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1 kwietnia wchodzi w życie
rządowy program
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Dla nich pół wieku razem to nie problem.
O wyjątkowych jubileuszach Jaworzynian
czytaj na stronie 2.

Kolejne powody do dumy z uczniów z
jaworzyńskich szkół. O sukcesach Mateusza
Drąga i Emilii Witko na stronie 4.

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu. Ustawa
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program, w
ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
„Program „Rodzina 500 plus” to nasz sztandarowy program, o którym mówiliśmy
w kampanii wyborczej. Jego szybka realizacja to doskonały przykład na to, że dotrzymujemy słowa i wywiązujemy się ze składanych obietnic. Co najważniejsze,
wypłacane świadczenia mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych
z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Standard wspierania rodzin, znany z krajów zachodnich, od kwietnia będzie obowiązywał również w Polsce. To bardzo dobra decyzja, która będzie procentować w przyszłości”
- mówi Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje, gdzie składać wniosek na stronie 6.

Dwutygodniowe ferie za nami. Wielu
uczniów spędziło je aktywnie. O atrakcjach dla
dzieci w tym czasie na stronie 7.
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Z życia gminy

Niecodzienne Jubileusze
Przeżyć w związku małżeńskim 50 czy
nawet 60 lat nie zdarza
się często. Dlatego tak
wieloletnie „okrągłe”
jubileusze są okazją do
ich szczególnego świętowania. W styczniu
odbyła się specjalna
uroczystość obchodów
jubileuszy 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego dla małżonków
z naszej gminy. Swoje
„okrągłe” rocznice zawarcia związku małżeńskiego świętowały
cztery pary. Pośród
nich Państwo Paulina
i Julian Kurkowie, którzy obchodzili 60-tą
rocznicę, natomiast 50
lat wspólnego pożycia

świętowali
Państwo:
Janina i Adam Głąb,
Mirosława i Janisław
Karpińscy oraz Zofia i
Bronisław Ślęk.
Parom
małżeńskim
obchodzącym
50 rocznicę ślubu Prezydent RP przyznał
medale za długoletnie
pożycie
małżeńskie,
które jubilatom wręczył
Burmistrz Grzegorz
Grzegorzewicz, będący
jednocześnie kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego w Jaworzynie Śląskiej. Głównym
wydarzeniem uroczystości było odnowienie
ślubowania i podziękowanie małżonków za
długoletnie i zgodne

pożycie małżeńskie.
Wszystkim parom
Burmistrz złożył życzenia zdrowia i doczekania kolejnych jubi-

leuszy, a także wręczył
bukiety kwiatów, okolicznościowe dyplomy
i drobne upominki. Jubilatom powinszowali

również
członkowie
rodzin, którzy towarzyszyli Im tego dnia w
uroczystości.

Dary dla Kresowian
ufundowała również
gmina Jaworzyna Śląska oraz ZPS „Karolina”. Naszym rodakom
przekazaliśmy 70 świątecznych paczek, które
sprawiły im wiele ra-

lami, uczniami i ich
rodzicami w Polskiej
Sobotniej Szkole im.
Stanisława
Vincenta. Tutaj obejrzeliśmy
przygotowane
przez
uczniów jasełka, śpiewaliśmy kolędy oraz
przekazaliśmy kolejne
świąteczne paczki.
Z Kołomyi udaliśmy się do Obertynia,
gdzie wzięliśmy udział
w Mszy św. odprawianej w języku polskim i
w koncercie polskich
kolęd.
Spędziliśmy
na
Ukrainie 3 piękne
dni. Na każdym kroku spotykaliśmy się z
ogromną życzliwością
i gościnnością. Spotykaliśmy ludzi mających
polskie korzenie. Pomimo, że mieszkają na
obcej teraz ziemi, nie
zapominają o Polsce
– uczą się języka polskiego, poznają historię
Polski oraz kultywują tradycje i zwyczaje
swoich przodków.

> Jubilaci w gronie najbliższych

Noworoczna wizyta na Kresach
Na
zaproszenie
Polsko-Ukraińskiego
Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa im.
Adama Mickiewicza
w Czortkowie z wizytą do tej miejscowości
udali się przedstawiciele władz miasta
oraz jaworzyńskiego
Gimnazjum. W skład
delegacji weszli: Burmistrz Pan Grzegorz
Grzegorzewicz, Dyrektor Gimnazjum i
Przewodniczący Rady
Powiatu Świdnickiego
Pan Krzysztof Sołtys,
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Pan
Ireneusz Besser, nauczyciel i radny Rady
Miejskiej Pan Wiesław
Dybeł oraz Dariusz
Luber i Anna Ryś.
Na Kresy wyruszyliśmy 7 stycznia, by
wspólnie z rodakami
spędzić piękny, świąteczny czas (Święta
Bożego
Narodzenia
obchodzone są tam od
7 do 9 stycznia). Wraz
z delegacją z Jaworzyny
Śląskiej na Ukrainę po-

jechała ekipa Telewizji
Wrocław z redaktorką programu Studio
Wschód Panią Grażyną Orłowską – Sondej.
W Czortkowie powitali nas nauczyciele
i uczniowie działają-

Zostaliśmy zaproszeni
na spotkanie wigilijne,
podzieliliśmy się opłatkiem, wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Przekazaliśmy też prezenty,
które przywieźliśmy ze
sobą. Dzięki ofiarności

> W Czortkowie odbyło się świąteczne spotkanie z uczestnikami szkoły polskiej

cej tam polskiej szkoły
oraz Mer Miasta Pan
Włodzimierz Szmatko.
Czortkowianie przyjęli
nas bardzo serdecznie.

mieszkańców
naszej
gminy udało się zgromadzić dużo słodyczy,
artykułów
żywnościowych i szkolnych.

dości.
Z Czortkowa pojechaliśmy do Kołomyi,
gdzie również spotkaliśmy się z nauczycie-
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Anna Ryś
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Z życia gminy
Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia w Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie odbyła
się uroczysta biesiada
z okazji Święta Babci i
Dziadka.
Po raz drugi tę
szkolną
uroczystość
uświetnili
studenci
Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Świdnicy. Tym razem babcie,
dziadkowie i rodzice
przenieśli się w świat
swojego dzieciństwa i
młodości.
Przedstawienie nosiło bowiem tytuł „Pamiętam, jakby to było
wczoraj…”.
Kto z nas nie wzru-

sza się na wspomnienie
drewnianego piórnika,
tekturowego tornistra
czy
ELEMENTARZA Falskiego?
Komu nie rwą się
nogi do tańca przy
pierwszych akordach
piosenki „Dwudziestolatki”?
Jak nie uśmiechać się (troszkę przez
łzy) na wspomnienie
wszystkich przedszkolnych pląsów i zabaw?
Te wszystkie emocje towarzyszyły nam
w czasie występu grupy
teatralnej UTWORKI, ale prawdziwe łzy
wzruszenia miały miej-

sce dopiero w drugiej
części programu, gdy
na scenie wystąpiły we
wspólnym programie –
wnuczęta.
Były wiersze, piosenki, wspólne śpiewanie kolęd i tańce w
wykonaniu wszystkich
uczniów.
Program z okazji
Dnia Babci i Dziadka
został przygotowany
wspólnie przez nauczycielki nauczania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego ze Szkoły w Starym Jaworowie
panie: Annę Hendżak,
Joannę Wojciechowską, Renatę Pierzchałę,

> Występ uczniów bardzo spodobał się Babciom i Dziadkom

Violettę Przybylską i
Urszulę Soboczyńską.
28 stycznia świętowano również w
Pastuchowie,
gdzie
o swoich babciach i
dziadkach
pamiętali
tamtejsi uczniowie i
przedszkolaki. Babcie i
dziadkowie jak zawsze
nie zawiedli i tłumnie

stawili się na sali gimnastycznej. Wnuczęta
swoim gościom zaprezentowały przygotowany program artystyczny. Były również laurki
i życzenia by babcie i
dziadkowie byli silni i
zdrowi i do zabawy gotowi!

Spotkanie z wicewojewodą
W
poniedziałek
15 lutego Burmistrz
Grzegorz
Grzegorzewicz oraz Sekretarz Gminy Tomasz
Strzałkowski spotkali
się z Wicewojewodą
Dolnośląskim Panem
Kamilem Zielińskim.
Było to pierwsze tego
typu spotkanie po objęciu funkcji przez no-

wego wicewojewodę.
Mimo to, nie miało
ono jedynie kurtuazyjnego charakteru. Udało
się omówić najistotniejsze zadania naszej
gminy, jakie planuje się
zrealizować w bieżącej
kadencji.
Uwagę poświęcono
również tym obszarom,
w których współpra-

ca administracji rządowej z jednostkami
samorządu
terytorialnego ma kluczowe znaczenie. Strony
spotkania wymieniły
się również własnymi
spostrzeżeniami dotyczącymi wejścia w życie Programu Rodzina
500+.
> Po spotkaniu z Wicewojewodą Kamilem Zielińskim

Statuetka „Gazela Biznesu 2015” dla jaworzyńskiej ﬁrmy
Już po raz trzeci jaworzyńska firma B&W
Sp. z o.o. znalazła się w
gronie najdynamiczniej

> Uroczyste wręczenie wyróżnień

rozwijających się firm
w Polsce. Została za to
wyróżniona prestiżową nagrodą-statuetką

„Gazela Biznesu 2015”,
którą podczas uroczystej gali we Wrocławiu, odebrał Pan Paweł

Bujak – Prezes Zarządu B&W Sp. z o.o. w
Jaworzynie Śl. Warto
zaznaczyć, że wyróżnienie to zostało
przyznane jaworzyńskiej firmie
po raz trzeci z
rzędu.
B&W Sp. z
o.o. funkcjonuje
na polskim rynku od 2003 roku
i specjalizujące
się w kompleksowej budowie
instalacji technologicznych
i
procesowych
dla
przemysłu
spoż ywcz ego,
chemicznego,
farmaceutycz-
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nego oraz browarniczego. Niedawno firma uruchomiła drugi
zakład w Jaworzynie
Śląskiej, który zajmuje się projektowaniem
i wykonywaniem ze
stali nierdzewnej i
kwasoodpornej: zbiorników magazynowych
o różnych pojemnościach, pasteryzatorów,
mieszalników procesowych,
zbiorników
ciśnieniowych jak i
platform i podestów. W
B&W Sp. z o.o. pracuje ponad 100 osób
głównie z terenu naszej
gminy.
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„Wyłącz się. Włącz się do życia.”
To hasło programu
profilaktycznego, który realizują uczniowie
Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śl.

Podstawowym celem
programu jest uświadomienie młodym ludziom, że warto cieszyć
się życiem, rozwijając
swoje pasje i zaintere-

> ... korzystając z niego nie zapominajmy o realnym świecie

sowania niezwiązane z
komputerem czy internetem, że warto spotykać się z przyjaciółmi
nie tylko na forach internetowych.
Zadaniem
programu jest
promowanie
zdrowego stylu życia, stwarzanie
okazji
do rozwijania
„pozakomputerowych” zainteresowań,
promowanie
czytelnictwa,
rozwijanie
różnorodnych zdolności
uczniów
oraz ukazanie
negatywnych
k o n s e k we n c j i
nadmiernego
korzystania
z

> Internet to nie wszystko...

mediów cyfrowych.
W ramach projektu odbywają się zajęcia
warsztatowe na temat
zagrożeń związanych z
niewłaściwym korzystaniem z mediów cyfrowych oraz przeprowadzona została akcja
„Wyloguj się do życia”.
Planowane są również
konkursy: czytelniczo –
fotograficzny oraz plastyczno – artystyczny.

Realizacja projektu jest
możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Fundacji Banku
Zachodniego w ramach
programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”
oraz wsparcia rzeczowego
przekazanego
przez Agencję Reklamową „Geospace” z
Kalna i Zakład Porcelany Stołowej „Karolina” z Jaworzyny Śl.

Sukcesy Mateusza Drąga
i Emilii Witko
Mateusz
Drąg
uczeń klasy 2C Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej ferie
zimowe rozpoczął od
udziału w Finale XV
Dolnośląskiego Konkursu
Fizycznego
„zDolny Ślązak Gimnazjalista”, który odbył
się w sobotę 30 stycznia w Instytucie Fizyki

Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Do konkursu
przygotowywał się pod
kierunkiem nauczyciela
fizyki pana Zbigniewa
Pietrzaka.
10 lutego ogłoszone
zostały wyniki. Mateusz znalazł się w gronie
21 laureatów – najlepszych fizyków Dolnego

> Emilia Witko z nauczycielką j. angielskiego K. Makarą-Warachim

> Mateusz Drąg znalazł się w gronie najlepszych młodych ﬁzyków Dolnego Śląska

Śląska.
10 dni później w
sobotę 20 lutego we
Wrocławiu Mateusz
wziął udział w finale
XIV Dolnośląskiego
Konkursu Geograficznego „zDolny Ślązak
Gimnazjalista”. Jako
jedyny z całego powiatu świdnickiego znalazł
się w gronie 49 finalistów konkursu. Jest
to bardzo duży sukces,
świadczący o ogromnej,
daleko wykraczającej

poza program szkolny
wiedzy geograficznej.
Mateusz jest dopiero uczniem klasy
drugiej naszego gimnazjum. Gratulujemy
osiągnięć Mateuszowi
i jego nauczycielom
Panu
Zbigniewowi
Pietrzakowi i Pani
Lucynie Luba, którzy
przygotowywali Mateusza do udziału w
konkursach i życzymy
dalszych sukcesów.
Osiągnięciami w
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konkursie językowym
pochwalić może się
Emilia Witko. Uczennica klasy 4b zajęła
I miejsce, w kategorii
IV klas w Ogólnopolskim Konkursie Języka
Angielskiego w słuchaniu ze zrozumieniem „The Bat Kid”.
W konkursie wzięło
udział 4511 uczniów
z 200 szkół. Gratulujemy Emilii i życzymy dalszych sukcesów
w nauce.
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Do akcji OSP Pastuchów wyjedzie Renault Premium 260
Na początku nowego roku wymiany wozu
bojowego
doczekała
się Ochotnicza Straż
Pożarna z Pastuchowa.
Wysłużonego STARA
z 1985 r., który został zakupiony jeszcze
przez tamtejszą Cukrownię zastąpiło RENAULT PREMIUM
260, auto z 1999 r. z
przebiegiem ok. 50 tys.
km. Samochód prezentuje się naprawdę okazale. Auto wyposażone
jest m. in. w autopompę zlokalizowaną z tyłu
pojazdu, posiada cztery

wyjścia na węże, zbiorniki na wodę (3 000
litrów) oraz na środek
pianotwórczy (300 li-

trów).
Przyjazd pojazdu
do Pastuchowa wywołał spore zainteresowa-

nie mieszkańców, którzy mimo wieczorowej
pory byli ciekawi tego
zakupu i przyszli przyj-

rzeć się mu z bliska.
Oprócz mieszkańców
przybyły
zaprzyjaźnione jednostki OSP z
gminy Jaworzyna Śląska i Żarowa. Koszt zakupu samochodu to ok.
200 tys. zł., w całości
poniesiony z budżetu
gminy.
Mamy nadzieję, że
wtedy, gdy będzie to
potrzebne, auto sprawdzi się w boju, ale równocześnie oby takich
sytuacji było jak najmniej.

Starszy brygadier Tomasz Szuszwalak Komendant Powiatowy
PSP, Grzegorz Grzegorzewicz Burmistrz
Jaworzyny
Śląskiej,
Krzysztof Sołtys Przewodniczący Rady Powiatu
Świdnickiego,
Ireneusz Besser Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworzynie
Śl., Katarzyna Chmielowiec Przewodnicząca
Komisji do spraw Edukacji Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego,
Józef Kogut Komendant Gminny, Druhowie Hasicze z Teplic
nad Metuji, Druhowie
Prezesi i Naczelnicy z

Gminy Jaworzyna Śl.
Druh
Prezes
Łukasz
Sadkowski
przybliżył wszystkim
zebranym historię powstania remizy i podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się
do realizacji jakże potrzebnej inwestycji.
W trakcie uroczystości zostały wręczone medale i odznaki
dla zasłużonych dla
pożarnictwa. Odznaczenia otrzymało wielu
druhów z jednostki, a
wśród nich znaleźli się
i tacy, którzy z jednostką są już związani 35
(Wojciech Jagieła) i 40
(Stanisław Czoch) lat.

> Wóz bojowy OSP Pastuchów prezentuje się okazale

Uroczysta zbiórka w nowej remizie

> Poczet sztandarowy podczas uroczystej zbiórki na przekazaniu remizy

Dobiegła
końca
prowadzona od wielu lat budowa remizy
strażackiej dla OSP Jaworzyna Śląska. Oddanie jej w użytkowanie
strażaków odbyło się
na uroczystej zbiórce,
na którą przybyło wielu znakomitych gości.
Wśród zaproszonych
zaszczycili swoją obecnością m.in.:
Alicja
Synowska
Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego
ZOSP RP w Świdnicy, Urszula Olszewska
Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP Województwa
Dolnośląskiego,

Odnowiona współpraca
Nowego
wymiaru nabiera współpraca
gminy z partnerskimi
Teplicami nad Metuji
w Czechach. W Jaworzynie Śląskiej gościli
strażacy ochotnicy z
zaprzyjaźnionej gminy, którzy opowiedzieli
o swojej działalności
zwłaszcza z młodzieżą.
Następnie do Czech z
rewizytą udali się nasi
druhowie, a dokładniej
druhny, które wzię-

ły udział w zawodach
pięcioboju pożarniczego. Nasze dziewczyny
nie dały się zaskoczyć i
dzielnie poradziły sobie
w każdym starcie. W
zawodach brało udział,
łącznie z naszą MDP,
42 drużyny podzielone
na 3 kategorie wiekowe. Co ciekawe zawody
odbyły się w hali sportowej.
> Druhny i druhowie OPS Jaworzyna Śląska w Teplicach
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„Rodzina 500 plus” już w kwietniu
Program „Rodzina
500 plus” ruszy w całej
Polsce już w kwietniu.
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci wprowadza w
życie program, w ramach którego rodzice będą otrzymywać
świadczenie
wychowawcze w wysokości
500 zł co miesiąc na
drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w
których dochód nie
przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200
zł netto (w rodzinach
wychowujących
niepełnosprawne dziecko)
- otrzymają je również
na pierwsze lub jedyne
dziecko. Szacuje się, że
programem objętych
zostanie 2,7 mln rodzin
wychowujących
3,7
mln dzieci.
„Program „Rodzina 500 plus” to nasz
sztandarowy program,
o którym mówiliśmy w
kampanii
wyborczej.
Jego szybka realizacja to
doskonały przykład na
to, że dotrzymujemy słowa i wywiązujemy się ze
składanych obietnic. Co
najważniejsze, wypłacane świadczenia mają
posłużyć jako częściowe
pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem
potrzeb życiowych oraz
wychowaniem dziecka.
Standard
wspierania
rodzin, znany z krajów
zachodnich, od kwietnia będzie obowiązywał
również w Polsce. To
bardzo dobra decyzja,
która będzie procentować
w przyszłości” - mówi
Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie rodzicom,
opiekunom prawnym
albo opiekunom fak-

tycznym dziecka do
dnia ukończenia przez
dziecko 18 roku życia.
Wsparcie dostanie każda rodzina, bez względu na stan cywilny
rodziców. Oznacza to,
że otrzymają je zarówno rodziny, w których
rodzice są w związku
małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz
rodzice pozostający w
nieformalnych związkach. Ustalenie prawa
do świadczenia nastąpi
odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego albo
opiekuna faktycznego
dziecka.
Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze
zostaną przyznane na
okres od dnia wejścia
w życie ustawy do dnia
30 września 2017 r. Jeśli osoba złoży wniosek
w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy, tj. od
1 kwietnia do 1 lipca
2016 r., to świadczenia
wychowawcze zostanie
przyznane i wypłacone z wyrównaniem
począwszy od dnia
wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia
2016 r. Do programu
będzie można dołączyć
w dowolnym momencie jednak w kolejnych
miesiącach świadczenie
będzie wypłacane od
miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
500 zł to kwota
netto, jest zwolniona z
podatku dochodowego
i nie będzie podlegać
egzekucji, podobnie jak
inne świadczenia dla
rodzin.
Świadczenie
wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa
do innych świadczeń
dla rodzin m.in. z po-

Gdzie składać wniosek?
Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej mającym siedzibę w budynku dworca kolejowego przy ul. 1-go Maja
7. Planuje się, aby przynajmniej w początkowym okresie,
mieszkańcy w jeden lub dwa dni w tygodniu mogli składać
wnioski również w wydłużonych godzinach pracy punktu,
a także w wyznaczone soboty.
Gdzie znaleźć informacje o programie?
Szczegółowe informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”
będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego. Są również dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Tekst ustawy został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 17 lutego
2016 r., poz. 195. Wzory stosownych wniosków i innych dokumentów zawiera natomiast Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu
i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
opublikowane w Dzienniku Ustaw z 19 lutego 2016 r., poz. 214.
mocy społecznej, funduszu alimentacyjnego,
świadczeń rodzinnych.
Ułatwieniem, które w zamyśle autorów
programu, ma pozwolić
ograniczyć ewentualne
kolejki wnioskodaw-

ców jest możliwość
składania
wniosków
drogą
elektroniczną
poprzez stronę www.
empatia.mrpips.gov.
pl oraz www.pue.zus.
pl jednak wnioskodawca musi posiadać tzw.
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profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Planowane jest
również wprowadzenie
możliwości składania
wniosków za pośrednictwem bankowości
elektronicznej.
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Z życia gminy
XVI Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych
15 stycznia br. w
obiekcie
wielofunkcyjnym na Stadionie
Miejskim odbył się
XVI Gminny Przegląd
Zespołów Jasełkowych.
Na scenie zaprezentowały się trzy zespoły
z Jaworzyny Śląskiej.
Jasełkowe aranżacje i
pełną zaangażowania
grę aktorską oceniało

Barańska-Pietrzyk –
inspektor ds. oświaty i
kultury, Pan Hieronim
Fabiś – muzyk i emerytowany nauczyciel oraz
dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej
– Pan Sylwester Bartczak. Jury ostatecznie
postanowiło przyznać I
miejsce i główną nagro-

szkola w Jaworzynie
Śląskiej, która przygotowała przedstawienie
pod opieką Pani Pauliny Korzystki, II miejsce zajął „Zespół Jasełkowy” z Gimnazjum nr
1, którego opiekunem
jest Pan Marek Kozieł,
III miejsce powędrowało do klasy 2 „b” ze
Szkoły Podstawowej,

> Przegląd Zespołów Jasełkowych odbył się już po raz szesnasty

jury, w następującym
składzie: Pani Barbara

dę w przeglądzie grupie
„Puchatki” z Przed-

która
przygotowała
swój występ z pomo-

> Na scenie najmłodsi artyści

cą Pani Alicji Pindel
oraz Pani Marii Rybki.
Jury postanowiło również nagrodzić Justynę
Majborską oraz Kaję
Wasilewską, przyznając
wyróżnienia indywidualne za popisowy śpiew
kolęd i pastorałek podczas przedstawienia.
Zespoły jasełkowe,
oprócz pamiątkowych
dyplomów i słodkiego
upominku, otrzymały nagrody finansowe
ufundowane przez SOKiBP. Pragniemy podziękować wszystkim
zespołom za udział w
tegorocznym przeglądzie, jednocześnie już
dziś zapraszając za rok

na kolejny przegląd.
Poza
konkursem
dla mieszkańców Pastuchowa swój jasełkowy występ przygotowali
uczniowie
z tamtejszej szkoły
pod czujnym okiem p.
Doroty Czyczerskiej
i p. Beaty Synówki.
Uczniowie zaprezentowali przygotowany
program w kościele
parafialnym. O tym,
że spodobał się on publiczności świadczyły
gromkie brawa i salwy
śmiechu podczas dowcipnych scen przedstawienia.

Ferie nie były nudne
Podczas dwóch tygodni ferii zimowych
od poniedziałku do
piątku grupa blisko 40
dzieci w wieku od 6 do
12 lat uczestniczyła w
porannych
zajęciach
organizowanych przez
Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną, bawiąc
się oraz aktywnie i
twórczo spędzając czas
wolny od szkolnych

zajęć. W pierwszym
tygodniu ferii dzieci
urządziły pokaz mody
ekologicznej w zaprojektowanych przez siebie strojach, tworzyły
pyszne kolorowe rzeźby
z chrupek, a za sprawą
Pana Szymona Teluka
- rysownika i ilustratora, poznały również
tajniki rysunku komiksowego oraz tworzenia
karykatur. Nie zabrakło

> Przyjemnym sposobem na spędzenie ferii był wyjazd na basen

oczywiście wielu zabaw
ruchowych – obok rozgrywek gier w X-boxa,
zabaw z chustą Klanzy
czy bitwy na kolorowe
kulki, uczestnicy zajęć
mieli również okazję
zatańczyć z zespołem
„Fart” i spróbować sił w
tańcu z tzw. Batonami,
który zaprezentował
zespół mażoretek ze
Świdnicy. Drugi tydzień ferii upłynął pod
znakiem
wycieczek,
począwszy od wizyty w
nowej remizie strażackiej i wyjazdu do kina
na film animowany, a
kończąc na długo oczekiwanych wycieczkach
do Wrocławia. Zabawa
w sali zabaw „Loopy’s
World” oraz zwiedzanie podwodnego świata

> Hydropolis - centrum wiedzy o wodzie zachwyciło uczestników wycieczki

„Hydropolis” przyniosły dzieciom niewątpliwie najwięcej wrażeń i
zapewne choć trochę
zrekompensowały ferie
zimowe pozbawione
śniegu.
Aktywnie spędzili
również ferie uczniowie Szkoły Podstawowej w Pastuchowie.
W ramach dwutygodniowego wolnego od
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nauki, mogli zadbać
o swoją kondycję fizyczną uczestnicząc w
rozgrywkach piłkarskich. Zorganizowany
został również wyjazd
na basen w Wodnym
Centrum Rekreacji w
Świebodzicach, gdzie
wszyscy świetnie się
bawili i relaksowali korzystając z wielu atrakcji.
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Konkursy wiosenno-wielkanocne w SOKiBP
„Jarmark Wielkanocny”
Tradycyjnie w okresie zbliżających się Świąt
Wielkiej Nocy, Samorządowy Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy
Jaworzyna Śląska do udziału w „Jarmarku Wielkanocnym” pod patronatem Burmistrza Jaworzyny
Śląskiej, czyli konkursie na najsmaczniejszą potrawę wielkanocną i najładniejszą aranżację stołu
wielkanocnego, a także do udziału w XVII Edycji
Konkursu Wielkanocnego na najładniejszą pisankę oraz palmę lub gaik wielkanocny. Propozycje
konkursowe stanowią doskonałe wprowadzenie do
najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich, które w swej tradycji są również symbolem
nowego życia i radości. Podczas „Jarmarku Wielkanocnego” zapraszamy do rywalizacji w kategoriach
na najsmaczniejsze ciasto, żurek oraz nalewkę. Aby
wziąć udział w tegorocznym konkursie wystarczy
przygotować jedną potrawę z wymienionych w
regulaminie kategorii. „Jarmark Wielkanocny” odbędzie się w Niedzielę Palmową 20 marca 2016 r.
(początek o godz. 15.00) w obiekcie wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim, na który serdecznie
zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy. W
trakcie jarmarku uczestnicy konkursu będą mieli
również możliwość sprzedaży własnych produktów zaprezentowanych na stołach wielkanocnych,
wtedy też nastąpi rozstrzygnięcie wielkanocnych
konkursów plastycznych oraz uroczyste otwarcie
wystawy nagrodzonych prac. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami konkursów dostępnych
na stronie Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej.
http://www.sokibp.pl/aktualnosci/xvii-edycja-konkursu-wielkanocnego/
http://www.sokibp.pl/aktualnosci/jarmark-wielkanocny-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-2/
Konkurs „Marzanna 2016”
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka
Publiczna w Jaworzynie Śląskiej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ósmej edycji wiosennego
konkursu na najładniejszą i pomysłowo wykonaną
Marzannę oraz do wspólnego świętowania Pierwszego Dnia Wiosny. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 marca 2016 r. na Stadionie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej o godz.12.30, podczas corocznej imprezy dla dzieci z okazji nadejścia wiosny. Do konkursu będą przyjmowane zgłoszenia
zarówno grupowe, jak i indywidualne, które należy
dostarczyć do sekretariatu SOKiBP do 17 marca
br. Regulamin konkursu dostępny na stronie SOKiBP
http://www.sokibp.pl/aktualnosci/konkurs-marzanna-2016/
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Ogłoszenia
Nieodpłatna pomoc prawna
Od początku roku mieszkańcy zyskali dodatkową możliwość
uzyskiwania pomocy prawnej. Porady świadczone są nieodpłatnie. Udzielają ich radcowie prawni w punkcie zorganizowanym
przy ul. Wolności 23. Pomoc prawna adresowana jest do osób
spełniających wyznaczone kryteria i dotyczy określonych obszarów spraw. Dla osób zainteresowanych podajemy szczegółowe
informacje oraz zachęcamy do skorzystania z pomocy prawników.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej
pomocy prawnej:
1. Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia.
Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej
pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2. Osoby, które ukończyły 65 lat.

Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej
pomocy prawnej przez złożenie pisemnego oświadczenia,
że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności.
Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1–6, wymagającej
niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna
pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona osobą uprawnioną do jej uzyskania, ale z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów, określonych w pkt 1-6.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest m.in.
w zakresie:
1. prawa pracy,
2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej
pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
3. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny.
Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej
pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej Karty Dużej
Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny;

3. prawa cywilnego,
4. prawa karnego,
5. prawa administracyjnego,
6. prawa ubezpieczeń społecznych,
7. prawa rodzinnego.
Forma udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

4. Kombatanci.
Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej
pomocy prawnej przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego;
5. Weterani.
Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej
pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej legitymacji
weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
6. Osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i
wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia.
Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej
pomocy prawnej przez przedłożenie oryginału albo odpisu
decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa
w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej. Osoby uprawnione składają również pisemne
oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia.
7. Osoby fizyczne zagrożone lub poszkodowane katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach,
2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego,
3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w
zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w
postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu
prawa celnego, dewizowego, handlowego i prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Miejsce udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
w Jaworzynie Śląskiej:
Punkt przy ul. Wolności 23 w Jaworzynie Śląskiej, w którym
nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni.
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz.
14.00 - 18.00.

Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 49 (2016 r.)

10

Ogłoszenia

Punkt konsultacyjny w nowej lokalizacji
Informujemy, że od miesiąca lutego
Punkt konsultacyjny funkcjonuje
w nowej siedzibie przy ul. 1 Maja 7,
na parterze budynku dworca kolejowego.
W nowej siedzibie mieszkańcy będą mogli
skorzystać z porad:
•
psychologa (Pani Anny Gniewek), która przyjmuje we wtorki w godz. od 10 do 16, po wcześniejszym zapisaniu się w Ośrodku Pomocy Społecznej,
•
terapeuty uzależnień (Pana Aleksandra Nowaka), który dyżuruje w piątki w godz. od 16 do 19,
po wcześniejszym zapisaniu się w Ośrodku Pomocy
Społecznej,
•
radcy prawnego (Pani Danuty Mazur), która
przyjmuje w dniach: 04.03., 11.03., 01.04., 08.04.,
06.05., 13.05., 03.06., 10.06. - w godz. od 14 do 17,
po wcześniejszym zapisaniu się w Ośrodku Pomocy
Społecznej.

Wszystkie porady udzielane są nieodpłatnie.
W nowej siedzibie funkcjonować będzie również
Grupa Wsparcia Kobiet, której spotkania obywają się
w każdy wtorek o godz. 16, a także Grupa AA,
która spotyka się w czwartki o godz. 17.
W oddanym do użytku budynku w dniach:
08.02, 14.03., 11.04., 09.05., 13.06., 11.07., 08.08.,
12.09., 10.10., 14.11., 12.12. – o godz. 17 odbywać
będą się również spotkania Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zostaw 1% podatku w gminie
Przed nami rozliczenie podatkowe ze
miniony rok. Coraz
więcej osób korzysta
z możliwości przekazania 1% płaconego
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Jeśli nie wiemy,
komu przekazać 1%
naszego podatku, możemy dokonać wyboru
np. w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego (portal
www.JedenProcent.pl).
Na tej liście znajdują
się organizacje, które
mają prawo otrzymywać 1%. Po dokonaniu
wyboru i wyliczeniu,
ile podatku będziemy
mieli do zapłacenia w
tym roku, w rubrykach
zeznania podatkowego „Wniosek o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz
organizacji
pożytku
publicznego
(OPP)”
wpisujemy nazwę i numer pod jakim figuruje
w Krajowym Rejestrze
Sądowym organizacja,
której chcemy przekazać 1%. Wpisujemy także kwotę, którą
chcemy przekazać dla
OPP, nie może ona
jednak przekraczać 1%
podatku
należnego,

wynikającego z zeznania podatkowego, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
w dół. 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 wskazać
inną organizację. Podatnik w składanym
zeznaniu podatkowym
może podać dodatkowe informacje, które w
jego ocenie mogą mieć
wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1%
przez organizację pożytku publicznego (np.
wskazać na konkretny
cel). Przeznaczona jest
na to specjalna rubryka
- „Informacje uzupełniające”. Zostaną one
przesłane organizacji
pożytku publicznego
jako uszczegółowienie
przekazanych
kwot.
Podatnik ma prawo
wyrazić zgodę na podanie swych danych
osobowych (imienia,
nazwiska oraz adresu)
organizacji
pożytku
publicznego.
Informacje te przekazuje
urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża

w formularzu PIT,
zakreślając odpowiednią rubrykę. Pozostaje
nam już tylko złożyć
zeznanie podatkowe i
zapłacić podatek, gdyż
przekazanie 1% nastąpi
tylko wówczas, gdy podatnik zapłaci w pełnej
wysokości należny podatek. Pieniądze - 1%
podatku należnego - na
konto wybranej organizacji przekaże urząd
skarbowy, w którym
jest składane zeznanie
podatkowe.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną
koszty przelewu. 1%
można przekazać w zeznaniach podatkowych
złożonych w terminie
lub w korekcie zeznania podatkowego, pod
warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od
upływu terminu składania zeznań podatkowych. Nawet jeśli nam
się wydaje, że 1% to
niewiele, często dla potrzebujących to ogromna pomoc.
Poniżej przedstawiamy organizacje i
osoby fizyczne działające lub mieszkające w
naszej gminie, którym
można przekazać nasze
wsparcie.

Zamelduj się w Gminie Jaworzyna Śląska

Podziel się tym co najcenniejsze
15 marca 2016 roku (wtorek) w Samorządowym
Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej
w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się zbiórka krwi,
którą przeprowadzą pracownicy
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
Osoby zainteresowane udziałem w zbiórce
zapraszamy z dowodem osobistym
do Samorządowego Ośrodka Kultury
w godzinach od 9:30 do 13:30.

Szanowni Państwo!
Rozwój naszej gminy zależy m.in. od
wielkości środków, jakie może ona przeznaczyć na inwestycje. Około 1/3 z kwot
płaconych przez nas podatków dochodowych traﬁa do gminy. Im więcej mieszkańców ma gmina, tym więcej podatków
wpływa do jej budżetu. Więcej pieniędzy
w budżecie oznacza więcej zrealizowanych inwestycji. Jeśli więc chcemy
jeździć po lepszych drogach na terenie
naszej gminy, chodzić po nowych chodnikach, pomóc w remontach i wyposażeniu
szkół możemy się do tego przyczynić.
Dopełnienie obowiązku, naprawdę nie jest uciążliwe. Nie ma potrzeby
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uprzedniego wymeldowywania się w
innym urzędzie. Wszystkie formalności
załatwimy w jednym miejscu, z chwilą
zameldowania się.
Jeśli jednak ktoś nie może obecnie się
zameldować, można wypełnić i złożyć w
Urzędzie Skarbowym deklarację ZAP-3,
w której jako miejsce zamieszkania
wskaże Gminę Jaworzyna Śląska. Podobnie zaktualizować można informację
o naszym miejscu zamieszkania składając roczne zeznanie podatkowe. W obu
przypadkach część podatku zostanie
przekazana do budżetu gminy.
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

11
Mikołajowi do pełni szczęścia brakuje lewej dłoni,
bez której chłopiec się urodził. Posiadanie dwóch
sprawnych dłoni pozwoliłoby Mikołajowi patrzeć w
przyszłość z optymizmem, bez poczucia bycia gorszym czy innym od swoich rówieśników. Posiadanie
protezy to dla Mikołaja szansa na prowadzenie normalnego, aktywnego życia, co w jego przypadku po
wszystkich nieszczęściach, które go dotychczas spotkały byłoby prezentem od losu. Szacowany koszt
wykonania protezy, która umożliwi chłopcu precyzyjne posługiwanie się dłonią wynosi około 60.000.
W imieniu Mikołaja prosimy o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia na powyższy cel.
Nr KRS 0000120807 do 1% dla Mikołaja Prorok
Pomagająć nam włączają się Państwo w ratowanie
dóbr kultury technicznej w aktywny i widoczny sposób. Wystarczy w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wpisać nasz numer KRS 0000225114.
Każdy nasz Darczyńca, bez względu na wysokość
przekazanego nam 1%, otrzymuje od nas całoroczny
bilet wstępu uprawniający go do zwiedzania Muzeum oraz udziału we wszystkich organizowanych
przez nas wydarzeniach.
PROŚBA O POMOC
Maciuś ma zaledwie pięć lat. W lipcu 2015 roku zdiagnozowano u niego
guza mózgu. Obecnie jest po czterech cyklach chemii i dwóch dodatkowych,
jest duża regresja guza. Teraz czeka nas radioterapia 30 naświetleń.
Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc.
Jeżeli możecie Państwo pomóc naszemu synowi prosimy o przekazywanie
1% podatku.
Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”
KRS: 0000086210
ul. O. Bujwida 42, 50-368 Wrocław
Bank Millenium S.A.
Konto: 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
Z tytułem wpłaty „Maciej Kurek”
Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy z głębi serca.
Alicja i Grzegorz Kurkowie

Rozpoczął się okres rozliczeń podatku za 2015 rok. Jest to wspaniała okazja
aby bez ponoszenia dodatkowych kosztów wesprzeć szkolenie sportowe dzieci
w Gminie Jaworzyna Śląska. Wszyscy, którym zależy na aktywnym rozwoju
naszych dzieci, mogą przekazać swój 1% podatku na Miejski Klub Sportowy
„Karolina” w Jaworzynie Śląskiej (KRS0000082782).
Szczegółowe informacje oraz instrukcję jak przekazać swój 1% podatku na
MKS Karolina znajdziecie Państwo odwiedzając oficjalną stronę internetową
klubu: http://mkskarolina.pl/1-i-darowizny/1-2
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Sport

Turniej Orlików
W sobotę, 13 lutego
2016 r. MKS Karolina
zorganizował w Wałbrzychu turniej piłkarski dla orlików MKS
B&W KAROLINA
CUP. Zagrali w nim
najmłodsi adepci futbolu m.in. z Jaworzyny
Śląskiej, Wałbrzycha i
Jawora. W zmaganiach
wystartowało 7 drużyn
w rocznikach 2008 i
młodsi, w tym dwa
zespoły reprezentujące
barwy jaworzyńskiego
klubu. Dzięki uprzejmości Toyota Motor
Manufacturing Poland

turniej rozegrany został
na obiektach sportowych firmy w Wałbrzychu, przy ul. Uczniowskiej.
W turnieju zwyciężyła ekipa UKS Baszty Wałbrzych. Drugie
miejsce
przypadło
zespołowi JTS Jawor.
Brązowe medale zawisły na szyjach zawodników Football Academy
I Wałbrzych.
W turnieju wystąpiły także dwa zespoły jaworzyńskiego
MKS-u. W pierwszej
drużynie MKS Karoli-

na zagrali: Aleksander
Plizga, Damian Richtszajd, Filip Stelmach,
Przemysław Szukalski, Damian Rzepecki,
Wiktor Kwiatkowski,
Wojciech Araszczuk i
Filip Tadrzak. W drugim zespole wystąpili natomiast: Dawid
Sznabel, Szymon Banaś, Krzysztof Nowak,
Mateusz Mitura, Bartosz Karpiński, Krzysztof Galant, Tymoteusz
Bałuk i Julian Stolarz.
Zawodnikom towarzyszyło liczne grono kibiców, wśród któ-

> Jaworzynę reprezentowały dwie drużyny

rych znaleźli się rodzice
i pozostali członkowie
rodzin i przyjaciele.
Wszyscy wspólnie dopingowali
zawodników, a ich udane akcje
nagradzali gromkimi
brawami.
Turniej zorganizowany został dzięki po-

mocy Toyota MMP w
Wałbrzychu oraz sponsorom MKS B&W Karolina, tj. firmie B&W
Sp. z o.o., Restauracji
Magnolia Rast, ZPS
Karolina Sp. z o.o. oraz
JAKO Polska Sp. z o.o.

Zimowe turnieje piłki halowej
Do udziału w IV
Turnieju Piłki Halowej
OSP o Puchar Burmistrza Jaworzyny Śląskiej, który odbył się 23
stycznia 2016 r. zgłosiło się sześć drużyn, reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne
z terenu naszej gminy.
Gościnnie w sportowych
zmaganiach
udział wzięła także
czeska drużyna strażacka z Teplic nad Metują,
a łącznie w turnieju
zagrało ponad 80 zawodników. Po rozlosowaniu grup rozpoczęto
mecze o wejście do
Finału imprezy. Mecze
były bardzo wyrównane, a niektóre ze spotkań rozstrzygane były
dosłownie w ostatnich
sekundach. Efektowne
bramki, obrony i parady bramkarzy cieszyły
oczy zebranych na hali
sportowej widzów. W

ferworze
sportowej
walki niektórzy druhowie czasami przekraczali zasady fair-play,
lecz ich rozpalone głowy natychmiast „gasili”
żółtymi kartkami sędziowie zawodów.
W finale Turnieju
spotkały się reprezentacje OSP Pasieczna
i OSP Nowice, która
ostatecznie pokonała
strażaków z Pasiecznej
3:1 i tym samym zajęła I miejsce w Turnieju.
III miejsce wywalczyła
drużyna OSP Piotrowice, która w finale
zmierzyła się z reprezentacją OSP Pastuchów.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła
się w SOKiBP, gdzie
okolicznościowe puchary, statuetki i dyplomy wręczali Burmistrz
Jaworzyny Śląskiej Pan
Grzegorz Grzegorze-

> Uczestnicy Turnieju Szkół Podstawowych

wicz, Prezes Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP Pani Mariola
Krejwis-Piasecka oraz
W iceprzewodniczący Rady Miejskiej
Pan Ireneusz Besser.
Oprócz pucharów za
zajęte miejsca, przyznano także nagrody
indywidualne,
które
otrzymali: dla najlepszego bramkarza Turnieju – Dominik Więcław, a dla najlepszego
zawodnika – Mariusz
Charytanowicz. Tegoroczna nagroda specjalna
powędrowała
do zawodnika z Czech
Stefana Sabo, a w konkursie rzutów karnych
zwyciężył druh z Piotrowic Piotr Mrozek.
6 lutego 2016 r.
odbył się kolejny, coroczny Turniej Piłki
Halowej Szkół Podstawowych o Puchar
Burmistrza Jaworzyny
Śląskiej. Do rywalizacji
stanęły reprezentacje
szkół podstawowych z
terenu gminy, łącznie
w zawodach wzięło
udział ponad 30 zawodników. Wszystkie
mecze sędziował Zastępca Przewodniczą-
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> Kapitan strażaków z Teplic odbiera dyplom i puchar za zajęcie V miejsca

cego Rady Miejskiej
– Pan Ireneusz Besser.
Rywalizacja była bardzo zacięta. Najlepszą
drużyną okazała się
reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, na
drugim miejscu uplasowała się „podstawówka” z Pastuchowa,
a na trzecim reprezentacja szkoły ze Starego
Jaworowa. W trakcie
imprezy rozegrano też
turniej rzutów karnych.
Na bramce stanął Burmistrz Jaworzyny Śląskiej, który popisał się
kilkoma efektownymi
paradami. W konkursie najlepszym okazał
się Antoni Stankiewicz (Pastuchów). Na
zakończenie Turnieju

rozdano nagrody dla
drużyn w postaci okolicznościowych pucharów oraz dyplomów i
słodkich upominków.
Wręczono także nagrody indywidualne dla
najlepszego zawodnika – został nim Piotr
Cichocki ( Jaworzyna
Śląska),
najlepszego
bramkarza – Łukasz
Chrząszczewski (Stary
Jaworów), nagrodę specjalną otrzymał Wiktor
Siemiński (Pastuchów).
Organizatorzy
dziękują
wszystkim
zawodnikom, szkołom
oraz opiekunom, a także zebranym kibicom
za udział w imprezie i
jednocześnie zapraszają na kolejny Turniej
w przyszłym roku.
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