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Jaworzyńska Pozytywka:

pospolite ruszenie
ludzkich serc

Są zawsze tam, gdzie potrzeba pomocy, nie tylko tej finansowej. Wspierają, służą radą i mobilizują społeczeństwo do
dzielenia się z innymi. – Zawsze możemy liczyć na mieszkańców naszej gminy, dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. To
dzięki nim możemy tak wiele – mówią członkowie stowarzyszenia Jaworzyńska Pozytywka, którzy świętują pierwszą
rocznicę działalności.
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Iryna Kulish:

nikt nie wierzył
w wybuch
wojny.
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Stworzyli prace
o Straży Pożarnej,

odebrali
nagrody.

Dadzą popis

umiejętności
akrobatycznych.
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Nie pozbywaj się nielegalnie śmieci.
Będą kary
Przedmioty wielkogabarytowe, gruz, sprzęt AGD, odpady
zielone – to odpady, które należy zutylizować w określony
sposób. Nie wolno ich wyrzucać czy wystawiać przy pojemnikach na odpady komunalne
i punktach przeznaczonych
na segregację odpadów (tzw.
gniazdach), ani tym bardziej
wyrzucać w miejscach do tego
nieprzeznaczonych. Tymczasem w samej Jaworzynie
Śląskiej zlokalizowano co
najmniej pięć punktów, gdzie
ktoś „urządził” nielegalnie
wysypisko. Za takie działanie
grożą grzywny w wysokości do
5 tys. złotych.
Do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej notorycznie

docierają zgłoszenia o nielegalnym pozbywaniu się śmieci na
terenie gminy.
Miejsca przeznaczone do
segregacji odpadów, tzw. „gniazda”, są regularnie sprzątane. Za
odbiór odpadów z gminy, zgodnie z umową, odpowiada Zakład
Oczyszczania Miasta w Świdnicy. Problem pojawia się, gdy
przy gniazdach bądź w innych

ul. Ceglana

ul. Wolności

ul. Słowackiego

miejscach do tego nieprzeznaczonych wystawione zostaną
odpady wielkogabarytowe, gruz,
odpady zielone, sprzęt AGD,
tworząc tym samym nielegalnie
wysypiska. W samej tylko Jaworzynie Śląskiej zlokalizowano co
najmniej pięć tzw. „dzikich wysypisk”, które nie są przeznaczone do odbioru i segregacji odpadów: ul. Wolności (pod dębem)
- przy starych garażach, ul. Słowackiego - przy transformatorze
w pobliżu gniazda, ul. Kościelna
- przy wejściu do parku, ul. Ogrodowa - przy skwerze w pobliżu
gniazda, ul. Ceglana - za kortem.
Miejsca te są sprzątane
przez Zakład Usług Komunalnych, co generuje dodatkowe koszty wywozu śmieci. To
z kolei ma wpływ na wysokość
opłat za odbiór odpadów nakładanych na mieszkańców.
Osobom, które nielegalnie pozbywają się śmieci, grożą kary
finansowe.

Pamiętajmy: wystawianie
odpadów wielkogabarytowych
obok altan śmietnikowych
przed nieruchomość lub w inne
miejsce do tego nieprzeznaczone, poza terminami ich wywozu, nie jest niczym innym jak
zaśmiecaniem gminy i traktowane jest jako wykroczenie zagrożone karą grzywny.
Wszelkie odpady problemowe, których nie możemy wyrzucić do śmieci komunalnych,
są odbierane od mieszkańców
trzy razy w roku sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem
wywozu. Odpady te można także dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy
ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie
Śląskiej w każdą środę (w godz.
12.00-17.00) i sobotę (w godz.
9.00-14.00).

Dbajmy wspólnie
o czystość gminy.

Wicewojewoda odwiedził przebywających
na terenie naszej gminy gości z Ukrainy
Ponad 160 osób uciekających
przed działaniami wojennymi
na Ukrainie znalazło schronienie na terenie gminy Jaworzyna Śląska. W piątek, 8 kwietnia
wicewojewoda Jarosław
Kresa wspólnie z burmistrzem
Grzegorzem Grzegorzewiczem
odwiedził osoby zamieszkałe
w pokojach pracowniczych na
terenie firmy USS Granit i Willi
Fischera, a także prowadzony
przez stowarzyszenie Jaworzyńska Pozytywka punkt
pomocy przy ul. 1 Maja.
Od 24 lutego, od dnia wybuchu wojny na Ukrainie, do gmi-
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ny Jaworzyna Śląska przyjechało 225 osób. 165 z nich podjęło
decyzję o pozostaniu w naszej
gminie. Osoby te znalazły schronienie i pomoc w 39 miejscach
prywatnych. Część z nich podjęła już pracę, a niektórzy wykonują prace dorywcze. Większość
otrzymuje niezbędne produkty
i wsparcie, także żywność. - Na
prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej zbiórkę żywności, m.in. warzyw,
owoców, przetworów i produktów
długoterminowych przeprowadziły sołectwa Bagieniec, Bolesławice, Czechy, Piotrowice Świdnickie,
Pasieczna, Milikowice. Uzbierano
3 tony. W momencie, gdy otrzyma-

my informację, że znów potrzebne
są artykuły spożywcze, poprosimy
o pomoc kolejne sołectwa – infor-

muje Joanna Bytniewska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej.

Jarosław Kresa wspólnie z burmistrzem Grzegorzem Grzegorzewiczem odwiedził osoby zamieszkałe m.in. w firmie USS Granit i Willi Fischera.
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Iryna Kulish:

nikt nie wierzył
w wybuch wojny
Po dobie spędzonej w piwnicy, wzięli podręczny bagaż
i zdecydowali się na ucieczkę. Iryna Kulish wspólnie
z mężem Andrijem i 3-letnim
synkiem opuściła swój dom
w Browarach pod Kijowem,
szukając pomocy w Polsce.
Dzięki wsparciu znajomych,
znaleźli schronienie w Willi
Fischer w Jaworzynie Śląskiej. Oboje próbują odnaleźć
się w nowej rzeczywistości,
pracują i wierzą, że wojna się
skończy i będą mogli wrócić
– do kraju, do przyjaciół, do
rodziny.
24 lutego. Pamięta Pani
ten dzień?
- Tak, o godz. 5.00 obudziły
nas wybuchy. Myśleliśmy, że coś
się stało na stacji benzynowej,
ale potem w ciągu kilku minut
doszło do kolejnych wybuchów.
Nie od razu zdaliśmy sobie sprawę, co tak naprawdę się dzieje, że
Rosja zaatakowała Ukrainę. Razem z dzieckiem uciekliśmy do
piwnicy. Choć dalej nie wierzyliśmy w to, co się dzieje, instynktownie czuliśmy, że tak trzeba.
W polskich mediach przed
inwazją Rosji na Ukrainę
spekulowano, że może dojść
do wybuchu wojny. Czy na
Ukrainie też były takie głosy?
Czy spodziewaliście się tego,
czy sytuacja Was zaskoczyła?
- Nie oglądałam telewizji.
Niemniej miesiąc przed wybuchem wojny w pracy zorganizowano spotkanie, podczas
którego eksperci uprzedzali
nas, że coś się szykuje. Przeprowadzono nam szkolenie, jak
się przygotować. Niestety, nie
traktowaliśmy tego poważnie,
nie wierzyliśmy, że to możliwe.
Kiedy w lutym dostałam wypłatę miesiąc do przodu, poczułam,
że coś się dzieje. Choć dalej nie
wierzyłam w wybuch wojny. Tydzień przed atakiem na wszelki

psychicznie i fizycznie, więc zostaliśmy tu 2 dni, żeby odpocząć.
Rozdzieliliśmy się z przyjaciółmi.
Wspólnie z mężem podjęliśmy
decyzję, że jedziemy w kierunku
Polski. Kupiliśmy bilety na pociąg do Truskawca. Podróż była
bardzo trudna. Wszystkie miejsca były zajęte, potem okazało
się, że pociąg dojechał do Lwowa,
gdzie część wagonów odczepiano. Musieliśmy biec na przód
składu. Z Truskawca busem
podjechaliśmy pod polską granicę. Do punktu
kontrolnego mieliśmy
5 kilometrów. Pokonaliśmy je pieszo.
Jak to się stało, że
trafiliście akurat
do Jaworzyny
Śląskiej?
- W ucieczce z Ukrainy
wspierali nas przyjaciele z Polski. Czekali na granicy. Okazało się, że znają się z Katarzyną
Szczerbińską-Tercjak – dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Skomunikowali się ze sobą i okazało się, że
w Willi Fischera są przygotowane miejsca. Znajomi przywieźli
nas tutaj.

- Mieszkańcy Jaworzyny Śląskiej otoczyli nas opieką, za co bardzo dziękujemy. To dla nas wzruszające.
Wierzymy jednak, że będzie dobrze i wrócimy na
Ukrainę – mówi Iryna Kulish.

wypadek przygotowaliśmy piwnicę – znieśliśmy do niej kołdry,
pościel, zakupiliśmy żywność.
Zgromadziłam też wszystkie
niezbędne dokumenty. Tak naprawdę więc do samego końca
byliśmy przekonani, że nic złego
się nie wydarzy, a jeśli już Rosja
zaatakuje Ukrainę, to bardziej
tereny wschodnie. Tymczasem
zbombardowali cały kraj.
Kiedy podjęliście decyzję
o ucieczce?
- W piwnicy spędziliśmy dobę.
25 lutego podjęliśmy decyzję, że
trzeba uciekać. Wyruszyliśmy
samochodem wspólnie z przyjaciółmi. Wiedzieliśmy, że nie przejedziemy przez Kijów, więc jechaliśmy przez Czerkasy do Białej
Cerkwi. Podróż, która przez Kijów,
zajęłaby nam 2 godziny, trwała
12 godzin. Wyjechaliśmy o 9.00
rano, do Białej Cerkwi dotarliśmy
o 23.00. Dobrzy ludzie przyjęli
nas do siebie, zaoferowali nocleg i posiłek. Rankiem 26 lutego
ruszyliśmy w dalszą drogę, do
Chmielnickiego. Znów dotarliśmy w nocy. Byliśmy zmęczeni
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Jak wrażenia z pobytu
w naszej gminie?
Z jakimi reakcjami
lokalnej społeczności się
spotykacie?
- Miasto bardzo nam się
podoba. Jest ładne, spokojne,
wszystko jest na miejscu. Sąsiednia Świdnica przypomina Browary. W pierwszym dniu pobytu
poszliśmy do sklepu na zakupy.
Jakaś kobieta podeszła do nas,
przytuliła i wsunęła do kieszeni
pieniądze, choć nie chcieliśmy
ich przyjąć. Bardzo to było wzruszające.
Zostawiła Pani na Ukrainie
rodzinę? Ma Pani z nią
kontakt? Jak opisują to,

co aktualnie dzieje się
w Waszym kraju?
- Moja rodzina, rodzice zostali w Kijowie, na szczęście
w dzielnicy, która nie została
zbombardowana. Mam z nimi
kontakt. Browary, nasz dom również ocalały, ale 10 kilometrów
dalej już są zniszczenia. Kiedy
uciekaliśmy, musiałam zostawić
koty. Dzięki wsparciu sąsiadów,
udało się przewieźć je do rodziców. Stolica także wraca pomału
do życia, jeżdżą autobusy. Wojna
odcisnęła jednak piętno, nie tylko
na ludziach i budynkach. Ceny
są wysokie, ekonomia zaburzona, pracy jest mało. Do Kijowa
przybywają uchodźcy ze wschodu
i południa Ukrainy, gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Osoby,
które wcześniej uciekły z miasta,
teraz udostępniają swoje mieszkania właśnie tym, którzy ewakuują się ze wschodnich terenów.
Trzymamy się jak na dryfującej
po morzu tratwie.
Myśli Pani o powrocie,
czy raczej chcielibyście
osiedlić się tutaj? Nie
wiemy, jak potoczy się
sytuacja, choć wszyscy
życzymy sobie szybkiego
zakończenia wojny i pokoju,
więc to oczywiście takie
spekulowanie, niemniej
macie jakieś wyobrażenia,
plany.
- Chcielibyśmy wrócić. Na razie
zakładamy, że zostaniemy rok, potem wrócimy. Wierzę, że będzie dobrze, ale tak naprawdę nie wiemy,
co dalej. Mój syn jest mały, chodzi
do przedszkola, podoba mu się
tam. Mąż jest stolarzem, znalazł
pracę w folwarku w Piotrowicach
Świdnickich, gdzie będzie pomagał
w remoncie. Ja cały czas pracuję
zdalnie w firmie, w której pracowałam – jestem specjalistą ds. obsługi klientów w ukraińskim OLX, ale
też nie wiem, jak wojna odbije się
na kondycji serwisu, czy utrzymam
pracę. Wykupiłam kurs języka
polskiego, online. Uczę się, ponieważ bariera językowa sprawia mi
olbrzymią trudność. Język polski
jest łatwiejszy od angielskiego,
istnieje mnóstwo analogii z językiem ukraińskim. Rozumiem, co
do mnie mówią, ale sama nie potrafię nic powiedzieć. Mam kłopot
w sklepie, u lekarza. Ale powtórzę,
wierzymy, że będzie dobrze.
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Jaworzyńska Pozytywka:

pospolite ruszenie
ludzkich serc
Są zawsze tam, gdzie potrzeba pomocy, nie tylko tej finansowej. Wspierają, służą
radą i mobilizują społeczeństwo do dzielenia się z innymi. – Zawsze możemy liczyć
na mieszkańców naszej gminy, dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. To dzięki nim
możemy tak wiele – mówią członkowie stowarzyszenia Jaworzyńska Pozytywka,
którzy świętują pierwszą rocznicę działalności.
Stowarzyszenie Jaworzyńska Pozytywka tworzą trzy
osoby: Małgorzata Prymas,
Sylwia Kieliszek i Sylwester
Bartczak. Powstało ono po to,
by nieść pomoc osobom potrzebującym opieki i wsparcia,
zwłaszcza dzieciom. – Pomysł
sformalizowania przedsięwzięcia kiełkował w naszych głowach
od dłuższego czasu. Niektórzy
z nas sami są rodzicami dzieci
chorych. Wiemy, z jakimi problemami trzeba się mierzyć. Gdy
nasze dzieci uczęszczały do szkoły w Jaworzynie Śląskiej, wiele
akcji prowadziliśmy wspólnie
z placówką. Największym przedsięwzięciem, jakie zorganizowaliśmy przed założeniem stowarzyszenia, był projekt „Dzieci
dzieciom”. Była to zbiórka darów dla chorych dzieci przebywających w Instytucie Centrum
Matki Polki w Łodzi oraz Kliniki
Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
we Wrocławiu. Akcja trwała kilka
lat, a zebrane we współpracy ze
Szkołą Podstawową im. M. Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej
dary trafiły nawet do polskich
dzieci na Ukrainie. W naszą akcję
angażowały się chętnie różnego
rodzaju instytucje, osoby prywatne i firmy – mówi Małgorzata
Prymas. Decyzja o założeniu
stowarzyszenia była otwarciem się na nowe możliwości.
- Doszliśmy do wniosku, że taki
potencjał społeczny można wykorzystać w jeszcze lepszy sposób.
Nasi partnerzy namawiali nas
gorąco do założenia własnego
stowarzyszenia lub fundacji.
I tak zrobiliśmy. Działalność
charytatywna pod szyldem Jaworzyńskiej Pozytywki przynio-
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Stowarzyszenie Jaworzyńska Pozytywka tworzą trzy osoby: Małgorzata Prymas,
Sylwia Kieliszek i Sylwester Bartczak (na zdj. od lewej).

sła nam dużo więcej możliwości
pozyskania wsparcia. Firmy i instytucje chętniej angażują się
w akcje pomocowe, jeśli działa
się w zorganizowanej i rozpoznawalnej formie. Z perspektywy
roku możemy stwierdzić, że była
to słuszna decyzja. Najbardziej
jednak zależało nam na przekonaniu lokalnej społeczności do
włączenia się w zorganizowaną
działalność charytatywną. Sądząc po zaangażowaniu naszych
mieszkańców, wydaje nam się, że
to się udało. Ludzie nam zaufali
i chcą pomagać. Jesteśmy im za
to ogromnie wdzięczni – dodaje
Sylwia Kieliszek.
Po prostu pomagamy
Działalność stowarzyszenia nie ogranicza się do określonej formy działania. Nie
zamyka się na żadną potrzebę.
Jest zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc. - W skrócie można
naszą działalność określić jako

„pospolite ruszenie dobrych serc”.
Chociaż Jaworzyńska Pozytywka
to zaledwie trzy osoby, to zawsze
możemy liczyć na pomoc ogromnej liczby dobrych ludzi, którzy
odpowiadają na nasze wezwania.
Dzięki temu możemy realizować
różnego rodzaju przedsięwzięcia.
To jest cudowne – tłumaczy Sylwester Bartczak.
Początki były skromne
i składały się z drobnych wydarzeń, głównie polegających
na spełnianiu marzeń swoich
podopiecznych. To dzięki nim,
Zuzia i Zosia mogły poczuć
się jak prawdziwe księżniczki,
gdy w eleganckich sukniach
zwiedzały przepiękne wnętrza Zamku Książ, a Sebastian
odbył wideo rozmowę z Tomaszem Libnerem – byłym
żołnierzem elitarnej Jednostki
Wojskowej GROM. – Wychodzimy z założenia, że rozmowa
z kimś, spełnione marzenie więcej
znaczy niż finanse. Chcemy, by to

stowarzyszenie te marzenia spełniało. Aby między rehabilitacją
a zabiegami poczuć się wyjątkowo i szczęśliwie. To taka odskocznia od codziennych problemów.
Czasami ta pomoc niematerialna jest bardziej potrzebna niż
pieniądze – mówi Małgorzata
Prymas. Udało się także załatwić wózek inwalidzki dla potrzebujących, pomóc rodzinie
w potrzebie, czy nagrodzić utalentowanych młodych mieszkańców gminy Jaworzyna
Śląska. - Postanowiliśmy też, że
corocznie będziemy organizować
rodzinną imprezę charytatywną oraz dużą zbiórkę publiczną.
Środki i zebrane dary przekazujemy dla naszych podopiecznych,
małych pacjentów Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz dla
powstańców będących pod opieką Domu Wsparcia Powstańców
Warszawskich Nowolipie 22. Na
co dzień staramy się odpowiadać na wezwanie potrzebujących.
Jeżeli dana osoba zgłosi się do
nas z potrzebą, próbujemy pomóc
w ramach naszych możliwości.
Nie jesteśmy wielką fundacją
ze stałymi dochodami, aby móc
wspierać finansowo potrzebujących. Przede wszystkim możemy
zaoferować swój czas i to, co uda
nam się pozyskać od darczyńców.
Okazuje się jednak, że czasami
największą pomocą jest dobra
rada, pomoc w załatwieniu formalności, skontaktowanie ze
specjalistami. Symboliczne gesty
w postaci paczki na Boże Narodzenie też są ważne. Pod stałą
opieką stowarzyszenia jest obecnie czwórka dzieci pochodzących
z terenu gminy Jaworzyna Śląska: Zuzia, Sebastian, Szymon
i Nikodem – dodaje Sylwester
Bartczak.
Już rok za nimi, efekty
przeszły oczekiwania
Po roku działalności członkowie stowarzyszenia zgodnie
przyznają, że nie spodziewali się, że uda się przez ten rok
zrobić tak dużo. Tymczasem
ze środków pochodzących
z organizacji Pikniku Rodzinnego i dzięki zaangażowaniu
wielu osób udało się: przygotować 6 wyprawek szkolnych
dla potrzebujących uczniów
z gminy Jaworzyna Śląska oraz
podopiecznych stowarzysze-
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ców zaangażowały się także inne
organizacje, sołectwa, firmy i osoby prywatne z gminy Jaworzyna
Śląska. Wszystkim należą się
ogromne brawa i szacunek za
to, co zrobili. Najważniejsze jest,
że razem stworzyliśmy wielką
machinę pomocy dla ludzi w potrzebie – mówi Małgorzata
Prymas.

Piknik Rodzinny, jaki zorganizowało Stowarzyszenie Jaworzyńska Pozytywka, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców. W czerwcu odbędzie się druga edycja.

nia, przekazać do Instytutu
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, na oddziały kardiologii i kardiochirurgii 100
paczek bożonarodzeniowych
wypełnionych
zabawkami,
pluszakami, art. higienicznymi, przyborami szkolnymi,
art. papierniczymi, porcelaną,
ręcznikami, gadżetami promocyjnymi; 15 nowych kompletów: poduszek, kołder, pościeli,
koców, poszewek, prześcieradeł, zakupionych ze środków
zebranych podczas zbiórki publicznej; 15 lampek nocnych na
wyposażenie sal pacjentów; 60
kg pościeli zebranych podczas
zbiórki publicznej, która posłuży dzieciom przebywającym
na oddziale oraz ich rodzicom,
którzy przebywają z nimi; 150
kg zabawek, książek, maskotek,
art. papierniczych na wyposażenie świetlic, kącików zabaw,
część rozdaliśmy bezpośrednio napotkanym dzieciom
w ICZMP, 25 sukienek dla małych księżniczek przebywających na oddziale kardiologii
- przydały się w momentach,
kiedy trzeba było poprawić humor chorym dziewczynkom;
cały karton (ok. 40 sztuk) czapeczek, które rozdano małym
pacjentom w czasie zimy; 45
kg. art. higienicznych i sanitarnych do wykorzystania przez
ICZMP; przekazać na rzecz
weteranów,
podopiecznych
Domu Wsparcia Powstańców Warszawskich, 90 paczek
zawierających: soki, napoje,
ciasteczka, ciepłe kocyki, art.
sanitarne, milusie polarowe

podusie, ręczniki, chusteczki,
różnego rodzaju gadżety, zakładki do książek wykonane
przez dzieci z gminy Jaworzyna Śląska; przygotować na
Boże Narodzenie 48 paczek dla
dzieci z terenu gminy Jaworzyna Śląska oraz paczki dla podopiecznych stowarzyszenia.
Od razu ruszyli
z pomocą dla Ukrainy
Dla członków stowarzyszenia nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy tylko ktoś
potrzebuje pomocy, od razu
uruchamiają machinę wsparcia wśród mieszkańców. Kiedy
wybuchła wojna na Ukrainie,
nie czekali na zachętę. Już
25 lutego rozpoczęli zbiórkę
darów. Wyposażyli mieszkania, zorganizowali żywność,
zebrali aż tyle darów, że część
zawieziono bezpośrednio na
Ukrainę. Cały czas prowadzą
punkt pomocy, gdzie można
dostarczać wszelkie niezbędne artykuły. - Nie ma rzeczy
niemożliwych dla osób, które
nas wspierają. Z miejsca ruszyła ogromna maszyna pomocy
napędzana przez mieszkańców
naszej gminy. Zostaliśmy wręcz
zasypani darami. To był prawdziwy zryw ludzkich serc. Skala odzewu ogromnie nas zaskoczyła.
Dziękujemy gminie Jaworzyna
Śląska za udostępnienie lokalu
do prowadzenia Punktu Pomocy
dla uchodźców z Ukrainy i gminnym instytucjom takim jak OPS
czy SOKiBP za współpracę. To
bardzo pomogło nie tylko nam,
ale przede wszystkim potrzebu-
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jącym. Dziękujemy też Ani, Magdzie, Danusi, Izie, Marioli, Asi,
Ewie, Bożenie, Magdzie, Ewie,
Arkowi, Dominice i Tadeuszowi. Pomagali nam przy dyżurach
w punkcie, załatwiali niezbędne
rzeczy, załatwiali transporty na
Ukrainę, wspierali, kiedy tego
potrzebowaliśmy.
Dodatkowo
zaangażowały się także lokalne
firmy, szkoły i różne organizacje.
Wszystko to sprawiło, że naprawdę w niektórych przypadkach załatwienie potrzebnego łóżeczka,
odzieży, fotelika, czy innych rzeczy zajmowało kilka minut. Musimy wspomnieć też o osobach,
które chciały pozostać anonimowe. Mieliśmy takie przypadki, że
niektórzy jechali z pomocą bezpośrednio na Ukrainę, narażając
swoje życie. Nie sposób opisać
takiego poświęcenia, które zasługuje na największy szacunek. Całość po prostu zagrała jak należy.
Największa jednak zasługa leży
po stronie mieszkańców naszej
gminy, którzy otworzyli swoje serca. Chcielibyśmy też podkreślić
jedną, bardzo ważną rzecz. Jako
Jaworzyńska Pozytywka możemy opowiadać o pomocy, która
przeszła przez nasze ręce. Ale
przecież w akcje na rzecz uchodź-

Nie zwalniają tempa
Plany na kolejne miesiące
są równie ambitne. Do końca
kwietnia stowarzyszenie będzie dalej prowadzić Punkt
Pomocy dla uchodźców. - Cały
czas też dysponujemy środkami finansowymi pochodzącymi
z darowizn, za które ogromnie
dziękujemy. Kierujemy się zasadami pomagania „z głową”
i „w punkt”, czyli na konkretne
zapotrzebowanie. Chcielibyśmy,
aby ukraińskie rodziny mogły
jak najszybciej wrócić do swoich domów i normalnego życia.
Wiemy jednak, że niestety, niektórzy nie mają już do czego
wracać i nadal będą potrzebować wsparcia. Na pewno zorganizujemy kolejny charytatywny
piknik rodzinny, który odbędzie
się 25 czerwca w Jaworzynie
Śląskiej. Kilka dni temu MSWiA
zaakceptowało rozliczenie naszej ubiegłorocznej zbiórki publicznej i wkrótce rozpoczniemy
nową. Zebrane dary przeznaczymy na pomoc dla naszych podopiecznych i potrzebujących z terenu gminy Jaworzyna Śląska.
W tym roku postaramy się także
przekazać więcej pomocy dla
Oddziału Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Oczywiście będziemy
też wspierać naszych bohaterów
– Powstańców Warszawskich. To
są nasze główne cele, jednak nie
wykluczamy organizacji innych
akcji, jeżeli zajdzie taka potrzeba – zapowiada Sylwia Kieliszek.

Stowarzyszenie Jaworzyńska Pozytywka

, ul. Wolności 23b,

58-140 Jaworzyna Śląska
m pozytywkajaworzyna@gmail.com
w pozytywkajaworzyna.pl
G @pozytywkajaworzyna
 665 156 969
Adres do korespondencji:
ul. Westerplatte 14/3, 58-140 Jaworzyna Śląska
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Stworzyli prace o Straży Pożarnej,
najlepszych nagrodzono
Wizja Straży Pożarnej za 30
lat i projekt infografik dotyczący kampanii społecznych
Państwowej Straży Pożarnej – z takimi tematami
mierzyli się uczniowie szkół
podstawowych z terenu
gminy Jaworzyna Śląska.
W poniedziałek, 11 kwietnia
autorzy najlepszych prac
odebrali nagrody.
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie jak co roku zorganizowała
konkursy plastyczne. Pierwszy
– „Państwowa Straż Pożarna
za 30 lat” – skierowany był do
uczniów klas 1-4, drugi – „Projekt infografik dotyczących
kampanii społecznych PSP”
– do uczniów klas 5-8. Gmina
Jaworzyna Śląska włączyła się

11 kwietnia nagrodzono autorów najlepszych prac na szczeblu gminnym.

w ich organizację, realizując
eliminacje szkolne i gminne.
Prace wyróżnione w etapie
gminnym zostały przekazane
do etapu ogólnopolskiego.

W poniedziałek, 11 kwietnia burmistrz Jaworzyny
Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz oraz prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego Ochotni-

► Wyróżnienia:
▪ Marcin Sendor,
kl. IV, SP Pastuchów

W kategorii kl. 5-8
„Projekt infografik dotyczących
kampanii społecznych PSP”
► I miejsce: Zuzanna Partyka,
kl. VII, SP Stary Jaworów

czych Straży Pożarnych w Jaworzynie Śląskiej Józef Kogut
nagrodzili autorów najlepszych prac na szczeblu gminnym.

Nagrody zdobyli:
W kategorii kl. 1-4
„Państwowa straż pożarna
za 30 lat”:
► I miejsce: Zofia Kulba,
klasa IV, SP Jaworzyna Śląska

► II miejsce: Karolina Śmigielska, klasa III, SP Pastuchów

► III miejsce: Jakub Ignatowicz,
kl. IV, SP Jaworzyna Śląska
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▪ Zofia Stelmach,
kl. IV, SP Pastuchów

▪ Antoni Seremet,
kl. IV, SP Pastuchów

► Wyróżnienia:
▪ Gracjan
Kręcioch,
kl. VII,
SP Jaworzyna
Śląska
▪ Tymoteusz
Bałuk,
kl. VII,
SP Jaworzyna Śląska

► II miejsce: Tobiasz Badowski,
kl. VII SP Stary Jaworów

► III miejsce: Amelia Suwalska,
kl. V, SP Jaworzyna Śląska

▪ Emilia Podfigórna,
kl. VII, SP Stary Jaworów
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Jaworzyna Śląska będzie
miała Komisariat Policji

Komisariat będzie funkcjonował w miejscu dotychczasowego Posterunku Policji.

Po 19 latach do Jaworzyny
Śląskiej wraca Komisariat
Policji. Powstanie w miejscu
likwidowanego Posterunku
Policji. Wraz ze zmianą statutu wzrośnie liczba etatów.
Dotychczasowy posterunek zostanie przekształcony
w komisariat i w nowej struk-

turze rozpocznie działalność
od 1 maja. - Utworzenie Komisariatu Policji w Jaworzynie Śląskiej jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców,
a także samorządu lokalnego.
W nowym komisariacie pełnić
służbę będzie 16 funkcjonariuszy: komendant, trzech dzielnicowych, dziewięciu policjantów

służby patrolowej oraz trzech
policjantów służby kryminalnej.
Służba w tej jednostce pełniona będzie całodobowo – mówi
Magdalena Ząbek, oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Świdnicy.
Komendant
Powiatowy
Policji w Świdnicy, mł. insp.
Andrzej Dobies powierzył
obowiązki na stanowisku komendanta Komisariatu Policji w Jaworzynie Śląskiej asp.
sztab. Krzysztofowi Urbanikowi.
W Jaworzynie Śląskiej już
funkcjonował Komisariat Policji. Został zlikwidowany 15 października 2003 r. W jego miejsce
utworzono właśnie posterunek.
Pracowało w nim 11 funkcjonariuszy. Teraz, po ponownym
przekształceniu w komisariat,
liczba ta wzrośnie do 16.

Powstaną mieszkania komunalne
2 mln zł dofinansowania
pozyskała Gmina Jaworzyna
Śląska na przebudowę starej
siedziby Urzędu Miejskiego
przy ulicy Wolności 9 na
mieszkania komunalne.
Pozyskane środki pochodzą
z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość

całkowita zadania to koszt 2,5
mln zł, z czego 80%, czyli 2 mln
zł, wynosi dofinansowanie.
W ramach realizacji inwestycji w budynku zostanie utworzonych 12 mieszkań komunalnych.
Rozpoczęcie realizacji planowane jest jeszcze w I połowie
2022 r.

Tancerki Formacji Tanecznej „Fart”
z medalami na mistrzostwach
Polski Zachodniej
Podczas X Mistrzostw
Mażoretek Polski
Zachodniej, które
odbyły się, 23 kwietnia
w Lesznie, tancerki
z Jaworzyny Śląskiej
zaprezentowały się
w dwóch układach
tanecznych - w kategorii
juniorka flaga i juniorka
pom-pom. W każdym zajęły
trzecie miejsce.
Wielkie brawa!
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Nie daj się
oszukać!
„Czysty
Powiat”
nie istnieje!
Oszuści nie próżnują. Wymyślają wciąż nowe sposoby wyłudzenia pieniędzy
czy danych osobowych.
Próbą oszustwa jest także
„Czysty Powiat”. „Przedstawiciele” dzwonią z deklaracją oferty dofinansowania
fotowoltaiki w wysokości 15 tys. złotych. Takie
telefony odbierają także
mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska. Nie dajcie się
zwieść, program „Czysty
Powiat” nie istnieje.
Można się nabrać, biorąc
pod uwagę, że do niedawna istniała również strona
programu „Czysty Powiat”,
na której znajdowało się
także odwołanie do programu „Czyste Powietrze” jako
popularyzatora alternatywnych źródeł pozyskiwania
energii. Oszuści podawali, że
środki na refundację programu „Czysty Powiat” pochodzą z sektora prywatnego.
Tymczasem ten program
to oszustwo. „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pragnie
z całą stanowczością podkreślić, iż ww. „program Czysty
Powiat” nie jest programem realizowanym przez
NFOŚiGW, ani w jakikolwiek
inny sposób powiązanym
z jego działalnością. Program
ten może stanowić próbę
oszustwa lub wyłudzenia danych osobowych” – czytamy
na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/.
Nie dajmy się nabrać.
W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości warto skontaktować się z NFOŚiGW lub punktem konsultacyjnym programu „Czyste Powietrze”, jaki
funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej,
dzwoniąc pod numer telefonu
(74) 848 93 10 lub (74) 848 92 30.
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Inwestycje wpływają na
przerwy w dostawach wody
Trwa przebudowa ulicy
Kościuszki. W ramach
prowadzonych prac przebudowywane są także sieci
wodociągowe i kanalizacyjne. Mogą zdarzać się niespodziewane awarie, które będą
powodować czasowe przerwy
w dostawie wody.
W ostatnich dniach kilkukrotnie dochodziło do awarii
na remontowanym odcinku
ulicy Kościuszki w Jaworzynie
Śląskiej. Wszystko przez to, że
podczas prac okazało się, że
występują niezinwentaryzowane sieci – przyłącza, które
nie zostały naniesione na istniejące mapy. Chodzi głównie
o infrastrukturę wodno-kanalizacyjną wykonaną jeszcze
przed 1945 r. W przypadku
awarii nie ma możliwości zaplanowania wyłączenia wody
i wcześniejszego poinformowania mieszkańców. - W związku
z prowadzonymi pracami należy
się spodziewać, iż mogą wystąpić
czasowe przerwy w dostawie wody,
o których będziemy każdorazowo
informować. Natomiast z uwagi
na niezinwentaryzowane sieci,
przyłącza i trwające prace budowlane zdarzać mogą się awarie,
których nie można zaplanować,

Inwestycja przebudowy ul. Kościuszki powinna zakończyć się w III kwartale
2022 r.

a również będą powodowały czasowe przerwy w dostawie wody.
Prosimy zatem o wyrozumiałość
i pamiętajmy, że przebudowywana obecnie infrastruktura będzie
służyła nam wszystkim, nie tylko
do poprawy komunikacji, ale również do usprawnienia systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę
i odprowadzenia ścieków, tym
samym wyeliminowania awaryjności sieci, poprawy jakości oraz
ciągłości dostaw wody i odbioru
ścieków. Za wszystkie utrudnienia
przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość – informuje Agnieszka Traczykowska, wiceprezes
Zakładu Usług Komunalnych
w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o..
Remont ulicy Kościuszki to
ważna i oczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Zakłada ona

przebudowę całej drogi o łącznej
długości 535,81 m wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania
czterowlotowego na skrzyżowanie typu RONDO (skrzyżowanie
z ul. Jana Pawła II). Docelowo
droga będzie posiadać dwa pasy
ruchu o szerokości 2,50 – 3,00 m
każdy. Przebudowana zostanie
istniejąca jezdnia, skrzyżowania,
zjazdy, pobocza, chodnik, powstaną miejsca postojowe.
Przedsięwzięcie obejmuje
również m.in.:
▪ budowę sieci kanalizacji
deszczowej o całkowitej długości 837,15 m;
▪ budowę oświetlenia drogowego o całkowitej długości
882,00 m włącznie z doświetleniem przejść dla pieszych;
▪ budowę kanalizacji tele-

Za nami Jarmark Wielkanocny
Kiermasz lokalnych producentów, wręczenie nagród w
konkursie wielkanocnym,
występy artystyczne – te i
wiele innych atrakcji czekało
na uczestników Jarmarku
Wielkanocnego, jaki w Niedzielę Palmową, 10 kwietnia,
odbył się w hali sportowo
-edukacyjnej w Jaworzynie
Śląskiej.
Jarmark obfitował w różnego rodzaju kiermasze: wielkanocnych ozdób, zdrowej
żywności, ciast i wypieków
przygotowane przez sołectwa
gminy Jaworzyna Śląska, Koła
Gospodyń Wiejskich, stowarzy-
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szenia i lokalnych producentów. Wielkim powodzeniem
cieszyły się przysmaki przygo-

towane przez obywateli Ukrainy, którzy w naszej gminie znaleźli schronienie.

Jarmark obfitował w różnego rodzaju kiermasze: wielkanocnych ozdób, zdrowej żywności, ciast i wypieków przygotowane przez sołectwa gminy Jaworzyna
Śląska, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia i lokalnych producentów. Na
zdjęciu Koło Gospodyń Wiejskich „Fit Babki” z Pastuchowa.

technicznej o łącznej długości
670 m wraz ze studniami;
▪ przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej
długości 626,65 m;
▪ przebudowę sieci wodociągowej o całkowitej długości
712,15 m;
▪ rozbiórkę istniejącego
budynku zlokalizowanego na
działce 493/5;
▪ wykonanie progu listwowego oraz wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych.
Prace będą realizowane
etapami. Na czas trwania robót
budowlanych dla mieszkańców ul. Kościuszki udostępniono parking przy hali sportowej
(wjazd od ul. Świdnickiej).
Przebudowa ma kosztować
7,5 miliona złotych. Wykonawcą
jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane STA DAR Dariusz Stańczyk ze Świebodzic.
Ponad 5,5 miliona złotych pozyskano dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg i Programu Inwestycji Strategicznych
Polski Ład.
Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał
2022 r.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
W trakcie wydarzenia można było obejrzeć wystawę nagrodzonych prac w wielkanocnym konkursie plastycznym:
tradycyjne pisanki, palmy oraz
wielkanocne gaiki. Osoby nagrodzone odebrały nagrody
z rąk burmistrza Grzegorza
Grzegorzewicza i zastępcy
burmistrza Justyny Chrebeli.
Nie zabrakło występów
artystycznych. Przed publicznością zaprezentowali się między innymi dzieci i młodzież
z formacji tanecznej „Fart”,
Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat”
ze Świdnicy, „Jaworzynianie”,
mażoretki „Prima” ze Świdnicy
oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego „Chatka Puchatka”
w Jaworzynie Śląskiej.
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Wypalanie traw zabronione i karalne
Z nastaniem przedwiośnia
rośnie zagrożenie pożarowe
związane z wypalaniem traw.
Proceder ten jest niezgodny
z prawem i grożą za niego
surowe sankcje karne oraz
cofnięcie dopłat wypłacanych
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Od wielu lat MRiRW,
ARiMR, Straż Pożarna i inne
instytucje przestrzegają przed
wypalaniem traw, jednak co
roku znajdują się osoby, które
uprawiają ten proceder.
Wypalanie łąk, pastwisk,
ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także
nieuzasadnioną agrotechnicznie. Ten proces prowadzi do
nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia
się, naturalny rozkład resztek
roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza zostają zahamowane. Do atmosfery przedostaje
się szereg szkodliwych zarówno

dla ludzi, jak i zwierząt,
związków chemicznych.
Pożary często wymykają
się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy
i zabudowania, powodując ogromne zagrożenie i nierzadko dotkliwe
straty.
Według informacji
zamieszczonych na stronie Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej do 25 marca
2022 r. strażacy interweniowali
już ponad 20 tys. razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych.
W ogniu śmierć poniosło 8 osób,
a 62 zostały ranne. Wraz z pożarami traw strażacy odnotowali
aż 920 pożarów w lasach, w których 5 osób odniosło obrażenia,
a 2 straciły życie. Większość tego
typu interwencji miała miejsce
w marcu.
Surowe kary – grzywna
a nawet więzienie
Zakaz wypalania traw określony został w ustawie o ochronie przyrody oraz w ustawie

nakładać może Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym
z warunków, których
rolnicy zobligowani są
przestrzegać, aby móc
ubiegać się o płatnoGrafika: Komenda Główna PSP
ści bezpośrednie oraz
płatności
obszarowe PROW.
o lasach. Kodeks wykroczeń
W
przypadku
jego złamania
przewiduje za to karę nagany,
ARiMR
może
nałożyć
na rolniaresztu lub grzywny, której wyka
karę
finansową
zmniejszasokość może wynieść od 5 tys.
do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli jącą wszystkie otrzymywane
w wyniku podpalenia trawy doj- przez niego płatności o 3 proc.
dzie do pożaru, który sprowadzi W zależności od stopnia winy,
zagrożenie utraty zdrowia lub może zostać ona obniżona do
życia wielu osób albo zniszcze- 1 proc. bądź zwiększona do 5
nia mienia wielkich rozmiarów, proc. Jeszcze wyższe sankcje
wtedy sprawca – zgodnie z ko- przewidziane są dla tych, któdeksem karnym – podlega karze rzy świadomie wypalają grunpozbawienia wolności nawet ty rolne – muszą oni liczyć się
z obniżeniem płatności nawet
do 10 lat.
o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej
Wypalanie traw to też
kwoty płatności bezpośrednich
ryzyko utraty dopłat
Oprócz
wspomnianych za dany rok, jeśli stwierdzone
sankcji wypalającemu grożą zostanie uporczywe wypalanie
również dotkliwe kary, które przez niego traw.

Wsparcie dla gmin,
Trwają szczepienia
m.in. na rekultywację stawu przeciw COVID-19
w Piotrowicach Świdnickich Mimo spadku liczby zachorowań i zniesienia oboLokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu” w ostatnich
dniach rozstrzygnęła kolejny
nabór wniosków, który skierowany był do gmin oraz organizacji pozarządowych. – Wsparcie
w kwocie ponad 1 miliona
złotych otrzymało 7 projektów
na obszarze wszystkich naszych
gmin – informuje Krystian

Ulbin, prezes LGD „Szlakiem
Granitu”.

- W Lokalnej Strategii Rozwoju
dla obszaru „Szlakiem Granitu” postawiliśmy mocny akcent na rozwój
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Z jednej strony
służy ona mieszkańcom i podnosi
codzienny komfort, a z drugiej strony
korzystają z niej turyści, którzy coraz
chętniej odwiedzają nasz obszar – dodaje Krystian Ulbin.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmie
Urząd Marszałkowski.
Rewitalizacja
stawu
w Piotrowicach Świdnickich
zakłada nie tylko rekultywację zbiornika, ale również
stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców. Zadanie ma być zreGmina Jaworzyna Śląska otrzymała wsparcie na alizowane do końca 2022 r.
rekultywację stawu w Piotrowicach Świdnickich.
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strzeń, cały czas Ministerstwo Zdrowia zachęca do
szczepień przeciwko COVID-19, szczególnie do przyjęcia
trzeciej dawki przypominającej.
Na szczepienie zarejestrować się można na kilka sposobów:
1. W Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Jaworzynie Śląskiej
Można przyjść osobiście do placówki lub zadzwonić
pod nr tel. 74 858 81 73 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
2. Dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię
pod nr 989
Można to zrobić samemu lub może zrobić to ktoś bliski z
rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer przesłany zostanie
SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
3. Rejestrując się poprzez e-rejestrację
dostępną na pacjent.gov.pl
System zaproponuje pięć dostępnych terminów w
punktach szczepień, które znajdują się blisko adresu zamieszkania. Jeśli żaden z proponowanych terminów albo
podana lokalizacja nie będzie pasował, możemy wyszukać i
wskazać dogodne dla nas miejsce i termin.
Aby skorzystać z tego sposobu rejestracji, należy posiadać Profil Zaufany.
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3 maja uczczą koncertem
muzyki patriotycznej
Polska skrzypaczka YLO Violin i włoski tenor Sergio
Bettas zaprezentują najpiękniejsze utwory muzyki
patriotycznej, sakralnej i filmowej. Artyści wystąpią
w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca
N.M.P. w Jaworzynie Śląskiej we wtorek 3 maja.
Jego rozpoczęcie planowane jest na godzinę 12:00, po
mszy świętej. Wstęp na koncert jest wolny.
projekcie muzycznym „YLO Violin
Symfonicznie”.
W marcu tego roku
została wyróżniona
prestiżową nagrodą dla „wybitnej
skrzypaczki i dobroczyńcy
roku”
w konkursie Polish
Businesswomen
Awards magazynu
„Businesswoman &
Life”.

YLO Violin, czyli Ilona
Perz-Golka, to utalentowana
polska skrzypaczka i kompozytorka – urzeka publiczność
swoją muzyką, wdziękiem
i talentem. Jest absolwentką Akademii Muzycznej
we Wrocławiu na Wydziale
Instrumentalnym, a także
Konserwatorium w Holandii. W 2008 roku rozpoczęła przygodę ze skrzypcami
elektrycznymi, grając muzykę
rozrywkową i współpracując
ze znanymi kompozytorami. Występowała na całym
świecie. W 2020 roku, wraz
z promocją swej pierwszej
płyty „Timeless”, można było
ją usłyszeć na największych
scenach w kraju i za granicą
oraz transmisjach internetowych, telewizyjnych i radiowych
w nowatorskim
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Sergio
Bettas
to włoski tenor, urodzony w Ferrarze we
Włoszech. Muzyka
od zawsze wypełniała jego życie. Zaczynał od gry na instrumentach. Pasję do
śpiewu odkrył w sobie nieco później.
Jest absolwentem Konserwatorium Sztuki Śpiewu w Ferrarze
(Conservatorio Statale di Musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara). Swój warsztat wokalny
doskonalił również u znanego
włoskiego śpiewaka operowego Nazzareno Antinori’ego.
Swoją drogę zawodową rozpoczął w Teatro Regio w Parmie.
Debiutował w 2006 roku rolą
Manrico w Trubadurze Verdiego. W 2008 roku przyjechał do
Polski i podjął współpracę z Teatrem Wielkim w Warszawie.
Na deskach Teatru Wielkiego –
Opery Narodowej występował
w klasykach operowych takich
jak: Aida, Traviata, Otello, Halka, Straszny Dwór czy Madame
Butterfly. Mimo wieloletniego doświadczenia, ciągle
doskonali swój warsztat pracy (obecnie u boku Jolanty

Janucik – prodziekana
Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Jak
podkreśla,
piękny głos to
nie
wszystko,
najważniejsze są
emocje przekazywane innym. Dlatego w 2013 roku rozpoczął karierę solową.
Koncertuje w całej Polsce, śpiewając zarówno
utwory z klasycznego
repertuaru operowego, jak
i z nurtu muzyki rozrywkowej. Występy na scenie
to jego żywioł. Angażował
się w wiele akcji charytatywnych,
m.in.
w koncert „Kochaj
AMAtrice”, z którego dochód
został przeznaczony na pomoc

ofiarom trzęsienia ziemi w środkowych
Włoszech. W 2018
roku jako jeden
z trzech solistów
(tenor),
wziął
udział w Koncercie Jubileuszowym Chóru
Miasta Garwolina (Msza G-dur
F.
Schuberta).
W 2019 roku ukazała się jego pierwsza solowa płyta
zatytułowana „Solo
Amore”. W swoich
koncertach, przy
akompaniamencie
pianina, wykonuje
utwory z repertuaru takich artystów,
jak m.in. Frank Sinatra, Dean Martin,
Elvis Presley, Andrea
Bocelli.
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Marsz Nadziei dla
świdnickiego hospicjum
Od czterech lat przedstawiciele Towarzystwa
Przyjaciół Chorych Hospicjum w Świdnicy wspólnie
z przedszkolakami i samorządowcami jesienią sadzą
cebulki żonkili. Wiosną,
gdy kwiaty zakwitną,
tworzą żółte pola – symbol
jedności i wsparcia dla osób
chorych na raka i ich rodzin.
Rozdawane są w marszu

nadziei. W działaniach
świdnickie hospicjum od
wielu lat wspiera samorząd
naszej gminy. 7 kwietnia
w Żółtym Marszu Nadziei
wziął udział burmistrz
Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz.
Marsz
nadziei
był
zwieńczeniem IV edycji „Pól
Nadziei”. W ten dzień mia-

Marsz Nadziei, który odbył się 7 kwietnia w Świdnicy, ma zwracać uwagę na ideę
wolontariatu oraz zachęcać do wsparcia chorych na raka i ich rodzin.

sto zakwitło żółtymi akcentami: żonkilami, balonikami,
wiatraczkami, parasolkami.
– W ten sposób chcemy pokazać,
że hospicjum to też życie. Akcja
Pola Nadziei ma charakter promocyjny i przypomina o wadze
idei wolontariatu. Ma jednocześnie wzmocnić uwrażliwienie
społeczeństwa i zachęcić do bezinteresownej pomocy osobom
chorym – tłumaczyła prezes
TPCH Hospicjum Gabriela
Kaczkowska.
Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów z terenu powiatu świdnickiego,
biskup Marek Mendyk, przedszkolaki oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych.
Towarzystwo
Przyjaciół
Chorych Hospicjum działa
nieprzerwanie od 26 lat. Swoją opieką otacza także chorych
z naszej gminy i ich najbliższych. Pracownicy hospicjum
jak nikt inny mają świadomość,
że choruje nie tylko pacjent, ale
także cała rodzina.

Zmiany w zarządzie MKS Karolina
Udzielenie absolutorium,
omówienie planów na najbliższy sezon i wybór zarządu
– 31 marca odbyło się walne
zebranie Miejskiego Klubu
Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej. Prezesem
na kolejną kadencję wybrano
Rafała Kwiatkowskiego, na
stanowisku wiceprezesa
pozostał również Patryk
Krzeczowski. Na drugiego
wiceprezesa wybrano Jacka
Sznabla. Zastąpił na stanowisku Jacka Bielińskiego.
Przed przystąpieniem do
wyboru nowych władz, ustępujący zarząd podsumował ubiegłe lata, analizując wszelkie
aspekty działalności jaworzyńskiego klubu sportowego i dziękując wszystkim za współpracę.
Następnie wybrano nowe władze, na kadencję 2022-2026.
Prezesem jednogłośnie wybra-

no Rafała Kwiatkowskiego,
wiceprezesem ds. kolarstwa
i judo został Jacek Sznabel, wiceprezesem ds. sekcji piłki nożnej – Patryk Krzeczowski.
Wybrano także członków
Komisji Rewizyjnej: Roberta
Ptaka (przewodniczący), Mariusza Wojcieszka (wiceprzewodniczący) oraz Grzegorza
Ignatowicza.
Podczas walnego zebrania
udzielono także absolutorium
za 2021 r. - Nowy zarząd postawił przed sobą kilka celów na
najbliższą kadencję: usprawnić
zarządzanie klubem, poprawić
szkolenie wszystkich grup młodzieżowych i dziecięcych MKS
Karolina, stale rozwijać poszczególne sekcje MKS Karolina: piłki
nożnej, judo i kolarskiej, podnosić kwalifikacje trenerów i innych
pracowników stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w szkoleniach
i kursach, utrzymać stabilny
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trend finansowy stowarzyszenia,
stale pozyskiwać dotacje na nasze działania, poszerzyć ofertę
dla sponsorów i partnerów, kontynuować współpracę z gminą
Jaworzyna Śląska, instytucjami,
organizacjami podczas wydarzeń, kontynuować współpracę
z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy, organizować wydarzenia dla lokalnej
społeczności: rodzinne rajdy rowerowe, turnieje piłkarskie, wyścigi kolarskie. Planujemy także
położyć nacisk na poprawę bazy
sportowej stowarzyszenia. Nie
zapominamy też o podstawowych celach statutowych, którymi są: wspieranie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej,
propagowanie zdrowego stylu
życia na rzecz członków stowarzyszenia jak również wśród ogółu społeczności: dzieci, młodzieży
i dorosłych – mówi prezes Rafał
Kwiatkowski.

Kornelia Grandus
w kadrze
wojewódzkiej

Zawodniczka drużyny
trampkarzy Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”
w Jaworzynie Śląskiej została powołana do reprezentacji
Dolnego Śląska Młodziczek
U13. Na początku kwietnia
wzięła udział w pierwszym
zgrupowaniu kadry.
Wyróżnienie tym większe, że Kornelia jako jedyna
z powiatu świdnickiego dostała powołanie w swojej kategorii wiekowej. Trenerem Kornelii jest Maksym Tatuśko.
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 lutego 2017 rojku o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020
roku poz. 481 ze zm.), ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
(Dz. U. z 2017 roku poz. 624), ustawy z dnia
19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 514), ustawy z
dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu
ustroju rolnego (tekst jednolity – Dz. U. z
2022 roku, poz. 461), podaje do publicznej
wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Wykaz obejmuje nieruchomości pochodzące
z „Gospodarstwa Stary Jaworów” w: Witkowie, Starym Jaworowie, Tomkowej, Milikowicach, Nowym Jaworowie, Nowicach,
Bolesławicach.
Szczegółowe
informacje
na temat
nieruchomości
dostępne
na stronie:
https://www.jaworzyna.net/ogloszenia/2022/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-11-04-2022-r
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Jaworzyna Śląska
areną zmagań szachistów
82 zawodników z całego
województwa walczyło o laur
zwycięstwa w II Otwartych
Mistrzostwach Jaworzyny
Śląskiej, jakie w sobotę 26
marca odbyły się w hali widowiskowo-sportowej.
W zawodach wzięli udział
przedstawiciele klubów KSz

„Miedź” Legnica, KSz „MIKAMA” Świdnica, KSz GAMBIT
MDK Świdnica, Goniec Żarów,
SCSE Strzelin, KSz Jelonka
Jelenia Góra. Rozgrywały się
one systemem szwajcarskim
na dystansie 7 rund w trzech
kategoriach wiekowych: seniorów i juniorów (grupa A), juniorów urodzonych w 2009 lub

Zwycięzcą grupy A został Antoni Komendecki z KSz „Miedź” Legnica (jednocześnie 1. miejsce wśród juniorów). II był Jacek Komendecki z KSz „Miedź” Legnica
(1. wśród seniorów).

młodszych (grupa B), juniorów
urodzonych w 2013 r. lub młodszych (grupa C).
Zwycięzcą grupy A został Antoni Komendecki z KSz
„Miedź” Legnica (jednocześnie
1. miejsce wśród juniorów).
Drugi był Jacek Komendecki z KSz „Miedź” Legnica (1.
wśród seniorów). W grupie B
najlepszy okazał się Igor Śliwowski z KSz GAMBIT MDK
Świdnica, natomiast w grupie C
– Kornel Waligóra z KSz GAMBIT MDK Świdnica. Dodatkowo we wszystkich kategoriach
wiekowych nagrodzono najlepszych szachistów i szachistki
z gminy Jaworzyna Śląska.
Nagrody w turnieju wręczali burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz i dyrektor Szkoły
Podstawowej w Jaworzynie
Śląskiej Krzysztof Sołtys. –

Otwarte Mistrzostwa Jaworzyny
Śląskiej w szachach na stałe zapisały się do kalendarza wydarzeń sportowych w naszej gminie. Gościmy szachistów z całego
regionu, podziwiamy wyjątkowo
emocjonalne pojedynki i obserwujemy narodziny tej niezwykłej
pasji u najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Dziękuję za to,
gratuluję doskonałych wyników
na szachownicach i zapraszam
na kolejny turniej – mówił burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz. – Do Jaworzyny Śląskiej
wracają szachowe tradycje, coraz
więcej osób w naszej gminie trenuje szachy, szczególnie wśród
najmłodszych, którzy licznie zaprezentowali się w tym turnieju.
Grajcie, rozwijajcie pasję i do
zobaczenia na kolejnych zawodach – dodał dyrektor szkoły Krzysztof Sołtys.

Dadzą popis umiejętności akrobatycznych
Około 450 zawodników z klubów
sportowych z całej Polski będzie rywalizowało o laur zwycięstwa w turnieju
Super Ligi Akrobatyki Sportowej, jaki
w sobotę 21 maja odbędzie się na hali
edukacyjno-sportowej w Jaworzynie
Śląskiej.
Super Liga Akrobatyki Sportowej to
nowatorski projekt współzawodnictwa,
unikalny na skalę ogólnopolską. To cykl
zawodów sportowych w akrobatyce sportowej dla dzieci i młodzieży z Dolnego
Śląska oraz zaproszonych klubów z innych regionów. W 2022 roku obejmuje
organizację czterech turniejów, dwóch
w pierwszej połowie roku i dwóch w drugiej. W marcu w Szczawnie-Zdrój odbyły
się pierwsze zawody, turniej w Jaworzynie Śląskiej będzie drugim w cyklu.
W zawodach może wziąć udział każdy
od 3. do 18. roku życia na różnym poziomie przygotowania sportowego. Zawody
zostaną rozegrane we wszystkich kla-
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WYDAWCA:

sach: Pierwszy Krok, Plus, Młodzik, Trzecia i Open. Ta ostatnia kierowana jest do
dzieci i młodzieży, która z różnych przyczyn nie może startować w kategoriach
określonych przez PZG, ale chce nadal
rozwijać się i startować na zawodach
akrobatycznych. Ma to pokazać, że akrobatyka jest sportem dla każdego, który
przygotowuje się wszechstronnie ruchowo, niezależnie od wieku. Ważne są chęci,
pasja i zaangażowanie w dążeniu do celu
oraz wola przełamywania swoich słabości, chęć zmierzenia się z czymś nowym.
Turniej odbędzie się 21 maja w hali edukacyjno-sportowej w Jaworzynie Śląskiej.
Początek zaplanowano o godz. 9.00, zakończenie, ze względu na dużą ilość zawodników w różnych kategoriach wiekowych,
w późnych godzinach popołudniowych.
Super Liga w Akrobatyce Sportowej
realizowana będzie we współpracy organizacyjnej z Gminą Jaworzyna Śląska. Patronat nad drugą edycją objął burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz.

Zapraszamy do kibicowania wszystkich chętnych, w szczególności dzieci
i młodzież z okolicznych szkół.
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