
i dociera do Ciebie, że jesteś
mistrzem?
- Uczucie jest niesamowite. Ciężko
to opisać słowami. Już po samym
konkursie, dzwoniąc do najbliższych, popłakałem się ze szczęścia.
Stojąc na podium, przypomniałem
sobie wiele ciężkich momentów,
podczas których zastanawiałem
się, czy warto tak się poświęcać
i podporządkowywać swoje życie
treningom. Teraz wiem, że było
warto. Nie żałuję ani jednej kropli
potu wylanej na treningu, która
doprowadziła mnie do tego, gdzie
jestem w tej chwili.
Wiem, że nie jest Ci łatwo
sięgać po kolejne trofea.
Pracujesz zawodowo, żeby
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Foto: FB Mateusz Jopek

W ramach poszczególnych zadań
dotacje otrzymali:
1. Na organizację szkoleń, rozwój
i popularyzację kultury fizycznej
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych:
► Uczniowski Klub Sportowy
„Koloryt” – 3 tys. zł
► Uczniowski Klub Sportowy
„Karolinka” – 9 tys. zł

Dorota Dziedzic i Karolina Murdza z Jaworzyny
Śląskiej to pierwsze od
wielu lat kobiety – kierowcy
miejskich autobusów
w Świdnicy. Nie tylko dobrze sobie radzą za kółkiem,
ale od razu podbiły serca
pasażerów.

Foto: MPK Świdnica

232,5 tys. złotych przyznano
organizacjom pozarządowym na realizację zadań
z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury
fizycznej.

Jaworzynianki za sterami
miejskich autobusów w Świdnicy

Foto: MPK Świdnica

Rozstrzygnięto
konkursy dla
organizacji
pozarządowych

Mateusz Jopek w 2020 r. wywalczył
mistrzostwo Polski. Na zdjęciu z trenerem Zdzisławem Kokotem

móc się utrzymać, trenujesz
po pracy, na odpoczynek i
regenerację brakuje zapewne
czasu. Czy pozyskanie
sponsorów mogłoby sprawić,
że całkowicie skupiłbyś się
na trenowaniu i szkoleniu
formy?
- Zdecydowanie tak. Jeśli znalazłbym sponsorów, którzy byliby
w stanie zapewnić mi komfort finansowy tak, abym mógł skupić
się tylko i wyłącznie na sporcie, to
jestem pewien, że łatwiej byłoby mi
wejść na wyższy poziom. Niestety,
jestem zmuszony do pracy na pół
etatu w kawiarni, aby mieć środki
na utrzymanie. Czasu na regenerację jest bardzo mało, przez co mój
trener stara się też dostosowywać
treningi do mojego trybu życia i
niestety, niekiedy musi je modyfikować, ponieważ widzi po mnie, że
jestem przemęczony. Przez to nie jestem w stanie rozwinąć moich predyspozycji i możliwości na tyle, na
ile bym chciał. Mocny i intensywny
trening, przy braku regeneracji,
zwiększa ryzyko urazów i kontuzji.
Nie jesteś wyjątkiem. Wielu
młodych zawodników
boryka się z podobnym
problemem, mimo że mają
doskonałe predyspozycje.
Dlaczego zawodnicy sami
muszą martwić się o
zaplecze finansowe? Czy
zawodnik Twojego pokroju,
mistrz Polski, nie powinien
automatycznie zostać

objęty pomocą? Przecież
reprezentujesz kraj.
- Wydaje mi się, że wynika to z tego,
że lekkoatletyka jak również inne
indywidualne dyscypliny sportu
nie są tak medialne i atrakcyjne
marketingowo dla różnych firm
i przedsiębiorstw jak sporty zespołowe. W lekkoatletyce wygląda to
tak, że dopóki nie osiągnie się co
najmniej finału Mistrzostw Europy, to ciężko o większe dochody
w tym sporcie, ale niestety, zanim
się to osiągnie, potrzeba środków
finansowych odpowiednio wcześniej, aby się móc do tego przygotować. Według mnie, sportowcom
powinno się najpierw pomóc wejść
na poziom finału Mistrzostw Europy, a nie czekać, aż jakimś cudem
sam to osiągnie, ponieważ to bardzo często oznacza przedwcześnie
zakończoną karierę.
Przed Tobą halowe
Mistrzostwa Europy w
Toruniu. Przygotowujesz
się także do najważniejszej
imprezy sportowej –
kwalifikacji na Igrzyska
Olimpijskie. Czujesz się do
nich gotowy?
- Przygotowania przebiegają bardzo dobrze. Najważniejsze jest to,
że póki co nie mam większych problemów ze zdrowiem. Wraz z moim
trenerem Zdzisławem Kokotem
realizujemy plan treningowy, który, mam nadzieję, pozwoli nam w
sezonie letnim powalczyć o kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie.
Czy jestem gotowy? Zdecydowanie
tak, ale wiem, że przede mną jeszcze długa droga i nie lada wyzwanie pod każdym względem.
Wielu młodych ludzi, śledząc
Twoje sukcesy, będzie chciało
iść w Twoje ślady. Czego byś
im życzył? Jakich rad udzielił?
- Życzę im, aby nigdy nie pozwolili
sobie samym w siebie zwątpić! Nie
ważne, ile razy upadasz, ważne jest
to, abyś wstał z kolan i udowodnił
sobie, że jesteś stworzony do osiągania wielkich rzeczy. Pamiętajcie,
żeby się nigdy nie poddawać, tylko
z uporem maniaka dążyć do celu,
pomimo nawet najdotkliwszych
porażek na swojej drodze.
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Dobry sołtys jest jak menadżer
W całej Polsce jest ich ponad 40 tys., w gminie Jaworzyna Śląska – 12. Ich rola bywa nieoceniona. Nie tylko
mobilizują mieszkańców do aktywności i pracy dla swoich małych ojczyzn, ale też potrafią wysłuchać
i pospieszyć z pomocą tam, gdzie jest ona potrzebna. Jeśli do tego stoi za nimi grupa społeczników, zawsze
chętnych do pracy i wsparcia, potrafią zdziałać naprawdę wiele. 11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa.
Bycie sołtysem nie jest
łatwe. Wymaga cierpliwości
i wyrzeczeń. Ale potrafi też dostarczyć mnóstwa satysfakcji
z realizowanych z sukcesem
przedsięwzięć. Co o byciu
sołtysem myślą Danuta Stelmach – sołtys Pastuchowa,
największej wsi w gminie
Jaworzyna Śląska, Wojciech
Karniej – sołtys Bolesławic, najmłodszy sołtys oraz
Krzysztof Pawłowski – sołtys
Piotrowic Świdnickich, najdłużej piastujący stanowisko
sołtysa w naszej gminie?
Danuta Stelmach,
Pastuchów

Sołtysem wsi Pastuchów
jestem już drugą kadencję.
Wcześniej od 2006 r. należałam do Rady Sołeckiej.
Stale współpracowaliśmy z
ówczesnym sołtysem – Arkadiuszem Brzegowym. Po
wyborach na sołtysa w 2011 r.
objęłam funkcję przewodniczącej Rady Sołeckiej. Już
wówczas miałam namiastkę
tego, jak wygląda praca na
stanowisku sołtysa. Moja de-
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cyzja o kandydowaniu po rezygnacji Arka była naturalna i
spontaniczna. Stanowiła kontynuację dalszej mojej pracy
na rzecz naszej wsi.
Bycie sołtysem nie jest
łatwe. Czasem brakuje funduszy, czasem możliwości,
ale staramy się stopniowo
realizować różne projekty,
wpływające na poprawę komfortu i bezpieczeństwa życia
mieszkańców. Ubiegaliśmy
się z radnymi od kilku lat o
kanalizację w naszej miejscowości, która w tym roku
zostanie zrealizowana. Także w tym roku rozpoczęły się
prace projektowe związane z
utworzeniem nowej świetlicy
wiejskiej. Będzie ona również
siedzibą naszej jednostki
OSP, utworzonego niedawno
koła gospodyń wiejskich Fit
Babki oraz drużyny piłkarskiej
Sparta Przełom Pastuchów,
którą założyliśmy w 2018 r.,
pomimo że nie mamy swojego boiska. Wszyscy czekamy z niecierpliwością na ten
obiekt. Corocznie na rozwój
naszej wsi wykorzystujemy
m.in. środki z funduszu sołeckiego. Jak zaczynałam przygodę w Radzie Sołeckiej w
2006 r., z funduszu sołeckiego
mieliśmy ok 3 tys. złotych do
dyspozycji, dziś mamy ok 40
tys. zł., jest to duża różnica. Z
funduszu sołeckiego organizujemy liczne imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży, tj. Dzień Dziecka, Letnie

Igrzyska Wiejskie, Mikołajki
oraz te dla wszystkich mieszkańców, m.in. Dzień Kobiet,
dożynki, spotkania opłatkowe
i wiele innych. Realizowane
są także inwestycje z funduszów gminy. Rok poprzedni
i obecny jest trudny dla nas
wszystkich z powodu wirusa
Covid-19, ponieważ nie możemy realizować swoich zadań
oraz spotykać się w większych
grupach.
Wieś się zmienia, spojrzenie na bycie sołtysem również. Kiedy wybrano mnie na
tę funkcję, postanowiliśmy z
moją rodziną, że utworzymy
profil wsi „Pastuchów nasza
wieś” na facebooku, żeby móc
się kontaktować z mieszkańcami, ale też chwalić naszymi
działaniami na zewnątrz. To
dzisiaj konieczność. Cieszy
mnie, że spotyka się on z bardzo pozytywnym odzewem.
Odbieramy nawet telefony
z pochwałami od mieszkańców innych miejscowości.
Sołtys musi być radosny, cierpliwy, uparty w dążeniu do
celu. Powinien wychodzić do
ludzi, przyciągać ich do siebie. Powinien być serdeczny
i uśmiechnięty, to jest bardzo ważne. Dobry sołtys musi
mieć za sobą ludzi. Bez nich
nic nie zdziała. Mnie i Radę
Sołecką zawsze w działaniach
wspiera Ochotnicza Straż Pożarna w Pastuchowie. Służą
wszystkim i w każdej sytuacji.
Duże wsparcie mam również

od męża Arkadiusza oraz
moich córek Anny i Alicji,
którzy zawsze działają razem
ze mną. Mieszkańcy również
potrafią się zmobilizować
we wspólnych działaniach.
Przykładem niech będzie
styczniowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Panie upiekły ciasta, które
sprzedaliśmy i udało nam
się dołożyć cegiełkę do tego
wspólnego dzieła pomocy.
Chciałabym podziękować za
wspólne działania członkom
Rady Sołeckiej, druhom i druhnie naszej jednostki OSP,
radnym, Kołu Gospodyń Wiejskich Fit Babki, której jestem
również członkinią, drużynie
Sparta Przełom Pastuchów
oraz wszystkim mieszkańcom
Pastuchowa za współpracę
i wsparcie. Dziękuję również
władzom i pracownikom gminy Jaworzyna Śląska na czele
z burmistrzem Grzegorzem
Grzegorzewiczem za wsparcie w działaniach.
Wojciech Karniej,
Bolesławice
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Zdecydowałem się kandydować na sołtysa, ponieważ
chciałem dążyć do zmiany
wizerunku wsi i poprawy aktywności mieszkańców. Byłem świadomy, że biorę na
siebie wiele obowiązków i w
rezultacie będę miał znacznie
mniej czasu prywatnego. Bardzo szybko się to potwierdziło,
niemniej nie żałuję, że zdecydował się ubiegać o tę funkcję.
Według mnie, dobry sołtys
powinien być przede wszystkim życzliwy dla mieszkańców i kreatywny. Wspólnym
celem moim i Rady Sołeckiej
jest integracja mieszkańców.
Planów jest wiele, ale najbardziej marzy mi się budowa
świetlicy wiejskiej i nowego
placu zabaw, dlatego tym bardziej cieszy mnie inwestycja
dotycząca powstania placu
zabaw w naszej miejscowości,
która ma zostać zrealizowana
w tym roku. Tych dwóch obiektów nie mamy jak inne sołectwa. Sołtys w obecnych czasach musi być menadżerem,
powinien znać wszystkie problemy mieszkańców wsi i potrafić znaleźć środki na rozwój
sołectwa. Priorytetem jest dla
mnie pomoc mieszkańcom
w ich codziennych sprawach.
Oczywiste jest, że nie wszystkim podobają się wprowadzane zmiany, czy prowadzone
prace. Dlatego bardzo ważna
jest współpraca z Radą Sołecką
oraz istniejącymi w naszej wiosce stowarzyszeniami, m.in.
Kołem Gospodyń Wiejskich,
Ochotniczą Strażą Pożarną
i sportowcami. Wspólny dialog między mieszkańcami
jeszcze bardziej wpłynąłby na
rozwój wsi, czego wszystkim
nam życzę.

Krzysztof Pawłowski,
Piotrowice Świdnickie

Sołtysem jestem ponad 20
lat. To już moja szósta kadencja. Przez te lata udało nam
się – sołectwu i gminie – sporo
zrobić, m.in. budowę kanalizacji, remont świetlicy i budowę
szatni na boisku. Miałem to
szczęście w życiu, że przez te lata
skupiałem wokół siebie wspaniałych współpracowników, zarówno członków Rady Sołeckiej,
czy kolejnych radnych. Dzięki
nim praca na rzecz Piotrowic i
mieszkańców była tak owocna
na co dzień. To właśnie ludzie
obok nas są najważniejsi. Sam
sołtys nic nie zdziała. Jest samotny jak człowiek w pustym
domu bez rodziny przy sobie.
Oczywiście, mamy jeszcze marzenia i plany, które staramy się
corocznie, w miarę możliwości,
realizować. Chcielibyśmy mieć
wiatę na boisku, która uchroni nas przed niesprzyjającymi
warunkami atmosferycznymi.
Deszczowe dożynki 2 lata temu
pokazały, jak bardzo jest nam
potrzebna. Czekamy na scalanie gruntów. Buduje się osiedle, więc droga i oświetlenie są
wyczekiwane. Ludzie uciekają
z miasta, a Piotrowice są dobrze skomunikowane z resztą
gminy czy powiatem, stanowią
atrakcyjne miejsce do zamieszkania.

Sołtysi w gminie Jaworzyna Śląska:
Bagieniec – Bożena Ustinow
Bolesławice – Wojciech Karniej
Czechy – Wojciech Kroczyński
Milikowice – Władysław Laszków
Nowice – Tadeusz Duśko
Nowy Jaworów – Andrzej Bytniewski
Pasieczna – Andrzej Samek
Pastuchów – Danuta Stelmach
Piotrowice Świdnickie – Krzysztof Pawłowski
Stary Jaworów – Kazimierz Chęcik
Tomkowa – Krzysztof Kociołek
Witków – Czesława Radomska - Sucholas
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Ruszył nabór wniosków
o świadczenie 500 plus
Od 1 lutego można składać
wnioski drogą elektroniczną. Od 1 kwietnia będzie
można złożyć je także w
wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Jaworzynie Śląskiej. Prawo
do świadczenia 500 plus w
2021 roku będzie ustalane
na czas od 1 czerwca 2021 r.
do 1 maja 2022 roku.
Jeżeli rodzice zapomną o
złożeniu wniosku, pieniądze z
programu 500 plus nie zostaną przelane na ich konta.
Wnioski o wypłatę świadczenia od początku lutego
można składać za pomocą
bankowości elektronicznej,
platformy ePUAP, systemu

emp@tia. 1 kwietnia dojdzie
możliwość złożenia wniosku w sposób tradycyjny do
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Termin wypłaty świadczenia zależy od momentu
złożenia wniosku. Im szybciej
złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy pieniądze z
programu.
Złożenie wniosku do:
▪ 30 kwietnia 2021 r. oznacza
wypłatę pieniędzy do 30 czerwca 2021 r.
▪ 31 maja 2021 r. - wypłata do 31
lipca 2021 r.
▪ 30 czerwca 2021 r. - wypłata
pieniędzy do 31 sierpnia 2021 r.
▪ 31 lipca 2021 r. - wypłata pieniędzy do 30 września 2021 r.

W marcu rozpocznie się
rekrutacja do szkół
Od 10 marca będzie można
składać wnioski o przyjęcie
dziecka do przedszkola i
szkół podstawowych z terenu gminy Jaworzyna Śląska.
Wnioski będzie można
składać tylko do 19 marca. 6
kwietnia zostanie przedstawiona lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia. Do 16
kwietnia rodzice będą musieli

pisemnie potwierdzić przyjęcie.
19 kwietnia będzie wiadomo,
ile dzieci zostało przyjętych i ile
jeszcze zostało wolnych miejsc.
Rekrutacja uzupełniająca ruszy
26 kwietnia.
Powyższe terminy obowiązują zarówno w przypadku
rekrutacji do szkół, jak i przedszkoli. Kryteria oceny wniosków dostępne są na stronie
www.jaworzyna.net.

Radni podjęli uchwałę
budżetową
Na ostatniej w 2020 r.
sesji Rady Miejskiej radni
głosowali nad przyjęciem
uchwały budżetowej.
Ponieważ w poprzednim
wydaniu gazety przy publikacji wyników głosowania
przypadkowo nie uwzględniliśmy radnego Arkadiusza Stelmacha, raz jeszcze
publikujemy listę radnych,
którzy byli za i przeciw
przyjęciu uchwały.

Za przyjęciem budżetu głosowali: Artur Nazimek, Sebastian Grajaszek, Wiesław
Dybeł, Adrianna Kotów-Jędras, Barbara Chromy,
Marian Gawron, Romuald
Madaj, Sylwester Terpic, Arkadiusz Stelmach.
Przeciwko byli: Anna
Szczepaniak-Jaroszewska,
Marcin Kantor, Grażyna
Bugajska, Mariusz Więcek
i Wojciech Syntyrz.
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Daj z siebie 1%
Niby niewiele, a jednak dla niektórych to znaczna
pomoc w dążeniu do zdrowia, sprawności, realizacji
marzeń. Przed nami okres rozliczeń podatkowych.
Przekaż jeden procent swojego podatku tym, którzy
potrzebują pomocy.
Jeden procent twojego
podatku nie jest darowizną
ani ulgą. Przekazując tę jedną
setną podatku dochodowego,
nie dysponujemy swoimi pieniędzmi, tylko kwotą należną
Urzędowi Skarbowemu. Odbiorcami 1% są organizacje pożytku publicznego, które mogą
wydawać te pieniądze wyłącznie na działalność statutową,
m.in. na pomoc osobom chorym czy niepełnosprawnym.
Jak przekazać 1%?
Podczas wypełniania zeznania podatkowego, w rubryce „Wniosek o przekaza-

6
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nie 1% podatku należnego na
rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” należy wpisać nazwę i numer, pod jakim
widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.
Wpisujemy także kwotę, jaką
chcemy przekazać, nie wyższą niż procent należnego podatku. Na jednym formularzu
PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej
organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej
niż jednym formularzu – w
każdym z nich może wska-
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zać inną organizację pożytku
publicznego. Urząd Skarbowy
przekaże środki wówczas, gdy
zapłacimy pełną kwotę należnego podatku.
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Rekordowa zbiórka krwi
w Jaworzynie Śląskiej

Jeszcze w tym roku zakończy się inwestycja budowy
kanalizacji w Pastuchowie.
Zarząd Usług Komunalnych
prowadzi rozmowy o przedłużeniu terminu realizacji
inwestycji do końca roku
2021.

29 dawców i 13 litrów
oddanej krwi – to efekt
zbiórki, jaka odbyła się pod
koniec stycznia w Jaworzynie Śląskiej. To piękny gest,
szczególnie w dobie pandemii, gdy krwi dramatycznie
brakuje w regionalnych
centrach krwiodawstwa.
Kolejna zbiórka zaplanowana jest w marcu.

8

w gminie. Obecnie prowadzone są
rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące tego
tematu – mówi Łukasz Kwadrans, prezes ZUK Jaworzyna
Śląska.
Prace w Pastuchowie przerwano na początku lutego w
związku z niesprzyjającymi warunkami
pogodowymi.
Dotychczas wykonawca zrealizował 34%
długości kanalizacji
grawitacyjnej z rur
PVC 200 (1 773 m),
28% długości kanalizacji grawitacyjnej
z rur PVC 160 (254
m) oraz 92% długości
kanalizacji tłocznej
(1 282 m). Zamontowano zbiornik tłoczni
ścieków na styku ulic:
Wyzwolenia i Ogrodowej przy wyjeździe
w kierunku Przyłęgowa.
Zakończenie robót
przewidziane jest na
koniec maja 2021 r.

Jednak w związku z przymusową przerwą w pracach, a także
zmianami, do jakich doszło na
terenie sołectwa od czasu powstania projektu, prowadzone są rozmowy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o
przedłużeniu terminu realiza-
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Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu organizuje w naszej gminie zbiórki cyklicznie co
2 miesiące. Ostatnia odbyła się
w środę 27 stycznia na stadionie miejskim w Jaworzynie Śląskiej. Chętnych do oddania krwi
nie brakowało. - Do oddania krwi
zgłosiło się 38 osób, krew oddało
29. Dzięki dawcom do potrzebujących trafiło ponad 13 litrów krwi
– informuje Natalia Kozdrowiecka z RCKiK w Wałbrzychu.
Kolejną zbiórkę krwi zaplanowano na 31 marca.
Kto może być dawcą?
Dawcą może zostać osoba
od 18. do 65. roku życia, która
waży co najmniej 50 kilogramów, a w ciągu ostatnich 6
miesięcy nie miała wykonywa-

nych akupunktury, tatukrwi do 2 dni wolnego po
ażu, przekłucia uszu lub
oddaniu krwi i osocza.
innych części ciała; nie
Dzień wolny przysługuje
przechodziła
żadnych
w dniu oddania oraz w
zabiegów operacyjnych,
dniu następnym. Ustawa
endoskopowych i innych
wprowadziła także ulgę w
diagnostycznych badań
wysokości 33% na przejaz(np. gastroskopii, panendy w komunikacji krajodoskopii,
artroskopii,
wej środkami publicznelaparoskopii); nie była
go transportu drogowego
leczona krwią i prepara(dotyczy to zarówno potami krwiopochodnymi.
ciągów jak i autobusów)
W dniu oddania
dla dawców krwi i osocza,
krwi należy być wy- Styczniowa zbiórka krwi w Jaworzynie Śląskiej cieszyła którzy od ogłoszenia staspanym, wypoczętym się sporym zainteresowaniem mieszkańców gminy
nu zagrożenia epidemiczi zdrowym, nie można
nego od 14 marca 2020
wykazywać objawów przezię- palenie papierosów i nie pić r. oddali co najmniej 3 donacje
bienia. Nie należy przyjmować alkoholu, również w dniu krwi lub jej składników lub 3
żadnych leków (nie dotyczy poprzedzającym
oddanie razy osocze jako ozdrowieniec.
to większości suplementów krwi.
Uprawnienie to przysługuje
diety, czyli np. popularnych
przez 6 miesięcy od dnia wystapreparatów witaminowych Więcej uprawnień
wienia zaświadczenia.
czy środków antykoncepcyj- dla krwiodawców
Nowe uprawnienia dla
nych, należy jednak poinfor26 stycznia zmieniły się krwiodawców przysługują tylko
mować o tym lekarza kwali- uprawnienia
przysługujące w czasie zagrożenia epidemiczfikującego). Przed przyjściem dawcom krwi. Weszła w ży- nego albo stanu epidemii.
do centrum krwiodawstwa cie ustawa o zmianie ustawy
trzeba zjeść lekki posiłek, a w o szczególnych rozwiązaniach
Terminy zaplanowanych
ciągu 24 godzin przed pobra- związanych z zapobieganiem,
akcji w 2021 roku:
niem krwi wypić ok. 2 litrów przeciwdziałaniem i zwalcza31 marca
płynów. Należy mieć przy niem COVID-19, innych chorób
9 czerwca
sobie dokument tożsamości zakaźnych oraz wywołanych
11 sierpnia
ze zdjęciem, najlepiej dowód nimi sytuacji kryzysowych
13 października
osobisty. Przed oddaniem (Dz. U. 2021r. poz. 159), która
15 grudnia
krwi należy także ograniczyć uprawnia honorowych dawców

„Migające” przedszkolaki
Język migowy jest językiem,
który wyraża myśli i słowa
za pomocą gestu i obrazu.
W tym roku szkolnym
uczą się go przedszkolaki
z Przedszkola Samorządowego „Chatka Puchatka” w
Jaworzynie Śląskiej i trzeba
przyznać, że „miganie” idzie
im coraz lepiej.
Nauczanie języka migowego to niezwykła innowacja
pedagogiczna, w jaworzyńskiej
placówce realizowana jest w
ramach projektu „Migające maluchy”. - Nauka polskiego języka
migowego to nie tylko świetna
zabawa dla dzieci, ale zapoznanie

Foto: Przedszkole Samorządowe „Chatka Puchatka”

Trwają prace przy budowie kanalizacji w Pastuchowie. Na zdjęciu ul. Kolejowa

cji do końca 2021 r. - Biorąc pod
uwagę fakt, iż projekt budowlany
został wykonany już sześć lat
temu, zagospodarowanie miejscowości zmieniło się w zakresie, po
pierwsze, powstania nowych nieruchomości, które w projekcie nie
zostały przewidziane i w związku
z tym nie zostały zaprojektowane
odcinki sieci ze studniami przyłączeniowymi do tych nieruchomości. Po drugie, zagospodarowanie
nieruchomości uwzględnionych
w projekcie budowlanym zmieniło się na tyle, że wymagana jest
zmiana lokalizacji studni przyłączeniowych wraz ze zmianą przebiegów odcinków sieci do granic
tych nieruchomości – wyjaśnia
Łukasz Kwadrans. Do końca
stycznia mieszkańcy złożyli
około trzydzieści wniosków,
które zostały przez spółkę zaopiniowane pozytywnie. Obecnie procedowany jest aneks do
umowy z firmą Hypmar oraz
prowadzone są rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące zwiększenia dotacji dla tych zadań. – Inwestycje w
poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców są dla nas
priorytetem. Budowa kanalizacji
w Pastuchowie jest konsekwencją
realizowanego procesu
kanalizowania gminy
oraz inwestycji w poprawę jakości wody pitnej.
Jeszcze w tym roku za 2,7
miliona złotych zostanie
zmodernizowana Stacja
Uzdatniania Wody oraz
szereg inwestycji zapewniających poprawę jej jakości oraz zapewnienia
bezpieczeństwa – zapowiada burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz.
- Duży wkład w realizację tej inwestycji mają
także przedstawiciele
sołectwa,
szczególnie
radni Romuald Madaj,
Arkadiusz Stelmach,
była radna Ewa Pilecka
oraz sołtys Danuta Stelmach.
Foto: ZUK

Prace związane z budową kanalizacji nie zwalniają
tempa. W połowie 2020 roku
zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach Świdnickich i modernizacja stacji uzdatniania wody
w Jaworzynie Śląskiej. Zadanie
dofinansowane było z Funduszy Europejskich w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020.
Obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji w
Pastuchowie. Przypomnijmy,
że Zakład Usług Komunalnych
w Jaworzynie Śląskiej otrzymał dotację na realizację tego
zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
7.869.744,34 zł. W chwili podpisania umowy, w maju 2018
r., planowany całkowity koszt
realizacji projektu wynosił
11.388.966,99 zł.
W drugiej połowie 2020
roku udało się wyłonić wykonawcę robót budowlanych
– przedsiębiorstwo HYPMAR
Mariusz Hypta z Modlęcina.
Wyłoniono także firmę zarządzającą projektem, świadczącą
nadzór archeologiczny oraz
firmy świadczące nadzory inwestorskie w branżach: sanitarnej, elektrycznej i drogowej.
28 września 2020 r. przekazano
wykonawcy plac budowy i rozpoczęto prace. – Udało nam się
uzyskać oszczędności w trakcie
prowadzenia postępowań przetargowych. Oferty zawierały niższe
ceny, niż wstępnie zakładano. Te
pieniądze Zakład Usług Komunalnych planuje przeznaczyć na
realizację innego zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej

Foto: ZUK

Kanalizacja w Pastuchowie –
prace trwają

Przedszkolaki bardzo chętnie uczą się języka migowego. Co ciekawe, poznane
znaki wykorzystują potem w zabawach.

ich z nowym, alternatywnym sposobem komunikacji z jednoczesnym rozbudzeniem wrażliwości
i otwartości na osoby niepełnosprawne – mówi dyrektor Przedszkola Samorządowego „Chatka
Puchatka” Jadwiga Chrobak.
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Język migowy dla dzieci słyszących to nie tylko poznanie
nowego sposobu komunikacji,
ale również nauka empatii,
rozwój mowy i rozwój intelektualny dziecka. - Zajęcia mają
również na celu usprawnienie

pracy rąk i ogólnej motoryki ciała
poprzez przekazywanie znaków
za pomocą gestów. Odtwarzanie
z pamięci znaków języka migowego rozwija u dzieci wyobraźnię
i pobudza je do myślenia. Zajęcia
wpływają pozytywnie na rozwój
kompetencji społecznych. Dzieci,
dzięki nauce języka migowego,
mają możliwość nauczenia się
wyrażania emocji poprzez mimikę twarzy, bez używania głosu –
dodaje Jadwiga Chrobak.
Przedszkolaki biorą aktywny udział w zajęciach, chętnie
uczą się nowych znaków. Często wykorzystują je w zabawach, inscenizacjach, zajęciach
dramowych rozwijających ich
wyobraźnię. Zajęcia prowadzi
Anna Krasnoborska - wychowawczyni grupy „Kłapouszki”.
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Jaworzyna Śląska sercem z WOŚP

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrody

Kiermasze ciast, zbiórki do puszek, licytacje – choć pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację 29. finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tradycyjnej formie, sztab w Jaworzynie Śląskiej oraz mieszkańcy gminy przygotowali szereg atrakcji, aby wesprzeć zbiórkę. W efekcie uzbierano prawie 21,5 tys. zł.

Do wygrania vouchery do
Salonu Fryzjerskiego Agaty
Araszczuk, Warsztatu Piękna Karoliny Pruc, Salonu
Fryzjerskiego Edyty Kraw-

W tym roku hasłem przewodnim zbiórki był „Finał z
głową”. Zbierano środki na zakup sprzętu dla laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyki
głowy. 29. finał WOŚP odbył
się w niedzielę 31 stycznia.
Sztab WOŚP stworzony
przez Szkołę Podstawową w
Jaworzynie Śląskiej oraz Samorządowy Ośrodek Kultury

i Bibliotekę Publiczną wspólnie z mieszkańcami gminy
dołożyli starań, aby przygotować jak najwięcej atrakcji. W
Bolesławicach i Pastuchowie
odbyły się kiermasze ciast.
W Bolesławicach zebrano
2.760,24 zł, w Pastuchowie
– 4.474,45 zł. Wolontariusze
kwestowali w Jaworzynie Śląskiej, Czechach, Piotrowicach

czyk, Gabinetu Kosmetycznego Alice. Wartość wszystkich zaproszeń wynosi 100
złotych.
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Hasło odczytacie z żółtych
pól ponumerowanych od 1 do
15. Wypełnijcie kupon konkursowy i dostarczcie go do sekretariatu Urzędu Miejskiego w

Jaworzynie Śląskiej w kopercie
z dopiskiem Referat Promocji
krzyżówka. Hasło możecie również wysłać na adres mailowy
a.komaniecka@jaworzyna.net.
Oprócz hasła zgłoszenie musi
zawierać imię, nazwisko, adres
oraz numer telefonu.
Na rozwiązania czekamy
do 12 marca. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w kolejnym wydaniu naszej gazety.
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Mieszkańcy Pastuchowa po raz kolejny pokazali, że mają wielkie serca. Zorganizowali kiermasz ciast, z którego uzyskano prawie 4,5 tys. złotych. Wypieki przygotowali Marzena Nurek, Agnieszka Brzegowa, Monika i Maja Cieniak, Magdalena
Araszczuk-Chudy, Anna Jachowicz,Grażyna Wojewodzic, Marzena Maj, Marzena
Stasik, Żaneta Waliszek, Joanna Trzpil, Paulina Puzio, Izabela Słociak, Klaudia
Czarnecka, Alicja Chromińska, Antonina Czyż, Krystyna Jaromin, Agata Janus,
Agnieszka Seremet, Anna Młynarska, Joanna Wudel, Zofia Szymańska, Barbara Szywała, Krystyna Puszczecka, Bożena i Jerzy Mechla, Grzegorz i Agnieszka
Mechla oraz Maria i Mariusz Bykowscy z piekarni w Jaworzynie Śląskiej, Anna i
Jacek Wychowankowie z piekarni w Jaworzynie Śląskiej, OSP Pastuchów.

W Bolesławicach błyskawicznie wysprzedano przygotowane na kiermasz ciasta.
Uzbierano prawie 3 tysiące złotych. Ciasta upiekły: Katarzyna Pałeczka, Edyta Kowalik, Aleksandra Gnosowska, Hanna Podgórska, Zofia Ziobro, Zofia Mulawa, Agnieszka Mojsiejuk, Elżbieta Kusio, Alina Podgórska, Bożena Bukała, Magdalena Wróbel,
Kamila Karniej, Magdalena Araszczuk, Jolanta Makowska, Danuta Moździk, Grażyna Piotrowska, Beata Duśko, Anna Więcek.

Świdnickich, Milikowicach,
Witkowie, Starym Jaworowi
i Pasiecznej. W sumie do puszek i skarbon stacjonarnych
trafiło 15.346,68 zł. Dodatkowe
środki, pochodzące z licytacji

fantów od darczyńców oraz
dobrowolnych wpłat wzbogaciły tegoroczny finał o ponad 6 tysięcy złotych. Łącznie
uzbierano 21.456,68 zł.
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Foto: GLKS Jaworzyna Śląska
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Poziomo:
1. Największa wieś w gminie Jaworzyna Śląska.
2. Strefa … w Jaworzynie Śląskiej – przyszła lokalizacja wielu przedsiębiorstw.
3. Imię mistrza Polski w skoku w dal.
4. Zespół śpiewających seniorów, wykonawcy m.in. tradycyjnych utworów ludowych.
5. … Wałbrzyska, Jaworzyna Śląska jest jej częścią.
6. Przedgórze, na którym położona jest nasza gmina.
7. Produkowana w ZPS „Karolina”.
8. Pierwszy inwestor w jaworzyńskiej strefie gospodarczej.
9. Szlak turystyczny, biegnący przez naszą gminę.
10. Jeden z zabytków w Piotrowicach Świdnickich.
11. Przepływa przez Pasieczną.
12. Król Prus, którego wojska stacjonowały w XVIII w. pomiędzy Bolesławicami a Starym
i Nowym Jaworowem.
13. Na czele wsi.
14. Zbieramy je do jednego z trzech metalowych koszy w kształcie serca, znajdujących się
na terenie naszej gminy.
15. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego …
16. Nazwa tej wsi nawiązuje do istniejących w niej mokradeł.
17. Rozpoczął budowę fabryki porcelany w Jaworzynie Śląskiej w drugiej połowie XIX w.
18. Wieś w naszej gminie założona w 1200 r., w dokumentach wspomniana po raz pierwszy w 1264 r.
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Pionowo:
1. Na tej ulicy w Jaworzynie Śląskiej mieści się przychodnia zdrowia.
2. „Chatka Puchatka”.
3. Liczba wsi w naszej gminie.
4. Przetwórstwa lokalnego, powstaje w Bagieńcu.
5. Nazwisko trenera sekcji kolarskiej GLKS Jaworzyna Śląska.
6. Jedno z miast partnerskich naszej gminy.
7. Zespół taneczny działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej
w Jaworzynie Śląskiej.
8. W logotypie naszej gminy.
9. Trwa ich scalanie w Piotrowicach Świdnickich.
10. Ulubione miejsce wędkarzy w naszej gminie.
11. Miejski znajduje się przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej.
12. Wieś w naszej gminie, jeszcze pod koniec XIX w. należała do obwodu w Piotrowicach
Świdnickich.
13. Ten niemiecki poeta był częstym gościem w Bagieńcu.
Hasło:
……................................................................................................................................................................................................................................................................………

Imię i nazwisko:
……................................................................................................................................................................................................................................................................………

Adres:
……................................................................................................................................................................................................................................................................………

Telefon:
……................................................................................................................................................................................................................................................................………

KRZYŻÓWKA | nr 2/76
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W klubie trenuje osiemnastu zawodników w różnych
kategoriach wiekowych pod
czujnym okiem doświadczonego trenera Antoniego Szewczyka.
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Zawodnicy sekcji kolarskiej pięknie prezentują się w nowych strojach.
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Sekcja jest nowym klubem
kolarskim, choć w jej szeregach
trenuje kilku zawodników, którzy już od kilku sezonów z sukcesami startują w wyścigach
kolarstwa MTB i szosowego.

8

Rozmaitości
jaworzyńskie

W styczniu 2021 zawodnicy
otrzymali nowe stroje klubowe.
Gmina Jaworzyna Śląska także
miał swój udział w ich zakupie.
– Wspieramy sport i zawodników,
szczególnie tych najmłodszych,
którzy często dopiero zaczynają
swoją karierę sportową, życzymy
im samych dobrych występów
i sukcesów – mówi burmistrz

Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz.
Zawodnicy sekcji w nowy
sezon nie tylko wkroczyli w nowych strojach, ale też z sukcesami. 31 stycznia wzięli udział
w Przełajowych Mistrzostwach
Województwa Opolskiego. W
kategorii żak 3. miejsce zajął
Oliwier Okarmus, 5. był Adrian Miklaszewski. W kategorii żakini 7. miejsce zdobyła
Barbara Tomczak, 9. – Emilia Poroś. W kategorii młodzik 6. był Bartosz Kasperek,
10. – Kacper Szczepaniak, 11.
– Piotr Tomczak, 16. – Roch
Góra. W kategorii junior młodszy 10. miejsce zajął Krystian
Smereczniak.
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W nowych strojach w nowy sezon
Zawodnicy sekcji kolarskiej
Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego w Jaworzynie
Śląskiej pod wodzą trenera Antoniego Szewczyka
pięknie prezentują się w
nowych strojach. Za nimi
już też pierwsze sukcesy w
zawodach.
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Trwają szczepienia seniorów
120 mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska zostało dotychczas zaszczepionych przeciwko COVID-19. Są to seniorzy powyżej 80. roku życia. U nikogo nie zaobserwowano niepożądanych dolegliwości poszczepiennych.
Szczepionka jest bardzo dobrze
tolerowana. Nie dotarły do nas informacje o żadnych gwałtownych
reakcjach po jej podaniu. Obserwuje
się czasem jedynie delikatne dolegliwości, jak ból przedramienia, ale
to się często zdarza przy wszystkich
szczepionkach podawanych domięśniowo – dodaje Adrian Szewczyk.

Obecnie w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej trwają
szczepienia seniorów powyżej 80. roku życia.

Łącznie w Samorządowej
Przychodni Zdrowia w Jaworzynie,
w której zlokalizowany jest jedyny
punkt szczepień w naszej gminie,
zaszczepiono 150 osób – 120
seniorów z gminy Jaworzyna Śląska
oraz 30 podopiecznych Domu
Seniora Marconi w Świdnicy. Osobom tym podano na razie pierwszą
dawkę szczepionki, 16 lutego rozpoczęło się podawanie drugiej.
W związku z ograniczoną liczbą
szczepionek wstrzymano na razie rejestrację seniorów z pozostałych grup. - Cały proces szczepień przebiega dokładnie tak samo
jak w innych przychodniach. Tygodniowo otrzymujemy 5 ampułek
szczepionki. To jest 30 dawek, zatem
w każdym kolejnym tygodniu szcze-

pimy 30 osób. Na razie wszystko
przebiega sprawnie. Unikamy sytuacji, w której zbyt wielu pacjentów
czeka w poczekalni. Seniorzy rejestrowani są na konkretne godziny,
więc zgłaszają się do przychodni
sukcesywnie. Mamy nadzieję, że w
międzyczasie proces szczepień ruszy
na większą skalę i będziemy mogli
zaszczepić więcej osób – mówi Adrian Szewczyk, dyrektor Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Jaworzynie Śląskiej, w której
zlokalizowany jest jedyny punkt
szczepień w naszej gminie.
Dotychczas nikt nie korzystał
z możliwości zorganizowania dojazdu na szczepienie. Nikt też nie
zgłaszał żadnych niepożądanych
odczynów poszczepiennych. –

Przypominamy, że na
szczepienie zarejestrować się
można na kilka sposobów:
1. W Samorządowej Przychodni
Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej
Można przyjść osobiście do placówki lub zadzwonić pod nr tel.
798 722 585 od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do
16.00. Numer przeznaczony jest
tylko dla osób rejestrujących się
na szczepienia przeciwko COVID-19.
2. Dzwoniąc na całodobową i
bezpłatną infolinię pod nr 989
Można to zrobić samemu lub
może zrobić to ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer
PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer
przesłany zostanie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty
na szczepienie.
3. Rejestrując się poprzez e-rejestrację dostępną na pacjent.
gov.pl

System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują
się blisko adresu zamieszkania.
Jeśli żaden z proponowanych
terminów albo podana lokalizacja nie będzie pasował, możemy wyszukać i wskazać dogodne dla nas miejsce i termin.
Aby skorzystać z tego sposobu
rejestracji, należy posiadać Profil
Zaufany
Dla osób niepełnosprawnych i seniorów, którzy mają
trudności w samodzielnym
dotarciu do punktu szczepień,
możliwe jest zorganizowanie transportu do przychodni
w Jaworzynie Śląskiej. Aby z
niego skorzystać, należy zgłosić
taką potrzebę w Samorządowej
Przychodni Zdrowia pod nr. tel.
798 722 585

Transport przeznaczony jest
jedynie dla osób, które:

▪ posiadają aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu
znacznym o kodzie R lub N lub
odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
▪ mających trudności z dostępem
do punktu szczepień (np. osoby
starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu
szczepień).

150 tys. złotych na udrożnienie koryta Pełcznicy
Środki w tej wysokości
Wody Polskie zamierzają
przeznaczyć w tym roku
na prace porządkowe na
rzece Pełcznica. Na odcinku
pomiędzy Cierniami (gmina
Świebodzice) a Pasieczną
(gmina Jaworzyna Śląska)
mają zostać uporządkowane
brzegi oraz koryto rzeki.
Zadanie zostało wpisane do
projektu „Programu realizacji

Rozmaitości
jaworzyńskie
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zadań związanych z utrzymaniem wód na 2021 r.” Pierwotnie
przewidziane było do realizacji
w 2020 r. Planowano przeprowadzić prace na odcinku 3,5 km
pomiędzy Pasieczną a Stanowicami (gmina Strzegom) za kwotę 75 tys. złotych. Jak informuje
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Legnicy, nie było to możliwe
ze względu na brak środków
finansowych. W tym roku rozWYDAWCA:

szerzono odcinek, który obejmą
prace porządkowe. Udrożnione
zostanie koryto i zabezpieczone
brzegi na odcinku 6,5 km pomiędzy Cierniami a Pasieczną. Na
realizację zadania przewidziano
150 tys. złotych. - Mając na uwadze konieczność wykonania wnioskowanych przez państwa prac,
tutejsza jednostka będzie czynić
starania prowadzące do realizacji
zadania ujętego w projekcie „Programu realizacji zadań związa-

nych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu państwa
związanego z gospodarką wodną
na 2021” – informują przedstawiciele Wód Polskich.
Problem był wielokrotnie
zgłaszany przez gminę Jaworzyna Śląska. Jest on szczególnie uciążliwy dla rolników
posiadających pola w pobliżu
Pełcznicy. Były one regularnie
zalewane przy każdych większych opadach deszczu.
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