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OSP Pasieczna
świętuje 75. urodziny

3 marca minęło 75 lat od powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasiecznej. Przez te lata spieszyli zawsze tam,
gdzie byli potrzebni – gasili pożary, walczyli z powodzią, usuwali skutki huraganów. – Pamiętam jeszcze czasy, gdy
do pożarów jeździło się konno, potem pojawiły się pierwsze pojazdy, dziś jest to doskonale wyposażona jednostka
– mówi Bolesław Faber, który z OSP Pasieczna związany jest od 1985 r.
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9-letnia Karolinka
z Milikowic walczy
z nowotworem.
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Potrzebna pomoc.
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3 lipca w Nowicach
wielkie kolarskie święto.
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Jesteś już zameldowany?
Prawo nakłada na nas obowiązek meldunkowy, a posiadanie meldunku z całą pewnością ułatwia prowadzenie
codziennych spraw. Jeśli mieszkasz w gminie Jaworzyna Śląska i jeszcze się nie zameldowałeś, nie zwlekaj.
Możesz to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim lub za pośrednictwem internetu.
Podstawową
korzyścią,
jaką uzyskujemy, dopełniając
obowiązku meldunkowego,
jest większy komfort w realizowaniu naszych codziennych spraw. Szacuje się, że
ok 120 aktów prawnych odwołuje się do pojęcia miejsca
zameldowania. Oznacza to,
że załatwienie wielu naszych
spraw może zostać zakłócone
lub ograniczone, jeśli nasze
miejsce zameldowania jest
inne niż faktyczne miejsce
zamieszkania. Dane dotyczące meldunku wykorzystywane są m.in. w prowadzeniu
spraw z zakresu ubezpieczeń
społecznych (renty, emerytury), pomocy z urzędu pracy na
wypadek utraty zatrudnienia,
dostępu dzieci do żłobków,
przedszkoli i szkół, czy realizacji praw wyborczych. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego skutkuje mniejszymi
dochodami z budżetu państwa dla gminy, niższymi wydatkami z funduszu sołeckiego (dla sołectw), a co za tym
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idzie skromniejszymi możliwościami gminy w zakresie
inwestycji komunalnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe,
oświetlenie i wiele innych).
Dodatkowo posiadanie meldunku zgodnego ze stanem
faktycznym (czyli miejscem
naszego stałego przebywania)
ułatwia prowadzenie codziennych spraw i korespondencji.
Dlaczego trzeba się
zameldować?
Zgodnie z art. 24. ustawy z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności obywatel polski przebywający na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest zobowiązany
zameldować się w miejscu
pobytu stałego lub czasowego.
Pomimo zapowiedzi sprzed
lat, obowiązek meldunkowy
nie został zniesiony i aktualnie nie ma planów odstąpienia od niego. Rozwiązanie na
kształt polskiego obowiązku
meldunkowego funkcjonuje
w większości państw Unii Eu-

ropejskiej, a jego niedopełnienie często wiąże się z dotkliwymi sankcjami.
Jak to zrobić?
Zameldować możemy się
w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3, pokój nr 4 (nowy budynek) albo przez internet. W obu
przypadkach, zanim przystąpimy do meldunku, konieczne
jest przygotowanie dokumentów potwierdzających nasz
tytuł prawny do mieszkania
- usprawni to całą procedurę.
Jeżeli jesteśmy właścicielami
mieszkania, w którym chcemy
się zameldować lub posiadamy
do niego inny tytuł prawny, do
formularza dołączamy jeden
z następujących dokumentów:
odpis z księgi wieczystej albo
wyciąg z działów I i II księgi wieczystej; umowę cywilnoprawną,
na przykład umowę najmu; decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu. Jeżeli nie jesteśmy
właścicielami mieszkania ani
nie mamy do niego innego ty-

tułu prawnego, do formularza
dołączamy oświadczenie właściciela mieszkania, potwierdzające nasz pobyt w nim oraz
dokument potwierdzający tytuł
prawny właściciela mieszkania
do lokalu. Jeżeli czynności dokonujemy w imieniu innej osoby, konieczne jest dołączenie
pełnomocnictwa.
Aby zameldować się przez
internet, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego,
pozwalającego na załatwienie
spraw administracyjnych online. Meldujemy się poprzez
stronę www.obywatel.gov.pl,
na której wybieramy interesującą nas usługę (meldunek),
potwierdzamy tożsamość profilem zaufanym. W przypadku
meldunku na pobyt stały nie
ponosimy żadnych kosztów.
Bezpłatne jest również wydanie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Płatne
– 17 zł – jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt
czasowy.
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9-letnia Karolinka walczy z nowotworem
– potrzebna pomoc
Karolinka Gładka z Milikowic jest uczennicą drugiej
klasy szkoły podstawowej. Uwielbia się bawić,
jeździć na rowerze
i rolkach, ma mnóstwo
pomysłów i marzeń.
Niestety, jej dzieciństwo zaburzyła
choroba. Dziewczynka walczy z nowotworem. Rodzina i przyjaciele jednoczą siły, by
wesprzeć Karolinkę i jej
rodzinę w tej nierównej
walce. Trwa zbiórka środków na leczenie dziecka.
Karolinka ma 9 lat.
Do niedawna była wesołą,
uśmiechniętą dziewczynką.
Zawsze pierwsza do zabawy
– na podwórku, na rowerze,
chłonęła świat z radosnym
błyskiem w oczach. Życie jej
rodziny toczyło się zwykłym,
spokojnym rytmem.
Niestety, dziewczynka zachorowała. W trakcie leczenia

9-letnia Karolinka dzielnie walczy z
nowotworem.

węzłów chłonnych na szyi
dziecka pojawił się mały guz.
Po serii badań okazało się,
że jest to nowotwór, złośliwy
mięsak, Sarcoma Ewing. Przy
tym typie nowotworu ważne
jest jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby, zanim wystąpią przerzuty na inne organy. Daje to większe szanse na

Nowe stroje
dla jaworzyńskich
kolarzy

wyleczenie i zmniejsza ryzyko
nawrotu nowotworu.
Dzieciństwo Karolinki
w jednej chwili przeniosło się na oddział onkologiczny. Od tamtej
pory szpital, sprzęt
medyczny stały się jej
codziennością. Dziewczynka przeszła operację wycięcia guza. Jest
w trakcie chemioterapii. Kolejne cykle wyniszczają jej ciało, chemia sieje
spustoszenie w organizmie.
Czeka ją jeszcze radioterapia.
Mimo to nie narzeka, walczy
i nie poddaje się.
Rodzina i przyjaciele zakasali rękawy i wspierają rodzinę jak mogą w tej nierównej
walce. Zbierają środki na lekarstwa, dojazdy do szpitala
oraz inne niezbędne w leczeniu rzeczy. Koszty leczenia
przewyższają możliwości finansowe rodziny Karolinki.
Dziewczynkę można wesprzeć, przekazując darowiznę

na jej subkonto w fundacji
„Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, nr konta:
11 1160 2202 0000 0001 0214
2867 tytułem: Karolina Gładka
Na profilu społecznościowym na facebooku powstała
grupa licytacyjna, na której
każdy może wystawić dany
przedmiot. Całkowity dochód
z aukcji trafi na konto dziewczynki.
www.facebook.com/groups/500094061316380/permalink/500241784634941/
1 czerwca
w Szkole Podstawowej
w Jaworzynie Śląskiej
w ramach obchodów Dnia
Dziecka odbędzie się
kiermasz ciast
i loteria fantowa dla
dzieci. Słodkości będzie
można nabywać w godzinach od 7.30 do 13.30.

Trwa przebudowa świetlicy
w Czechach
Już niedługo mieszkańcy
Czech zyskają nowoczesne
i funkcjonalne centrum integracji. Trwa właśnie przebudowa świetlicy wiejskiej.
Inwestycja ma kosztować
prawie 400 tys. złotych.
Przebudowę prowadzi wyłoniona w przetargu firma ANKRA
Sp. z o.o. Dotychczas rozebrano
istniejące posadzki, zdemontowano scenę, wykonano podbicie płyty stropowej antresoli.

W miejscu rozebranej sceny
zostanie wykonane funkcjonalne zaplecze kuchenne.
Trwają prace rozbiórkowe,
a przed firmą jeszcze wykonanie od podstaw podłóg wraz
z ułożeniem desek, wykonanie sufitu podwieszanego,
prace malarskie, wykonanie
izolacji pionowej i poziomej,
oświetlenie i instalacja elektryczna, naprawa i malowanie elewacji oraz naprawa
dachu.

Związek Emerytów i Rencistów
w Jaworzynie Śląskiej
Dzięki anonimowemu darczyńcy do zawodników sekcji kolarskiej GLKS w Jaworzynie Śląskiej trafiło 15 kompletów
dresów ortalionowych firmy Nike. 13 maja zawodnikom i
trenerowi – Antoniemu Szewczykowi – stroje wręczył burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz.
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bardzo dziękuje

za pomoc i współpracę
pracownikom
Zakładu Usług Komunalnych
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Bolesław Faber
– pomaganie ma we krwi
Niezwykle życzliwy i uczynny. Nigdy nie odmawia pomocy, zawsze można na niego liczyć, znajdzie czas
dla każdego. Odkąd pamięta, był typem społecznika. Od dziecka związany z Ochotniczą Strażą Pożarną,
najpierw w Milikowicach, potem w Pasiecznej, promotor sportu w sołectwie, inicjator wielu imprez
kulturalnych. Nie oczekuje pochwał czy nagród za swoją działalność. Urzeka skromnością. Pomaga,
bo „tak trzeba”. – Trudno odmówić – mówi Bolesław Faber z OSP Pasieczna.
Nie ulega wątpliwości,
że pomaganie ma Pan we
krwi. Jest Pan aktywny
od zawsze. Przygoda ze
strażą też zaczęła się
w dzieciństwie?
- Tak, z OSP Milikowice związałem się na początku lat 60.
Jak każdy młody chłopak biegałem wtedy za strażakami. To
były inne czasy. Nie było telefonów, komputerów, telewizorów.
Czas po szkole spędzało się na
podwórku. Jakoś trzeba było go
spożytkować. Graliśmy w piłkę
i stopniowo angażowaliśmy
się w działania strażaków.
W mojej rodzinie akurat nie
było tradycji strażackich. Będąc najstarszym z rodzeństwa,
wstąpiłem w szeregi formacji
jako pierwszy. Prezesem jednostki był wówczas Władysław
Kubara, a komendantem Stanisław Studnicki. Miałem też
ten przywilej w przeciwieństwie do części moich kolegów,
że moi rodzice nie byli rolnikami. Nie musiałem więc pomagać w pracach gospodarskich.
Warto wspomnieć,
że straż wówczas nie była
jeszcze zmotoryzowana.

Pamiętam, że były dwa konie
i dwa wozy. Jednym wożono
pompę, drugim – strażaków.
Wodę czerpano ze stawów.
Pierwszy ŻUK trafił do Milikowic dopiero w latach 70.
Zaangażował się Pan nie
tylko w działania OSP.
Doszedł jeszcze sport i to,
śmiało można powiedzieć,
na szeroką skalę.
- W 1965 r. zostałem przewodniczącym Ludowych Zespołów
Sportowych w Milikowicach.
Sponsorem było kółko rolnicze.
Prowadziliśmy drużynę piłki
nożnej oraz dwie drużyny piłki siatkowej – męską i kobie-

cą. Piłkarzy trenował Edward
Cegielski, siatkarzy – Jan
Żołnierek, a siatkarki – Zofia
Bogacz. I muszę przyznać, że
lepszych od naszych zawodniczek nie było w całej gminie. Siatkarze z kolei dotarli
do rozgrywek Pucharu Polski.
Także już wtedy sport w Milikowicach stał na bardzo wysokim poziomie. Piłkarze grali,
jak większość wówczas w „C”
klasie. Byłem także przewodniczącym Klubu Książki Prasy
Ruch. W każdej wsi takie kluby
istniały.
Już wtedy nie mógł Pan
narzekać na nudę.
- To były zupełnie inne czasy.
Ludzie nie gonili tak, jak dzisiaj, tylko mieli czas, by usiąść,
porozmawiać, pobyć z sąsiadami. Nie przesadzę, jeśli powiem,
że to były złote lata kultury
klubowej. Jak wspomniałem,
nie mieliśmy wówczas nawet
telewizorów. Miejscem spotkań była świetlica i proszę mi
wierzyć, to były zupełnie inne
obiekty niż dzisiaj. Były dobrze
wyposażone kuchnie, na
sali stoliki, każdy z obrusem. Do tego krzesła,

fotele. Na każdej wiosce funkcjonowały 3-4 zespoły muzyczne, które występowały w świetlicach. To były takie kluby,
mieszkańcy spotykali się tu,
słuchali muzyki, grali w karty,
szachy. Rodzice zawsze mieli
czas na te spotkania, na wypicie kawy ze znajomymi. To był
czas dla ludzi, dziś go brakuje.
Stąd też ta moja działalność.
Byłem nauczony bycia z ludźmi, angażowania się w sprawy
wsi.
Z Milikowic przeprowadził
się Pan do Pasiecznej,
gdzie mieszka do dzisiaj.
Z marszu zaangażował się
Pan w działania tutejszej
OSP, która w tym roku
obchodzi piękny jubileusz
75-lecia. Pamięta Pan, jak
wyglądała jednostka, gdy
Pan do niej dołączył?
- Do Pasiecznej przeprowadziłem się w 1985 roku. To już
był czas przemian. Remiza
była jeszcze taka, jak ją Niemcy zostawili, przystosowana
pod sprzęt konny. Niemniej
już wówczas na wyposażeniu
znajdowały się motopompy
i, co ciekawe, ten ŻUK, który

Bolesław Faber
urodził się 5 stycznia 1948 r. w Witkowie.
W pierwszych latach związany z OSP Milikowice, od 1985 r. – z OSP Pasieczna. W latach 2001-2006 pełnił funkcję zastępcy
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
od 2006 r. – przewodniczącego. W latach
2006 – 2016 zastępca przewodniczącego
KR MGZ OSP RP w Jaworzynie Śląskiej.
W 2001 r. został odznaczony brązowym
- Staram się pomagać, rozwiązywać problemy osób, medalem za zasługi dla pożarnictwa,
które się do mnie zwracają, niezależnie, czy są to przyjaciele, znajomi, czy znajomi w 2008 r. – srebrnym, w 2014 r. – złotym.
znajomych. Trudno odmówić. Poza tym to cieszy, kiedy udaje się pewne sprawy W 2019 r. uhonorowany tytułem „Zasłużozałatwić na terenie sołectwa – mówi Bolesław Faber. ny dla Gminy Jaworzyna Śląska”.
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Dużo pracy i wysiłku
poświęcono pozyskaniu
sztandaru dla jednostki.
- To było bardzo ważne. Wcześniej brakowało środków, inicjatorów. Potem, gdy jednostki
przechodziły przemiany, nadszedł dobry czas na rozpoczęcie
działań w tym celu. Bardzo o to
zabiegał ówczesny prezes - Tadeusz Cymerys. Starania rozpoczęły się w 2004 r. Dwa lata
później, 1 października 2006 r.
uroczyście odsłonięto tablicę
pamiątkową z okazji 60-lecia
istnienia OSP Pasieczna. Potem w latach 2009-2010 z inicjatywy Tadeusza Cymerysa,
sołtysa Mariana Smolińskiego i Rady Sołeckiej utworzono
Społeczny Komitet Fundacji
Sztandaru. Mnie powołano na
zastępcę
przewodniczącego.
Uczestniczyłem aktywnie we
wszystkich pracach, także tych
związanych z pozyskaniem
funduszy. Uroczyste nadanie
i wręczenie sztandaru odbyło
się 12 czerwca 2010 r. Byliśmy
dumni z jego posiadania.
Historia zatoczyła
koło, znów Pan zajął się
działalnością społeczną,
sołecką i… sportem.
- Tak jakoś się złożyło. Przez
wiele lat byłem członkiem Rady

Sołeckiej, ostatnio jej wiceprzewodniczącym i dwie kadencje
przewodniczącym. Dziś znów
jestem jej członkiem. Z racji
tego, że w OSP jestem odpowiedzialny za sport, pod egidą jednostki utworzyliśmy drużynę
piłki halowej „Absolwent”. Trenuje ją Wojciech Chrzan. Drużyna regularnie bierze udział
w mistrzostwach gminy, gdzie
zajmuje czołowe miejsca. Często też rywalizujemy z innymi
sołectwami.
Mówi się o Panu, że nigdy
nikomu nie odmawia Pan

pomocy. Nie ma w tym ani
krzty przesady…
- Staram się pomagać, rozwiązywać problemy osób, które się
do mnie zwracają, niezależnie,
czy są to przyjaciele, znajomi,
czy znajomi znajomych. Trudno odmówić. Poza tym to cieszy,
kiedy udaje się pewne sprawy załatwić na terenie sołectwa. Poza
tym praca w straży, strukturach
samorządowych, organizacjach
społecznych jest pracą na rzecz
miejscowości, w której żyję razem z rodziną i dlatego staram
się poświęcić jej jak najwięcej
czasu. Nie mnie osądzać efekty.

O czym Pan marzy, czego
można Panu życzyć na
kolejne lata?
- Mam rodzinę, dom, mam
wszystko. Bardzo lubię zbierać
grzyby, wędrować po lasach. Gdy
marzy mi się wyjazd zagraniczny, jadę w odwiedziny do córki
mieszkającej w Niemczech. Jeśli
o czymś marzę, to chyba o tym,
by młodzież przejęła wartości
druhów. Marzy mi się też nowa
remiza, taka z prawdziwego
zdarzenia. Ani w Milikowicach
takiej nie było, ani tu. Stawiamy
w sołectwach poprzeczkę wysoko. Kto wie, może się uda.

OSP Pasieczna świętuje 75. urodziny
3 marca minęło 75 lat od powołania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasiecznej.
Przez te lata spieszyli zawsze tam, gdzie
byli potrzebni – gasili pożary, walczyli
z powodzią, usuwali skutki huraganów.
9 maja w kościele pw. MB Królowej Polski

Foto: OSP Pasieczna

wcześniej służył w Milikowicach. Stamtąd przekazano go
właśnie do Pasiecznej. W latach 90. przystosowano już remizę do pojazdów. Bardzo o to
zabiegał ówczesny komendant
Andrzej Szydłowski. Prezesem
był jego brat - Ireneusz Szydłowski. W latach późniejszych
prace remontowe kontynuował
kolejny prezes – Henryk Ślęk.
Od początku angażowałem się
w działalność jednostki. Pomagałem w remoncie i rozbudowie remizy, przy wykonaniu
podjazdu. Ponieważ z zawodu
jestem elektrykiem – mechanikiem, pomagałem przy konserwacji i naprawie sprzętu
przeciwpożarowego, motopompy, czy samochodu. Prowadzę
szkolenia młodych strażaków,
przygotowuję ich do zawodów.
Staram się pozytywnie na nich
wpływać. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to nasi następcy,
którzy nas obserwują.

OSP Pasieczna 9 maja świętowała 75. urodziny.

w Pasiecznej odbyła się uroczysta msza
święta w intencji strażaków-ochotników
i ich rodzin.
Mszę św. celebrował proboszcz parafii w Jaworzynie Śląskiej ks. Arkadiusz
Chwastyk. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację akademii, czy pikniku. Nie zabrakło jednak wspomnień,
ciepłych słów i życzeń na dalsze lata działalności.
Historia jednostki z Pasiecznej zaczęła
się 28 stycznia 1946 r. Utworzono wówczas
Straż Ogniową, jej prezesem został druh
Józef Samek. 3 marca w tym samym roku
powołano OSP Pasieczna. Wstąpili do niej
wszyscy członkowie Straży Ogniowej, prezesem zarządu został natomiast druh Władysław Obrał.
Obecnie prezesem jest Marek Bernat.

Pierwsza drużyna OSP Pasieczna (na zdj. od lewej Piotr Szwed, Władysław Szwed, Kazimierz Wiesław, Jan Palkowski, Józef Urban, Mikołaj Barabasz, Maksymilian Masko, Stefan Szwed, Stopera Julian). Traktor był własnością Kółka
Rolniczego, kierowcą był Julian Stopera.
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Trwa zbiórka na odbudowę
altanki w koziarni w Nowicach
Wystarczyło kilka minut,
by budowana przez społeczność lokalną altana, miejsce
spotkań, zamieniła się w pył.
Teraz młodzi ludzie z Nowic,
twórcy obiektu, proszą o pomoc w zebraniu środków na
jego odbudowę.
- 3 maja około godziny 23.00
altanka w koziarni, którą zbudowaliśmy w kwietniu 2020 r., której poświęciliśmy ogromną ilość
czasu, w którą włożyliśmy bardzo
dużo siły i pieniędzy, która wiązała się z wielkimi emocjami i wspomnieniami została spalona przez
osobę trzecią. Pożar trwał zaledwie
kilka minut, a mimo to wszystko
razem z zawartością w środku
zdążyło zamienić się w pył – piszą
organizatorzy zbiórki środków
na odbudowę altany na stronie https://zrzutka.pl/xndu8r.
- Z góry dziękujemy za wpłaty.
Każda osoba, która wpłaci dowolną kwotę, zostanie zapisana na
pamiątkowej tablicy, która znajdzie się w środku naszej altany –
dodają.
„To był nasz azyl”
Altana była dziełem nowickiej młodzieży. Zbudowali ją
od podstaw w kwietniu 2020 r.
- Podrzuciłem pomysł stworzenia takiego miejsca znajomym
z wioski. Uzgodniliśmy wszystko

Po lewej altanka, po prawej zgliszcza po pożarze.

z Radą Sołecką i przystąpiliśmy do
działania. Przez około trzy tygodnie ja, moja dziewczyna Amelia
Olszewska, Paweł Lamot i Aleks
Grzywiński pracowaliśmy przy
tworzeniu naszego azylu, miejsca
spotkań i integracji. Ten czas się
przedłużał ze względu na deszczową pogodę. Część materiałów zakupiliśmy sami, ale wsparli nas
także mocno mieszkańcy Nowic.
Brakowało nam takiego miejsca,
gdzie moglibyśmy się spotykać.
Nie mieliśmy gdzie spędzać wolnego czasu, świętować wspólnie
urodzin, a nie chcieliśmy po prostu siedzieć gdzieś na uboczu, żeby
np. posłuchać głośno muzyki wraz
ze znajomymi. To miejsce było dla
nas azylem, gdzie czuliśmy się
całkowicie bezpiecznie. Wszystko

było zadbane, nie było żadnych
śmieci na zewnątrz. Czystość była
dla nas priorytetem – opowiada
pomysłodawca budowy obiektu, Maksymilian Gleń.
Pożar zabrał wszystko
Niestety, altana spłonęła 3
maja. Nieznany sprawca bądź
sprawcy podłożyli ogień. Jak
dotąd nie udało się ustalić, kto
to zrobił. Na budynku znajdującym się przed koziarnią jest zainstalowany monitoring, jednak
nie widać na nim zbyt wiele. Ktoś musiał przygotowywać się do
tego od dłuższego czasu, wiedział,
gdzie ten monitoring jest. Jedna
kamera uchwyciła moment podpalenia. W ciągu jednej sekundy
widać potężny błysk światła i bar-

dzo dużą ilość dymu. Ktoś musiał
dostać się do środka, niszcząc
drzwi i oblewając cały środek co
najmniej kanistrem benzyny. Za
koziarnią jest polna dróżka pomiędzy polami i ta droga łączy
się z drogą ekspresową nazywaną „łącznikiem”. Na nagraniu
z monitoringu kilka minut przed
podpaleniem widać światła samochodu, który jedzie właśnie
tamtą dróżką od strony łącznika.
W połowie drogi reﬂektory gasną
i trop się urywa – mówi Maksymilian Gleń.
Młodzież, mimo rozżalenia, nie składa jednak broni
i zamierza odbudować obiekt.
Wsparciem są niezmiennie
mieszkańcy wsi. Oprócz pieniędzy zbieranych na portalu
zrzutka.pl, środki na materiały zbierane są także w sklepie
w Nowicach. Nowa altana na
pewno będzie drewniana jak
poprzednio. Niestety, budowa
murowanego obiektu wiąże
się z koniecznością pozyskania
projektu budowlanego i o wiele
większymi kosztami. Ma być
też większa, tak żeby zmieściło
się w niej 20-25 osób, dotychczas mieściło się 10-11 osób.
- Jeszcze nie wiemy, jak to będzie
wyglądać na samym końcu, ale,
jak odtworzymy obiekt, pochwalimy się efektami – zapowiada
Maksymilian Gleń.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

- Jaworzyna Śląska
Działka nr 810/2 o pow. 0,0816 ha
Cena wywoławcza: 77 000,00 zł
Godz. przetargu -10.00
Księga wieczysta Nr SW1S/00020119/9
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- Jaworzyna Śląska
Działka nr 810/3 o pow. 0,0763 ha
Cena wywoławcza: 75 000,00 zł
Godz. przetargu -10.30
Księga wieczysta Nr SW1S/00020119/9

Do wartości działki uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.
Przetargi odbędą się w dniu 17.06.2021 r. w Urzędzie
Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu wysokości 10% ceny wywoławczej, w
terminie do 14.06.2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w
Jaworzynie Śląskiej SANTANDER BANK POLSKA 73 1090
2369 0000 0001 4420 1721.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej ul.
Wolności 9.
Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na stronie internetowej pod adresem: www.bip.jaworzyna.net
(w zakładce Przetargi na nieruchomości).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3, pok. nr 6 lub
pod nr telefonu: 74 84-89-238 w godzinach pracy urzędu.
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„Czyste powietrze”
– złóż wniosek w urzędzie
Skorzystaj z pomocy pracownika Urzędu Miejskiego i złóż wniosek o dofinansowanie przez internet.
Gmina Jaworzyna Śląska zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu
porozumienie dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w ramach którego
można uzyskać dotację na wymianę źródła ciepła w budynku jednorodzinnym, jego termomodernizację
i zainstalowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.
W Urzędzie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej przy
ul. Powstańców 3 powstanie
punkt konsultacyjny, w którym zainteresowani uzyskają niezbędne informacje na
temat projektu, otrzymają
pomoc w wypełnieniu i wysłaniu wniosku. Co więcej,
uzyskają także wsparcie
w rozliczeniu dofinansowania.
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego
celem jest zmniejszenie lub
uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery
przez domy jednorodzinne.

Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz podpisał z WFOŚ we Wrocławiu porozumienie dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków
jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Dotację można także uzyskać na
prace termomodernizacyjne
służące poprawie efektywności energetycznej budynków
oraz instalację OZE. Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele
jednorodzinnych budynków
mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą
wieczystą.

Przed nami XVII Grand Prix MTB Solidarności
26 czerwca 2021 r. na terenach
żwirowni odbędzie się tradycyjny, jaworzyński wyścig
kolarstwa górskiego, czyli Grand
Prix MTB Solidarności, który
podobnie jak w roku ubiegłym
dołączy do cyklu wyścigów
odbywających się w ramach Ligi
MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Będzie to siedemnasta edycja
GPX Solidarności w Jaworzynie
Śląskiej.
Lokalnymi organizatorami wyścigu są SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej,
Gminny Ludowy Klub Sportowy
w Jaworzynie Śląskiej oraz Komisja
Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy
ZPS „Karolina” Sp. z o. o. Organizatorem Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej, składającej się w tym roku
z ośmiu wyścigów, jest LKKS Górnik
Wałbrzych.
W tym roku wyścig odbędzie się
na terenach jaworzyńskiej żwirowni. Biuro zawodów, start oraz meta
wyścigu zlokalizowane będą przy
Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 5 (79) | 2021 r.

Restauracji Magnolia Rast, ul. Towarowa 8.
Zawodników z licencją obowiązują zapisy elektroniczne, natomiast
amatorzy będą mogli zapisać się
w dniu wyścigu, w biurze zawodów.
- Szczególnie gorąco zapraszamy najmłodszych adeptów kolarstwa. Mogą
oni wystartować w specjalnych kategoriach: krasnoludki, krasnale, skrzaciątka i skrzaty. Dodatkowo podczas
imprezy organizatorzy będą prowadzić
klasyfikację najlepszych zawodników
z terenu gminy Jaworzyna Śląska, którzy otrzymają dodatkowe nagrody rzeczowe – zachęca Sylwester Bartczak,
dyrektor Samorządowego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej.
Ze względu na obostrzenia sanitarne, liczba zawodników, którzy
będą mogli wystartować w wyścigu,
jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zapisów.
Więcej szczegółów organizacyjnych na stronie Ligi MTB
XC Aglomeracji Wałbrzyskiej
ligamtb.pl.
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Z ministrem o inwestycjach
Przebudowa ul. Kościuszki, drogi w Starym Jaworowie, remont drogi Bolesławice
– Jaworzyna Śląska – to tylko część tematów, z jakimi mógł zapoznać się minister
Michał Dworczyk w czasie swojej wizyty w gminie Jaworzyna Śląska.
Minister Michał Dworczyk gościł w naszej gminie
w środę 5 maja. Była to okazja do przekazania informacji dotyczących Rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego w
ostatnich tygodniach przyznano dofinansowanie przebudowy ulicy Kościuszki w
Jaworzynie Śląskiej w wysokości 4,3 miliona złotych
(80% wartości inwestycji -5,4
mln zł).
Podczas wizyty minister
zapoznał się także z wagą
drugiej inwestycji, pn. przebudowa drogi w Stary Jaworów, która znajduje się na liście rezerwowej, oczekującej
na dofinansowanie w ramach
pojawiających się oszczędności lub zwiększonej puli środków. Zakłada on przebudowę
pasa drogowego o dł. 670 mb.

Minister Michał Dworczyk wspólnie z burmistrzem Grzegorzem Grzegorzewiczem zapoznał się z przebiegiem najważniejszych gminnych inwestycji.

oraz montaż nowego oświetlenia przejścia dla pieszych.
Wartość zadania wynosi 1
mln 662 tys. zł (dofinanso-

wanie 1 mln 163 tys. zł - 70%
wartości).
Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz przedstawił tak-

że zakończone inwestycje, a
również zrealizowane w ramach rządowego Funduszu
Dróg Samorządowych – przebudowę ul. Ogrodowej, cz. ul.
Wolności, drogi powiatowej
Jaworzyna Śląska - Piotrowice Świdnickie - Żarów oraz
obecnie realizowany remont
drogi Jaworzyna Śląska-Bolesławice. Michał Dworczyk
zapoznał się także z przebiegiem przebudowy siedziby Urzędu Miejskiego w
Jaworzynie Śląskiej, na którą gmina Jaworzyna Śląska
pozyskała 1,5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. – Raz
jeszcze dziękuję ministrowi za
ogromne wsparcie rządowe oraz
osobiste zaangażowanie w pozyskaniu przez gminę Jaworzyna Śląska ogromnych środków
na inwestycje. Tylko w ciągu
ostatnich 6 miesięcy pozyskaliśmy ok. 15 mln złotych – podsumowuje burmistrz Grzegorz
Grzegorzewicz.

Wielka licytacja
dla świdnickiego hospicjum
Od lat otaczają opieką
chorych z naszej gminy i ich
rodziny. Jak nikt inny mają
świadomość, że choruje nie
tylko pacjent, ale także cała
rodzina. Dlatego w trudnych chwilach są obok,
wysłuchają, zrobią herbatę,
pomogą w codziennych
zabiegach medycznych. Pożyczą niezbędny sprzęt, jeśli
jest to możliwe. Pracownicy
„Hospicjum” w Świdnicy
mają wielkie serca. Teraz
to oni potrzebują naszego
wsparcia. W maju ruszyła „wielka internetowa
licytacja”, z której całkowity
dochód będzie przekazany
na funkcjonowanie placówki. Gmina Jaworzyna Śląska
także włączyła się do akcji
pomocy.
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Licytację zorganizowano
w ramach corocznie organizowanej akcji „Żonkilowe Pola”.
Niestety, pandemia koronawirusa mocno ograniczyła
wszystkie prowadzone działania. Dlatego akcja została przeniesiona do sieci i połączona
z wirtualną zbiórką datków.
- Nasze pielęgniarki oraz lekarz
jeżdżą do ludzi, których ostatnia
droga jest jedną z najcięższych
do przebycia. Bywa ciężko. Niektóre historie zostają w nas na
długo. Mamy jednak poczucie, że
to, co robimy, ma głęboki sens.
Czujemy się potrzebni. Czujemy,
że bierzemy udział w czymś naprawdę wyjątkowym. Widzimy
to w oczach naszych pacjentów,
czujemy w uściskach ich rodzin.
I nie zamienilibyśmy tej pracy na
żadną inną. Ostatni rok postawił
nas w obliczu całkiem nowych

wyzwań. Do tej pory kwesty i imprezy charytatywne stanowiły
duży zastrzyk w finansowaniu
naszych działań. Obowiązujące obostrzenia uniemożliwiają
nam organizację sadzenia żonkili, czy korowodu dzieci i młodzieży dookoła świdnickiego Rynku.
Dlatego dzisiaj nasze puszki zamieniamy na Jedną wielką Wirtualną Puszkę Dobroci. Mamy
wielką nadzieję, że pomożecie
nam ją wypełnić. Zebrane pieniądze przeznaczymy na paliwo dla
naszych pielęgniarek i lekarza,
środki opatrunkowe, konserwację sprzętu, który służy naszym
chorym i wszystkim potrzebującym oraz środki ochrony przed
Covid-19. Będziemy wdzięczni za
każdą kwotę, którą będziecie mogli nam przekazać – informuje
Gabriela Kaczkowska, prezes
hospicjum.

Na facebooku utworzono
grupę licytacyjną. Pod adresem:
www.facebook.com/Hospicjum-w-%C5%9Awidnicy-POLA-Nadziei-2021-101296675404324
można znaleźć wiele ciekawych
fantów. Całkowity dochód z ich
sprzedaży zasili konto placówki. Fanty przekazały firmy, instytucje, osoby fizyczne, a także
samorządy. Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej także przyłączył się do akcji, przekazując
vouchery do lokalnych salonów
kosmetycznych i fryzjerskich.
Wcześniej zakupił je jako wsparcie tych firm w trudnych pandemicznych czasach. Licytacje
najprawdopodobniej potrwają
do końca czerwca, zatem warto
śledzić profil hospicjum na facebooku.
Akcja odbywa się pod patronatem gminy Jaworzyna Śląska.
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WSSE „INVEST-PARK”
wesprze finansowo
Mateusza Jopka

Mateusz Jopek, mieszkaniec naszej gminy, to aktualny
Mistrz Polski w skoku w dal.
Jego najważniejszym celem
na ten rok jest uzyskanie kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2021 oraz na Uniwersjadę w Chengdu. A już 21
maja rozpocznie rywalizację
w Akademickich Mistrzostwach Polski. - Cieszę się, że
będę nosił na swojej koszulce
logo firmy, która wspiera rozwój
sportowców i której przedstawiciele czują sportowego ducha

Foto: WSSE INVEST-PARK

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” została Sponsorem
Głównym Mateusza w tym
sezonie. Skoczek przygotowuje się właśnie do kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie.

Mateusz Jopek (na zdj. pierwszy z prawej) rozpoczyna przygotowania do kwalifikacji olimpijskich.

oraz są świadomi, że bez odpowiedniego zaplecza finansowego ciężko jest sięgać po swoje
marzenia i cele, dlatego postanowili wyciągnąć pomocną
dłoń do ambitnych sportowców.

W tym przypadku trafiło także
na mnie. Serdecznie dziękuję za
wsparcie! Mam nadzieję, że jak
najszybciej odwdzięczę się sukcesami sportowymi! – komentuje Mateusz Jopek.

Sprzęt sportowy na
75. urodziny MKS Karolina
Wiele odkrytych talentów,
sukcesów, historii. Miejski
Klub Sportowy Karolina
świętuje w tym roku 75-lecie
istnienia. Z tej okazji władze
gminy ufundowały sprzęt
sportowy dla klubu.
22 kwietnia burmistrz
Grzegorz
Grzegorzewicz,

zastępca burmistrza Marek
Zawisza oraz przewodniczący Rady Miejskiej Artur Nazimek spotkali się z przedstawicielami klubu – m.in.
prezesem Rafałem Kwiatkowskim oraz młodymi piłkarzami. W podziękowaniu
za wieloletnią pracę oraz
propagowanie sportu wśród

Z okazji 75-lecia MKS Karolina burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, zastępca burmistrza Marek Zawisza oraz przewodniczący Rady Miejskiej Artur Nazimek spotkali się z przedstawicielami klubu oraz zawodnikami.
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mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska klub otrzymał
sprzęt sportowy. Wręczono
także jubileuszowe koszulki,
w których drużyna seniorów
będzie występować na boiskach klasy okręgowej.
Przypomnijmy, historia
klubu zaczęła się 22 kwietnia
1946 r. Wówczas przy Państwowej Fabryce Porcelany powstał Zakładowy Klub Sportowy „Budowlani”. Założycielem
był Feliks Żelasko, a pierwszymi prezesami Marian Dobler
i Aleksander Dyżewski. Rok
później udało się stworzyć
sekcję piłki nożnej. Od tego
czasu działa nieprzerwanie
i szlifuje sportowe talenty
podopiecznych. Od 1996 r.
funkcjonuje pod aktualną nazwą – Miejski Klub Sportowy
Karolina.

Odszedł
Piotr
Gryzgot
Bracia Gryzgot zapisali wiele
ważnych rozdziałów w historii jaworzyńskiego kolejnictwa. 1 kwietnia rodzina
i przyjaciele żegnali Jerzego
Gryzgota, równo miesiąc
później o śmierci drugiego
z braci – Piotra – poinformował Zbigniew Gryzgot.
- Kolejna śmierć bardzo bliskiej mi osoby całkowicie paraliżuje moje serce… Wciąż nie
wierzę, że mój drugi, młodszy
brat Piotr odszedł… Ja najstarszy, miałem się wami opiekować i to robiłem, ale podstępna
choroba was mi zabrała. Piotr,
wspaniały maszynista trakcji
parowej, elektrycznej i spalinowej, znakomity fachowiec od silników. Tyle lokomotyw czekało,
abyś dał im drugie życie – teraz
na wyczekanej emeryturze… Kto
młodych nauczy jazdy na parowozach? Kto je naprawi? To dzięki Tobie ja z Jurkiem poszliśmy
do technikum po szkole zawodowej, bo Ty pierwszy je skończyłeś – mimo, że najmłodszy…
Byłeś duszą towarzystwa, Twoja
gitara jest w muzeum i czekała,
abyś nam zagrał i opowiedział
swoje dowcipy. Dla świata byłeś tylko cząstką, dla nas całym
światem – żegnał brata na
swoim profilu na facebooku
Zbigniew Gryzgot.
Piotr Gryzgot zmarł 1 maja.

Piotr Gryzgot
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3…2…1… Odliczanie rozpoczęte!

Wyścig „Szukamy następców olimpijczy

To będzie z całą pewnością jedno z najważniejszych
wydarzeń kolarskich w Polsce.
Kilkuset zawodników będzie
się ścigać na trasie wyścigu
„Szukamy następców olimpijczyka Tadeusza Mytnika”,
która w tym roku przebiegać
będzie przez aż cztery miejscowości naszej gminy – Nowice,
Bolesławice, Stary Jaworów
i Piotrowice Świdnickie. Organizatorami są Miejski Klub
Sportowy Karolina Jaworzyna
Śląska oraz Stowarzyszenie
„Nowice – nasza wieś”. W organizację włącza się corocznie
także sam Tadeusz Mytnik –
jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w naszym
kraju, członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego
który pierwsze sportowe kroki
stawiał właśnie w gminie Jaworzyna Śląska, w MKS „Karolina”. – Pomysł zorganizowania

wyścigu zrodził się w 2014 r.,
przy okazji odwiedzin Tadeusza
Mytnika w rodzinnych stronach. Ideą wydarzenia od samego początku jest popularyzacja
kolarstwa wśród miejscowych
dzieci i młodzieży. Już pierwsza
edycja wyścigu w 2014 r. zdobyła
uznanie kolarzy i działaczy oraz
na stałe weszła do kolarskiego
kalendarza. Rok później naszą
gminę odwiedziły inne sławy
światowego kolarstwa: Józef
Beker, Mieczysław Cielecki,
Henryk Charucki, Jan Brzeźny,
Jan Faltyn, Mieczysław Nowicki oraz Rajmund Zieliński.
Dla wielu uczestników wyścigu,
a także organizatorów i sponsorów zdjęcie z mistrzem olimpijskim lub mistrzem świata
było przeżyciem, które na długo
pozostanie w pamięci. W ubiegłym roku pandemia uniemożliwiła organizację wyścigu. Z tym
większym zapałem przystąpili-

Foto: MKS Karolina

Nowice po raz kolejny staną się stolicą polskiego kolarstwa, a do gminy Jaworzyna Śląska zawitają
nie tylko reprezentanci klubów z całej Polski, ale też plejada najbardziej utytułowanych polskich kolarzy,
którzy zapisali wiele wspaniałych kart w historii tego sportu. Na czele imprezy stanie niezawodnie
wywodzący się z Nowic Tadeusz Mytnik – medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata
i wielokrotny mistrz Polski. Przed nami VII edycja wyścigu.

Wyścig corocznie przyciąga do Nowic zawodników z całej Polski. Na zdjęciu Jakub Bieliński z Jaworzyny Śląskiej.

śmy do działania w tym roku. Liczymy na to, że 3 lipca spotkamy
się w Nowicach w doskonałych
nastrojach i z żyłką rywalizacji
na trasach. Zapraszamy – mówi
Rafał Kwiatkowski, prezes
MKS Karolina w Jaworzynie
Śląskiej.

W wyścigu mogą wziąć
udział zawodnicy w każdym
wieku - zrzeszeni, którzy posiadają aktualną licencję kolarską i ważne badania lekarskie
oraz niezrzeszeni po wypełnieniu oświadczenia (w dniu
zawodów). Dzieci startują za
pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów, w ich obecności.
Zgłoszenia można wysyłać na
adres mailowy jbielik1972@
wp.pl najpóźniej do 30 czerwca. – Wszystkim, którzy nie zdążą
się zapisać w tym terminie, albo
mimo wcześniejszych planów zechcą jednak dołączyć do wyścigu,
zapewniamy możliwość zapisania się w dniu wydarzenia. Biuro
zawodów będzie czynne w Nowicach w „Koziarni” w godzinach
od 8.00 do 9.30 – zachęca Jacek
Bieliński, dyrektor wyścigu,
zastępca prezesa MKS Karolina. Zawodnicy wystartują
punktualnie o godz. 11.00.
Na mecie na najlepszych
czekać będą atrakcyjne nagrody, a po sportowych emocjach na trasie wyścigu organizatorzy zapraszają na
piknik, który odbędzie się na
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zyka Tadeusza Mytnika” już 3 lipca
terenie „Koziarni”. – Z całą
pewnością każdy znajdzie coś
dla siebie. Odbędą się pokazy
judo. W strefie aktywności na
pewno doskonale będą się bawić najmłodsi uczestnicy pikniku. Nie zabraknie również
pysznych potraw przygotowanych przez mieszkańców Nowic.
Wystarczy wziąć ze sobą dobry
humor, a my zadbamy o resztę –
zachęca Teresa Gawron, prezes Stowarzyszenia „Nowice
– nasza wieś”.
Szczegółowy regulamin
dostępny jest na stronie www.
mkskarolina.com.

W zawodach mogą brać udział wszyscy, także najmłodsi adepci jazdy rowerowej.

TADEUSZ MYTNIK
urodził się w Nowicach. Po
ukończeniu szkoły podstawowej w Świdnicy podjął naukę w Zasadniczej
Szkole Zawodowej o profilu
remonty
maszyn,
a następnie ukończył Technikum Budowy Okrętów
w Gdyni. Kolarstwo zaczął uprawiać w klubie Karolina Jaworzyna Śląska w 1965 pod okiem trenera Henryka
Cacały. Po powołaniu do służby wojskowej w Marynarce Wojennej, od 1969 r. był
zawodnikiem WKS Flota Gdynia, gdzie
trenował go Jerzy Pancek. W peletonie
znany był ze swojej zawziętości, twardego charakteru, humoru i koleżeństwa.
Często pomagał kolegom w kłopotach na
trasie. Swoje nieliczne porażki - z uśmiechem - tłumaczył tym, że urodził się trzynastego.
Największe sukcesy międzynarodowe odniósł w szosowym wyścigu drużynowym,
stanowiąc, ze swoimi umiejętnościami
jazdy na czas, główny filar zespołu. W tej
konkurencji dwukrotnie zwyciężał na mistrzostwach świata w Barcelonie w 1973 r.
oraz rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Yvoir. Na MŚ
w 1973 r. Polacy wystąpili w składzie: Tadeusz Mytnik, Lucjan Lis, Stanisław Szozda i Ryszard Szurkowski, w 1975 r. partnerowali mu Mieczysław Nowicki, Ryszard
Szurkowski i Stanisław Szozda. W tej samej konkurencji zdobył też srebrny medal
na igrzyskach olimpijskich w Montrealu
w 1976 r. oraz brązowy na mistrzostwach
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świata w San Cristóbal w 1977 r.
Ponadto w tej konkurencji był
siódmy na MŚ w Montrealu
w 1974 r. i czwarty na MŚ
w Nürburgu w 1978 r., ale
w tym ostatnim występie
polska drużyna została zdyskwalifikowana po kontroli dopingowej. Pięciokrotnie startował
w wyścigu indywidualnym na mistrzostwach świata.
W mistrzostwach Polski zdominował
przede wszystkim indywidualną jazdę
na czas, zdobywając ośmiokrotnie złote
medale (1971, 1972, 1973, 1974, 1978, 1979,
1980 i 1982) oraz srebrny w 1984 r. Był
też dwukrotnie mistrzem Polski w wyścigu parami (1976 - z Tadeuszem Wojtasem i 1977 - z Bronisławem Ebelem) oraz
brązowym medalistą w tej konkurencji w 1979 - z Tadeuszem Krawczykiem,
dwukrotnie wicemistrzem Polski w szosowym wyścigu drużynowym w 1977
(wspólnie z Józefem Kołopajło, Bronisławem Ebelem i Henrykiem Charuckim)
oraz w 1978 (wspólnie z Bronisławem
Ebelem, Zbigniewem Piętą i Zdzisławem
Obiegałą), dwukrotnie brązowym medalistą w tej konkurencji w 1976 i 1980
(wspólnie z Andrzejem Dróżką, Andrzejem Serediukiem i Arturem Spławskim).
Sześciokrotnie startował w Wyścigu Pokoju. W 1974 r. zajął 6. miejsce (wygrał
prolog oraz przez sześć etapów był liderem wyścigu), w 1976 r. - 5. miejsce (wygrana jazda na czas), w 1977 r. – 3. Miejsce.
Ponadto wygrał w 1975 Tour de Pologne.

Próbował swoich kolarskich umiejętności również na torze, przede wszystkim
w indywidualnym wyścigu na 4000 m
na dochodzenie. Został w nim mistrzem
Polski w 1973 i wicemistrzem w 1972, kiedy to przegrał w finale z Mieczysławem
Nowickim.
W swojej karierze uczestniczył w wielu
szosowych wyścigach krajowych i zagranicznych, zajmując w nich czołowe pozycje:
▪ 1971 – 2. miejsce w Bałtyckim Wyścigu
Przyjaźni;
▪ 1974 – 2. miejsce w wyścigu Tour du
Vaucluse; 2. miejsce w wyścigu
Tour de Bretagne; 2. miejsce
w wyścigu Vuelta a Toledo i
3. miejsce w wyścigu Giro del
Bergamasco;
▪ 1975 – 3. miejsce w wyścigu Dookoła
Szkocji;
▪ 1976 – 2. miejsce w wyścigu Tour du
Vaucluse i 2. miejsce w wyścigu Dookoła Bułgarii;
▪ 1977 – 3. miejsce w wyścigu Tour du
Vaucluse.
Jest Zasłużonym Mistrzem Sportu, odznaczanym sześciokrotnie Złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe oraz dwukrotnie srebrnym. W 2010 r.
odznaczony został przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto
jest honorowym członkiem macierzystego klubu MKS Karolina Jaworzyna Śląska, uhonorowanym złotą odznaką „Zasłużony dla MKS Karolina”.
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Rozwiążcie krzyżówkę i wygrajcie nagrody
Do wygrania vouchery
do Salonu Fryzjerskiego Agaty Araszczuk,
Salonu Fryzjerskiego
Edyty Krawczyk, Salonu Fryzjerskiego Sara,
Stylizacji Paznokci
Alice, Kosmetologia i
Makijaż Permanentny
Malwina Rutkiewicz-Krzeczowska, Salonu
Kosmetycznego Diana.

Hasło odczytacie z żółtych pól ponumerowanych od 1 do 8. Wypełnijcie kupon konkursowy i dostarczcie
go do sekretariatu Urzędu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej w kopercie z
dopiskiem Referat Promocji krzyżów-

ka. 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 7
czerwca. Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie.
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Zwycięzcy krzyżówki z numeru 4/2021. Hasło: Majówka
▪ Mirosława Sowa – voucher do Salonu Fryzjerskiego Agaty Araszczuk
▪ Irena Gleń – voucher do Salonu Fryzjerskiego Edyty Krawczyk
▪ Jadwiga Biber - voucher do Salonu Fryzjerskiego Sara
▪ Anna Pasikowska - voucher do Kosmetologia i Makijaż Permanentny
Malwina Rutkiewicz-Krzeczowska
▪ Małgorzata Kanarska – Usługi Kosmetyczne Diana
▪ Paulina Lutowska – Stylizacja Paznokci Alicja
Vouchery należy odebrać w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej (stary budynek, II piętro,
pokój nr 20) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 najpóźniej do 7 czerwca.

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

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

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

PIONOWO:
1. Wywodzący się z Nowic mistrz olimpijski w kolarstwie
2. … Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej
3. Droga łącząca tę wieś z Jaworzyną jest aktualnie remontowana
4. W przetargu można nabyć działki położone na tej ulicy
5. Nazwa największego zakładu produkcyjnego w Jaworzynie Śląskiej
6. Zawodnicy tej dyscypliny sportowej przybędą 3 lipca do Nowic
7. Placówka z Kubusiem Puchatkiem w nazwie
8. Jego uroczyste nadanie OSP Pasiecznej odbyło się w 2010 r.
9. Na czele gminy
10. Mogą go wygrać osoby, które zameldują się w Urzędzie Miejskim
do końca czerwca
11. W tym miejscu w Nowicach znajdowała się spalona altanka
12. Na przebudowę tej ulicy gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości
4,3 miliona złotych
13. Nazwę tę noszą jaworzyńskie mażoretki
POZIOMO:
1. Mistrz Polski w skoku w dal, mieszkaniec naszej gminy
2. Pilnuje finansów gminy
3. Gasi pożary
4. Miasto partnerskie we Francji
5. Imię prezesa stowarzyszenia „Nowice – nasza wieś”
6. Na czele sołectwa
7. Na facebooku trwa licytacja na jego rzecz
8. Dziedzina przemysłu, z której słynęła Jaworzyna Śląska
9. Odwiedził naszą gminę 5 maja
10.Największa wieś w gminie
11. Ochotnicza Straż Pożarna z terenu tej wsi obchodzi 75-lecie istnienia.
12. Wieś często odwiedzana przez Goethe’go
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