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Ależ to były wakacje!

Zabawy integracyjne, wycieczki, bezpłatne dmuchańce. Ponad 170 dzieci wzięło udział w zajęciach zorganizowanych przez sołectwa i gminę Jaworzyna Śląska w czasie wakacji.
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Druhowie
z OSP Piotrowice
Świdnickie

Jaworzyna Śląska

planem
filmowym
serialu.
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tradycje strażackie
mają we krwi.
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Mieszkańcy gminy
uroczyście

podziękowali
za plony.
9

Zabrzmiał pierwszy dzwonek
740 uczniów rozpoczęło edukację w szkołach
podstawowych w naszej gminie.
1 września uroczyście zainaugurowano nowy rok szkolny
we wszystkich placówkach
oświatowych na terenie gminy. Szkoły wspólnie z burmistrzem Jaworzyny Śląskiej
Grzegorzem
Grzegorzewiczem odwiedzał Wojciech
Murdzek, wiceminister nauki
i szkolnictwa. – Mam nadzieję,
że z utęsknieniem czekaliście na
rozpoczęcie roku i spotkanie ze
szkolnymi przyjaciółmi. Niech
ten rok przyniesie wam wiele ciekawych przygód. Pamiętajcie, że
wszystkie znane osoby, naukowcy

zaczynali od szkoły podstawowej
– mówił wiceminister Wojciech Murdzek. – Ja natomiast
życzę nam wszystkim powrotu
do normalności. Niech komputer
czy smartfon nie zastępuje więcej
kontaktu z nauczycielem, nauki
w sali klasowej czy codziennych
spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej ławy – dodał burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz.
Rok szkolny 2021/2022
rozpoczęło
łącznie
740
uczniów. 89 z nich rozpoczęło
naukę w pierwszej klasie. Najwięcej, 464 uczniów, uczęsz-

Najwięcej uczniów uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej.

To będzie wyjątkowy rok szczególnie dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Pastuchowie. 1 września w rozpoczęciu nauki towarzyszył im wiceminister Wojciech Murdzek.

cza do Szkoły Podstawowej
w Jaworzynie Śląskiej, 139 – do
szkoły w Pastuchowie, 137 – do
szkoły w Starym Jaworowie.

Do Przedszkola Samorządowego „Chatka Puchatka”
w Jaworzynie Śląskiej zapisano 253 dzieci, a do żłobka 34.

137 uczniów rozpoczęło naukę w Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie.

Piknik rodzinny za nami
Mnóstwo atrakcji, dobrej
zabawy i ponad 5 tysięcy
złotych uzbieranych na
pomoc potrzebującym.
Za nami pierwszy piknik
rodzinny zorganizowany
przez Jaworzyńską Pozytywkę.
Impreza odbyła się w sobotę 4 września na stadionie miejskim w Jaworzynie
Śląskiej. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji.
Nie zabrakło wojskowego
sprzętu, spotkań z aktywnymi żołnierzami, weteranami
i członkami służb specjalnych. Można było skorzystać
z symulatora wypadku, alkogogli, symulatora jazdy samochodem, a także obejrzeć
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sprzęt ratowniczy. Odbyły się
konkursy w strzelaniu z broni pneumatycznej, konkurs
w skoku w dal z mistrzem
Polski Mateuszem Jopkiem.
Można było także spróbować
swoich sił na rowerowym torze przeszkód. Nie brakowało stoisk z pysznymi ciastami oraz koncertów – Natalii
Widuto i Verde. Przez cały
czas trwania wydarzenia
chętni mogli zaszczepić się
przeciwko COVID-19 jednodawkowym preparatem
Johnson&Johnson.
Podczas imprezy udało się
uzbierać 5 tys. 200 zł.
Zebrane środki zostaną
przeznaczone na organizację
planowanych jeszcze w tym
roku akcji: zbiórkę darów dla

dzieci przebywających w Klinice Kardiologii Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi
oraz zbiórkę darów do bo-

żonarodzeniowych paczek
dla podopiecznych Domu
Wsparcia dla Powstańców
Warszawskich.

Sporym powodzeniem cieszył się konkurs skoku w dal prowadzony przez Mateusza Jopka. Mistrz Polski wręczył nagrody najlepszym.
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Filmowcy opanowali
Jaworzynę Śląską

Zdjęcia realizowane były m.in. przy bocznicy w kierunku Pastuchowa. Wykorzystano w nich m.in. parowóz sprowadzony specjalnie na plan z parowozowni w
Wolsztynie.

Przez trzy dni mieszkańcy gminy mogli z bliska podziwiać
prace filmowców i aktorów.
Wszystko za sprawą serialu
„LEGACY / DZIEDZIC” w reżyserii Diederika von Rooijen.

września. Ujęcia nagrywano
m.in. przy bocznicy kolejowej
w kierunku Pastuchowa oraz na
terenie Muzeum Kolejnictwa.
Serial opowiada o despotach
i o tych, którzy są ich wyznawcami, sprawcach i ofiarach - w wirze
światowej historii, jak i w domu rodzinnym. W pewnym sensie serial
przedstawia dwie wojny toczące
się równolegle: Drugą Wojnę Światową w Europie, ale także, co ważniejsze, wojnę pomiędzy ojcem
a synem. Akcja serialu dzieje się na
przestrzeni lat 1917-1969 w Łotwie,
Holandii, Niemczech i Polsce.
Serial realizowany jest
w międzynarodowej obsadzie na
terytorium Polski i Holandii.
Piękne konie, robiący wrażenie
sprzęt filmowy, ubiór aktorów
przyciągały uwagę mieszkańców
Jaworzyny Śląskiej.

Zdjęcia do filmu były realizowane na terenie gminy Jaworzyna Śląska w dniach 8-10

ZUS wznowił porady w Urzędzie Miejskim
Po wakacyjnej przerwie
spowodowanej pandemią
wznowiono porady udzielane przez pracowników ZUS-u mieszkańcom gminy. Dyżury odbywają się w każdą
trzecią środę miesiąca.
Najbliższy zaplanowano
20 października.
Porady pracowników inspektoratu ZUS w Świdnicy to doskonała okazja dla

mieszkańców naszej gminy, by na miejscu zasięgnąć
wiedzy w interesującej ich
sprawie z zakresu szeroko
rozumianych ubezpieczeń
społecznych, rent i emerytur.
Wizyty umawiane będą
na wyznaczone godziny, po
wcześniejszym telefonicznym
zapisaniu się. W tym celu
należy zadzwonić pod jeden
z urzędowych nr tel.: 74 85-88-

230 lub 74 85-88-233 lub 74 8587-164.
Pracownicy Inspektoratu
w Świdnicy będą udzielać porad w budynku przy ul. Wolności 9 (sala na parterze), w następujących terminach: 20
października, 17 listopada, 15
grudnia (trzecie środy miesiąca), w godz. od 11.00 do 14.00.
Podczas wizyty obowiązuje zachowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Strażacy z gminy z dotacjami
na specjalistyczne wyposażenie
Prawie 100 tys. złotych dofinansowania z WFOŚiGW
otrzymają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
z gminy Jaworzyna Śląska.
Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego
systemu ostrzegania oraz
łączności.
Środki zostały pozyskane
w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania
służb ratowniczych Część 2)

Dofinansowanie
zakupu
sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych” w 2021 roku realizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Będą przeznaczone na
zakup nowoczesnego systemu alarmowania, ostrzegania
oraz łączności. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 233
tys. złotych. Pozostałe 140 tys.
złotych będzie pochodzić ze
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środków gminy. - To w ostatnich
latach kolejne już wsparcie dla
strażaków ochotników z naszego
województwa. Dobrze wyposażeni ratownicy mogą bezpiecz-

Zarządy OSP
wybrane.
Zmiana warty
w Jaworzynie Śląskiej
i Bolesławicach
Zakończyły się spotkania
sprawozdawczo-wyborcze
we wszystkich jednostkach
OSP na terenie gminy Jaworzyna Śląska.
Do zarządów poszczególnych
jednostek wybrano:
▪ OSP Jaworzyna Śląska:
▪ Prezes:
Mariola Krejwis-Piasecka
▪ Naczelnik:
▪ Przemysław Piasecki
▪ Kierowca: Krzysztof Piasecki,
Piotr Graca
▪ OSP Nowice:
▪ Prezes: Józef Kogut
▪ Naczelnik: Jarosław Hurman
▪ Kierowca:
Mateusz Parafianowicz
▪ OSP Pastuchów:
▪ Prezes: Dawid Waliszek
▪ Naczelnik:
Wojciech Szczepaniak
▪ Kierowca: Andrzej Lorek
OSP Bolesławice:
▪ Prezes: Wojciech Kędzior
▪ Naczelnik: Franciszek Rajter
▪ Kierowca: Kamil Pałkowski
OSP Pasieczna:
▪ Prezes: Marek Bernat
▪ Naczelnik: Marcin Maziarz
▪ Kierowca: Mateusz Pałkowski
OSP Piotrowice:
▪ Prezes: Radosław Mentel
▪ Naczelnik: Damian Sendor
▪ Kierowca: Maciej Mentel

nie wykonywać swoje zadania,
a to z kolei wpływa na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców.
Mogliśmy się o tym przekonać
w ostatnim czasie, gdy ochotnicy
walczyli ze skutkami burz w naszym regionie - mówi Łukasz
Kasztelowicz, prezes zarządu
WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych jednostek:
► Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynie Śląskiej - 18 300 zł
► KSRG - Ochotnicza Straż Pożarna w Pastuchowie - 17 070 zł
► Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach Świdnickich - 13 710 zł
► OSP Pasieczna - 13 710 zł
► Ochotnicza Straż Pożarna w Nowicach - 17 070 zł
► Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławicach - 13 710 zł
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OSP Piotrowice Świdnickie:

straż jest częścią wsi

Stworzona w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców. Mimo upływu lat, wymiany pokoleń niezmiennie zawsze
jako pierwsi spieszą z pomocą. Druhowie z OSP Piotrowice Świdnickie tradycje strażackie mają we krwi
i niewątpliwie są doskonałym przykładem na to, jak doskonale może układać się współpraca z sołectwem,
jak wiele korzyści może przynieść wzajemna troska.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Piotrowicach Świdnickich
została powołana w 1956 r. Jej
założycielem był Stanisław
Augustyn, który w straży pożarnej udzielał się od 1938 r.
Dostrzegał on potrzebę powołania takiej jednostki w związku z coraz częstszymi pożarami, do jakich dochodziło na
terenie sołectwa. Wiedział, że
formacja na miejscu pozwoli
na szybsze podjęcie reakcji
i pomoc. W lutym 1956 roku
zwołano zebranie wiejskie
i powołano jednostkę gaśniczą. Prezesem został Stanisław Augustyn, naczelnikiem
Sośniak, a skarbnikiem Czyż.
Szeregi straży zasilili także
Knapczyk i Jędrzejek.
Pierwsza siedziba mieściła
się w stajni w gospodarstwie
Korzystki. Stąd przeniesiono
ją do dawnej kuźni państwa
Barcików. Następnie przez
dłuższy czas remiza znajdowała się w dawnym PGR-ze.
W tym czasie zaczęto gromadzić pierwsze wyposażenie
jednostki. Stanisław Augustyn pozyskał pompę, a z powiatowego OSP - kilka mundurów i przydział na sikawkę
ręczną. Pierwsze akcje gaśnicze dotyczyły pożarów stodół
u Barcika i Zięby oraz domu
i stodoły Knapczyków.
Z czasem strażacy zaczęli uczestniczyć w zawodach
gminnych i powiatowych,
odnosząc wysokie miejsca,
jednak nie mieli możliwości
dojazdu z sikawką na zawody
wojewódzkie. W 1986 r. remizę przeniesiono do budynku
dawnej cebularni. Po zawaleniu się dachu, OSP przeniosło swoją siedzibę w aktualne
miejsce.
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Bycie strażakiem było
zupełnie naturalne
Od samego początku
Ochotnicza Straż Pożarna zajmowała w sołectwie ważne
miejsce. – Mój ojciec był w straży. Druhowie spotykali się często
w naszym domu. Obserwowałem
i brałem udział w działaniach.
Tradycją była zawsze adoracja
Bożego Grobu, strażacy z Piotrowic czuwali całą noc z soboty
na niedzielę wielkanocną. Było
gwarno, cały czas coś się wówczas działo. Dorastałem w tym
duchu i naturalne było, że też zostanę strażakiem. W 1978 r. wstąpiłem do młodzieżówki jako
15-letni chłopak. Jeszcze w tym
samym roku razem z ówczesnym naczelnikiem Marianem
Makówką zrobiłem kurs mechaniczny motopomp – wspomina
sołtys wsi Krzysztof Pawłowski, który od lat 90. do 2006 r.
był także naczelnikiem OSP
Piotrowice Świdnickie.
Gdy wstąpił do straży, na
akcje jeździło się traktorem

z przyczepką, na której znajdowała się motopompa. Ten,
kto pierwszy stawił się na
sygnał, zapinał przyczepkę
i jechał. To były trudne czasy. Zdarzały się pożary, głównie dochodziło do zapłonów
w stodołach, a po wodę trzeba
było jechać aż do Jaworzyny
Śląskiej bądź Pastuchowa. –
Było kilka pożarów. Dwa utkwiły
mi szczególnie w pamięci, ponieważ zginęło w nich dwóch
mieszkańców Piotrowic. W 1993
r. spaliła się altanka. W środku
był mężczyzna, nie zdołano go
uratować. W 1999 r. natomiast,
pamiętam datę doskonale, bo
„Ogniem i mieczem” Hoffmana
wchodziło do kin, spalił się cały
dom – lokator zmarł. Pamiętam też pożary innych stodół na
wsi. Do jednego z nich z pomocą
przyjeżdżali stacjonujący jeszcze na naszym terenie Rosjanie.
Przyjeżdżali do nas wtedy na
wykopki i akurat wybuchł pożar. Pomagali. Wyciągali z innymi wodę ze studni i nosili do

- Chcielibyśmy zaangażować w nasze działania znacznie więcej osób – mówi
prezes OSP Piotrowice Świdnickie Radosław Mentel.

gaszenia. Wsparcia udzielili
także strażacy z Jaworzyny Śląskiej i Pastuchowa – opowiada
Krzysztof Pawłowski.
Traktorem z przyczepką
strażacy zobligowani byli także brać udział w pochodach
1-majowych. Za udział dostawali bony na piwo i kiełbasę.
– To były specyficzne czasy nie
tylko pod względem udziału
w akcjach. Nieraz, gdy nie było
wody, rwaliśmy gałęzie z drzew
i tym próbowalismy gasić ogień.
Nie było łatwo, bo gdy pali się
pole, nigdy nie wiadomo, skąd
i w którą stronę wieje wiatr. Ale
też podejście wówczas władz do
obowiązków OSP było specyficzne. W czasach PRL-u na przykład
raz w roku strażacy prowadzili
kontrole bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 2-3 druhów wysyłano na inną wioskę, Sprawdzano sprzęt przeciwpożarowy
na stodole (m.in. bosak, wiadro,
piasek), oznaczenia. Zwracano
uwagę, czy obok komina stoi
piasek. Przekazywało się wnioski, po 2 tygodniach dokonywano rekontroli. I mandaty się
dawało. Jak dostawaliśmy do
kontroli Milikowice, to mieliśmy
problem, żeby się tam dostać –
mówi Krzysztof Sołtys.
W 1986 r. z remizy mieszczącej się wówczas w dawnej cebularni wiatr zerwał
drewniany dach. Brakowało
środków na remont, zapadła
decyzja o przenosinach remizy w obecne miejsce. - Przejęliśmy budynek praktycznie w ruinie. To była obora. Musieliśmy
dostosować go do naszych potrzeb i przede wszystkim zrobić
drzwi. Druhowie z Nowic akurat wymieniali drzwi w remizie
i przekazali nam te stare. Nasi
strażacy wykuli otwór i zamon-
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Drużyna OSP Piotrowice Świdnickie wielokrotnie brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych, zdobywając wysokie
lokaty.

towali je. Mieliśmy wjazd do
garażu. Było to ważne, ponieważ
wówczas mieliśmy już na wyposażeniu Żuka. Pozyskaliśmy go
z komendy PSP w Świdnicy. Piękny był, zielony. W stanie wojennym pojazdy wszystkich służb
porządkowych i ratowniczych
przemalowywano na zielono. To
w ogóle były zwariowane czasy –
dodaje Krzysztof Pawłowski.
Brakowało wody…
Kupiliśmy cysternę
Z całą pewnością strażakom z Piotrowic Świdnickich
nie brakowało pomysłowości. Brak sprzętu, utrudnione uczestnictwo w akcjach
zmusiło ich do szukania rozwiązań ułatwiających niesienie pomocy. Tak zrodził się
pomysł… kupna cysterny. Z prezesem Słotą wpadliśmy na
pomysł, by odkupić od PGR-u cysternę, 6 tys. litrów pojemności.
Oczywiście, do remontu, w który
zaangażowało się wiele osób.
Słota pracował na parowozowni
w Jaworzynie, więc wiele części
do niej dorobił. Udało się ją uruchomić. Powiesiliśmy motopompę. 10 lat była używana. W tym
czasie wielokrotnie przydała się
bardzo. Kiedy podpalono zboże w silosie naprzeciw remizy,
w cysternie była akurat woda.

Rozwinęliśmy węże i gasiliśmy
pożar. Pamiętam, jak te snopy
dosłownie latały, ale posesja
ocalała. Nie wiem, jak potoczyłaby się sytuacja, gdyby nie ta
cysterna pełna wody. Hydranty
zrobiono w Piotrowicach dopiero w 1992 r. Dobrych uczynków
przez te wszystkie lata dużo się
zrobiło – opowiada Krzysztof
Pawłowski. Jak sam mówi,
duch strażaka nigdy w człowieku nie umiera. Nawet, gdy
udział w akcjach staje się już
niemożliwy. – Nie wyjeżdżam
do akcji, ale gdy słyszę syrenę,
zawsze biegnę i sprawdzam, czy
chłopcy wyjechali, próbuję ustalić, co się stało. To samo widziałem u Stanisława Augustyna.
On też zawsze służył pomocą.
Pamiętam, jak kiedyś pojechaliśmy na zawody. Okazało się, że
nie mogliśmy startować, bo brakowało jednej osoby. Pan Augustyn nie zastanawiał się, założył
mundur i stanął na rozdzielaczu
– wspomina.
Straż się zmienia,
planów nie brakuje
W ciągu lat wiele się zmieniło. Poprawiono wyposażenie
jednostki. Zmieniły się przepisy. Kiedyś nie naciskano
na szkolenia, dziś strażak nie
wyjedzie na akcję, jeśli nie ma
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ważnych badań, nie przeszedł
wymaganych szkoleń, jest niewłaściwie wyposażony. Zmienia się też specyfika udzielanej
pomocy. Jest coraz mniej pożarów, więcej wypadków.
W 2006 r. w OSP Piotrowice Świdnickie zmienił się
zarząd. Na czele stanął prezes Radosław Mentel. Uporządkowano dokumentację.
Wpisano jednostkę do KRS.
Jeszcze w tym samym roku
zorganizowano we wsi zawody sportowo-pożarnicze.
Całkowity dochód z imprezy przeznaczono na remont
dachu. – Pierwsze działania
skupiłem na remoncie remizy,
która wymagała tego na już i inwestowaniu w sprzęt. Dach był
najważniejszy, trzy lata później
przy wsparciu gminy udało się
przeprowadzić gruntowny remont budynku – mówi Radosław Mentel.
W 2010 roku zakupiono
nowy pojazd – używanego
Mercedesa z 1985 r. Część środków pochodziła z Funduszu
Sołeckiego, część z budżetu
gminy. Zakupiono także nową
syrenę i system bezpiecznego
wywoływania, który znacznie
ułatwił pracę strażaków. –
Często nie skończyły wyć syreny,
a chłopcy już wyjeżdżali. Ten

system był bardzo ważną inwestycją – dopowiada sołtys wsi.
W kolejnych latach, dzięki
znacznemu wsparciu gminy,
dokonywano dalszych inwestycji. – Sukcesywnie uzupełnialiśmy sprzęt, kupiliśmy
aparaty oddechowe, urządzenie
do udzielania pierwszej pomocy, włącznie z deską. Zrobiliśmy
bramę do remizy. Udało się wykonać centralne ogrzewanie.
W zimie 2020 r. wyremontowaliśmy sanitariaty. Pozyskujemy
dofinansowania m.in. z komendy powiatowej, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Z tego
ostatniego w ubiegłym roku
zakupiliśmy mundury bojowe,
w tym kupimy sprzęt łączności.
Za pozyskane w 2021 r. środki
w wysokości 5 tys. zł z funduszu
antycovidowego kupiliśmy aparat oddechowy i latarki wartości
tysiąca złotych. Staramy się iść
do przodu – tłumaczy Radosław Mentel.
Duże wsparcie strażacy
otrzymują od sołectwa. - Corocznie sporo środków z funduszu sołeckiego przekazujemy
na OSP. Straż jest częścią wsi
i staramy się o to, by nie tylko
istniała, ale też stale się rozwijała. Dbamy o nią – wyjaśnia
Krzysztof Pawłowski
Strażacy regularnie włączają się w życie sołectwa.
Pomagają w organizacjach
pikników, festynów, reprezentują wieś na zawodach sportowo-pożarniczych. Startują
w nich nie tylko seniorzy, ale
też drużyny młodzieżowe –
dziewcząt i chłopców.
Plany na przyszłość są ambitne. - Chcielibyśmy jak największą ilość osób zaangażować w naszą działalność. Kupić
nowe auto. To obecne jest z 1985
r. Oczywiście, służy, nie zawodzi, ale trzeba myśleć o zmianie.
Przed nami wykonanie elewacji
remizy, choć marzymy o nowym
obiekcie, takim od początku
do końca stworzonym pod potrzeby straży. Obecna remiza
jest dobrze położona, ale mała.
Duży wóz na pewno nie wjedzie
do garażu – mówi Radosław
Mentel.
Obecnie w szeregi OSP
Piotrowice Świdnickie wchodzi 20 strażaków.
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Aktywnie na wakacjach
Zabawy integracyjne, wycieczki, bezpłatne dmuchańce. Ponad 170 dzieci wzięło udział w zajęciach
zorganizowanych przez sołectwa i gminę Jaworzyna Śląska w czasie wakacji.
Organizacji letnich zajęć
podjęło się 11 sołectw. Każde
otrzymało na ten cel z budżetu
gminy 2 tys. złotych.

W Czechach sporo
zajęć odbywało
się na świeżym
powietrzu. Humory
dopisywały.

Stary Jaworów, Milikowice,
Witków, Pasieczna postawiły
na wspólną organizację zajęć.
Odbywały się one w dwóch turnusach. W pierwszym, w okresie od 12 do 16 lipca, wzięło
udział 25 dzieci w wieku 6-10
lat. W drugim, w dniach od 19
do 23 lipca, uczestniczyło 14
dzieci w wieku 11-15 lat. Zajęcia
prowadzone były przez wychowawców Annę Hendżak i Alinę Biedroń. Poza zabawami
plastycznymi, integracyjnymi,
sportowymi dzieci mogły wziąć
udział w trzech wycieczkach:

Na dobrej zabawie spędziły
czas dzieci w Tomkowej. Nie
brakowało zabaw sportowych,
integracyjnych i plastycznych.

- do Starej Morawy, gdzie
pod opieką ratowników kąpały
się w zalewie, plażowały i uczyły podstaw żeglowania;
- do Stroińskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” w Stroniu Śląskim, gdzie
zwiedzały i poznawały historię
rezerwatu, w tym także Jeziorka
Zielonego „Daisy”;
- do Strzegomia na basen
odkryty.
W zajęciach, które w dniach
od 19 do 23 lipca odbywały się
w Bagieńcu, uczestniczyło 20
dzieci. Najmłodsi nie tylko

Na zakończenie wspólnych zajęć
dzieci z Bagieńca mogły korzystać do
woli z dmuchańców.

Zajęcia w Piotrowicach Świdnickich prowadziła Jolanta Kumor – mieszkanka wsi, ale przede wszystkim pierwsza
trenerka medalisty olimpijskiego Pawła Fajdka.
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mogli wziąć udział w zajęciach
integracyjnych czy tanecznych,
ale też rozwijać swoją kreatywność. Uczyli się chodzić na
szczudłach, skakać na kręconce, robić bańki mydlane, skręcać zwierzątka z balonów. Na
warsztatach kulinarnych robiły
pyszne kolorowe kanapki oraz
gofry. Na zakończenie wspólnie z rodzicami wzięły udział
Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 7 (81) | 2021 r.

w grillu i zabawie tanecznej.
Czekały na nich także darmowe
dmuchańce. Opiekunem była
Monika Masłowska.

grały w piłkę nożną, zbijanego.
Zajęcia odbyły się w dniach od
2 do 6 sierpnia i prowadziła
je Magdalena Kołodziejska.
W każdym z sołectw w zajęciach uczestniczyło 15 dzieci.

Jolanta Kumor, pierwsza
trenerka Pawła Fajdka – mistrza świata w rzucie młotem
i brązowego medalisty z Tokio - poprowadziła w dniach
19-23 lipca zajęcia dla 19 najmłodszych mieszkańców Piotrowic Świdnickich. Atrakcji
nie brakowało. Oprócz zabaw
integracyjnych i sportowych
dzieci wzięły udział w dwóch
wycieczkach – do młyna w Siedlimowicach i Muzeum Broni
w Witoszowie. Aktywne Wakacje w Piotrowicach zakończyły
się wspólnym grillem.
Sołectwa Pastuchów i Czechy postawiły na zajęcia ruchowe i plastyczno-muzyczne.
Dzieci uczyły się kroków do piosenki „Chocolate choco choco”,

W sołectwach Bolesławice
i Nowice oprócz zabaw sportowych dla dzieci przygotowano
także dmuchańce. W Bolesławicach z zajęć skorzystało 20
osób, w Nowicach – 30. W Bolesławicach zabawy odbywały się
w dniach 2-6 sierpnia, w Nowicach – w dniach 16-20 sierpnia.
Wychowawcą była Karolina
Ziaja.

Uczestnicy półkolonii w Nowicach wzięli udział w wycieczce do Starego
Jaworowa, gdzie wspólnie szukali wyjścia z labiryntu kukurydzy.

Dzieci z Pastuchowa chętnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich
zajęciach plastycznych.

16 dzieci uczestniczyło
w zajęciach zorganizowanych
w Tomkowej w dniach 23-28
sierpnia. W harmonogramie
zajęć nie zabrakło zabaw sportowych, integracyjnych i wspólnego grilla. Opiekunem była
Dominika Górska.

W Bolesławicach uczestnicy półkolonii chętnie uczestniczyli w zajęciach na
świeżym powietrzu.

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków
Wszyscy właściciele domów
i mieszkań muszą złożyć
deklarację o sposobie ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody. Mają na to
12 miesięcy, licząc od 1 lipca
2021 r.
Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz.
2127] utworzono Centralną
Ewidencję Emisyjności Budynków (zwaną CEEB) i nałożono

nowe obowiązki na właścicieli
lub zarządzających budynkami
lub lokalami. Zgodnie z ustawą muszą oni złożyć deklarację o sposobie ogrzewania
pomieszczeń i podgrzewania
wody.
Informację o używanych
i posiadanych urządzeniach
grzewczych powinien przekazać każdy właściciel budynku
mieszkalnego lub niemieszkalnego. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek ten powinien wypełnić
zarządca zbiorczo dla części
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lub całego budynku.
Można ją złożyć elektronicznie na stronie www.zone.
gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Jaworzynie
Śląskiej.
Czas na złożenie deklaracji
wynosi 12 miesięcy (licząc od
1 lipca 2021 r.) w przypadku
budynków już istniejących
oraz 14 dni w przypadku budynków, w których źródło
ciepła/ spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca
2021 r.

Celem powstania bazy
CEEB jest zebranie informacji, które pozwolą na podjęcie
skutecznych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.
Za niezłożenie deklaracji
wójt (burmistrz, prezydent
miasta) będzie mógł nałożyć
grzywnę w drodze mandatu
karnego, który będzie stanowić
dochód własny gminy.
Deklaracja oraz szczegółowe informacje dostępne są
na stronie: https://zone.gunb.
gov.pl/
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Pierwsze place oddane
do użytku mieszkańcom
Pastuchów, Witków, Stary
Jaworów i Przedszkole w
Jaworzynie Śląskiej mogą
już cieszyć się nowoczesnymi placami zabaw. Kolejne
będą realizowane do końca
roku.
Do końca września oddany
zostanie plac zabaw w Nowicach oraz zamontowane zostaną dodatkowe urządzenia przy
ul. Westerplatte. W pierwszej
połowie października zostanie
zrealizowany nowy plac zabaw
przy ul. Jana Pawła II w Jaworzynie Śląskiej.
Kolejne obiekty zostaną
zrealizowane do końca roku.
W Milikowicach i Tomkowej
podpisano już umowy na reali-

Jako pierwszy, w sobotę 7 sierpnia, oddano do użytku plac w Pastuchowie. Otwarcia placu zabaw dokonały dzieci z Pastuchowa wspólnie z zaproszonymi gośćmi
– bur-mistrzem Grzegorzem Grzegorzewiczem, zastępcą burmistrza Justyną
Chrebelą, radnymi Romualdem Madajem, Arkadiuszem Stelmachem, sołtys
Pastuchowa Danutą Stelmach, przedstawicielami Rady Sołeckiej Grażyną Wojewodzic oraz Januszem Wudel i koordynującą prace Agnieszką Traczykowską.

Obiekt w Starym Jaworowie otwarto we wtorek 7 września. W uroczystości wzięły udział
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie.

zację. W Pasiecznej, Czechach,
Nowym Jaworowie, Piotrowicach oraz Pastuchowie przy
Szkole Podstawowej zakończyło
się postępowanie przetargowe
i trwa etap wyłonienia wykonawców. W przypadku Bagieńca trwa oczekiwanie na zmianę planów zagospodarowania
przestrzennego. W Bolesławicach natomiast gmina zabiega o nabycie działki, na której
mógłby powstać plac zabaw.
Zgłoszenie informacji o chęci
sprzedaży działki należy złożyć
do Urzędu Miejskiego lub sołtysa Wojciecha Karnieja.
Wszystkie place zabaw zostaną oświetlone oraz wyposażone w monitoring.
Na realizację zadania budowy stref rekreacyjnych we
wszystkich miejscowościach
gmina Jaworzyna Śląska pozyskała kwotę 3,3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

W środę, 8 września oddano do użytku plac w Witkowie.

Skorzystaj z pomocy Punktu
Konsultacyjnego „Czyste Powietrze”
Planujesz wymianę
ogrzewania? Czeka Cię
termomodernizacja budynku? Skorzystaj z pomocy pracownika Urzędu
Miejskiego i złóż wniosek
o dofinansowanie w ramach programu „Czyste
Powietrze”.
W Urzędzie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej przy ul.
Powstańców 3 działa punkt
konsultacyjny, w którym zainteresowani uzyskają nie-
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zbędne informacje na temat
projektu, otrzymają pomoc
w wypełnieniu i wysłaniu
wniosku. Co więcej, uzyskają
także wsparcie w rozliczeniu
dofinansowania. Zachęcamy
wszystkich zainteresowanych
do kontaktu telefonicznego
(tel. 74 84 89 310) w celu uzyskania porady bądź umówienia spotkania.
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego
celem jest zmniejszenie lub
uniknięcie emisji pyłów i in-

nych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez
domy jednorodzinne. 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 jedno-

rodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych
lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Szczegółowe informacje
na temat Programu „Czyste
Powietrze” można znaleźć
m.in. na stronie internetowej
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.
pl/czyste-powietrze/o-programie.
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Mieszkańcy gminy
podziękowali za plony!
Wspaniałe stoiska przygotowane przez sołectwa, pomysłowe dekoracje,
mnóstwo pysznego jedzenia i dobrej zabawy. Za nami dożynki gminne, które
w tym roku odbywały się na stadionie miejskim w Jaworzynie Śląskiej.
Impreza rozpoczęła się od
uroczystej mszy świętej dziękczynnej za zebrane plony.
Starosta dożynek Radosław
Mentel i starościna - Dorota
Domaradzka na ręce burmistrza Jaworzyny Śląskiej
Grzegorza Grzegorzewicza
oraz jego zastępcy Justyny
Chrebeli przekazali symboliczny bochen chleba.
Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczno-rozrywkowy. Na scenie
pojawiły się zespoły „Jaworzynianie” i „Goczałkowianie”.
W międzyczasie rozegrano
tradycyjny Turniej Wsi, w którym pierwsze miejsce zajęły
ex aequo sołectwa Piotrowice
Świdnickie oraz Pastuchów.
Na drugim miejscu uplasowa-

O to, by nikt z uczestników dożynek
nie był głodny, zadbali mieszkańcy
sołectwa Milikowice. Było pysznie.

Po uroczystej mszy św. ks. Stanisław Przerada - proboszcz parafii pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej poświęcił wieńce dożynkowe
przygotowane przez sołectwa.

ło się sołectwo Witków, a trzecie miejsce zajęły sołectwa
Milikowice oraz Nowice.
W trakcie dożynek dokonano także oceny stoisk oraz
wystawionych na nich potraw. Uznanie komisji kon-

kursowej zdobyły: babeczka
warzywna
(Bolesławice),
zupa gulaszowa (Bagieniec),
serek biały (Tomkowa), zupa
czosnkowa (Nowice) i chinkali (Piotrowice Świdnickie).

Najładniejsze
stoisko
dożynkowe, według komisji
oceniającej, przygotowało sołectwo Pastuchów, przed Milikowicami (II miejsce) i Starym Jaworowem (III miejsce).
Wszystkie nagrodzone sołectwa otrzymały nagrody finansowe ufundowane przez
gminę Jaworzyna Śląska oraz
Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Jaworzynie Śląskiej.
O godzinie 18:00 na dożynkowej scenie zaprezentowała się Lady Folk. Dożynki
zakończyły się zabawą taneczną, która trwała do północy.

Mieszkańcy sołectw rywalizowali ze sobą w Turnieju Wsi. Pierwsze miejsce ex
aequo zajęli mieszkańcy Pastuchowa i Piotrowic Świdnickich.

Wśród, gości, jacy w tym dniu odwiedzili Jaworzynę Śląską, nie zabrakło Jarosława Kresy, wicewojewody dolnośląskiego, który w towarzystwie burmistrza
Grzegorza Grzegorzewicza chętnie odwiedzał obecne na dożynkach sołectwa.

We wrześniu tego roku minęło 20 lat od podpisania aktu o wzajemnej współpracy między Jaworzyną Śląska a Pfeffenhausen w Niemczech. Z tej okazji uroczyście podziękowano za wieloletnie partnerstwo goszczącej na dożynkach delegacji z Pfeffenhausen.

Sołectwa jak zawsze dołożyły starań w przygotowaniu pięknych stoisk. Zaskoczyły kreatywnością i pomysłami. Na zdjęciu Koło Gospodyń Wiejskich z Pastuchowa z burmistrzem Grzegorzem Grzegorzewiczem, zastępcą burmistrza
Justyną Chrebelą i przewodniczącym Rady Miejskiej Arturem Nazimkiem.
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Jaworzyna Śląska
areną zmagań szachistów

W turnieju wzięli udział
przedstawiciele wielu znanych
klubów z Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego, Strzelina,
Świdnicy i Żarowa. Rywalizacja
odbywała się w trzech grupach
wiekowych. W całym turnieju
najlepszy okazał się Bartłomiej Róg z KS Stilon Gorzów.

Foto: Marcin Korzekwa

Setka uczestników rywalizowała o laur zwycięstwa w
pierwszej edycji Memoriału
Szachowego im. Mariana
Gabrysiaka, jaki w sobotę
11 września odbył się w hali
sportowej w Jaworzynie
Śląskiej.

Memoriał Szachowy im. Mariana Gabrysiaka przyciągnął setkę szachistów.
Emocji nie brakowało.

Marian Gabrysiak był
znanym i zasłużonym szachistą w Jaworzynie Śląskiej.
To dzięki jego staraniom
przez wiele lat organizowano Mistrzostwa Jaworzyny

Dominika Górska laureatką
konkursu „Zamelduj się –
wygraj rower”

Śląskiej. W 2019 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej (a
szczególnie wicedyrektora
– Marcina Kruka), Urzędu Miejskiego oraz Klubu
Szachowego GAMBIT MDK

Świdnica zaczęto reaktywować tradycję turniejów
szachowych w Jaworzynie
Śląskiej. Zorganizowano mistrzostwa w formule otwartej, które zgromadziły na
starcie aż 120 szachistów. Po
roku przerwy spowodowanej
pandemią w 2021 roku powrócono do idei organizacji
turniejów. 11 września zainaugurowano pierwszą edycję
Memoriału im. Mariana Gabrysiaka.
Turniej odbył się pod
patronatem burmistrza Jaworzyny Śląskiej Grzegorza
Grzegorzewicza.

Pół wieku razem
Od 50 lat wspierają się,
zarówno w dobrych, jak
i złych chwilach. Państwo
Wanda i Wiktor Łabuńscy
z Czech świętowali złote
gody małżeńskie.
Z tej okazji w piątek 16
lipca burmistrz Jaworzyny
Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz wręczył jubilatom medale
„Za
Długoletnie
Pożycie
Małżeńskie”, przyznane przez
prezydenta RP. – To wyjątkowe

wydarzenie i jestem dumny, że
mieszkańcy naszej gminy dają
piękny przykład młodszym pokoleniom, jak budować związek oparty na miłości, zaufaniu i przyjaźni. Życzę jeszcze
wielu wspólnych lat spędzonych w zdrowiu i pomyślności
– mówił burmistrz Grzegorz
Grzegorzewicz.
Wanda i Wiktor Łabuński sakramentalne „TAK” powiedzieli 17 października 1971
r. w Jaworzynie Śląskiej.

Dominika Górska odebrała rower z rąk burmistrza Jaworzyny Śląskiej Grzegorza
Grzegorzewicza.

Mieszkanka Tomkowej,
Dominika Górska została
laureatką akcji „Zamelduj
się w gminie Jaworzyna
Śląska”. 12 sierpnia odebrała rower – główną nagrodę
w konkursie.
Aby zawalczyć o rower,
wystarczyło zameldować się
w gminie i wypełnić zgłoszenie konkursowe. Zwycięzca
został wyłoniony w losowaniu
8 lipca, 12 sierpnia burmistrz
Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz wręczył nagrodę. – Super, mega niespodzianka.
Bardzo się cieszę, a jeszcze bar-

10

dziej mój mąż, bo to będzie rower
dla niego - komentuje Dominika Górska.
Zainteresowanie akcją było
spore. Miała ona na celu zachęcenie wszystkich tych mieszkańców, którzy mieszkają na
terenie naszej gminy, a jeszcze
się nie zameldowali, aby zrobili to jak najszybciej. Większa
liczba osób zameldowanych
oznacza większe wpływy dla
gminy z budżetu państwa. Te
pieniądze wpływają na jej rozwój. M.in. z nich realizowane
są inwestycje budowy chodników, oświetlenia, remonty infrastruktury drogowej.

Wanda i Wiktor Łabuńscy 50-lecie małżeństwa świętowali wśród najbliższej
rodziny.
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Rycerze
i damy dworu –

Mistrzowie drezyn
wyłonieni

za nami Obóz Średniowieczny
w Nowicach
Turnieje łucznicze, rycerskie, walki ciężkozbrojnych,
nauka musztry – w sobotę 21 sierpnia koziarnia
w Nowicach zamieniła się
w arenę walk rycerskich.
O laur zwycięstwa walczyło
około 80 członków grup
rekonstrukcyjnych, prezentując swoje niezwykłe
umiejętności.
Grupy
rekonstrukcyjne
licznie odpowiedziały na
zaproszenie Roty Św. Barbary, działającej przy Samorządowym Ośrodku Kultury
i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej. W sobotę
21 sierpnia 80 uczestników

sprawdzało swe umiejętności
podczas licznych turniejów:
łuczniczym, bojowym lekkozbrojnym, bojowym ciężkozbrojnym, na miecz i puklerz
oraz w rzucaniu włócznią,
nożami i toporem. Oprócz
rywalizacji w konkurencjach
bojowych rekonstruktorzy,
a także przybyli widzowie
mogli spróbować swoich
sił w grze w tzw. szachy wikingów oraz w licznych zabawach
zręcznościowych:
w zabawie „ślepa furia” czy
walkach na chybotce.
W przerwie można było
spróbować pyszności przygotowanych przez mieszkańców
Nowic.

Walki rycerzy sprawiały nie lada wrażenie na wszystkich, którzy 21 sierpnia odwiedzili Nowice

W zawodach wzięło udział 21 drużyn. Najwięcej w kategorii rodzinnej. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi zostali nagrodzeni okolicznościowymi pucharami.

Ponad 60 uczestników wzięło udział w IV Powiatowych
Zawodach Drezynowych,
jakie w sobotę 29 sierpnia
odbyły się w Jaworzynie
Śląskiej. Obok sportowych
emocji nie zabrakło także
dobrej zabawy.
Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Przede
wszystkim
Stowarzyszenie
Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej przygotowało nie tylko tor do wyścigów
drezynowych, ale także drugi
pojazd przeznaczony do przejazdów rekreacyjnych. Widzowie chętnie korzystali z możliwości odbycia wycieczki po
bocznicy kolejowej w stronę
Pastuchowa.
W IV Powiatowych Zawodach Drezynowych w Jaworzynie Śląskiej wzięło udział 21
drużyn. Najwięcej w kategorii
rodzinnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe

medale, a najlepsi zostali nagrodzeni okolicznościowymi
pucharami oraz dyplomami
ufundowanymi przez SOKiBP
w Jaworzynie Śląskiej.
Pierwsze miejsca otrzymały dodatkowo możliwość
przejazdu drezyną spalinową
Stowarzyszenia Miłośników
Kolei w Jaworzynie Śląskiej,
w umówionym terminie.
Wyniki:

Kategoria Kobiety Open:
▪ 1 miejsce „Fiona i Helga” 1:29 s
▪ 2 miejsce Ada i Jowita 1:35 s
Kategoria Mężczyźni Open
▪ 1 miejsce - Kamil Kolano
i Mateusz Wasilewski - 1:11 s
▪ 2 miejsce Maciej Zabrzewski
i Yaroslav Ivanov - 1:16 s
Kategoria rodzinna:
▪ 1 miejsce - Miturowie - 1:12 s
▪ 2 miejsce - Synkowscy - 1:16 s
▪ 3 miejsce - Drużyna RR - 1:20 s

Jaworzyna pobiegła Tropem Wilczym
Mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska jak zawsze
nie zawiedli. Mimo żaru
lejącego się z nieba, w niedzielę 15 sierpnia ponad 100
uczestników pobiegło w Biegu Tropem Wilczym.
Uczestnicy
wystartowali punktualnie o godz. 12.00.
Dzieci miały do pokonania
dystans 400 m, dorośli 1963

metrów. Na mecie na wszystkich czekały medale. Wręczali
je burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, zastępca burmistrza
Justyna Chrebela, przewodniczący Rady Miejskiej Artur
Nazimek. Dodatkowo wśród
wszystkich uczestników rozlosowano nagrody specjalne.
Sponsorami byli: JAKO, Zakłady Porcelany Stołowej Karolina, gmina Jaworzyna Śląska.
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Mimo upalnych temperatur, na starcie biegu Tropem Wilczym stawiło się ponad 100 mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska.
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VII wyścig kolarski „Szukamy następców
olimpijczyka Tadeusza Mytnika”
już za nami. Emocji nie brakowało

Uczestników wyścigu dopingował Tadeusz Mytnik, medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata, wielokrotny mistrz Polski, zwycięzca Tour
de Pologne.

Ponad 200 zawodników
rywalizowało o laur zwycięstwa w wyścigu kolarskim,
jaki w sobotę 3 lipca odbywał
się w Nowicach. Dopingował
im Tadeusz Mytnik, medalista olimpijski z Montrealu,
trzykrotny medalista mistrzostw świata, wielokrotny
mistrz Polski, zwycięzca Tour
de Pologne. – Piękne jest to, co
się tu dzieje – mówił.
Wyścig kolarski „Szukamy
następców olimpijczyka Tadeusza Mytnika” na stałe wpisał
się w kalendarz najważniejszych kolarskich wydarzeń
sportowych i corocznie przyciąga zawodników z największych
klubów Dolnego Śląska i całej
Polski. Udział biorą także osoby
niezajmujące się na co dzień
trenowaniem, traktujące kolarstwo bardziej rekreacyjnie oraz
dzieci. Wszystkich łączy dobra
zabawa. – To jest właśnie najpiękniejsze w sporcie. To, że nas łączy, nie dzieli. Sportowiec musi być
pokorny i wytrwały. Jeśli masz te
dwie cechy, sport wyznacza piękne
życiowe drogi, wskazuje kierunek
dalszego rozwoju. Daje ogromne możliwości. Sam jestem tego
przykładem. Zaczynałem treningi

Rozmaitości
jaworzyńskie
12

tutaj, w MKS Karolina i wcale nie
było lekko. Ale potem zwiedziłem
ogromny kawał świata, nie mając pieniędzy. Sport stał się moim
sposobem na życie – mówił Tadeusz Mytnik, który po wielu
latach rozpoczął organizację
wyścigów w swoich rodzinnych
stronach. – Wielu utalentowanych kolarzy wywodzi się z Dolnego Śląska. Mamy doskonałe drogi
i jestem szczęśliwy, że tu w mojej
rodzinnej miejscowości, z rodziną
i przyjaciółmi mogę zarażać pasją
do kolarstwa najmłodsze pokolenia – dodawał.
Oprócz Tadeusza Mytnika do Nowic przyjechali
inni utytułowani zawodnicy:
Mieczysław Nowicki, Bogdan Koraszewski, Jan Faltyn,
Mieczysław Żelaznowski, Jan
Brzeźny, Mieczysław Cielecki,

Józef Gawliczek, Józef Beker,
Franciszek Surmiński, Jan
Genteman, Jean Pierre Kapola, Edward Gleń, Bogumił Fornalczyk, Zdzisław Wrona, Jan
Jankiewicz. Obecny był również ks. Edward Pleń, krajowy
duszpasterz sportowców.
Zawodnicy odbierali nagrody w ponad 20 kategoriach.
Wręczali je burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz, zastępca burmistrza
Justyna Chrebela, przewodniczący Rady Miejskiej Artur
Nazimek, prezes Toyota Motor
Manufacturing Poland Dariusz Mikołajczak, wiceprezes
ZPS „Karolina” Grzegorz Mechla, prezes Stowarzyszenia
Wystarczy Słowo Michał Wąż,
Tadeusz Mytnik oraz pozostałe obecne na wydarzeniu sławy
polskiego kolarstwa.
Po zakończeniu ceremonii
dekoracji zwycięzców odbyło
się wręczenie odznak „Zasłużony dla Miejskiego Klubu Sportowego Karolina” w Jaworzynie
Śląskiej, który w tym roku obchodzi 75-lecie swoje działalności. Wśród odznaczonych znaleźli się: Teresa Gawron, Artur
Nazimek, Paulina Pastuszek,
Paweł Tonder, Jacek Bieliński, Jarosław Zarębski, Mateusz Jopek, Marcin Zarębski,
Tomasz Mojsa oraz Grzegorz
Mechla.

Nagrody i upominki odebrali zawodnicy w ponad 20 kategoriach.

WYDAWCA:

W związku z jubileuszem
75-lecia klubu, prezes Rafał
Kwiatkowski odebrał gratulacje od Rady Sołeckiej Nowic,
Stowarzyszenia Nowice - nasza
wieś, oraz od polskich olimpijczyków.
Wielkim wyróżnieniem dla
MKS Karolina było uzyskanie
przez Rafała Kwiatkowskiego Certyfikatu Członka Honorowego Rowerowej Akademii
Królewskiej z Krakowa. Dokument ten wręczył prezes Akademii Bogdan Koraszewski.
Po wyścigu na zawodników
czekała moc atrakcji w ramach
pikniku
zorganizowanego
w koziarni w Nowicach. Poza
stoiskami gastronomicznymi,
można było wziąć udział w pokazach łuczniczych prowadzonych przez utytułowanego
łucznika Roberta Cieślaka,
posłuchać występu lokalnej
kapeli „Jaworzynianie”, czy muzyki serwowanej przez zespół
„Janko”. Osoby, które jeszcze nie
spisały się w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021,
także mogły to zrobić podczas
pikniku. Przy specjalnie przygotowanym stoisku pomocą służyły pracownice Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej.
Na najmłodszych czekała strefa
zabawy i olbrzymie dmuchańce. Przepiękne XIX-wieczne
stroje prezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jaworzyna Śląska.
Nad bezpieczeństwem na trasie wyścigu czuwali strażacy
z OSP w Nowicach, Pastuchowie, Wierzbnej, Bolesławicach
oraz Piotrowicach.
Organizatorami imprezy
byli „Stowarzyszenie Nowice nasza wieś” oraz Miejski Klub
Sportowy Karolina w Jaworzynie Śląskiej.
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