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Witajcie wakacje!

Po wciąż niełatwych, okresowo zdalnych, 10 miesiącach nauki nie tylko nadszedł czas na upragnione wakacje, ale też
nagrodzenie tych, którzy w roku szkolnym 2021/2022 osiągnęli najlepsze wyniki. 124 osoby otrzymały świadectwa
z czerwonym paskiem. Absolwenci klas ósmych, którzy osiągnęli średnią powyżej 5,0, otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł.
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Witajcie wakacje!
Po wciąż niełatwych,
okresowo zdalnych,
10 miesiącach nauki nie
tylko nadszedł czas na
upragnione wakacje, ale
też nagrodzenie tych,
którzy w roku szkolnym
2021/2022 osiągnęli najlepsze wyniki. 124 osoby
otrzymały świadectwa
z czerwonym paskiem.
Absolwenci klas ósmych,
którzy osiągnęli średnią
powyżej 5,0, otrzymają
jednorazowe stypendium
w wysokości 1000 zł.

W szkole w Jaworzynie Śląskiej stypendystami prymus zostali Krzysztof Nowak, Anna Maria Michalska, Hanna Pałeczka, Wiktoria Nalichnowska, Klaudia
Naskręt, Zofia Rzeszut (na zdj. od lewej). Nagrody wręczył burmistrz Grzegorz
Grzegorzewicz.

dobrze wam doradzą i bądźcie
sobą. Do zobaczenia na ulicach
naszej gminy - dodawała Małgorzata Plencler, wychowawczyni klasy VIII.
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz wręczył stypendia prymus, czyli nagrodę finansową
w wysokości 1 000 zł, trójce
najlepszych uczniów – Sarze
Bawoł, Wiktorii Beker i Piotrowi Malec. Sara otrzymała także ufundowany przez
gminę Jaworzyna Śląska
smartwatch oraz stypendium
w wysokości 500 zł ufundowane przez przewodniczącego rady miejskiej Artura Nazimka i Ewę Nazimek.

Absolwenci klas ósmych
szkoły w Starym Jaworowie rok szkolny zakończyli
w czwartek, 23 czerwca. – Życie składa się z dobrych chwil,
sukcesów, ale i porażek. Staraliśmy się być z wami na każdym
z tych etapów, przygotować do
radzenia sobie w każdej sytuacji.
Myślę, że to się udało – mówił
dyrektor szkoły Maciej Plencler. – Muszę wam powiedzieć, że
jesteście wyjątkowi pod każdym
względem. Pozostańcie tacy, nie
zmieniajcie się i wszystko będzie
dobrze. Spotykajcie na swoich
drogach same dobre osoby, które

Ósmoklasiści ze szkół
w Pastuchowie i Jaworzynie
Śląskiej świadectwa odebrali
w piątek, 24 czerwca. – Idźcie w świat, zapisujcie kolejne
lata niezwykłymi przygodami, osiągajcie upragnione cele
i spełniajcie marzenia. Bądźcie
sobą – mówiła dyrektor szkoły
w Pastuchowie Małgorzata
Adamowicz. Stypendia prymus otrzymali Maria Feszter
i Laura Tomaszewska. – Gratuluję sukcesów, wspaniałych
wyników i życzę wam, abyście
dalej z taką pasją sięgali po
kolejne laury. Udanych waka-

Maria Feszter uzyskała najwyższą średnią wśród uczniów klas ósmych szkoły
w Pastuchowie.

Lista wszystkich uczniów z gminy Jaworzyna Śląska, którzy w roku szkolnym 2021/2022
osiągnęli średnią minimum 4,75 i otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem.
SP JAWORZYNA ŚLĄSKA:
► Klasa IVa
Krzysztof Kędroń 4,91
Paweł Król 5,36
Fabian Poręba 5,09
Jan Suszek 5,00
► Klasa IVb
Jakub Ignatowicz 5,27
Zofia Kulba 5,09
Wiktoria Mojsiejuk 4,91
Gabriel Nowicki 4,91
Anna Paryl 5,36
Kornelia Pientarska 5,18
Maciej Stelmach 4,82
Hanna Wojcieszek 5,00
► Klasa IVc
Aleksander Araszczuk 5,09
Sebastian Dobrowolski 4,91
Sławomir Dudzic 5,36
Bartosz Grzyb 5,00
Maria Kapuścińska 4,91
Nikola Kunysz 4,82
Hanna Polus 5,09
Stanisław Rybka 4,82
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► Klasa 4d
Mateusz Kłyszejko 5,09
Karol Kubryński 5,09
Miłosz Rak 5,09
► Klasa Va
Aleksandra Byczko 4,92
Patrycja Drobniecka 4,83
Wiktoria Jędrzejewska 5,00
Amelia Kołodziej 4,92
Amelia Kulpińska 5,17
Julia Onyśko 5,42
Julia Prędecka 4,83
Amelia Suwalska 5,33
► Klasa Vb
Mateusz Mojsiejuk 5,17
Maja Pukszto 4,92
Szymon Roman 5,25
Sebastian Skowroński 5,08
Julian Stolarz 4,83
Barbara Tomczak 5,25
Łukasz Zawada 5,08
► Klasa Vc
Dorota Godek 5,08
► Klasa VIa
Leopold Bartosik 5,17

Izabela Kuca 5,25
► Klasa VIb
Lena Graca 5,25
► Klasa VIIa
Anastazja Kozendra 4,92
► Klasa VIIb
Wojciech Araszczuk 4,79
Maja Bartczak 5,43
Aleksandra Dyko 4,79
Zofia Kapuścińska 5,07
Martyna Mleko 5,21
Filip Tadrzak 5,00
► Klasa VIIc
Dominika Barnak 4,86
Aleksandra Jaroszewska 5,07
► Klasa VIId
Krzysztof Galant 4,79
Roch Góra 4,79
Damian Richtszajd 4,86
Oliwia Śmiałowska 4,79
Piotr Tomczak 5,21
► Klasa VIIIa
Magdalena Besser 4,77
Bartosz Kasperek 4,94
Franciszek Nowak 4,77

Krzysztof Nowak 5,16
Hanna Sułek 4,83
► Klasa VIIIb
Alicja Drobniecka 4,83
Anna Maria Michalska 5,00
Wiktoria Nalichnowska 5,00
Pałeczka Hanna 5,00
Kinga Wardach 4,83
► Klasa VIIIc
Klaudia Naskręt 5,00
Zofia Rzeszut 5,00

SP PASTUCHÓW:

► Klasa IV
Antoni Seremet 5,09
Marcin Sendor 5,00
Kacper Kaszubowski 5,00
Mikołaj Halejcio 5,09
Zofia Stelmach 5,09
Michał Mirowicz 5,18
Magdalena Halik 4,91
Miłosz Maziarz 5,00
Nikola Bielak 4,82
Helen Halejcio 4,82
Jan Kuszel 4,82
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Burmistrz
uhonorowany
medalem Pro Patria
Grzegorz Grzegorzewicz,
burmistrz Jaworzyny Śląskiej,
został uhonorowany medalem Pro Patria za wspieranie
Związku Sybiraków koła
Ziemi Świdnickiej.

Sara Bawoł, Wiktoria Beker i Piotr Malec (od lewej) – uczniowie kl. VIII szkoły w
Starym Jaworowie – zakończyli rok szkolny z najwyższymi wynikami i odebrali
stypendia prymus.

cji, a we wrześniu kontynuacji
nauki w wymarzonej szkole
średniej – mówił burmistrz
Grzegorz
Grzegorzewicz.
Maria Feszter otrzymała także smartwatcha ufundowanego przez gminę i stypendium
w wysokości 500 złotych
ufundowane przez Artura
i Ewę Nazimków.
W Szkole Podstawowej
w Jaworzynie Śląskiej naukę
zakończyły w tym roku trzy
ósme klasy. – To były wspaniałe
lata, mam nadzieję, że będziecie
je kiedyś wspominać z sentymentem. Gratuluję wam ukończenia szkoły, mam nadzieję, że
będziecie dalej realizować swoje

► Klasa V
Dawid Janus 5,08
Patryk Wieczorek 4,75
► Klasa VI
Martyna Luber 5,25
Julia Dynowska 4,92
Milena Kubacka 5,33
Nowak Oliwia 5,08
► Klasa VII
Angelarana Almhrez 5,21
Mikołaj Zając 5,00
Emilia Majewska – Malina 4,79
► Klasa VIII
Oliwia Banasik 4,83
Maria Feszter 5,06
Mikołaj Kruźlak 4,89
Laura Tomaszewska 5,00
Maja Wojciechowska 4,83
Eryk Prasał 4,80

SP STARY JAWORÓW:

► Klasa IV
Szymon Badowski 5,00
Bianka Błasiak 5,09
Maksymilian Cichoń 5,00

cele i pielęgnować pasje w wymarzonych szkołach średnich
– podsumował Krzysztof Sołtys, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej.
Stypendia prymus w tej
szkole otrzymali Krzysztof
Nowak, Anna Maria Michalska, Hanna Pałeczka, Wiktoria Nalichnowska, Klaudia Naskręt, Zofia Rzeszut.
Dodatkowo
smartwatche
ufundowane przez gminę
otrzymali Krzysztof Nowak,
Anna Maria Michalska
i Hanna Pałeczka. Stypendium ufundowane przez Artura i Ewę Nazimków trafiło
do Krzysztofa Nowaka.

Oliwia Toboła 4,91
Wojciech Żołnierek 4,90
Maja Miłek 4,91
► Klasa V
Jakub Krawczyk 5,25
Paweł Kowalski 5,33
Michał Kubica 5,17
Amelia Podfigórna 5,08
► Klasa VI
Piotr Cegielski 5,50
Anna Chudziak 4,75
Jaśmina Olechowska 4,83
Anna Prymula 4,75
► Klasa VII
Zuzanna Partyka 5,50
Emilia Podfigórna 5,29
Mateusz Toboła 5,14
Franciszek Dziug 4,93
Jakub Błoch 4,93
Tobiasz Badowski 4,75
► Klasa VIII
Sara Bawoł 5,39
Wiktoria Beker 5,28
Piotr Malec 5,17
Kamila Jędrzejczyk 4,94
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Medal podczas sesji rady
miasta w czwartek, 9 czerwca
wręczyli Zygmunt Zelek, prezes
Związku Sybiraków koła Ziemi
Świdnickiej oraz Jan Jaśkowiak, pełnomocnik wojewody dolnośląskiego ds. rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego
i organizacji pozarządowych. Chcieliśmy wyróżnić burmistrza
Grzegorza Grzegorzewicza, który
wspiera nas finansowo, materialnie, ale również bierze udział w licznych uroczystościach sybirackich
i kombatanckich - mówił Zygmunt Zelek.
Medal Pro Patria to polskie

resortowe odznaczenie cywilne,
przyznawane przez kierownika
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Został ustanowiony 1 września
2011 r. Przyznawany jest osobom (fizycznym oraz prawnym)
w uznaniu szczególnych zasług
w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Autorem projektu medalu
jest artysta grafik Andrzej Nowakowski.

„uMOCnieni” seniorzy
z Pastuchowa
W projekcie
ponownie
biorą udział
seniorzy
z Pastuchowa,
którzy przede
wszystkim
dobrze się bawią w swoim
towarzystwie.

Po sukcesie projektu
„Seniorzy czują bluesa”,
jaki jesienią 2021 r. w
Pastuchowie zrealizowała
Fundacja Via Salutis, ruszył
kolejny projekt „uMOCnieni – SENIORZY na drodze
DOBROstanu”. Ponownie
biorą w nim udział seniorzy
z Pastuchowa. Czekają ich
m.in. wyjazdy integracyjne,
zajęcia jogi, gimnastyki,
warsztaty z aktorem.
Realizatorem projektu ponownie jest Fundacja Via Salu-

tis. Finansowany jest on z budżetu samorządu województwa
dolnośląskiego i skierowany do
seniorów z trzech gmin: Wałbrzycha, Jaworzyny Śląskiej,
Strzegomia. Jego celem jest wyzwalanie MOCY seniorów, integracja i edukacja.
W ramach projektu zaplanowano wyjazdy integracyjne,
zajęcia jogi, śmiechu, gimnastyki pamięci, kinezjologii, warsztaty improwizacyjne z aktorem,
warsztaty rękodzieła i sztuki
oraz warsztaty rozwojowe dla
seniorów.
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11 milionów złotych na inwestycje
Remont ulic Mickiewicza
i Jana Pawła II, przebudowa parku przy ul. 1 Maja
i chodnika przy ul. Wolności, rewitalizacja cmentarzy komunalnych – to
część zadań, które zostaną
zrealizowane ze środków
Rządowego Funduszu
Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych.
W drugiej edycji programu
gmina Jaworzyna Śląska
otrzymała 11 milionów
złotych dofinansowania
i jest to jedna z większych
dotacji w subregionie wałbrzyskim.
To rekordowe wsparcie,
które, uwzględniając wcześniejszą edycję programu,
przekracza 23,3 miliona złotych. W ramach przyznanych
środków zaplanowano realizację kompleksowych zadań,
mających na celu poprawę
infrastruktury drogowej, zagospodarowanie
zdegradowanych przestrzeni publicznych – terenów zielonych, tj.
parku, skwerów, którym nadane zostaną nowe funkcje
rekreacyjno-wypoczynkowe
oraz rewitalizację cmentarzy
komunalnych. Dawny blask
odzyska m.in. park miejski,
który stanie się miejscem wypoczynku, rekreacji i integracji.

W ramach dofinansowania zostanie przeprowadzony m.in. remont ul. Mickiewicza.

Planowane inwestycje
to m.in:
► przebudowa ul. Mickiewicza
- realizacja nowej nawierzchni
ulicy wraz z przebudową sieci
wodno-kanalizacyjnej, deszczowej oraz budową chodników,
► przebudowa ul. Jana Pawła
II - realizacja nowej nawierzchni ulicy wraz z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, budową chodników
oraz parkingu,
► przebudowa chodników
przy ulicy Wolności, na odcinku od Biedronki do Dino - poszerzenie chodnika do 2,5 m
kosztem skarpy (na odcinku
Biedronka - wiadukt kolejowy)
wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych,
► dokumentacja projektowa
na budowę dróg wraz z siecią
kanalizacji deszczowej na osiedlu leśnym przy ul. Spółdziel-

czej w Jaworzynie Śląskiej,
► rewitalizacja cmentarzy
komunalnych - oczyszczenie terenu, wykonanie alejek,
uporządkowanie drzewostanu, prace konserwatorsko/naprawczo/remontowe uszkodzonej infrastruktury, montaż
stanowisk z elementami przeznaczonymi do utrzymania
porządku na cmentarzach,
► zagospodarowanie terenów
zielonych,
► przebudowa parku przy ul.
1 Maja – wykonanie nowych
alejek, nasadzeń, małej architektury, atrakcyjnej fontanny
oraz doświetlenie i montaż monitoringu.
Dodatkowo za ok. 2 miliony złotych powiat świdnicki
zrealizuje przebudowę części
ulicy 1 Maja oraz Wolności
wraz z przebudową sieci ka-

nalizacji deszczowej pod wiaduktem.
Realizacja inwestycji rozpocznie się w drugiej połowie
2022 roku! - Kolejne, ogromne
środki dla gminy Jaworzyna Śląska to efekt doskonałej współpracy z administracją rządową
oraz samorządową, za którą
w imieniu mieszkańców bardzo
dziękuję, szczególnie Michałowi
Dworczykowi – szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ireneuszowi Zysce - wiceministrowi
klimatu i środowiska, Marcinowi
Gwóździowi - posłowi na sejm
RP, Wojciechowi Murdzkowi posłowi na sejm RP, Jarosławowi Obremskiemu - wojewodzie
dolnośląskiemu, Jarosławowi
Kresie - wicewojewodzie dolnośląskiemu, Grzegorzowi Macko radnemu sejmiku wojewódzkiego
i Arturowi Fiołkowi – przewodniczącemu Rady Gminy Marcinowice. Jest to także zasługa zarówno
pracowników Urzędu Miejskiego,
sołtysów jak i tych radnych, którzy konstruktywnie współpracują w sprawach samorządowych.
Dziękuję Arturowi Nazimkowi,
Katarzynie Chmielowiec, Sebastianowi Grajaszkowi, Adrianie
Kotów-Jędras, Barbarze Chromy,
Wiesławowi Dybeł, Sylwestrowi
Terpicowi, Romualdowi Madajowi, Marianowi Gawronowi oraz
Arkadiuszowi Stelmachowi –
mówi burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.

Świętowali jubileusze małżeństwa
Od ponad pół wieku wspierają się, zarówno w dobrych,
jak i złych chwilach. W piątek
3 czerwca trzy pary z terenu
gminy Jaworzyna Śląska
świętowały jubileusz złotych
godów, jedna para natomiast
– diamentowych godów.
3 czerwca burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej
Arturem Nazimkiem wręczył
jubilatom medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
przyznawane przez prezydenta RP. – To wyjątkowe wy-
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darzenie i jestem dumny, że
mieszkańcy naszej gminy dają
piękny przykład młodszym pokoleniom, jak budować związek oparty na miłości, zaufaniu
i przyjaźni. Na pewno nie było
łatwo. Jak to w życiu bywa, nie
zabrakło chwil trudnych, ale
związały was one jeszcze mocniejszym węzłem. Życzę jeszcze
wielu wspólnych lat spędzonych
w zdrowiu i pomyślności
– mówił burmistrz Grzegorz
Grzegorzewicz.
Medale za 50-lecie pożycia
małżeńskiego odebrali Stanisława i Józef Olechowscy,
Bożena i Jan Ptak, Krystyna

i Bogdan Zosuł z Jaworzyny
Śląskiej. 60-lecie małżeństwa
świętowali natomiast Anna
i Józef Halerz z Pastuchowa.
W piątek, 17 czerwca burmistrz

odwiedził także jeszcze jedną
parę z Jaworzyny Śląskiej,
której wręczył medal za 50-lecie
pożycia małżeńskiego - Marię
i Jana Dochniaków.
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Absolutorium udzielone
Radni miejscy podjęli uchwałę o udzieleniu burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej
absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r. Decyzja poprzedzona była dyskusją
nad raportem o stanie gminy Jaworzyna Śląska.
Uchwała o udzieleniu
burmistrzowi Grzegorzowi
Grzegorzewiczowi wotum
zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021
była jednym z punktów obrad
podczas sesji 9 czerwca.
Wysokość
zrealizowanych dochodów w 2021
roku zamknęła się kwotą
66.131.836,24 zł, co stanowi
101,1 % planowanych dochodów rocznych.
Wydatki gminy za rok
ubiegły zamknęły się w kwocie 62.042.370,63 zł. Poziom
wydatków majątkowych wyniósł 20 % tej kwoty.
Radni większością głosów zdecydowali o udzieleniu absolutorium. Za było 10
radnych (Katarzyna Chmielowiec, Artur Nazimek, Sebastian Grajaszek, Adriana
Kotów-Jędras,
Sylwester
Terpic, Wiesław Dybeł, Arkadiusz Stelmach, Romuald
Madaj, Barbara Chromy, Marian Gawron), 2 wstrzymało
się od głosu (Anna Szczepaniak-Jaroszewska, Grażyna
Bugajska). Nieobecni byli radni Wojciech Syntyrz, Marcin
Kantor, Mariusz Więcek.
Najważniejsze inwestycje
przeprowadzone w 2021 r.
Znaczną część wykonanych zadań udało się przeprowadzić przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.
Należały do nich m.in.:
Remont drogi gminnej
nr 111229D na odcinku od ul.
Świdnickiej (skrzyżowanie

znaczono na nie kwotę ponad
1 500 000 zł. Odbiór robót
nastąpił we wrześniu 2021 r.
W ramach prac została wykonana przebudowa I i II piętra
budynku. Od 1 stycznia 2022 r.
budynek jest jedyną siedzibą
Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej.

Uchwała o udzieleniu burmistrzowi Grzegorzowi Grzegorzewiczowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021 była jednym z najważniejszych punktów obrad podczas sesji 9 czerwca.

z ul. Piaskową) do wiaduktu
w Bolesławicach
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię
asfaltową wraz z podbudową
i czyszczeniem rowów przydrożnych na odcinku od ul.
Świdnickiej (posesja 32) do
wiaduktu w Bolesławicach.
Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 1 198 257,46 zł
brutto. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości
70%. Ponadto gmina zleciła
remont przepustów w ilości 4
szt. na kwotę 24 760 zł brutto.
Montaż urządzeń
zabawowych, nawierzchni
bezpiecznych, siłowni
zewnętrznej i elementów
małej architektury dla
potrzeb rozwoju stref
rekreacyjno-sportowych na
terenie gminy Jaworzyna
Śląska
W 2021 r. wykonano nowe
place zabaw w Pastuchowie,
Nowicach, Witkowie, Starym

Jaworowie, Tomkowej, Milikowicach, Nowym Jaworowie,
Pasiecznej, Czechach, Piotrowicach Świdnickich i w Jaworzynie Śląskiej - przy Jana
Pawła II, ul. Westerplatte (plac
zabaw gminny), ul. Westerplatte (plac zabaw przy przedszkolu).
Łączna kwota robót z dostawą i montażem nowych
urządzeń zabawowych, siłowych i nawierzchni wraz
z urządzeniami towarzyszącymi wyniosła 4 189 342,40 zł
brutto. 3 000 000 zł pochodziło z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
Przebudowa budynku
przy ul. Powstańców 3
w Jaworzynie Śląskiej
Inwestycja polegała na
przebudowie i dostosowaniu
budynku do potrzeb nowej
siedziby Urzędu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej. Zadanie finansowane było w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych i prze-

Modernizacja kotłowni
przy Szkole Podstawowej
w Jaworzynie Śląskiej
Na
przełomie
roku
2021/2022 wymieniono trzy
piece w kotłowni Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II 16
za kwotę blisko 120 000 zł.
Budowa oświetlenia
Zamontowano oświetlenie przy ul. Lipowej, Sosnowej,
Brzozowej, Akacjowej, Świerkowej - 25 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami
LED. Gmina pozyskała na
to zadanie dotację z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach
Dolnośląskiego
Funduszu
Pomocy Rozwojowej. Kwota
inwestycji to 131 472,61 zł. Ponadto wybrano wykonawcę
na budowę oświetlenia z monitoringiem drogi i placu zabaw w Starym Jaworowie za
kwotę blisko 75 000 zł.
W 2021 r. wiele uwagi, nakładów pracy i środków finansowych poświęcono także na
prace planistyczne przygotowawcze, przetargowe związane
z kolejnymi inwestycjami. Będziemy o nich informować na
bieżąco.

Podejrzewasz objawy covid-19? Zgłoś się do lekarza POZ
28 marca 2022 r. zniesiona została
izolacja domowa i kwarantanna dla
współdomowników oraz osób
przekraczających granicę.
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Jeśli podejrzewasz objawy covid-19, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który
może wysłać Cię na test na koro-

nawirusa. W przypadku pozytywnego wyniku dostaniesz zwolnienie lekarskie.
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Dzień Dziecka pełen wrażeń
Gra terenowa, laserowy paintball, pokaz magii, dmuchańce i mnóstwo dobrej zabawy – najmłodsi mieszkańcy
gminy Jaworzyna Śląska hucznie obchodzili swoje święto. Wydarzenia dla najmłodszych zorganizowali
zarówno Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, jak i niektóre sołectwa.
Na sportowo w Bolesławicach

Atrakcji nie brakowało w Bolesławicach, gdzie w sobotę 28
maja odbył się Rodzinny Festyn. Wśród atrakcji znalazły
się mini olimpiada, animacje, malowanie twarzy, tatuaże,
bańki mydlane, zamki dmuchane. W licznych konkurencjach sportowych można było wygrać wycieczkę do Energylandii dla 2 osób.

Lokomotywa dzieciom
w Muzeum Kolejnictwa

Aktywnie w Starym Jaworowie

W piątek, 3 czerwca w Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie od rana na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, m.in.
dmuchańce, z których mogli do woli korzystać. Ponadto,
jak co roku, chętni mogli wziąć udział w biegu patrolowym
„nasza ziemia – nasze zdrowie”. W szranki stanęło 10 drużyn. Wyruszyli na trasy, gdzie czekały na nich punktowane zadania. W trakcie ich rozwiązywania musieli wykazać
się sprytem, ale też empatią dla innych. Najlepsza drużyna
zdobyła puchar przechodni. Gra organizowana jest corocznie z okazji Dnia Dziecka i cieszy się zainteresowaniem
uczniów. Za każdym razem przyświeca jej inne hasło przewodnie – w tym roku była to ekologia.
Po trudach wędrówki na uczestników czekały m.in. kiełbaski z grilla i popcorn. Przed sceną można było zaś potańczyć
i dobrze się bawić w rytm puszczanej muzyki.
Impreza jest wspólną inicjatywą dyrekcji szkoły i Rady Sołeckiej Starego Jaworowa z sołtysem Kazimierzem Chęcikiem na czele.

Magicznie w Witkowie

Z okazji Dnia Dziecka Muzeum Kolejnictwa zaprosiło do
wspólnego świętowania ukraińskie dzieci, które po 24 lutego znalazły schronienie na terenie powiatu świdnickiego.
Oprócz zwiedzania wystawy dedykowanej wierszowi „Lokomotywa” Juliana Tuwima, dzieci miały okazję podziwiać
całą ekspozycję muzeum oraz dobrze się bawić. O to zadbał
artysta Dariusz Lech z Fundacji Tańca i Kultury Tanecznej
„CHOREIA”, który wspólnie z dziećmi wyrecytował i pokazał różnymi gestami treść rymowanki. Warto podkreślić, że
recytował w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Wystawa to autentyczny pociąg złożony z lokomotywy parowej (OKi2-27) oraz 5 wagonów towarowych, zainspirowana
wierszem „Lokomotywa” Juliana Tuwima.
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W sobotę, 4 czerwca piknik z okazji Dnia Dziecka zorganizowało sołectwo Witków. Przy placu zabaw udostępniono
dmuchańce dla dzieci. Odbył się także kiermasz słodkości,
natomiast najbardziej uczestników pikniku zachwycił pokaz iluzjonisty.
Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 6 (89) | 2022 r.

Rodzinnie w Czechach

Atrakcji nie zabrakło także w Czechach. Do wspólnej zabawy dzieci zaprosili sołtys i rada sołecka w niedzielę, 12
czerwca. Na placu zabaw rozstawiono dmuchańce, z których można było korzystać bez ograniczeń. Poza tym można było wykonać tatuaż, warkoczyk na włosach czy pomalować twarz. Na uczestników konkurencji sportowych
czekały liczne nagrody, a w przerwie serwowano watę cukrową i popcorn.

Nowice z dmuchańcami

Mieszkańcy Nowic także postanowili spełnić dziecięce marzenia. W koziarni na najmłodszych czekały dmuchany zamek, wata cukrowa, popcorn, smakowite frytki i kiełbaski.

Kolorowo w Milikowicach

Piknikowo w Pastuchowie

Doskonale bawili się mieszkańcy Milikowic podczas festynu rodzinnego w sobotę, 11 czerwca. Na boisku sportowym
wyeksponowano dmuchańce, a członkowie „10. Świdnickiej Gromady Zuchowej Pogromców Gargamela” prowadzili animacje dla dzieci. W przerwach można było skosztować smakołyków z grilla i słodkości przygotowanych przez
mieszkańców.

Laserowo w Jaworzynie Śląskiej

Do wspólnej zabawy najmłodszych zaprosili w sobotę, 4
czerwca sołtys Pastuchowa Danuta Stelmach, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich Fit-Babki, seniorki i Ochotnicza Straż Pożarna. Podczas pikniku dzieci mogły uczestniczyć w zabawach, grach i konkursach prowadzonych przez
grupę animatorów „Fotobudka u Kogutka”. Nie zabrakło
przejażdżki wozem strażackim. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się strzelanie z łuku do tarczy, nad którym czuwał
Krzysztof Bawolski.
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Nietypową formę zabawy zaproponował Samorządowy
Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej. W sobotę 4 czerwca w hali edukacyjno-sportowej
zorganizowano turniej Laser Tag, czyli laserowy paintball.
Nad bezpiecznym przebiegiem i przestrzeganiem zasad
przez uczestników czuwali obecni podczas gry sędziowie.
Na młodsze dzieci i te, które wolą klasyczne szaleństwa,
czekały dmuchańce, gry, zabawy, animacje i konkursy. Można było też spotkać się ze strażakami z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jaworzynie Śląskiej.
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Zachęcają mieszkańców
do sprzątania po psach
Uczniowie klasy IVc Szkoły
Podstawowej w Jaworzynie
Śląskiej nie ustają w realizacji swoich pomysłów na
poprawę życia w gminie. We
wtorek, 31 maja ponownie
wyszli na ulice, aby przekonywać mieszkańców do sprzątania po swoich psach.
Mają 10-11 lat i mnóstwo
determinacji, aby prosić
mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska o sprzątanie po
psach. Namalowali plakaty,
kupili papierowe torebki, zrobili ulotki i ruszyli w teren,
by przekonywać właścicieli
psów do sprzątania po swoich
pupilach. – Pies to obowiązek.
Chcemy, by nasze miasto było
czyste – mówią uczniowie
klasy 4c Szkoły Podstawowej
w Jaworzynie Śląskiej. Pierwszy raz na ulice wyszli w marcu. W maju, dzięki wsparciu
Urzędu Miejskiego, na ulicach
pojawiły się wykonane przez

Uczniowie klasy IV c 31 maja ponownie wyszli na ulice, by namawiać mieszkańców do sprzątania po swoich psach.

nich kolorowe plakaty. – Rozmawialiśmy kiedyś na lekcji
i stwierdziliśmy, że na chodnikach i trawnikach w naszym
mieście jest bardzo dużo psich
kup i że trzeba coś z tym zrobić
– opowiada Łukasz Charytanowicz. – Nie chcemy, żeby
tak było, dlatego wymyśliliśmy
tę akcję – dopowiada Alek-

sander Araszczuk. – Wystarczy czyszczenia butów – dodaje Sławomir Dudzic.
We wtorek, 31 maja po raz
kolejny wzięli wykonane przez
siebie plakaty i wyszli na ulice
miasta, tym razem wspólnie
z przedstawicielami Urzędu
Miejskiego. Oprócz torebek
i ulotek rozdawali też woreczki

Z wizytą w Straży Pożarnej
Jak się zachować, gdy
w mieszkaniu wybuchnie
pożar? Jak udzielić pierwszej
pomocy? Ile waży wyposażenie strażaka? Odpowiedzi
na te i inne pytania mogli
uzyskać uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej
gminy podczas wizyty w sali
edukacyjnej prowadzonej
przez świdnickich strażaków.
W czwartek, 2 czerwca
uczniowie nagrodzeni w etapie
gminnym konkursu „Straż Pożarna za 30 lat” oraz klasa IV c
ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej – pomysłodawcy
nagłaśnianej w ostatnich tygodniach akcji „Twój pies, Twoja
sprawa” odwiedzili salę edukacyjną, która powstała jesienią
2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. To niesamowite
pomieszczenie, w którym najmłodsi mogą przyjrzeć się z bli-
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ska mundurom, części sprzętu
strażackiego, poznać zasady
udzielania pierwszej pomocy,
a także zobaczyć przestrzeń zaaranżowaną na pomieszczenie
po pożarze. Zobaczymy tu m.in.
nadpaloną kanapę, spalony telewizor, czy okopcone elementy
wyposażenia.
Po sali uczniów oprowadzał
zastępca komendanta Łukasz
Grzelak. Na początku dzieci
obejrzały specjalne animacje,
przybliżające zasady zachowania bezpieczeństwa i działania
w sytuacji zagrożenia pożarowego. Następnie zapoznali się
ze strażackim wyposażeniem,
ćwiczyli sposób powiadamiania służb ratunkowych i udzielania pierwszej pomocy. W specjalnym pomieszczeniu, które
wygląda jak po pożarze, mogli
z bliska przyjrzeć się skutkom
zaprószenia ognia. Okopcone ściany, nadpalone meble,
spalony telewizor – to działa

na wyobraźnię najmłodszych.
Dowiedziały się, jak ustrzec się
zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń,
do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak

na psie kupy i poprzedni numer
„Rozmaitości Jaworzyńskich”,
w którym opisano wymyśloną
przez nich akcję. Spotkali się
z życzliwością mieszkańców,
wielu z nich głośno chwaliło
pomysł i życzyło powodzenia
w dalszych działaniach.
W tym dniu uczniowie odwiedzili także Urząd Miejski
w Jaworzynie Śląskiej. Spotkali
się z burmistrzem Grzegorzem
Grzegorzewiczem oraz jego
zastępcą Justyną Chrebelą,
którzy wręczyli im drobne upominki.
Przypomnijmy, akcję „Twój
pies, Twoja sprawa” wymyślili i realizują uczniowie klasy
4c ze Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej: Aleksander
Araszczuk, Łukasz Charytanowicz, Sebastian Dobrowolski, Sławomir Dudzic, Bartosz
Grzyb, Julia Kanarska, Maria
Kapuścińska, Nikola Kunysz,
Kamil Lubczyński, Nadia Miklaszewska, Marlena Olszewska, Karol Pasikowski, Hanna
Polus, Stanisław Rybka, Antonina Sułek, Kacper Wardziak
wspólnie z wychowawczynią
Kamilą Gracą.
powinna przebiegać ewakuacja
z miejsca objętego pożarem.
Ponadto dzieci mogły zobaczyć,
jak rozprzestrzenia się dym
w warunkach pożaru, jak działają czujniki dymu oraz tlenku
węgla, jak nagrzewają się drzwi,
za którymi powstał pożar.
Na zakończenie mogły z bliska przyjrzeć się wyposażeniu
ratowniczego wozu gaśniczego.

Zastępca komendanta KPSP w Świdnicy Łukasz Grzelak oprowadził uczestników wycieczki po sali edukacyjnej i zaprezentował wyposażenie wozu bojowego. Na koniec nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia.
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Izba Historyczna otwarta!
Dzięki pasji do historii i determinacji w tworzeniu miejsca,
gdzie będzie można naocznie
przekonać się, jak dawniej żyli
mieszkańcy naszej gminy, po
latach zbierania materiałów
i eksponatów, w środę, 22
czerwca uroczyście otwarto
Izbę Historyczną Gminy
Jaworzyna Śląska. Udostępniono też pierwszą z lokalizacji, w których będzie można
podziwiać pamiątki z dawnych lat.
Otwarcia izby dokonali
burmistrz Jaworzyny Śląskiej
Grzegorz Grzegorzewicz, dyrektor Samorządowego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej
Sylwester Bartczak i dyrektor
Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej Krzysztof Sołtys,
który przedstawił wizję działalności izby w obu lokalizacjach
jako instytucji żywej, pełniącej
istotną rolę w kształtowaniu
lokalnego patriotyzmu i prowadzącej edukację historyczną
wśród dzieci i młodzieży.
Izba powstała głównie na
bazie zbiorów zgromadzonych
w ramach projektu „Dawno
temu w Jaworzynie”, prowadzonego przez Samorządowy
Ośrodek Kultury i Bibliotekę
Publiczną w Jaworzynie Śląskiej. Nieoceniona w przygotowaniu materiałów okazała się
pomoc mieszkańców, jednostek
samorządowych i lokalnych instytucji, którzy dołożyli swoją

Otwarcia izby dokonali burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz,
dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Sylwester
Bartczak i dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej Krzysztof Sołtys
(na zdj. od lewej).

cegiełkę do powstania zbioru
historycznych pamiątek. Uroczystość otwarcia była więc też
okazją do podziękowania osobom najbardziej zaangażowanym w projekt. Jak podkreślił
dyrektor SOKiBP Sylwester
Bartczak, powstanie izby to
przede wszystkim efekt wysiłku lokalnej społeczności i należy docenić wszystkich, którzy
przekazali materiały, często
będące osobistymi, rodzinnymi
pamiątkami. Lista darczyńców,
którzy wsparli projekt materialnie, liczy ponad 80 osób, a jest to
zaledwie część osób i instytucji
współpracujących i pomagających przy tworzeniu historycznego archiwum gminy.
Podczas uroczystości jaworzyńska izba wzbogaciła się
o nowe eksponaty. Maciej Wabik ze Stowarzyszenia „Labiryn-

tarium” przekazał w prezencie
pamiątki związane z historią Jaworzyny Śląskiej: porcelanową
plakietkę fabryki porcelany Königszelt, fotografię przedwojennego jaworzyńskiego fotografa
Richarda Nieslera i korespondencję z pieczęciami placówek
pocztowych z terenu gminy. Od
Romana Wojtachy z Torunia
izba otrzymała przedwojenne
rachunki lokalnych przedsiębiorców, od Grzegorza Piaseckiego - wyjątkowy porcelanowy półmisek wyprodukowany
w pierwszych, powojennych
latach w jaworzyńskiej fabryce
porcelany.
Izba Historyczna Gminy Jaworzyna Śląska będzie dostępna dla zwiedzających od 1 lipca
2022 roku, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9:00
do 16:00. Chętni do obejrze-

Emilia Podfigórna zajęła 3. miejsce
w konkursie Straży Pożarnej
Uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie
zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim etapie konkursu
„Projekt infografik dotyczących kampanii społecznych
PSP”. Podczas zakończenia
roku szkolnego, 24 czerwca,
odebrała nagrodę.
Łącznie
na
konkurs
wpłynęło 1659 prac z całej Polski.
Organizowany on był w dwóch

kategoriach wiekowych. Uczniowie klas 1-4 mieli za zadanie namalować pracę na temat „Państwowa Straż Pożarna za 30 lat”,
uczniowie klas 5-8 – stworzyć
„Projekt infografik dotyczących
kampanii społecznych PSP”.
Konkurs miał charakter ogólnopolski, ale gmina Jaworzyna
Śląska włączyła się w jego organizację, przyznając nagrody na
szczeblu gminnym. Praca Emiliii Podfigórnej została wyróżniona w etapie szkolnym, gmin-

Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 6 (89) | 2022 r.

nym i przekazana do
etapu ogólnopolskiego. W poniedziałek, 11 kwietnia
Emilia wraz
z innymi wyróżnionymi
dziećmi z terenu gminy
Jaworzyna
Śląska odebrała
nagrodę z rąk
burmistrza

nia ekspozycji zlokalizowanej
w Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej przy ul. Wolności 23b w Jaworzynie Śląskiej
(I piętro remizy OSP) proszeni są
o wcześniejszy kontakt z sekretariatem SOKiBP (tel. 504 088
676) w celu uzgodnienia dokładnych godzin odwiedzin.
Na wrzesień 2022 r. planowane jest otwarcie drugiej części Izby Historycznej, która znajduje się w odrestaurowanych
pomieszczeniach piwnicy budynku Szkoły Podstawowej przy
ul. Mickiewicza w Jaworzynie
Śląskiej. Tu będą prezentowane
zbiory o większych rozmiarach
oraz pamiątki związane z historią szkoły.
Cały czas zbierane są eksponaty. Jeżeli posiadacie państwo
w swoich domach przedmioty
związane z historią gminy, gospodarstw rolnych, funkcjonowaniem przedsiębiorstw i przemysłu (fabryka porcelany,
gorzelnia, cukrownia itd.), działalnością węzła kolejowego,
przedmioty użytku codziennego
lub materiały dotyczące lokalnych wydarzeń lub znanych
i wybitnych obywateli naszej
gminy i chcielibyście przekazać
je jako eksponat do izby, prosimy o kontakt pod numerem
telefonu 513 186 132 lub poprzez
adres e-mail: kontakt@sokibp.
pl. Każda z osób, która zdecyduje się przekazać obiekt na rzecz
Izby Historycznej gminy Jaworzyna Śląska, otrzyma od nas
specjalny certyfikat, będący jednocześnie podziękowaniem za
wsparcie inicjatywy.
Jaworzyny Śląskiej Grzegorza
Grzegorzewicza oraz prezesa
Zarządu
Miejsko-Gminnego
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Jaworzynie Śląskiej Józefa
Koguta.
Sukces tym większy, że
w każdej z powyższych kategorii wiekowych przyznano tylko
trzy nagrody.
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„Szukamy następców
olimpijczyka Tadeusza Mytnika”
– emocje gwarantowane
Dwa dni na malowniczych trasach gminy Jaworzyna Śląska, reprezentanci klubów kolarskich z całej Polski
i plejada najbardziej utytułowanych polskich kolarzy z medalistą olimpijskim z Nowic Tadeuszem Mytnikiem
na czele – przed nami VIII edycja wyścigu „Szukamy następców Tadeusza Mytnika”. Po raz pierwszy wyścig
odbędzie się w formule dwudniowej. Będzie moc, sportowe emocje i mnóstwo dobrej zabawy.
To będzie z całą pewnością
jedno z najważniejszych wydarzeń kolarskich w Polsce.
Na trasie wyścigu „Szukamy
następców olimpijczyka Tadeusza Mytnika” będzie się
ścigać kilkuset zawodników
z klubów kolarskich z całej
Polski.
Po raz pierwszy wydarzenie zorganizowane zostanie w formule dwudniowej.
W sobotę, 2 lipca zawodnicy
pojadą w doskonale znanej
z poprzednich edycji jeździe
indywidualnej na czas. Start
i meta zlokalizowane zostaną
w Nowicach, a trasa przebiegać będzie przez Piotrowice
Świdnickie, Nowice, Bolesławice, Jaworzynę Śląską. Do

Ubiegłoroczna edycja wydarzenia przyciągnęła do Nowic ponad 200 kolarzy
z całej Polski.

pokonania będzie maks. 13
km. W niedzielę, 3 lipca zawodnicy wystartują wspólnie

i będą musieli kilkukrotnie
pokonać 10-kilometrowy odcinek na trasie Jaworzyna

Śląska – Czechy – Pastuchów
– Piotrowice Świdnickie – Jaworzyna Śląska. Start i meta
zlokalizowane będą w Jaworzynie Śląskiej.
W wyścigu mogą wziąć
udział zawodnicy w każdym
wieku - zrzeszeni, którzy posiadają aktualną licencję
kolarską i ważne badania lekarskie oraz niezrzeszeni po
wypełnieniu
oświadczenia
(w dniu zawodów). Dzieci
startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, w ich
obecności.
Tradycyjnie w wyścigu weźmie udział plejada
najbardziej utytułowanych
polskich kolarzy: Tadeusz
Mytnik – srebrny meda-

Wyścig wiąże się z tymczasowymi utrudnieniami dla mieszkańców.
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lista igrzysk olimpijskich
w Montrealu, Józef Beker –
olimpijczyk z 1964 r. z Tokio,
Mieczysław Żelaznowski
– trener Dolmelu Wrocław
i takich zawodników jak sp.
Ryszard Szurkowski, Jan
Brzeźny – dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne, Jan
Fałtyn – srebrny medalista
mistrzostw świata w San
Cristobal w 1977 r., Rajmund
Zieliński – triumfator Tour
de Pologne w 1964 r., Józef
Gawliczek – zwycięzca Tour
de Pologne w 1966 r.
Na mecie na najlepszych
czekać będą atrakcyjne
nagrody, a po sportowych
emocjach na trasie wyścigu
organizatorzy zapraszają na
piknik, który odbędzie się
2 lipca na terenie „Koziarni” w Nowicach i 3 lipca na
stadionie miejskim w Jaworzynie Śląskiej. – Z całą pewnością każdy znajdzie coś dla
siebie. Przygotowujemy szereg
atrakcji tak, aby każdy, kto
zdecyduje się spędzić z nami
weekend 2-3 lipca, dobrze się
bawił. Na najmłodszych będzie
czekać strefa dmuchańców –
mówi Rafał Kwiatkowski,
prezes Miejskiego Klubu
Sportowego „Karolina”.

Strefę kulinarną zapewnią koła gospodyń wiejskich
z gminy Jaworzyna Śląska. 2
lipca – z Nowic, 3 lipca – z Bolesławic i Pastuchowa.
Organizatorami są Miejski
Klub Sportowy Karolina Jaworzyna Śląska, Stowarzyszenie
„Nowice – nasza wieś” oraz
Gmina Jaworzyna Śląska.
W przygotowania włącza
się corocznie także sam Tadeusz Mytnik – jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w naszym kraju,
członek zarządu Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, który pierwsze sportowe kroki
stawiał właśnie w gminie Jaworzyna Śląska, w MKS „Karolina”. – Moja pasja rodziła
się tu, w Nowicach. Dziś, po latach chcemy nauczyć młodych
ludzi, że cechą dobrego sportowca jest pokora, że właśnie
poprzez sport mogą w pełni
siebie poznać i poczuć swoją
wartość. Cieszę się bardzo, że
po tylu latach się przydałem,
jestem tutaj i że to wydarzenie
nabrało takiego rozpędu – tłumaczy Tadeusz Mytnik.
Szczegółowy regulamin
dostępny jest na stronie
www.mkskarolina.com.
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Organizatorzy proszą o nieparkowanie
samochodów na ul. Świdnickiej w dniach
2-3 lipca oraz 3 lipca na ul. Ogrodowej.
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Zmagania strażaków za nami.
Emocji nie brakowało
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy
jak co roku stanęły w szranki
o tytuł najlepszej drużyny
strażackiej. 11 czerwca na boisku sportowym w Nowicach
w zawodach sportowo-pożarniczych wyłoniono najlepsze
drużyny w poszczególnych
kategoriach.
Widowiskowe
zmagania
rozpoczęły się o godz. 10.00.
Strażacy rywalizowali w dwóch
konkurencjach: biegu sztafetowym i ćwiczeniach bojowych
w różnych kategoriach wiekowych. – Dzisiaj podziwiamy nie
tylko wasze niezwykłe umiejętności, ale też spędzamy wspólnie czas.
Najmłodsi strażacy, mam nadzieję, że dobrze się przy tym wszystkim
bawią. To też doskonała okazja,
żeby wam podziękować, za to, że
jesteście, że zawsze na was można
liczyć. Dziękujemy – mówił burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz, otwierając
zawody. Razem z nimi strażaków

O tytuł najlepszej drużyny strażackiej rywalizowali zarówno najmłodsi jak i najstarsi strażacy z gminy Jaworzyna Śląska.

zagrzewali do walki m.in. wiceminister Ireneusz Zyska, zastępca prezesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Bartłomiej Wiązowski, zastępca komendanta Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Świdnicy Łukasz
Grzelak, prezes Miejsko-Gminnego Zarządu Straży Pożarnej
w Jaworzynie Śląskiej Józef
Kogut, radni powiatowi Krzysz-

tof Sołtys i Andrzej Zadziorski, radni miejscy Romuald
Madaj, Marian Gawron, Arkadiusz Stelmach, Barbara Chromy, Katarzyna Chmielowiec.
Po pełnych emocji zawodach nagrodzono zwycięzców.
Wyniki poszczególnych
kategorii:
► Dzieci:
I miejsce OSP Pasieczna
II miejsce OSP Bolesławice

III miejsce OSP Nowice
► MDP chłopcy 12-15 lat:
I miejsce OSP Nowice
II miejsce OSP Bolesławice
► MDP dziewczęta 12-15 lat
I miejsce OSP Nowice
► Kobiety:
I miejsce OSP Bolesławice
II miejsce OSP Jaworzyna Śląska
► Mężczyźni:
I miejsce OSP Bolesławice
II miejsce OSP Jaworzyna Śląska (I)
III miejsce OSP Pastuchów
IV miejsce OSP Piotrowice
Świdnickie
V miejsce OSP Pasieczna
VI miejsce OSP Nowice
VII miejsce OSP Jaworzyna Śląska (II)
W czasie trwania zawodów
działało stoisko z pysznościami, przygotowanymi przez
mieszkańców Nowic. Można
było nabyć m.in. grochówkę,
kiełbaski z grilla, watę cukrową
i ciasto.

Dobry start jaworzyńskich kolarzy
w Pucharze Polski MTB
Blisko 400 zawodników rywalizowało w niedzielę, 19
czerwca w Pucharze Polski
MTB XCO-UCI C2 „Górale na
start” w Wałbrzychu. Sekcję
kolarską Gminnego Ludowego Klubu Sportowego
z powodzeniem reprezentowało 11 zawodników.
Wyścig Górale na Start
UCI C2 organizowany przez
KKW Wałbrzych to stały
punkt w programie Pucharu
Polski w kolarstwie górskim
od wielu lat. Jedna z najtrudniejszych tras XCO w Polsce
jednocześnie należy do jednych z najbardziej lubianych
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i cenionych przez zawodników. Nie licząc kolarzy, którzy
w tym samym czasie startowali na Mistrzostwach Europy w maratonie MTB, to jeśli
chodzi o krajową stawkę, na
starcie nie zabrakło nikogo.
Na trudnej technicznie
trasie biegnącej w Parku Sobieskiego, przy ponad 30-stopniowym skwarze i silnym
wietrze wystartowało 11 zawodników GLKS w Jaworzynie Śląskiej.
Wyniki:
► Dziewczęta 7-8 lat
1. miejsce ex aequo
Anna Szczepańska i Zola Budny
WYDAWCA:

► Chłopcy do 10 lat
2. miejsce Szymon Leśniewski
W kategorii zawodników
licencjonowanych:
► Żakini
9. miejsce Barbara Tomczak
► Żak
19. miejsce Jakub Łojewski
30. miejsce Damian Oberman
► Młodzik
16. miejsce Piotr Tomczak
26. miejsce Marcin Romaniecki
32. miejsce Adrian Miklaszewski
► Młodziczka
18. miejsce Emilia Poroś
► Junior młodszy
38. miejsce Krystian Smereczniak
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