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Dwa tytuły „Sołtys Roku 2015” dla sołtysek z naszej gminy! Kto został nagrodzony na
stronie 3.

Kwiecień i maj to w szkołach miesiące egzaminów. O tym jak poszło naszym uczniom
czytaj na stronie 4.

26 kwietnia do Jaworzyny Śląskiej przybyli włodarze 23 gmin tworzących
Aglomerację Wałbrzyską, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie
Burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza. Powodem spotkania było posiedzenie
Komitetu Sterującego Aglomeracji, odbywającego się tym razem w Jaworzynie Śląskiej. Szczegóły na stronie 6.

„Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, wszyscy cię żegnamy, bo wiosnę witamy!”
Upragnione powitanie wiosny na stronie 7.
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Z życia gminy

Jarmark Wielkanocny
Samorządowy
Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w
Jaworzynie
Śląskiej,
tradycyjnie
podczas
Niedzieli
Palmowej,
od kilku lat organizuje
Jarmark Wielkanocny.
Główną atrakcją imprezy jest konkurs na
najpiękniejszą
aranżację
tradycyjnego,
wielkanocnego stołu.
W tegorocznym konkursie wzięły udział
trzy sołectwa: Sołectwo
Milikowice, Sołectwo
Czechy, Sołectwo Pastuchów, a także Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w
Jaworzynie
Śląskiej,
Panie Małgorzata Dobroń i Katarzyna Bielińska z rodzinami oraz
rodzina Państwa Michalskich.
Oprócz przepięknych i bogatych stołów
wielkanocnych, przybyli widzowie mogli
także podziwiać występy artystyczne. W
specjalnym, wielkanocnym programie tanecznym zaprezentowały
się dzieci i młodzież
z formacji tanecznej
„Fart” działającej przy
Ośrodku Kultury pod
kierownictwem Pana
Lubomira Szmida i
Pani Anny Trzeciak.
Podczas bloku artystycznego
wystąpiły

również dziewczynki
z sekcji wokalnej prowadzonej przez Pana
Mirosława Jabłońskiego: Hanna Sułek, Anna-Maria Michalska,
Zuzanna Pasikowska
oraz Anna Karpińska.
W ludowym repertuarze zaprezentował się
zespół „Jaworzynianie”
pod
kierownictwem
Pana Hieronima Fabisia. Podczas imprezy
można było także obejrzeć wystawę pisanek
wielkanocnych
oraz
palm i gaików, nadesłanych na konkurs plastyczny organizowany
przez SOKiBP.
Wielkanocne stoły,
przygotowane
przez
uczestników konkursu,
wabiły bogactwem ko-

> Przygotowanie stołów naprawdę robiło wrażenie

oceniało nie tylko walory smakowe potraw,
ale także dekoracje
poszczególnych
stoisk – aranżację stołów
wielkanocnych i samodzielność ich wykonania, a także zgodność
z tradycją. Tegoż za-

> Jury nie miało łatwego zadania

lorów i smakowitych
zapachów. Pierwszej
degustacji zaprezentowanych
pyszności
dokonało Jury konkursu, które jednocześnie

> Jarmark uprzyjemniły wsytępy najmłodszych artystów

szczytu, ciężkiej pracy,
ale i zarazem przyjemności w tym roku
doświadczyli: Zastępca
Burmistrza Pan Marek Zawisza, Radna

Katarzyna Chmielowiec oraz Kierownik
muzyczny
Zespołu
„Jaworzynianie” – Pan
Hieronim Fabiś. Zgodnie z regulaminowymi
kategoriami wybierano
także najsmaczniejszy
żurek, ciasto i nalewkę.
Ostatecznie przyznano
następujące wyróżnienia i nagrody:
• Najsmaczniejsze
ciasto – Sołectwo
Czechy,
• Najsmaczniejszy żurek – Sołectwo Milikowice,
• Najsmaczniejsza
nalewka – Sołectwo
Milikowice,
• Najładniejsza kompozycja stołu I miejsce – Katarzyna
Bielińska, Małgorzata Dobroń,
• Najładniejsza kompozycja stołu II
miejsce – Sołectwo
Pastuchów,
• Najładniejsza kompozycja stołu III
miejsce ex aequo
– Rodzina Michalskich,
Sołectwo
Czechy, Sołectwo
Milikowice, ZERiI
w Jaworzynie Śląskiej.
Przyznano
także
nagrody specjalne za
potrawy, które wyjątkowo przypadły Jurorom
do gustu:
• Jajka z nadzieniem –
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Sołectwo Czechy,
• Swojskie
wędliny
– Sołectwo Pastuchów,
• Jajka na słodko –
Katarzyna Bielińska,
Małgorzata
Dobroń,
• Czeko-dżem – Rodzina Michalskich,
• Czosnek niedźwiedzi – Rodzina Michalskich,
• Sosy – ZERiI w Jaworzynie Śląskiej,
• Babka jajeczna –
ZERiI w Jaworzynie Śląskiej.
Każdy z uczestników Jarmarku oprócz
nagród finansowych w
poszczególnych kategoriach otrzymał od
Organizatorów wielkanocny koszyk w podziękowaniu za udział
w konkursie i kultywowanie tradycji ludowych. Podczas imprezy
wręczono także nagrody dla licznej grupy
laureatów
Wielkanocnego Konkursu na
najpiękniejszą pisankę
oraz palmę i gaik. Na
zakończenie Jarmarku
Wielkanocnego Pan
Marek Zawisza podziękował wszystkim
zaangażowanym
w
imprezę i jednocześnie
zaprosił do udziału w
jej kolejnej edycji.
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Z życia gminy
500+ ruszyło bez komplikacji

„Jaworzynianie” – radość jest w nich

1 kwietnia uruchomiony został rządowy
program wsparcia rodzin w wychowaniu
dzieci,
powszechnie
nazywanym „Programem 500+”. W naszej
gminie burmistrz powierzył jego realizację
Ośrodkowi
Pomocy
Społecznej. Na szczęście, w odróżnieniu
od innych przedsięwzięć wdrażanych w
skali ogólnopolskiej, z
uruchomieniem tego
programu nie było problemów. Wytrzymały
systemy informatyczne,
sprawdziła się wielokanałowa możliwość
składania
wniosków
oraz wydłużony termin
na złożenie wniosków z
zachowaniem gwarancji wypłaty świadczeń
za okres od 1 kwietnia br. Także działania
pracowników naszego
Ośrodka, w tym między innymi przyjmowanie wniosków w wydłużonych godzinach
pracy oraz w soboty
pozwoliło uniknąć niepotrzebnych kolejek.
Po pierwszych dwóch
tygodniach
funkcjo-

Zespół
„Jaworzynianie” działający
przy Samorządowym
Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w
Jaworzynie Śląskiej pod
kierownictwem Pana
Hieronima Fabisia, wystąpił we Wrocławiu na
III Dolnośląskim Przeglądzie Artystycznie
Zakręconych Seniorów
„Bo radość jest w nas”.
Seniorzy z Jaworzyny
Śląskiej pokazali, że towarzyszy im nie tylko
radość, ale także mnóstwo energii i dobry

nowania programu w
naszej gminie złożonych zostało ponad 400
wniosków dotyczących
ponad 700 dzieci. Teraz
przed pracownikami
Ośrodka, oprócz dalszego przyjmowania
wniosków, dalsza praca.
Wszystkie wnioski należy rozpatrzyć i wydać
stosowną decyzję. Pomimo, że czas na ich
załatwienie upływa de
facto 1 lipca, szacuje się,
że już na koniec miesiąca kwietnia pierwsze rodziny otrzymają
wsparcie. Jest to zależne od wpływu środków
z budżetu państwa.
Kolejne osoby, będą
uzyskiwać świadczenia
sukcesywnie, oczywiście z wyrównaniem od
dnia 1 kwietnia 2016 r.
Ośrodek
Pomocy Społecznej planuje
przyjmowanie wniosków w wydłużonych
terminach oraz w sobotę w ostatniej dekadzie
czerwca, szczegółowe
informacje w tym zakresie zostaną podane
na stronie internetowej
urzędu.

humor, którym potrafią zarażać innych. 18
kwietnia br. w drugiej
części konkursu wystąpiło również dwoje solistów z naszego

miasta. Byli nimi Pani
Barbara Stankowska
oraz Pan Marian Zawiła a na wrocławskiej
scenie towarzyszyli im
„Jaworzynianie”.

> Jaworzynianie podczas występu we Wrocławiu

Wyróżnienia dla sołtysek
Dwie Panie sołtys
z naszej gminy zostały
nagrodzone
tytułem
„Sołtys Roku 2015”
przyznawanym przez
Wojewodę Dolnośląskiego. W tym roku
Wojewoda docenił pracę naszych Pań sołtys
Danuty Paproty z Nowego Jaworowa i Pani
Franciszki Stempin z
Bolesławic. Na spotkaniu zorganizowanym z
okazji obchodzonego
11 marca święta Wojewoda
Dolnośląski

Pan Paweł Hreniak
podkreślił, że sołectwa
odgrywają dużą rolę w
funkcjonowaniu społeczności samorządowych w naszym kraju
oraz zauważył, że to
właśnie te jednostki
stanowią o sile demokracji lokalnej.
Z pewnością mieszkańcom obu sołectw
sylwetek ich Sołtysek
przedstawiać nie trzeba, ale na pewno warto wspomnieć, że Pani

Dantua Paprota pełni
zaszczytną funkcję sołtysa już 6 kadencję, natomiast Pani Franciszce Stempin mieszkańcy
Bolesławic zaufali już
po raz trzeci. Staraniem obu Pań w ich
sołectwach w minionych latach udało się
wiele zrobić, nie tylko
w zakresie inwestycji,
ale również w obszarze
aktywizacji i integracji
miejscowych społeczności.

Matematyka jest wokół nas
Uczniowie klasy 1c
i 1d ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie
Śląskiej mieli okazję
uczestniczyć w ciekawej lekcji matematyki w ExploraParku w

Wałbrzychu. Podczas
zajęć dzieci mogły się
przekonać, że matematyka jest wokół nas.
Szczególnie interesujące okazały się związki tej dziedziny nauki

> Królowej nauk można uczyć się przez zabawę

z przyrodą. Lekcje w
ExploraPark - to specyficzny rodzaj zajęć
dla zorganizowanych
grup szkolnych. Rozpoczynają się przedstawieniem problemu
przez
nauczyciela,
który objaśnia pojęcia
i przygotowuje grupę do interaktywnego
uczestnictwa w odbiorze treści wystawy. Następnie uczniowie spędzają czas korzystając
z zaproponowanych na
wystawie eksponatów,
a tym samym uczą się
przez zabawę.

> Sołtys Bolesławic Pani Franciszka Stempin z Wojewodą Dolnośląskim
Panem Pawłem Hreniakiem
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Z życia gminy

Egzamin szóstoklasistów po raz ostatni?
Uczniowie naszych
szkół podstawowych
mają już za sobą egzamin podsumowujący
naukę w szkole podstawowej. Jak wynika
z informacji przekazywanych przez Panią
Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej tegoroczny egza-

min po szóstej klasie
szkoły podstawowej był
przeprowadzany po raz
ostatni. Podkreśla się,
że
przeprowadzanie
tego egzaminu nie jest
konieczne, kierunkuje
uczniów do „testowego” zdobywania nauki,
jak również wprowadza niepotrzebny stres.

Jednak przystąpienie
do sprawdzianu jest
warunkiem ukończenia
szkoły podstawowej.
Tegoroczny sprawdzian w ocenie piszących nie wypadł źle, ale
na wyniki muszą oni
jednak trochę poczekać, gdyż egzamin ma
charakter zewnętrzny

> Podczas egzaminu uczniowie byli mocno skupieniu na zadaniach

i sprawdzany jest poza
szkołą.

Łamali pióra na egzaminie gimnazjalnym
Siedemdziesięciu czterech uczniów
z naszego gimnazjum
przystąpiło w tym roku
do egzaminu gimnazjalnego.
Niedawno
rozpoczynali w nim
naukę, ale czas minął
szybko i 18 kwietnia
naszedł dzień weryfikacji zdobytej wiedzy i
umiejętności. Odświęt-

nie ubrani uczniowie
przybyli tego dnia do
szkoły wcześniej i z
niecierpliwością oczekiwali na rozpoczęcie
egzaminów. Na niektórych twarzach widać
było zdenerwowanie,
na innych niepewność.
Tradycyjnie rozmawiano o tym, „co będzie?”.
Egzamin gimna-

zjalny 2016 rozpoczął
się o 9. Najpierw gimnazjaliści rozwiązywali
testy z przedmiotów
humanistycznych – z
historii i WOS-u, a następnie - po przerwie
- z języka polskiego.
W kolejnych dniach
gimnazjaliści
stawili
czoła uważanej za najtrudniejszą - części

Najmłodsi recytują wiersze
W
Samorządowym Ośrodku Kultury
i Bibliotece Publicznej
odbyły się Eliminacje
Gminne XXI Dolnośląskiego
Konkursu
Recytatorskiego „Pegazik”. Konkurs ten ma
swoją wieloletnią tradycję. W tym roku swoje
recytatorskie umiejętności zdecydowało się
zaprezentować siedmiu

uczniów. Recytowali
zarówno wiersze, jak i
fragmenty prozy. Jury
postanowiło wyłonić
trzech laureatów, którzy będą reprezentować
naszą gminę w kolejnych etapach konkursu.
Zostali nimi: Emilia
Kwit, Miłosz Kozycz
oraz Bartosz Bielawski – uczniowie Szkoły
Podstawowej w Jawo-

> Hanna Romaniecka – z mikrofonem za pan brat

matematycznej i przyrodniczej. W trzecim
dniu
weryfikowana
była wiedza z języka
obcego nowożytnego
– większość uczniów
zdecydowała się podejść do egzaminu z
języka angielskiego.
Chociaż po każdej z
części egzaminu, większość uczniów prze-

czuwa na jaki rezultat
mogą liczyć, to jednak
na oficjalne i wiążące
wyniki będą musieli
poczekać dwa miesiące. W drugiej połowie
czerwca uzyskają stosowne dokumenty, które staną się przepustką
do dalszej edukacji w
wybranych szkołach.

Poczytaj mi mamo
rzynie Śląskiej.
Przedszkolaki wzięły natomiast udział w
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim
„Wiosna
Wierszem
Kwitnąca”, który odbył się w Mrowinach.
Występ zakończył się
wielkim
sukcesem.
Hanna
Romaniecka
z grupy Tygryski zajęła pierwsze miejsce,
a Amelia Kulpińska
z grupy Sowy – trzecie miejsce. Pozostali
uczestnicy (Maja Borkowska, Kornel Kociński, Michalina Góra,
Aleksandra Pietrzyk,
Patrycja Drobniecka,
Sebastian Skowroński,
Zosia Stelmach, Szymon Badowski, Zosia Wawrzynkowska,
Aleksander Araszczuk
oraz Bartosz Grzyb)
zostali wyróżnieni.
Wszystkim
serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!

„Poranki
czytelnicze” to akcja zorganizowana w oddziale przedszkolnym w
Pastuchowie.
Przez
kilka tygodni mamy
przedszkolaków czytały dzieciom wybrane
baśnie. Jak twierdzą
znawcy tematu codzienne czytanie dziecku dla przyjemności
jest czynnością, która
zaspokaja
wszystkie
potrzeby emocjonalne
dziecka,
znakomicie
wspiera jego rozwój

psychiczny, intelektualny i społeczny, jest
jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy
tym przynosi dziecku ogromną radość i
pozostawia cudowne
wspomnienia. Dlatego nie dziwi, że dzieci
były bardzo dumne
ze swoich mam, które
chętnie włączyły się w
tę wspaniałą inicjatywę.
Kolejne „poranki czytelnicze” planowane są
w maju.

> Czytanie znakomicie wpływa na rozwój dziecka
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Z życia gminy
„Przez trud do gwiazd”
W
poprzednim
numerze Rozmaitości
pisaliśmy o edukacyjnych sukcesach ucznia
naszego
gimnazjum

Matusza Drąga, które
odniósł w konkursach
„zDolny Ślązak Gimnazjalista” z zakresu
fizyki i geografii. Od

tamtego czasu Matusz
wzbogacił się również
o tytuł laureata w konkursie chemicznym.
W dniu 30 marca
br., w Auli Jana Pawła
II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala Laureatów
Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązak
Gimnazjalista. W roku
szkolnym 2015/2016
w konkursach wzięło
udział około 30 tysięcy
uczniów. Tytuł laureata
zdobyło 174 gimnazjalistów.
W
uroczystości
wzięli udział między
innymi Kurator Oświaty Roman Kowalczyk,

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski i radni sejmiku
województwa. W trakcie uroczystości wręczone zostały pamiątkowe medale, dyplomy
oraz nagrody. Mateusz
na Galę został zaproszony wraz z rodzicami i dyrektorem szkoły
Krzysztofem Sołtysem.
Mateusz, jako jedyny uczeń z naszego powiatu został laureatem
trzech
konkursów:
fizycznego, geograficznego i chemicznego.
Jego sukces jest największym w historii
jaworzyńskiej oświaty
i powodem do dumy

> Mateusz Drąg przyjmuje gratulacje od Wicemarszałka Województwa Pana
Tadeusza Samborskiego

Dni Jaworzyny Śląskiej
już wkrótce
W tym roku Dni Jaworzyny Śląskiej
odbędą się 11 i 12 czerwca
na terenie Stadionu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej.
Podczas tegorocznego święta
będzie można m.in. zabawić się
przy muzyce disco polo.
Wystąpią Arek Kopaczewski,
Model MT & Modelinka oraz zespół
Masters znany m.in. z takich
utworów jak „Żono moja” czy
„Serce do koperty”.
Zaplanowana jest także zabawa taneczna w towarzystwie DJ-a. Nie lada
gratką dla kibiców piłki nożnej będzie
możliwość obejrzenia na dużym
telebimie meczu „Polska – Irlandia
Północna” rozgrywanego w ramach
Euro 2016. Jedną z głównych atrakcji
Dni Jaworzyny Śląskiej będzie również
koncert polskiej piosenkarki
Joanny Klepko znanej jako Cleo.
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 50 (2016 r.)

dla całej społeczności
lokalnej.
Oprócz „laurów” za
swoje sukcesy Matusz
uzyskał zwolnienie z
części
przyrodniczej
egzaminu gimnazjalnego.
Za sukcesy w nauce
Burmistrz Jaworzyny
Śl. Grzegorz Grzegorzewicz przyznał Mateuszowi stypendium
naukowe. Gratulujemy
laureatowi, rodzicom i
nauczycielom (Z. Pietrzak - fizyka, L.Luba
- geografia, J. Uniejewska – chemia), którzy
przygotowali naszego
ucznia do udziału w
konkursach.
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Komitet Sterujący Aglomeracji Wałbrzyskiej obradował w Jaworzynie Śląskiej
Zapewne po raz
pierwszy w Jaworzynie Śląskiej gościło w
jednym dniu aż tylu
wójtów, burmistrzów
czy prezydentów miast.
26 kwietnia do Jaworzyny Śląskiej przybyli
włodarze 23 gmin tworzących Aglomerację
Wałbrzyską, którzy pozytywnie odpowiedzieli
na zaproszenie Burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza. Powodem
spotkania było posiedzenie Komitetu Sterującego Aglomeracji,
odbywającego się tym
razem w Jaworzynie
Śląskiej. Kwietniowe
posiedzenie otworzył
Pan Roman Szełemej
Prezydent Wałbrzycha
i jednocześnie Przewodniczący Aglome-

racji Wałbrzyskiej oraz
nasz Burmistrz, którzy
przywitali przybyłych.
W krótkim wpro-

spraw
Aglomeracji.
Jej prace wkraczają w
decydujący etap. Zakończyły się bowiem

produktów i usług małych i średnich przedsiębiorstw. W najbliższych tygodniach

> Podczas posiedzenia wszyscy byli skupieni na omawianych tematach

wadzeniu Burmistrz
przedstawił historię i
specyfikę naszej gminy.
Następnie przyszedł
czas na szczegółowe
omawianie bieżących

pierwsze nabory wniosków na konkursy rozpisane przez Instytucję
Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej
(IPAW) dot. rozwoju

ogłoszone zostaną postępowania konkursowe dające wsparcie finansowe dla kolejnych
projektów. W związku
z tym członkowie Ko-

Ruszyła maszyna po szynach

Dzień Zdrowego Ząbka

Sezon na turystkę
kolejową rozpoczęty.
Przejazdy na trasie z
Jaworzyny Śląskiej do
Dzierżoniowa zainaugurował kurs, który odbył się 18 kwietnia br.
Przejazd zabytkowego
pociągu z lokomotywą parową TKt48-18
z 1951 r. wiódł przez
stacje Świdnica Miasto oraz Krzyżowa.
Przyjemność odbycia
podróży tą malowniczą trasą przypadła w

Nasze przedszkole
stara się o uzyskanie
certyfikatu Przedszkola
Promującego Zdrowie.
Dlatego
podejmuje
wiele działań i inicjatyw promujących prozdrowotne zachowania
wśród przedszkolaków.
Jednym z takich wydarzeń był „Dzień zdrowego Ząbka” zorganizowany przez Panią
A. Besser. W trakcie
tego dnia przedszko-

udziale samorządowcom oraz przedszkolakom.
Regularne
kursy
zabytkowymi
składami rozpoczną się 1
maja i będzie można z
nich skorzystać w każdy weekend aż do 25
września. Więcej informacji na temat przejazdów oraz rozkład jazdy
dostępne są na stronie
internetowej Muzeum
- www.muzeumtechniki.pl

> Z archiwum Urzędu Gminy Świdnica/foto Janusz Waligóra

laki wzięli udział w
licznych konkursach o
tematyce zdrowotnej
oraz pokazie prawidło-

mitetu zapoznali się z
propozycją kryteriów
oceny zgodności projektów ze strategią ZIT
AW, dla takich działań
jak:
• Przygotowanie terenów inwestycyjnych
w celu nadania im
nowych funkcji gospodarczych,
• Wsparcie infrastruktury przeznaczonej
dla przedsiębiorców,
• Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności
publicznej oraz mieszkalnych wielorodzinnych,
• Wdrażanie strategii
niskoemisyjnej oraz
rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

wego mycia zębów, co
jak się okazuje dla naszych zębów ma duże
znaczenie.

> Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda

Cleo w Muzeum
Jaworzyńskie Muzeum przyciąga swoją
scenerią nie tylko miłośników kolejnictwa,
ale również artystów.
Ostatnio kolejowe zabytki posłużyły przy
realizacji klipu przygotowywanego przez
Joannę Klepko znanej
jako Cleo. W pracy
nad teledyskiem wzięło
udział ponad 50 osób,
aktorów,
kostiumografów, obsługi tech-

nicznej i
ekipy produkcyjnej.
Pre m i e r a
teledysku
„ Wo l ę
być” będzie miała
w miejsce
w maju.
Natomiast
w czerwcu > Nowy teledysk Cleo powstawał w scenerii jaworzyńśkich parowozów
mieszkańcy naszej gminy będą kę na żywo podczas
mogli zobaczyć artyst- Dni Jaworzyny.
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Z życia gminy
Przywitaliśmy wiosnę
„Marzanno, Marzanno ty zimowa
panno, wszyscy cię
żegnamy, bo wiosnę
witamy!”. Tymi słowami 21 marca dzieci ze
szkolnej zerówki pożegnały zimę i przywitały
długo oczekiwaną wiosnę. Przygotowania do
tego wydarzenia trwały cały tydzień, kiedy
to maluchy z wielkim
zaangażowaniem przygotowywały swoją marzannę. Ich wysiłek się
opłacił, ponieważ cała
grupa zdobyła nagrodę
w konkursie organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury. Jednak nawet to
nie uratowało zimowej
kukły, ponieważ aby
mieć pewność, że zima
odejdzie dzieci bezpowrotnie ją zniszczyły.
•
•
•
•
•
•
•

Tradycję
palenia
Marzanny
podtrzymały również przedszkolaki. Dzieci i ich
rodzice najpierw na
specjalnie zorganizowanych
warsztatach
przygotowywały barwne kukły symbolizujące odchodzącą zimę.
Efekty ich pomysłowości i artystycznego
zmysłu robiły wrażenie
i aż szkoda było skazywać przygotowane
Marzanny na ich coroczny los. Tradycji
musiało jednak stać
się zadość i Marzanny
„odeszły” wraz z zimą,
którą symbolizowały.
Wiosnę przywitał
również Klub Młodzieżowy, który wspólnie z
uczestnikami konkursu
na najpiękniejszą Marzannę organizowanym

> W trakcie zabawy dużym zainteresowaniem cieszyła się nauka chodzenia na szczudłach

przez SOKiBP, zadbał
o ciepłą, wiosenną atmosferę.
Młodzież
przygotowała blok zabaw i konkursów, którymi
zainteresowała
uczestników festynu.
Zorganizowano szereg
konkurencji, w których

„Kaczki” rywalizowały
z „Kurami” – odbył się
m.in. konkurs kwakania i gdakania, wyścig
na szczudłach i przeciąganie liny, nie mogło
zabraknąć też kaczego
tańca, a na wszystkich
czekał ciepły poczę-

stunek w postaci pieczonych kiełbasek. Po
zabawach
przyszedł
czas na rozstrzygnięcie
konkursu „Marzanna
2016”. W tym roku do
udziału w konkursie
przystąpili:

Klasa I c – SP Jaworzyna Śl., opiekun: Jana Kocińska
Klasa II b – SP Jaworzyna Śl., opiekun: Maria Rybka
Dzieci z oddziału „O” – SP w Jaworzynie Śląskiej, opiekun: Joanna Kozłowska
Klasa VI b – SP Jaworzyna Śl., opiekun: Ewa Miszkuro-Kulaszewska
Sandra Sowa i Oskar Sowa
Rodzina Państwa Górów
Kacper Kluska

Każdy z uczestników konkursu został
nagrodzony pamiątkowym
dyplomem
oraz dużą paczką ze
słodkimi upominkami.
Dziękujemy wszystkim
za udział w konkursie i
zapraszamy na wspólne
witanie wiosny w przyszłym roku.
Niecodzienny po-

mysł na świętowanie pierwszego dnia
wiosny pojawił się
w Szkole Podstawowej w Pastuchowie.
Z tej okazji samorząd uczniowski przygotował konkurs wiosenny.
Społeczność
szkoły spotkała się na
sali gimnastycznej a
każda klasa wylosowała

> Tradycję przygotowywania i palenia Marzanny podtrzymały przedszkolaki

zadanie do wykonania.
Polegało ono na wykonaniu dowolną techniką kwiatu wiosennego.
Wszyscy
uczniowie
bardzo się napracowali,
za co zostali nagrodzeni słodkim upominkiem. Wykonane prace
ozdobiły szkolne korytarze.

> Przygotowanie Marzanny wymagało dużego zaangażowania i staranności
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Z życia gminy

Paschalne Dni w Szkole
Podstawowej w Starym Jaworowie
Uczniowie
piątej klasy przygotowali
przedstawienie poświęcone najważniejszym
dniom dla chrześcijan.
Nad całością czuwała
Pani Maria Chmurzyńska.
„Paschalne
Dni” bo tak zatytułowany był zaprezento-

wany występ, pokazał
uczniom przebieg i
znaczenie tamtych dni.
Uczniowie starannie
przygotowali się do występu, organizując m.in.
stroje i wystrój sceny,
nawiązujące do wydarzeń sprzed dwóch
tysięcy lat. Piękne i

W trosce o bezpieczeństwo
Dużym zainteresowaniem
uczniów
naszych szkół cieszy
się organizowany corocznie Ogólnopolski
Konkurs
Plastyczny
poświęcony
tematyce bezpieczeństwa. W
tym roku odbywał się
on pod hasłem „W
trosce o nasze bezpieczeństwo”. Dzieci
i młodzież, które biorą udział w konkursie

przygotowują
prace
plastyczne w swoich
kategoriach
wiekowych. Wybór najładniejszych i najciekawszych prac, stanowi dla
jury trudne zadanie, z
uwagi na ich wysoki i
wyrównany poziom artystyczny.
W tym roku laureatami na szczeblu
gminnym zostali:

Żywa lekcja historii
7 kwietnia jaworzyńską podstawówkę
odwiedziło
zaprzyjaźnione Bractwo Rycerskie KERIN, które
przygotowało występ
dotyczący początków
polskiej państwowości. Powrót do czasów
Mieszka I, wpisał się
w obchodzoną w tych
dniach 1050 rocznicę
Chrztu Polski. Członkowie Bractwa w bardzo atrakcyjny sposób

opowiedzieli o dawnych dziejach z historii
Polski, ilustrując swoją gawędę scenkami.
Wiele radości przyniosło uczniom wcielanie
się w role rycerzy, samego księcia czy księżniczki.
Ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się walki rycerskie. Uczniowie przeżyli wspaniałą, żywą i
niezwykle interesującą
lekcję historii.

wymowne teksty
przeplatane były
pieśniami wielkanocnymi przygotowanymi przez
zespół muzyczny
Humoreska pod
kierunkiem
p.
Anny Hendżak.
> „Paschalne Dni” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie

W kategorii uczniów klas 1-3 szkół podstawowych:
I miejsce – Amelia Mackiewicz Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie
II miejsce – Laura Tomaszewska Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
III miejsce – Julia Plizga Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej
Wyróżnienie – Weronika Żukowska Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
Wyróżnienia Burmistrza:
Wiktoria Brózda – Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie
Filip Mattheis – Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
Oskar Sowa – Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej.
W kategorii uczniów klas 4-6 szkół podstawowych:
I miejsce – Emilia Kwit Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej
II miejsce – Sandra Sowa Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej
III miejsce – Jakub Pietrzak Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej
Wyróżnienie – Angelika Dankowska Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
Wyróżnienia Burmistrza:
Miłosz Kozycz – Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej
wyróżnienie – Alicja Pawłowska – Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
wyróżnienie – Patrycja Ślęk – Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie.
W kategorii uczniów gimnazjum:
I miejsce – Justyna Majborska Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej
II miejsce – Kornel Partyka Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej
III miejsce – Michał Karpiński Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej
Wszyscy uczniowie dostali nagrody a prace laureatów zostały zgłoszone do kolejnego
etapu konkursu – na etapie powiatowym. Tam szczęście uśmiechnęło się do Michała
Karpińskiego w kategorii uczniów gimnazjów zajął pierwsze miejsce w powiecie.
Dzieci w wieku 5-6 lat brały natomiast udział w konkursie plastycznym
zatytułowanym ,,112 ratuje życie”.
W tej grupie wiekowej doceniono następujących autorów prac:
I miejsce – Michał Mirowicz – Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
II miejsce – Julia Dynowska – Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
III miejsce – Martyna Paluch – Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej
Wyróżnienia: – Michalina Pawka – Przedszkole w Jaworzynie Śląskiej,
Ksawery Kaczmarek – Szkoła podstawowa w Jaworzynie Śląskiej.

Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie gratulujemy!

> Walki rycerskie nie obyły się bez ofiar

> Uczestnicy konkursu ze Szkoły Podstawowej w Pastuchowie
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Informacje
Gospodarka ściekowa w gminie
Zagadnienia dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków
reguluje zarówno prawo krajowe, jak i wspólnotowe w licznych
dokumentach. Wynika z nich szereg obowiązków nakładanych
zarówno na zorganizowane podmioty publiczne i prywatne, ale
również na osoby prywatne. Zadaniem jednostek samorządu
terytorialnego jest m.in. budowanie rozbudowanie lub modernizowanie oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach.
W obrębie gmin Jaworzyna Śląska i Żarów istniejąca sieć nie
obejmuje swym zasięgiem całego terytorium i wszystkich miejscowości przez co funkcjonują szamba. Niestety utrzymanie szamb
oraz regularny wywóz ścieków budzi spore zastrzeżenia. Szamba
często są nieszczelne w wyniku czego nieoczyszczone ścieki trafiają
do wód powierzchniowych lub do ziemi. W rezultacie może to
doprowadzić do skażenia bakteriologicznego i fizykochemicznego
wód podziemnych. Sprawa ta jest problemem ogromnej wagi, choć
mało widocznym, gdyż jego skutki znajdują się pod ziemią stanowiąc nasz spadek dla przyszłych pokoleń.
Kanalizacja sołectw
Wioski Piotrowice oraz Pastuchów, z uwagi na to, że są położone
najbliżej kolektora odprowadzającego ścieki do oczyszczalni w
Żarowie, zostały wyznaczone w pierwszej kolejności do budowy
kanalizacji. Realizacją całości przedsięwzięcia przy współudziale
Gminy Jaworzyna Śląska, zajmuje się Zakład Usług Komunalnych
w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o. o. Zadanie będzie realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. W przygotowaniu jest wniosek do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu uzyskania dotacji w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej to: 4,95
km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice Świdnickie
oraz 7,42 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pastuchów. Do
planowanej kanalizacji podłączonych zostanie: 692 mieszkańców
miejscowości Piotrowice Świdnickie, a także 1072 mieszkańców
Pastuchowa. W pierwszej kolejności, po uzyskaniu środków unijnych, budowa kanalizacji realizowana będzie we wsi Piotrowice.
Główne prace planuje się przeprowadzić w roku 2017., natomiast
rozpoczęcie budowy kanalizacji we wsi Pastuchów planowane jest
w roku 2019. Całkowity koszt realizacji tych zadań, na podstawie
kosztorysów inwestorskich, wynosi ponad 15 mln zł. (Piotrowice 6
470 800 zł., Pastuchów 8 598 280 zł.), przy możliwości uzyskania
dotacji na poziomie 65%.
Obowiązki właścicieli szamb
Obowiązkiem gminy jest prowadzenie ewidencji zbiorników
bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, a także organizowanie opróżniania
zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów. Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę na odbiór nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia
opłat za wywóz tych nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane
rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Na
terenie gminy podmiotami uprawnionymi do odbioru nieczystości
płynnych są:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe
„COM- D” sp. z o.o., ul Poniatowskiego 25, Jawor,
2. WC Serwis Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze,
3. Usługi Komunalne Jarosław Kępa, Witków 2, 58 – 140 Jaworzyna Śląska,
4. Usługi Asenizacyjne Łukasz Treska, Żarów ul. Bolesława
Krzywoustego 14,
5. Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 75,
6. Transport Samochodowy Romuald Chromy, Burkatów 11, 58

– 114 Lubachów,
7. Usługi Transportowo -Towarowe Krzysztof Malina, ul. Wyzwolenia 34, Pastuchów,
8. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przełom w Pastuchowie,
ul. Wyzwolenia 48,
9. Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o. o.,
ul Świdnicka 9.
Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować
konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o
dokonaniu wywozów zastępczych.
Dlatego też, apelujemy do mieszkańców gminy, którzy jeszcze
nie zgłosili faktu posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
o zgłoszenie tego faktu na piśmie i dostarczenie do tutejszego
Urzędu Miejskiego, ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej.

Czas porządków
W związku z okresem wiosennym, czasem wzmożonych
porządków w gospodarstwach
domowych przypominamy o
możliwości oddawania odpadów wielkogabarytowych, takich jak: meble, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
baterie i akumulatory, opakowania po farbach, zużyte
opony, części samochodowe,
odpady zielone do Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiór-

ki Odpadów Komunalnych
(GPSZOK)
znajdującego
się na terenie ZUK Sp. z o.o.
(dawny ZGKiM), który jest
czynny w każdą środę od
12.00 do 20.00. oraz w każdą
sobotę od 8.00 do 16.00.
Ponadto informujemy, że
najbliższe zbiórki odpadów
wielkogabarytowych w formie
tzw. „wystawki” odbędą się w
następujących terminach:

Teren miejski:
rejon czwartkowy – 01.06.2016 r.,
rejon poniedziałkowy – 08.06.2016 r.
Teren wiejski:
rejon I – 15.06.2016 r.,
rejon II – 22.06.2016 r.

Uwaga!
przejście wzbronione
Przypominamy mieszkańcom, że przechodzenie
przez tory jest zabronione.
Niestety, przemieszczając się z jednej strony miasta na drugą, często zdarzało nam się
skracać sobie drogę, przechodząc
przez przecinające miasto tory kolejowe.
Jest to zakazane, a łamanie tego zakazu może się
skończyć nie tylko mandatem wystawionym
przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei,
ale również może mieć znacznie bardziej poważne
konsekwencje dla naszego zdrowia
lub nawet życia.
W związku z tym apelujemy do naszych
mieszkańców – dołóżmy trzy minuty spaceru
i nie ryzykujmy.
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Ogłoszenia
Lekarze specjaliści –
wypełnij ankietę

Samorządowa Przychodnia Zdrowia
w Jaworzynie Śląskiej chcąc umożliwić
mieszkańcom Gminy Jaworzyna Śląska
dostęp do lekarzy specjalistów, którzy
za odpłatnością świadczyliby swoje usługi
zwraca się z prośbą o wypełnienie
anonimowej ankiety.
Ankiety dostępne będą w Samorządowej
Przychodni Zdrowia, Urzędzie Miejskim,
Ośrodku Pomocy Społecznej,
Samorządowym Ośrodku Kultury
i Bibliotece Publicznej.
Wypełnione ankiety, w tym również te „wycięte” z bieżącego numeru gazety, można
złożyć w w/w placówkach.

Punkt konsultacyjny ZUS w Jaworzynie Śląskiej
Pracownicy Inspektoratu ZUS w Świdnicy w dniach:
19 maja oraz 16 czerwca w godzinach od 11.00-14.00,
będą dyżurować w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej.
Mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- zasad ustalania wysokości emerytur i rent,
- zasad ponownego przeliczania emerytur lub rent,
- ustalania wysokości kapitału początkowego,
- zasad i terminów składania wniosków o dalszą wypłatę reny
inwalidzkiej i renty rodzinnej.
Dodatkowo będzie możliwość pobrania i złożenia wniosków
o wydanie zaświadczenia o wysokości emerytury lub renty.

ANKIETA ANONIMOWA
Uważam, że najbardziej potrzebnym
lekarzem specjalistą w Samorządowej
Przychodni Zdrowia w Jaworzynie
Śląskiej byłby:
(Proszę zaznaczyć znakiem X najwyżej trzech
specjalistów):

[ ] ANGIOLOG (specjalista
chorób żył, tętnic i naczyń
limfatycznych)
[ ] DIABETOLOG
[ ] ENDOKRYNOLOG
[ ] GERIATRA (specjalista
chorób wieku podeszłego)
[ ] KARDIOLOG
[ ] NEUROLOG
[ ] OKULISTA
[ ] ORTOPEDA
[ ] REUMATOLOG
[ ] UROLOG
INNY ………………………..............
................................................
................................................

ZUK informuje
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła instalowanie wodomierzy z nakładką elektroniczną umożliwiającą ich
odczyt spoza budynku oraz monitorowanie ingerencji w działanie
wodomierza mającą na celu zaniżenie odczytu rzeczywistego zużycia wody. W związku z tym ZUK Sp. z o.o. zachęca wspólnoty mieszkaniowe do wymiany wodomierzy na nowe.
Równocześnie rozpoczęła się wymiana umów na dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków. Po podpisaniu nowych umów ze zaktualizowanymi i rozszerzonymi danymi o klientach, będą oni mieli możliwość, otrzymywania faktur drogą elektroniczną, będą informowani
również o terminie zapłaty faktur, a także o przewidywanych o przerwach w dostawie wody. W niedługiej przyszłości będą mieli możliwość korzystania z elektronicznego biura obsługi klienta (eBOK).
W pierwszej kolejności umowy wymieniane są tam, gdzie wymieniane będą wodomierze, niemniej każdy chętny rozszerzeniem usług
może w siedzibie Spółki w godzinach od 7.00 do 15.00 pobrać wniosek o aktualizację danych i podpisanie nowej umowy. Już niedługo
wniosek taki będzie znajdował się na naszej nowej stronie internetowej (www.zukjaworzyna.pl). W/w sprawami w imieniu Spółki będzie zajmował się Pan Krzysztof Kawalec (tel. 74 85 60 491, e-mail:
umowy@zukjaworzyna.pl).
Spółka w ostatnim czasie zakupiła nowoczesny i wysokowydajny sprzęt, aby móc świadczyć różnorodne usługi dla mieszkańców
naszej Gminy, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw oraz instytucji. ZUK Sp. z o.o. oferuje m.in. następujące prace i usługi w
atrakcyjnych cenach:
- wszelkiego rodzaju prace ziemne nowoczesną i wydajną koparko–
ładowarką,
- usługi budowlano – remontowe oraz instalacyjne wewnątrz i na
zewnątrz budynków,
- opróżnianie szamb i wywóz nieczystości,
- wszelkiego rodzaju prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz
budynków,
- pielęgnacja terenów zielonych.
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Trwają prace nad programem rewitalizacji
W poniedziałek 21 marca 2016 roku w ramach prac nad
gminnym programem rewitalizacji odbyły się pierwsze warsztaty powołanego przez burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza
zespołu ds. rewitalizacji.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele urzędu miejskiego, jednostek organizacyjnych gminy, instytucji rynku pracy,
organizacji skupiających przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.
Podczas warsztatów przedstawione zostały nie tylko założenia samego procesu rewitalizacji, ale także ustalono problemy
występujące na obszarze rewitalizowanym.
W strefie społecznej (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość,
edukacja, uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym) badano 13 wskaźników, takich jak np.: liczba osób długotrwale
bezrobotnych, liczba osób korzystających z pomocy społecznej,
liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów niepromowanych do kolejnej klasy, liczba czynnych czytelników bibliotek
publicznych.
W strefie gospodarczej (niski stopień przedsiębiorczości,
słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw) badano 6 wskaźników, takich jak np.: liczba podmiotów wpisanych do rejestru
REGON, liczba nowych podmiotów gospodarczych, liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zawieszenie działalności,
liczba podmiotów gospodarczych , które zgłosiły zakończenie
działalności gospodarczej.
W strefie środowiskowej (przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla
życia, zdrowia, ludzi bądź środowiska) badano 4 wskaźniki t.j.:
budynki niepodłączone do sieci kanalizacyjnej, liczba mieszkań
w zasobie komunalnym ogrzewanych z innych źródeł niż sieć
ciepłownicza lub sieć gazowa, liczba obiektów budowlanych pokrytych/izolowanych azbestem , występowanie przedsiębiorstw
wytwarzających odpady niebezpieczne.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej ( niewystarczające
wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie
rozwiązań urbanistycznych do zmieniającej się funkcji obszaru,
niski poziom obsługi komunikacyjnej, deficyt lub niska jakość
terenów publicznych) badano 6 wskaźników, jak np.: dostęp do
sieci kanalizacyjnej, liczba czynnych punktów świetlnych, długość chodników, liczba ogólnodostępnych obiektów sportowych.

W sferze technicznej (degradacja stanu technicznego.
obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym,
brak rozwiązań umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska) badano 2 wskaźniki: liczba budynków
komunalnych oddanych do użytku przed 1990 r., liczba lokali
mieszkalnych (komunalnych) oddanych do użytku przed 1990 r.
Warsztaty przeprowadził p. Ireneusz Ratuszniak Kierownik
zespołu przygotowującego gminny program rewitalizacji.
Prace nad tym ważnym, strategicznym dokumentem sprawnie idą naprzód, a zebrane do tej pory dane pozwoliły na zaprezentowanie pierwszych wniosków oraz porównanie obszarów miasta dotkniętych największą koncentracją problemów
społecznych.
Po wprowadzeniu w problematykę warsztatów i zaprezentowaniu pierwszych wniosków z przeprowadzonej diagnozy,
uczestnicy przeszli do pracy w grupach. Zadania koncepcyjne
skupiły się na obszarach miasta wyznaczonych do rewitalizacji,
który obejmuje ulice: 1 Maja, Ceglaną, Ekerta, Jana Pawła II,
Kościuszki, Mickiewicza, Ogrodową, Piaskową, Polna, Powstańców Śląskich, Słoneczną, Słowackiego, Spacerowa, Studzienną,
Świdnicka, Towarową, Westerplatte, Węglowa, Wolności i Żwirową.
Kolejnym zadaniem wyznaczonym przez prowadzącego
warsztaty było określenie problemów w wymiarach: gospodarczym, społecznym, ekologicznym oraz infrastrukturalnym.
Każda z 3 grup po ożywionych dyskusjach i wymianie poglądów przedstawiła maksymalnie 30 problemów i spostrzeżeń.
Wszystkie wnioski stanowią punkt wyjścia dla dalszych prac,
których zasadniczym celem jest usunięcie przyczyn degradacji
wyznaczonego obszaru.
Drugie spotkanie zespołu ds. rewitalizacji odbyło się 21
kwietnia br., tym razem poświęcone zostało ustaleniu celów i
kierunków działań, jakie przynieść ma program rewitalizacji.
Do realizacji każdego z 3 wyznaczonych celów prowadzić
mają kierunki działania, które zrealizowane zostaną poprzez zadania w ramach programu.
Członkowie zespołu także szczegółowo zapoznali się ze
zgłoszonymi projektami, oceniając każde z nich, ze szczególnym
uwzględnieniem czy spełniają one sztywne kryteria wyznaczone
dla programów rewitalizacyjnych, albowiem tylko takie projekty
będą miały szansę na uzyskanie wsparcia finansowego.
Na dzień 21.04.2016 r. zgłoszonych zostało 49 projektów
przez mieszkańców, urząd miejski, jednostki organizacyjne gminy, instytucje rynku pracy, organizacje skupiające przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe.
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70 lat minęło
W piątek, 22 kwietnia 2016 roku Miejski
Klub Sportowy B&W
„Karolina” obchodził
70-tą rocznicę swojego
powstania.
Dokładnie siedemdziesiąt lat temu, 22
kwietnia 1946 roku powstał Zakładowy Klub
Sportowy „Budowlani”
przy Państwowej Fabryce Porcelany. Inicja-

torami jego powstania
byli Feliks Żelasko,
Marian Dobler i Aleksander Dyżewski.
ZKS ,,Budowlani”
w swojej bogatej historii trzykrotnie zmieniał
swoją nazwę: w 1951
r. na Klub Sportowy
,,Unia”, w 1967 r. na
Klub Sportowy „Karolina” i w końcu w 1996
r. Miejski Klub Sporto-

wy „Karolina”. W 2015
r. w nazwie pojawił się
również nowy sponsor
Klubu firma B&W
Sp. z o.o. i od tej pory
oficjalna nazwa brzmi
Miejski Klub Sportowy
B&W „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej.
Klub przygotował
na ten wyjątkowy rok
wiele imprez, które
uświetnią obchody 70.

Kolarze wystartowali
Międzynarodowe
kryterium uliczne w
Dzierżoniowie i wyścig
ze startu wspólnego
w Sobótce na otwarcie kolarskiego sezonu
szosowego w Polsce.
2
kwietnia
w
Dzierżoniowie kolarze
z Czech, Litwy, Niemiec i Polski ścigali
się w wyścigu szosowym,
rozgrywanym
jako eliminacja do
Mistrzostw Polski w
kryterium
ulicznym.
Pierwsze wystartowały dzieci 11-12 lat, na
jedną 1,5 km rundę.
Zawodnik MKS „Karolina” Hubert Budny
był dziewiąty w kategorii chłopców, a Judyta Tonder piętnasta
wśród
dziewczynek.
W licznej międzynarodowej
obsadzie
w kategorii juniorek

młodszych, Paulina Pastuszek ukończyła wyścig w pierwszej grupie
na dwudziestym trzecim miejscu. Mimo to
stwierdziła po wyścigu,
że nie był to jej dzień
do jazdy.
W niedzielę 3
kwietnia w Sobótce odbył się wyścig klasyczny
ze startu wspólnego
pod nazwą Ślężański
Mnich. Zanotowano
rekordową liczbę startujących zawodników
we wszystkich kategoriach wiekowych, tj. 2
tysiące osób. W wyścigu juniorek młodszych
w osiemdziesięciosześcioosobowej
stawce
zawodniczek, na ciężkiej wymagającej 18
km trasie, bardzo dobrze pojechała Paulina
Pastuszek. Po aktywnej jeździe w czołówce

rocznicy
powstania
Klubu. Odbędzie się
spotkanie jubileuszowe
dla działaczy, trenerów,
zawodników, którzy na
przestrzeni lat wspierali działalność Klubu. Oficjalne obchody
rocznicowe odbędą się
natomiast w pierwszy weekend września,
a szczegóły pojawią
się na zaproszeniach

i stronie internetowej
Klubu.
W jubileuszowym
roku istnienia odbędzie się również wiele
imprez towarzyszących
obchodom. Będą turnieje piłkarskie, wyścigi
kolarskie i inne imprezy sportowe.

Trzy medale młodych judoków
wyścigu, przyjechała
na szesnastym miejscu,
a jej siostra na pięćdziesiątym pierwszym.
Ich rówieśnicy Marcin
Zarębski, Jakub Żuraw,
Igor Beker ukończyli
54-kilometrowy wyścig
w środku grupy, z niewielką stratą do zwycięzców, przy prawie
dwustu
startujących
zawodnikach. Marta
Kołodziejska w kategorii młodziczek nie
ukończyła wyścigu z
powodu kraksy i defektu roweru.
Miłym akcentem
niedzielnego wyścigu,
było odsłonięcie pamiątkowej tablicy w
Alei Gwiazd Kolarstwa
Polskiego, olimpijczyka
Tadeusza Mytnika wychowanka jaworzyńskiego Klubu.

W III Mistrzostwach
Przyszłej
Gwiazdy Judo o Puchar
Burmistrza
Gminy Trzebnica, które odbyły się w dniu
16.04.2016 r. w Trzebnicy,
wystartowało
około 320 zawodników
z 25 klubów Dolnego
Śląska i Wielkopolski.
MKS „KAROLINA”
Jaworzyna Śląska reprezentowało
pięciu
zawodników
sekcji
judo, którzy wystartowali w różnych kategoriach wiekowych i
wagowych.
W grupie dzieci
młodszych
w rocznikach 2008-2009 w
swojej kategorii wagowej IV – miejsce

zajęła Aleksandra Jaroszewska. Był to pierwszy start Oli na tak
dużych zawodach judo.
W kategorii dzieci w
roczniku 2006-2007
bardzo dobrze zaprezentowała się Hanna
Sułek, która wygrała
swoją kategorie wagową i zdobyła I miejsce.
Jakub Zalas i Gracjan Jaroszewski startując w jednej kategorii wagowej stanęli na
najniższym
stopniu
podium
zdobywając
III – miejsca, tuż za
podium w swojej kategorii wagowej na IV
miejscu uplasował się
natomiast Bartosz Kasperek.

Jakub Zalas i Gracjan Jaroszewski wspólnie stanęli na podium

Wydawca:

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

> Kolarze MKS-u zainaugurowali sezon
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