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Kacper Jędras podbija
serca słuchaczy

Tworzy, nagrywa, czaruje wokalem. Konsekwentnie zdobywa słuchaczy w internecie, a jeden z ostatnich klipów
„Łzy” w ciągu zaledwie dwóch tygodni zdobył prawie 30 tys. wyświetleń na You Tube. Fani są pewni, że już niedługo piosenki Kacpra Jędrasa z Jaworzyny Śląskiej będzie można posłuchać w radiu.
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Wielkanoc to święta
wielkiej nadziei
Przed nami Wielkanoc –
najważniejsze święta w
kalendarzu liturgicznym
kościoła katolickiego.
Jak się dobrze do nich
przygotować?
- Jezus oddał życie za nas
wszystkich, pokonał zło i śmierć,
powrócił na nowo do życia. Tą
drogą przechodzi też każdy z
nas. Wtedy kiedy się nawracamy,
kiedy żałujemy za grzechy, kiedy
żyjemy nadzieją lepszego życia.
Wielkanoc to święta wielkiej nadziei. Może w tym trudnym czasie epidemii jeszcze bardziej jej
potrzebujemy? Nadziei na lepsze życie. W perspektywie wieczności może nam je zapewnić
tylko Zmartwychwstały Jezus.
Jak się przygotować do świąt?
Po pierwsze, trzeba poszukać w
swoim sercu pragnienia bycia
bliżej Jezusa. Więcej o nim myśleć, modlić się, rozważać jego
ofiarę i zwycięstwo. Po drugie,
trzeba go zaprosić do swojego
serca. Przede wszystkim przyjmując sakramenty święte. Stąd
bardzo ważna jest spowiedź i
komunia święta wielkanocna.
Po trzecie, warto skorzystać z
pomocy dostępnych w kościele

Foto: Gość Świdnicki

- Dobrze, że tęsknimy za Bogiem i drugą osobą. Kto tęskni, nie przestaje kochać.
Mówmy o tej miłości Bogu i składajmy sobie życzenia – mówi Arkadiusz Chwastyk,
proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, podpowiadając, jak dobrze
przeżyć Wielkanoc w dobie pandemii.

- Miejmy odwagę częściej do siebie dzwonić, częściej składać sobie życzenia.
Czasem jeden krótki telefon będzie wielkim błogosławieństwem dla osoby samotnej – mówi ks. proboszcz Arkadiusz Chwastyk

nowoczesnych środków przekazu, umożliwiających rekolekcje
przez radio czy internet. Transmitowane msze i nabożeństwa
pomagają przeżywać miłość
Boga, nawet będąc w domu.
Trzeba tylko wielkodusznie znaleźć czas i chęci. Po czwarte, jeśli
pragnę dobrze przeżyć święta,
to tak naprawdę nie mogę tego
czynić samemu. Trzeba pomyśleć o innych, dając im dobry

przykład, zachęcając, podpowiadając, dając świadectwo swojej
wiary i braterstwa poprzez pomoc, wsparcie czy poświęcony
czas dla bliźnich.
Żyjemy w czasach
pandemii. Wiele osób
będzie musiało w tym
czasie pozostać w domu.
Co mogą zrobić, by się
w tej sytuacji odnaleźć,

jak przeżyć dobrze święta
w domowym zaciszu?
- Święta poprzedza zawsze
40-dniowy post, który nawiązuje
do 40-letniej wędrówki Izraelitów
przez pustynię. Długo doświadczali
braku bliskości Boga. W dobie epidemii też już długo doświadczamy
podobnych uczuć, nawet w święta dla wielu tak będzie. Trzeba w
głębi serca ufać, że Bóg nie opuści
nikogo, ale swoją miłością i łaskami chce obdarować każdego człowieka, także i tych, którzy zostają
w domu. Dobrze, że tęsknimy za
Bogiem i drugą osobą. Kto tęskni,
nie przestaje kochać. Żeby lepiej
przeżyć święta w domu, warto o
tym pamiętać i wytrwale próbować
modlić się podczas transmisji w
mediach. W sercu warto o tej swojej miłości i tęsknocie mówić Bogu.
Ludziom zaś warto powiedzieć to
przez telefon, czy też w jakiś inny
sposób. Miejmy odwagę częściej do
siebie dzwonić, częściej składać sobie życzenia. Czasem jeden krótki
telefon będzie wielkim błogosławieństwem dla osoby samotnej.
Czego chciałby ksiądz
życzyć parafianom z okazji
Wielkanocy?
- Zmartwychwstały Jezus zaświadczył o wielkiej mocy Boga,
który pokonał wszelkie zło, a
nawet śmierć. Życzę, aby każdy
mógł doświadczyć tej wielkiej
Bożej mocy zwycięstwa nad swoimi słabościami. Niech Pan obdarzy wszystkich pokojem i nadzieją, że to, za czym tęsknimy,
dzięki jego błogosławieństwu,
doprowadzi nas do dobra. Życzę
bliskości Boga i drugiego człowieka. Błogosławionych Świąt!

Z okazji zbliżających się
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
miłości, nadziei i spokoju.
Niech ten czas umocni naszą wiarę,
napełni serca wrażliwością
oraz szacunkiem do drugiego człowieka.
Niech świąteczny nastrój zapanuje we wszystkich domach
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek
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Burmistrz Jaworzyny Śląskiej
Grzegorz Grzegorzewicz
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Sołtysom
w podziękowaniu za ich pracę

Bagieniec, Bożena Ustinow

Nowy Jaworów, Andrzej Bytniewski

Pastuchów, Danuta Stelmach

Witków, Czesława Radomska-Sucholas

Tomkowa, Krzysztof Kociołek

Mobilizują
mieszkańców do
aktywności i pracy
dla swoich małych
ojczyzn. Służą radą
i pomocą tam, gdzie
jest ona potrzebna.
Z okazji Dnia Sołtysa,
który obchodziliśmy
11 marca, burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz
odwiedził wszystkich
dwunastu sołtysów
z gminy Jaworzyna
Śląska, dziękując im
za ich trud i codzienną
pracę.
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Nowice, Tadeusz Duśko

Pasieczna, Andrzej Samek

Piotrowice Świdnickie, Krzysztof Pawłowski

Milikowice, Władysław Laszków

Bolesławice, Wojciech Karniej

Stary Jaworów, Kazimierz Chęcik

Czechy, Wojciech Kroczyński
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Katarzyna Szczerbińska-Tercjak:

mam nadzieję na powrót do
Z całą pewnością jest to jeden z najlepiej zachowanych zbiorów zabytków
kolejowych w Europie. Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej to zaś
unikatowe przedsięwzięcie. O tym, co udało się zrobić przez 16 lat istnienia i jak
placówka radzi sobie z ograniczeniami sanitarnymi, rozmawiamy z Katarzyną
Szczerbińską-Tercjak, dyrektorem muzeum.
Mija 16 lat, od kiedy muzeum
w Jaworzynie Śląskiej
rozpoczęło działalność.
Pamięta Pani te początki?
Jak to się zaczęło?
- Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej jest dziś liczącym
się muzeum techniki na mapie
Polski, ale nasze początki były
trudne. W 2004 roku przejęliśmy niszczejący skansen taboru
kolejowego, zlokalizowany w
zabytkowej lokomotywowni. Placówka powstała jako prywatne
muzeum z inicjatywy dr. Piotra
Gerbera, pracownika naukowego
Politechniki Wrocławskiej, zajmującego się od początku swojej
aktywności naukowej dziejami
przemysłu i ochroną tej części
dziedzictwa cywilizacyjnego. W
tamtym czasie nikt nie miał pomysłu na to, co zrobić z ogromnym obszarem ponad 2,5 ha, z
1,5 km torów kolejowych, z taborem kolejowym. A ten był i jest
naprawdę wartościowy na skalę
europejską - to zabytki z XIX i XX
w. Ponad 50 lokomotyw, blisko
100 różnego rodzaju wagonów,
żurawi kolejowych czy pług odśnieżny. Pierwsze prace zaczęliśmy od zabezpieczenia terenu,
montażu monitoringu, zatrudnienia pracowników. Następnie
zaczęliśmy uzupełniać kolekcję
taboru kolejowego. Zwoziliśmy
go z całej Polski. Powstanie muzeum było o tyle istotne, że po
1989 r. przestano dbać o zabytki
techniki. W wielu środowiskach
nadal pokutuje przekonanie, że
architektura przemysłowa nie
zasługuje na ochronę i zachowanie. W konsekwencji z naszej
przestrzeni bezpowrotnie znikają
wartościowe obiekty, które po niezbędnej rewitalizacji mogłyby być
użytkowane. Mimo mało sprzyjającego klimatu dla ochrony zabytków techniki, utworzona przez
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nas w 2007 r. Fundacja Ochrony
Dziedzictwa Przemysłowego Śląska wypełnia lukę, której nie były
w stanie wypełnić instytucje państwowe zobowiązane do ochrony
dziedzictwa narodowego.
Jak muzeum zmieniało
się przez te lata? Co udało
się zrobić? Jakie eksponaty
udało się pozyskać? Jak
zmieniły się wnętrza
muzeum?
- Wyremontowaliśmy między
innymi jeżdżące dziś po torach
historyczne wagony produkowane przed wojną we wrocławskiej
fabryce Linke-Hofmann, czy
zabytkowy, polskiej produkcji,
parowóz TKt48-18. Dzisiaj, przyjeżdżając do naszego muzeum,
turyści mogą poczuć, jak kiedyś
podróżowało się wagonami III
i II klasy, ciągniętymi przez napędzaną parą lokomotywę, jak
wyglądał proces obsługi i przygotowania do drogi parowozów.
Znacząco powiększyliśmy zbiory
historycznego taboru kolejowego. Dziś Muzeum Kolejnictwa
na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej
posiada jedne z najbogatszych
zbiorów w Polsce. Mimo to można odnieść wrażenie, że obiekt w
środku niemal nie zmienił się
przez ostatnie 100 lat. Wynika to
z tego, że chcemy ratować zabytki
w ich najbardziej autentycznej i
oryginalnej postaci. Zachowując
ich charakter i autentyzm, chronimy nie tylko materialne przedmioty, ale także historię ludzi,
którzy te miejsca tworzyli. Wprowadziliśmy także do muzeum
działania edukacyjne. Organizujemy wystawy tematyczne,
współpracujemy z uczelniami
wyższymi regionu. Na terenie
muzeum organizowane są zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz

- W Polsce zainteresowanie zabytkami techniki staje się coraz bardziej
popularne. Można w ten sposób zobaczyć, jak żyli i pracowali nasi dziadkowie i pradziadkowie, jak bardzo
przemysł zmienił świat, jak wpłynął
na zmianę sposobu życia. Chcemy
w naszych muzeach to pokazywać
– mówi Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, dyrektor Muzeum Kolejnictwa w
Jaworzynie Śląskiej.

praktyki zawodowe studentów
historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Placówka dba również o
budowę własnego zaplecza naukowego, posiadamy bibliotekę
i archiwum. Muzeum nie tylko
stawia sobie za cel przyciągnięcie do Jaworzyny Śląskiej coraz
większej liczby turystów, ale
również nie zapomina o obecnych mieszkańcach miasteczka.
Wiele inicjatyw adresowanych
jest do dzieci. Rokrocznie muzeum organizowało na swoim
terenie szereg imprez dla najmłodszych: Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania świąteczne.
Największą popularnością cieszyło się organizowane przez 10
lat „Miasto Dzieci”. Nadal realizujemy projekt „Kolej Łączy Pokolenia”, który adresowany jest
przede wszystkim do emerytów,

byłych pracowników kolei w Jaworzynie Śląskiej. W ciągu 15 lat
funkcjonowania Muzeum Kolejnictwa ugruntowało pozycję
placówki posiadającej ciekawą
ekspozycję dotyczącą dziejów
kolejnictwa, potrafiącą umiejętnie, poprzez różnego rodzaju imprezy, przyciągnąć coraz większą
liczbę zwiedzających. Moim celem, jako kierującą tą placówką,
jest również stworzenie miejsca
dla mieszkańców gminy, wokół
którego będzie kiełkować proces
reintegracji lokalnej społeczności, nie tylko związanej z miejscowym węzłem kolejowym, ale
też historią miasta. Stąd np. pomysł stworzenia Grupy Rekonstrukcyjnej Jaworzyny Śląskiej.
Jest zainteresowanie taką
formą turystyki?
- W Wielkiej Brytanii, Niemczech
czy Francji w ostatnich latach
rozwinęła się turystyka industrialna. Zainteresowanie rozwojem technicznym i gospodarczym stało się alternatywą dla
osób poszukujących sposobów
aktywnego spędzenia wolnego
czasu. Także w Polsce zainteresowanie zabytkami techniki
staje się coraz bardziej popularne. Można w ten sposób zobaczyć, jak żyli i pracowali nasi
dziadkowie i pradziadkowie, jak
bardzo przemysł zmienił świat,
jak wpłynął na zmianę sposobu
życia. Chcemy w naszych muzeach to pokazywać. Docelowo
obiekty fundacji stworzą sieć
muzeów techniki, obejmującą
swoim zasięgiem historyczny
Śląsk, a między którymi będzie
można podróżować zabytkowym taborem kolejowym.
W międzyczasie Fundacja
Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska
zakupiła zamek w
Piotrowicach Świdnickich.
Tu powstaje Muzeum
Technik Rolniczych.
- Jaworzyna była pierwszym
krokiem na naszej drodze ratowania zabytków przemysłowych
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normalności
Śląska. Okazało się, że takich
miejsc jest znacznie więcej.
Oczywiście, nie jesteśmy sami
w stanie uratować wszystkiego,
ale kilka takich akcji ratowniczych udało się nam przeprowadzić. Dziś wśród naszych
obiektów, poza Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, są
jeszcze trzy inne zabytki na Dolnym Śląsku: lokomotywownia i
młyn zbożowy w Dzierżoniowie
oraz dwór z folwarkiem w Piotrowicach Świdnickich. Mamy
też jeden obiekt na Śląsku Opolskim - w Tułowicach oraz jeden
na Górnym Śląsku - czynne już
i udostępnione dla zwiedzających Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach
-Szopienicach. Na terenie pochodzącego z XVI wieku folwarku
powstaje Muzeum Technik Rolniczych. Obecnie trwają prace
konserwatorskie i remontowe,
zarówno samego pałacyku, jak
też zabudowań gospodarczych.
Docelowo chcemy w tej zabytkowej przestrzeni pokazać wpływ
technik rolniczych na rozwój rolnictwa na Śląsku.

Miniony rok, czas pandemii,
mocno ograniczył ruch
turystyczny. Jak muzeum
radzi sobie z tą sytuacją?
Jakie są straty za rok 2020
i jakie pomysły, by w tym
trudnym okresie się nie
poddać i przyciągnąć
turystów?
- Związane z pandemią obostrzenia postawiły w dramatycznej sytuacji placówki kultury w całej Polsce. Fundacja
Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na Śląsku prowadzi
pięć muzeów. Gdy w marcu
2020 roku zostaliśmy zamknięci na dwa miesiące, dopiero w
czerwcu udało się ponownie
uruchomić nasze muzea. I ruch
turystyczny w wakacje dodawał
otuchy, ponieważ był on dość
spory, niestety w październiku
zostaliśmy ponownie zamknięci. Udało nam się wywalczyć
częściowe otwarcie tylko jednej
naszej placówki - właśnie Muzeum Kolejnictwa, ze względu
na rozległy teren zewnętrzny.
Nie można było oglądać wystaw
pod dachem, ale na zewnątrz

już tak. Wykorzystaliśmy fakt,
że kolekcja urządzeń, lokomotyw i wagonów stojących przed
parowozownią i na bocznicy
jest równie atrakcyjna co ekspozycje wewnętrze i właśnie ją
prezentowaliśmy turystom. Nie
poddając się, walczyliśmy zimą
o przetrwanie. Dlatego można
było podziwiać Rozświetloną
Parowozownię, czyli wieczorną
iluminację zabytkowych parowozów. Robimy wszystko, by nie
zwalniać żadnej osoby. Niestety, są ograniczenia. Ruch spadł
o 80% i musieliśmy zrezygnować z większości przewodników, zatrudnianych na umowy
zlecenia.
Jakie są plany na najbliższe
miesiące? Na jakie działania
będzie kładziony nacisk i co z
Galą Pary?
- Muzeum Kolejnictwa, zachowując reżim sanitarny, szuka
pomysłów na zachęcenie turystów do odwiedzin. I tak na
każdy miesiąc publikowany
jest plan małych wydarzeń, jak
np. w marcu spotkania z techniką. Muzeum jest otwarte codziennie, zwiedzamy je z przewodnikiem oraz samodzielnie
w formie gry terenowej. Przejazdy odbywają się weekendowo.
Nie wiem, co ten rok przyniesie,
dlatego planujemy miesięczne

Kwiecień
w Muzeum Kolejnictwa
► 5 kwietnia
Lany Poniedziałek
w muzeum
(Gra terenowa w poszukiwaniu czekoladowych jajek na bocznicy,
pokaz żurawia wodnego)
► 13-14 kwietnia
weekend z lokomotywą Zbyszek
► 17-18 kwietnia
Czeski Weekend
(przejażdżki czeskim
szynobusem Motorak
oraz tajniki kuchni
czeskiej w Wagonie
Wars)
► 27-28 kwietnia
weekend z Warszawą
- drezyną M20 (przejażdżki po bocznicy)

wydarzenia a nie roczne. Gala
Pary z dużym prawdopodobieństwem się nie odbędzie,
ze względu na brak funduszy
i duży znak zapytania pod kątem możliwości organizacji tak
dużych wydarzeń. Mam nadzieję na powrót do normalności i
realizacji zamierzonych celów
promocji zabytków techniki.

Zabytkowe budynki kolejowe w Jaworzynie
Śląskiej przejdą gruntowny remont
Rewitalizacja obejmie trzy
unikatowe obiekty: zabytkową lokomotywownię, wieżę
ciśnień oraz wagonownię.
Dodatkowo odbudowana
zostanie zapadnia kolejowa.
Wszystko w ramach projektu „Zabytki przemysłowe
pogranicza otwierają swoje
podwoje dla zwiedzających”,
który w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej
realizuje Fundacja Ochrony
Dziedzictwa Przemysłowego Śląska wspólnie z
Muzeum starých strojů a
technologií czeskim w Žamberku. Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych.
Obecnie trwają poszukiwania wykonawcy prac.
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Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
otrzymała dofinansowanie z
projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Zadanie
rewitalizacji obiektów kolejowych będzie realizowane przy
ścisłej współpracy z czeskim
partnerem, głównym beneficjentem, Muzeum starých
strojů a technologií w Žamberku. - Realizowany projekt ma zachęcić turystów do poznawania
regionu dawnego przemysłowego pogranicza, w tym na terenie
Dolnego Śląska, oraz zwiększyć
atrakcyjność regionu i utrwalać
wiedzę na temat materialnego
dziedzictwa wyjątkowych obiektów poprzemysłowych po polskiej
i czeskiej stronie – mówi Kata-

rzyna Szczerbińska-Tercjak,
dyrektor Muzeum Kolejnictwa
w Jaworzynie Śląskiej. Termin
wykonania prac planowany
jest na koniec 2022 roku.
Równolegle do prac prowadzonych w ramach projek-

tu gmina Jaworzyna Śląska
zamierza wykonać oświetlenie terenu oraz, wspólnie
ze Służbą Drogową Powiatu
Świdnickiego, nowe przyłącza
wodno-kanalizacyjne.

Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 3 (77) | 2021 r.

Sprawdź Rusza
jakość
dodatkowa
powietrza pomoc
Na dachu budynku Szkoły
Podstawowej w Jaworzynie
Śląskiej przy ul. Jana Pawła II
zamontowano czujnik jakości
powietrza. Dzięki temu każdy
może na bieżąco sprawdzić
nie tylko poziom pyłów, ale
również wilgotność, temperaturę i ciśnienie atmosferyczne. Czujnik został zamontowany na zlecenie Gminy
Jaworzyna Śląska.
System monitoringu Airly
opisuje aktualną jakość powietrza ze średniej pomiarów z
ostatniej godziny. Dla uwidocznienia różnic w zanieczyszczeniu powietrza na platformie
funkcjonuje skala o 7 poziomach, która informuje za pomocą koloru o zanieczyszczeniu
powietrza. Od koloru zielonego,
który świadczy o tym, że jakość
powietrza jest bardzo dobra, do
kolorów bordowego i fioletowego, kiedy normy zanieczyszczeń
powietrza są wielokrotnie przekroczone i lepiej wówczas nie
wychodzić z domu.
Jakość powietrza można
sprawdzić na stronie www.airly.org.

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń

668 777 028

dla mieszkańców
Od 15 marca funkcjonuje punkt pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
z telefonem
zaufania dla
mieszkańców
gminy Jaworzyna Śląska.
To nowa
forma pomocy,
która będzie
Spotkania będą odbywać się w soboty w siedzibie
prowadzona
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej
przez księdza
Od 10 kwietnia natoMarcina Czchowskiego z
miast będą prowadzone
Diecezjalnej Specjalistyczosobiste porady psycholonej Poradni w Świdnicy.
Poradnia wygrała kon- giczno-pedagogiczne przez
kurs ogłoszony przez Urząd ks. Marcina Czchowskiego z
Miejski w Jaworzynie Ślą- Diecezjalnej Specjalistycznej
skiej. Zgodnie z umową, Poradni w Świdnicy dla osób
od 15 marca działa telefon potrzebujących wsparcia i
zaufania dla osób znaj- pomocy. Spotkania, które
dujących się w kryzysie będą miały na celu przezwymałżeńskim, rodzinnym i ciężenie kryzysu, odbywać
trudnościach wychowaw- się będą w soboty. Osoby zaczych (m.in. uzależnienie interesowane proszone są o
od komputera, telefonu). wcześniejszy kontakt telefoAby uzyskać pomoc, należy niczny z Ośrodkiem Pomocy
dzwonić pod nr tel. 668 777 Społecznej w Jaworzynie Śląskiej pod nr.: 74 858 42 22.
028

Mieszkańcy gminy Jaworzyna
Śląska mogą także liczyć na
bezpłatną pomoc w zakresie prawa
i ubezpieczeń społecznych
Otwarto wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego działające
na terenie powiatu świdnickiego.
Punkt przy ul. 1 Maja 7 w Jaworzynie
Śląskiej, w którym porad udzielają
radcowie prawni, jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00
do 18.00.
Do uzyskania pomocy uprawniona
jest każda osoba fizyczna, która złoży
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą
niezatrudniającą innych osób w ciągu
ostatniego roku.
Obecnie w skład systemu darmowej
pomocy prawnej wchodzą: pomoc
prawna, poradnictwo obywatelskie,
mediacja.
Po długiej przerwie spowodowanej
pandemią koronawirusa wznowione
zostały porady pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Miejskim. Mieszkańcy naszej
gminy mogą na miejscu zasięgnąć
wiedzy w interesującej ich sprawie.
Pracownicy Inspektoratu w Świdnicy
udzielają porad z zakresu ubezpieczeń
społecznych, rent i emerytur w budynku przy ul. Wolności 9 (sala na parterze)
w godz. od 11.00 do 14.00. Aby skorzystać z porady, należy wcześniej umówić
się na wizytę, dzwoniąc pod jeden z
urzędowych nr. tel.: 74 85-88-230, 74 8588-233, 74 85-87-164.
Planowane terminy porad: 14 kwietnia,
19 maja, 16 czerwca.
Podczas wizyty należy przestrzegać zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Na cmentarzu w Jaworzynie Śląskiej
stanął regał na znicze
Regał zamontowano na
cmentarzu komunalnym w
Jaworzynie Śląskiej. Znicze
zamiast wyrzucać do śmietnika, można ponownie
wykorzystać.
Regał przeznaczony jest do
użytku przez osoby odwiedzające groby swoich bliskich. Ma
służyć wspólnym działaniom
zmierzającym do ograniczenia ilości odpadów powstających na cmentarzu. Zamiast
wyrzucać niepotrzebne znicze, można je pozostawić na
regale. Dzięki temu mogą skorzystać z nich inni.

6

Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 3 (77) | 2021 r.

Kacper Jędras
podbija serca
słuchaczy
Swoją przygodę z muzyką zaczął w dzieciństwie. Dziś ma 22 lata i muzyka jest dla niego numerem jeden w życiu. Tworzy, nagrywa, czaruje
wokalem. Konsekwentnie zdobywa słuchaczy w internecie, a jeden z
ostatnich klipów „Łzy” w ciągu zaledwie dwóch tygodni zdobył prawie
30 tys. wyświetleń na You Tube. Fani są pewni, że już niedługo piosenki
Kacpra Jędrasa z Jaworzyny Śląskiej będzie można posłuchać w radiu.
Kacper Jędras z muzyką związany jest od zawsze.
Ukończył Szkołę Muzyczną I
stopnia w Świdnicy w klasie
fortepianu. - Od tego czasu aż
do teraz muzyka u mnie była na
pierwszym miejscu - mówi. Zaczął śpiewać i rozwijać się wokalnie. Rok temu zadebiutował
piosenką „Friends”. Od tamtej
pory regularnie udostępnia
w serwisach internetowych
kolejne piosenki, a grono jego
współpracowników sukcesywnie powiększa się o kolejnych
profesjonalistów. Tworzy pod
pseudonimem „Verde”. – Nie
ma on jakiejś większej historii.
Kiedyś na niego wpadłem. Po prostu słowo verde w języku hiszpańskim oznacza zielony, a ja bardzo
lubię ten kolor – tłumaczy Kacper Jędras.
Pod koniec lutego odbyła się premiera przedostatniej produkcji „Łzy”. To klip
bardzo profesjonalny, w jego
tworzenie zaangażowany był
znany producent muzyczny
La Palmera. - Dawid (hoprodukcja), który odpowiada za
techniczną część tego video, ma
spore zaplecze techniczne. Natomiast cały klimat tego obrazka
stworzyła Laura Korzeniowska.
Naprawdę włożyła dużo pracy w nagranie i przygotowanie
wszystkiego. Pierwszy raz miałem styczność z takim poświęceniem i profesjonalizmem –
opowiada Kacper Jędras. W
ciągu zaledwie 2 tygodni klip
zdobył prawie 30 wyświetleń,
tylko 10 tys. mniej niż rekor-
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dowy jak dotąd w odbiorze
klip Kacpra „Mate”.
To właśnie wcześniejsze
utwory są dla wokalisty najlepszą inspiracją i bodźcem
do dalszej pracy. – Słucham
dosłownie wszystkiego, w zależności od humoru, jaki mam w
danym dniu. Mam kilku ulubionych wykonawców, ale to też nie
jest tak, bym się szczególnie na
nich wzorował. Można powiedzieć, że największą inspiracją
są dla mnie poprzednie moje
utwory. Staram się je udoskonalać coraz bardziej pod względem
wokalnym czy nawet na podstawie niuansów. Wbrew pozorom to
właśnie one stwarzają największą część klimatu, który staram
się uzyskać w klipach – wyjaśnia
Kacper Jędras.
Młody wokalista zbiera coraz więcej pochlebnych komen-

Kacper
Jędras z
muzyką
związany
jest od
zawsze.

tarzy. Słuchacze mają nadzieję,
że niebawem jego piosenek
będzie można posłuchać także
w radiu. Kacper bardzo mocno
pracuje na swój indywidualny
styl i nie spoczywa na laurach.
- Wiele dla mnie znaczy, że w końcu coś się ruszyło. Teraz internet
to potęga i jak się w niego dobrze
wgryzie, to można wiele ugrać.
Na profilach społecznościowych
buduję odpowiednie zasięgi, by
coraz więcej ludzi widziało to, co
robię. Choć jest to też losowe, jak
dobrze przyjmie się numer. Czasami algorytmy internetowe płatają
figle i ciężko jest je wyczuć, ale gdy
już się wejdzie w pewną automatyzację, to samo promowanie nowych rzeczy staje się dość proste.
Najważniejsze też są kontakty ze
znanymi osobami w internecie,
nie ukrywam, że trochę mi pomagają. Najważniejsze to stworzyć

filar i ciągle go powiększać, a gdy
korzenie się już dobrze ułożą, to
może wyrosnąć naprawdę okazałe drzewo – mówi.
Kacper pracuje obecnie w
Zakładach Porcelany Stołowej
„Karolina”. W najbliższym czasie zamierza rozpocząć szkołę
produkcji muzycznej. - Muzyka
to naprawdę bardzo pochłaniający czas proces, ale efekty, które
się w jego rezultacie uzyskuje,
to niesamowita radość. Muzyczne plany są dla mnie zagadką.
Stawiam przede wszystkim na
spontaniczność, dlatego też nie
chciałbym kreślić, co będzie, a
czego nie. Gdy już mam jakiegoś
pewniaka, to po prostu daję informację – podsumowuje.
7 marca ukazał się kolejny
klip „Przebiśniegi”, do którego
zdjęcia były kręcone w Jaworzynie Śląskiej.

Teledysk do piosenki „Łzy” jest bardzo
profesjonalny, w jego tworzenie
zaangażowany był znany producent
muzyczny La Palmera. Na zdjęciu
prace na planie.
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Są młodzi, zdolni i z pasją
realizują kolejne wyzwania.
Piętnastu młodych sportowców z gminy Jaworzyna
Śląska otrzymało stypendia
burmistrza.
Decyzję o przyznaniu stypendiów burmistrz Grzegorz
Grzegorzewicz podjął po
zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Edukacji, Sportu i
Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Jaworzynie
Śląskiej z dnia 15 lutego. Stypendia sportowe na 2021 r.
przyznano piętnastu wyróżniającym się zawodnikom,
którzy w poprzednim roku
uzyskali wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach sportu
mających znaczenie dla gminy Jaworzyna Śląska.
Stypendia zostały przyznane na podstawie uchwały
nr XV/81/19 Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie
określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych lub nagród
pieniężnych dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy za osiągnięte wyniki sportowe.
Stypendia sportowe
otrzymali:

▪ Mateusz Jopek (lekkoatletyka)
▪ Paulina Pastuszek (kolarstwo)
▪ Kamila Pastuszek (kolarstwo)
▪ Oliwier Okarmus (kolarstwo)
▪ Marcin Zarębski (kolarstwo)
▪ Krystian Smereczniak
(kolarstwo)
▪ Judyta Tonder (kolarstwo)
▪ Barbara Tomczak (kolarstwo)
▪ Piotr Tomczak
(kolarstwo, szachy)
▪ Miłosz Gołąb (taekwon-do)
▪ Martyna Mojsa
(podnoszenie ciężarów)
▪ Nikola Mojsa
(podnoszenie ciężarów,
akrobatyka sportowa)
▪ Julia Czyż (jeździectwo)
▪ Hanna Sułek (judo)
▪ Kacper Krawczyk (piłka nożna)
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Runęła ściana budynku
w Pastuchowie. Wspólnota
zdecyduje, co dalej
Rozpoczęły się prace zmierzające do przywrócenia
budynku w Pastuchowie do
należytego stanu technicznego. 27 lutego doszło tu do
zawalenia ściany szczytowej. Teraz od decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej będzie
zależeć, czy odbuduje ścianę
czy skróci budynek.

Zgłoszenie o osuwaniu się
ściany straż pożarna otrzymała w sobotę 27 lutego tuż
po godz. 16.00. Na miejscu
zjawiły się trzy jednostki
straży, inspektor nadzoru budowlanego, burmistrz gminy
Jaworzyna Śląska Grzegorz
Grzegorzewicz oraz zarządca budynku. W ciągu kilku

Foto: OSP Pastuchów

Stypendia
sportowe
przyznane

Ściana runęła 27 lutego. Teraz od dalszej decyzji wspólnoty będzie zależeć przyszłość budynku.

Wymiana kotłów – wyniki
konkursu grantowego
Rozstrzygnięto konkurs
grantowy dla mieszkańców
Gminy Jaworzyna Śląska
na wymianę źródeł ciepła
w budynkach i lokalach
mieszkalnych w ramach
projektu pn. „Wymiana
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i
lokalach mieszkalnych na
terenie gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej”.
► Liczba złożonych wniosków: 132 szt.
► Łączna wnioskowana
kwota dofinansowania: 2 188
383,72 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem
tysięcy trzysta osiemdziesiąt
trzy złote siedemdziesiąt dwa
grosze);
► Liczba wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych:
9 szt.;

Kwota przeznaczona na
granty w naborze (alokacja)
dla Gminy Jaworzyna Śląska
wynosi: 253 300,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy
tysiące trzysta złotych zero
groszy).
Łączna kwota, na którą
złożono wnioski, była prawie
dziewięciokrotnie wyższa niż
kwota do rozdysponowania.
W sytuacji wystąpienia
oszczędności w projekcie
bądź zwiększenia przyznanej
kwoty dofinansowania na
realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej będą
podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.
Pełna informacja o wynikach konkursu znajduje się na
stronie www.wymianakotlow.
pl w zakładce Jaworzyna Śląska.

godzin, mimo prac zabezpieczających konstrukcję, ściana
runęła całkowicie. Nikt nie
ucierpiał, natomiast dwie z
pięciu rodzin zamieszkujących budynek musiało opuścić swoje lokale. Mieszkańcy
schronienie znaleźli u najbliższych.
W poniedziałek 1 marca
pracę rozpoczęła komisja powołana przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z jej decyzją,
wspólnota ma teraz 6 miesięcy na przywrócenie budynku do należytego stanu
technicznego. Nie wiadomo
jeszcze, czy podejmie decyzję o odbudowie zawalonej
ściany, czy skróci budynek.
– Na pewno nie zostawimy
mieszkańców bez pomocy – zapewnia burmistrz Jaworzyny
Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.
Grantobiorcy, których wnioski uzyskały rekomendację do
dofinansowania, otrzymają w
najbliższym czasie pisemną
informację wraz z wykazem
dokumentów, jakie należy
złożyć w celu podpisania
umowy o dofinansowanie.
Oceny projektów dokonywała Komisja Oceny Projektów, w której skład wchodzili
m.in. przedstawiciele innych
samorządów (partnerów projektu). Komisja oceniała wnioski pod względem formalnym oraz merytorycznym na
podstawie kryteriów wyboru
Grantobiorców określonych w
naborze o dofinansowanie.
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców
wymianą wysokoemisyjnych
źródeł ciepła gmina podejmie
działania związane z pozyskaniem dodatkowych środków z
funduszy rządowych lub unijnych z programów dedykowanych na tego typu cele.
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Najważniejsza
była zabawa

Zawodnicy zaprezentowali ogromne umiejętności piłkarskie.

8 drużyn rywalizowało ze
sobą w turnieju piłki nożnej
dla żaków, jaki został rozegrany w sobotę 13 marca w
Jaworzynie Śląskiej. Co ważne, w rozgrywkach wyjątkowo nie liczyły się zdobyte
bramki, lecz gra fair-play i
dobra zabawa.

Turniej
zorganizowano
w ramach obchodów 75-lecia
Miejskiego Klubu Sportowego
„Karolina”. W zawodach uczestniczyło 8 drużyn klubowych: KP
Górnik Wałbrzych, MKS Kuźnia Jawor, Akademia Piłkarska
Dzierżoniów, KS Piławianka
Piława Górna, Akademia Bolko

Oddaj odpady do GPSZOK
Odpady, których, ze względu
na rozmiary bądź właściwości, nie można umieścić
w pojemnikach, należy
dostarczyć do Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
W każdym gospodarstwie
domowym powstają odpady,
których nie można umieścić
w pojemnikach na śmieci. Są
to przede wszystkim odpady
wielkogabarytowe, biodegradowalne, budowlane. Takie
odpady powinniśmy oddać do
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Znajduje się on na
terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Świdnickiej.
Do GPSZOK przyjmowane
są tylko posegregowane odpady i tylko komunalne. To oznacza, że nie są przyjmowane
odpady od przedsiębiorców,
pochodzące z prowadzonej
przez nich działalności gospodarczej.
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Odpady można oddać do
punktu tylko po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości.
Od 1 marca 2021 roku Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych jest otwarty:
- w środy w godzinach od
10:00 do 17:00

Bolków, AP Champions Świebodzice oraz dwie drużyny
gospodarzy MKS Karolina I i
II. Zawodnicy zaprezentowali
ogromne umiejętności piłkarskie. - W turnieju nie prowadzono
żadnych klasyfikacji, ani nie przywiązywano uwagi do wyników
poszczególnych meczów. Liczyła
się dobra zabawa, nauka i gra fair-play. Wszyscy zostali uhonorowani okolicznościowymi medalami. Dodatkowo wyróżniający się
zawodnicy w swoich drużynach
zostali nagrodzeni nagrodami
rzeczowymi – informuje Rafał
Kwiatkowski, prezes MKS „Karolina”.
Nagrody wręczali burmistrz Jaworzyny Śląskiej
Grzegorz Grzegorzewicz, zastępca burmistrza Marek Zawisza, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej
Krzysztof Sołtys.
Sponsorami i partnerami
wydarzenia byli: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, ZPS
Karolina Sp. z o.o., JAKO Polska, Firma Ramar, Zebra Sp.
z o.o., Piekarnia Państwa Bieżyńskich, Firma WIME.pl.
- w soboty w godzinach od
09:00 do 12:00
UWAGA! Nadal obowiązują zapisy telefoniczne pod
numerem telefonu 74 637 98
37 na konkretny dzień i godzinę, podając imię i nazwisko,
adres zamieszkania, numer
rejestracyjny pojazdu (którym dostarczane są odpady)
oraz rodzaj dostarczanych na
GPSZOK odpadów.

Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przyjmowane są:
▪ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
▪ zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
▪ odpady budowlane i rozbiórkowe – jednorazowo w ciągu miesiąca
– w ilości do 350 kg,
▪ meble i odpady wielkogabarytowe – jednorazowo w ciągu miesiąca
– w ilości do 350 kg,
▪ zużyte opony – jednorazowo w ciągu miesiąca – w ilości do 10 szt.,
▪ chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
▪ odpady zielone – jednorazowo – w ilości do 200 kg,
▪ odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
▪ inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach
domowych – w każdej ilości,
▪ papier i tektura – w każdej ilości,
▪ metal – w każdej ilości,
▪ tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
▪ szkło i opakowanie ze szkła – w każdej ilości,
▪ opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
▪ opakowanie ulegające biodegradacji – w każdej ilości.

Powstaje sieć
promująca
lokalne produkty.
Ty też możesz do
niej dołączyć
Niezależnie od dziedziny działalności, będą promować swoje produkty pod wspólną nazwą. Fundacja Merkury razem
z Lokalną Grupą Działania
„Szlakiem Granitu” zapraszają
mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska do wstąpienia do
sieci markowych produktów i
usług lokalnych.
Wszystko w ramach projektu „Smakiem Granitu – markowe produkty i usługi obszaru”.
Uczestnictwo w nim ma ułatwić wytwórcom m.in. wspólną
promocję produktów, sprzedaż
artykułów w sklepie internetowym czy bezpłatne uczestnictwo w targach. – Ten projekt ma
zachęcić do sieciowania produktów lokalnie. Przedsiębiorcy występują pod wspólną marką sieciową
i promują się wzajemnie. Coś na
zasadzie, jak działa „Dolina Baryczy poleca”. Powstanie sklep internetowy, dostępny dla wytwórców,
przeprowadzimy cykl szkoleń i, jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli,
wizytę studyjną. Chcielibyśmy wesprzeć wytwórców lokalnych marketingowo, stworzyć wspólny design
tych produktów. Co jest ważne,
uczestnicy projektu będą współtworzyć ten projekt, wpływać na
jego formę, kształt. Całość zwieńczy wspólna wystawa lokalnych
producentów – mówi Sławomir
Wieteska z Fundacji Merkury.
Szczegółowe informacje dostępne pod nr. tel. 74 666 22 07.
Zadanie współfinansowanie
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanej
przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, w
ramach Przedsięwzięcia IV. Aktywna społeczność „Szlakiem
Granitu” – projekt grantowy
„Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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MKS Karolina Śląska świętuje
Wszystko zaczęło się od
Zakładowego Klubu Sportowego Budowlani, który powstał dokładnie 22 kwietnia
1946 r. przy Państwowej Fabryce Porcelany. Założycielem był
Feliks Żelasko, a pierwszymi
prezesami Marian Dobler i
Aleksander Dyżewski. Rok
później udało się stworzyć
sekcję piłki nożnej. Pierwszy
swój mecz Budowlani rozegrali 12 marca 1950 roku.
W 1951 r. ZKS Budowlani
zmienił nazwę na KS Unia.
Klub zrzeszał wówczas sportowców Państwowej Fabryki
Porcelany, Zakładów Drzewnych, Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Na jego kapitana wybrano Zdzisława
Witkowskiego – ówczesnego mistrza powiatu w biegu
na 3000 m. W 1954 roku KS
„Unia” odniosła pierwszy znaczący sukces – zdobyła tytuł
mistrza klasy C gr. świdnickiej
i prawo gry w klasie B. Bardzo szybko, zaledwie trzy lata
później, zespół awansował do
klasy A. W sezonie 1964/1965
drużyna dotarła do I rundy
rozgrywek centralnych o Puchar Polski, gdzie uległa drużynie Czarnych Żagań 0-6.
Po zaciętych bojach z Polonią Wrocław i Nysą Kłodzko
w sezonie 1965/66 zespół z
Jaworzyny Śląskiej awansował do klasy okręgowej województwa wrocławskiego, tzw.
Ligi Dolnośląskiej, będącej w
tamtym czasie czwartą ligą w
skali całego kraju. Trenerem
zespołu był wówczas Józef
Piszak. Warto przypomnieć
skład ówczesnej drużyny, której niewątpliwie największą
gwiazdą był Walenty Świątek. Wraz z Edmundem Borowskim i Jerzym Śpiewakowskim stworzył znakomity
tercet. Jego gra, a zwłaszcza
bramki, które strzelał jak na
zawołanie, zachwycały nie
tylko miejscowych kibiców.
Dzielnie wspomagali go w
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Wiele sukcesów, odkrytych talentów, zapisanych historii
– Miejski Klub Sportowy obchodzi 75. urodziny.

Drużyna KS Budowlani swój pierwszy mecz rozegrała 12 marca 1950 roku. (foto
z 1948 r.)

bramce: Jan Koryciarz i
Ryszard Żurawski, w obronie - Henryk Szczepański,
Zdzisław Szukalski, Tadeusz Kruszyński, Stanisław
Wałowski, Jerzy Głąb i Eugeniusz Ciura, w pomocy Tadeusz Bardziński, Jan Borowiec, Henryk Smaruj, zaś
w ataku Ryszard Mikiełko,
Zbigniew Basiak i Jan Ptak.
W 1967 r. nastąpiła fuzja
klubu KS Unia z KS Kolejarz,
w wyniku której powstał KS
Karolina z barwami bieli i
błękitu w herbie. Do dziś są
to barwy klubowe. Prezesem
zarządu został Aleksander
Dyżewski.
Początek pięknej przygody
z kolarstwem
18 lat od powstania, w 1964
roku KS Unia rozszerzył swoją
działalność, tworząc pierwszą
sekcję kolarską. Jej założycielem był Henryk Cacała. Od
1965 roku jej zawodnikiem był
późniejszy srebrny medalista
olimpijski w kolarstwie szo-

sowym w jeździe drużynowej
na czas, trzykrotny medalista
szosowych mistrzostw świata
w tej samej kategorii, wielokrotny mistrz Polski oraz zwycięzca Tour de Pologne w 1975
roku, urodzony w Nowicach
Tadeusz Mytnik. Lata 70-te
były jednym z najlepszych
okresów jaworzyńskiego kolarstwa. W roku 1972 brązowy
medal mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym zdobył
Mieczysław Cielecki, wynik
ten powtórzył również w 1974
oraz 1978 roku. 24 lutego 1973
roku ten sam zawodnik zajął
10. miejsce w Mistrzostwach
Świata w kolarstwie przełajowym w Londynie. Niespełna
miesiąc później 10 marca w
sali Teatru Miejskiego odebrał
statuetkę za zwycięstwo w
plebiscycie na 10 najlepszych
sportowców, trenerów i działaczy ziemi świdnickiej. 23
lutego 1974 r. reprezentował
Polskę podczas mistrzostw
Świata w kolarstwie przełajowym w Hiszpanii.

Karolinki dostarczały
emocji
W 1975 roku w pięciu sekcjach KS Karolina trenowało
160 zawodników. W opracowaniach wymienia się sekcje:
piłki nożnej mężczyzn (5 drużyn: dwie seniorskie, jedna
juniorska, dwie trampkarzy),
kolarską, szachową, piłki ręcznej oraz piłki nożnej kobiet,
tzw. „Karolinek”. Trenowali
również tenisiści stołowi.
Kobiecy zespół piłki nożnej ,,Karolinki” na przełomie
lat 70. i 80. dostarczał kibicom
(nie tylko z Jaworzyny) wielu
emocji. Zespół powstał w maju
1975 r. przy ognisku TKKF ZPS
,,KAROLINA”. W 1979 roku
drużyna zdobyła wicemistrzostwo Polski, ustępując tylko
,,Checzowi” Gdynia. W zespole
grały: Lucyna Dawid, Danuta
Salamon, Renata Plizga, Helena Pazdarz, Halina Bąk (w
tym okresie najlepsza bramkarka w Polsce), Mirosława
Dolka, Dorota Długaszek,
Elżbieta Korzystka, Barbara
Zielińska, Krystyna Mostowa, Teresa Selwa, Katarzyna Kluba i Barbara Nurek.
W pierwszej lidze ,,Karolinki”
prowadzone przez Tadeusza
Bardzińskiego i Eugeniusza
Ciurę występowały od 3 stycznia 1978 roku. W ramach ligi
rywalizowały z koleżankami
z Warszawy, Krakowa, Lublina, Sosnowca, Radomia i Bielawy. W I lidze zawodniczki
utrzymywały się przez długie
lata, zajmując czterokrotnie
III miejsce, w 1985 r. spadły
do II ligi. Poniosły wówczas
same porażki i z zerowym dorobkiem punktowym zajęły
ostatnie miejsce. Trenerem
był wówczas Bolesław Filipek. Po czterech latach drużynę rozwiązano.
Miejski Klub Sportowy
„Karolina”
Klub bez zmian statutowych działał do połowy lat
90. W 1996 r. podjęto decyzję
o zmianie nazwy. Podczas
Walnego Zebrania Członków
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75-lecie istnienia
wybrano nowy zarząd. Prezesem został Maciej Plencler,
członkami zarządu - Zdzisław Skarbek, Stanisław
Jajko, Antoni Mierzejewski,
Eugeniusz Ciura, Krzysztof
Sołtys, Józef Olechowski,
Ryszard Krzeczowski oraz
Jacek Michnikowski. Natomiast do funkcjonującej od
1957 roku nazwy dodano wyraz „Miejski”. Od tego czasu
mówimy o Miejskim Klubie
Sportowym Karolina Jaworzyna Śląska.
Niestety, w kolejnych latach trwały zawirowania w
klubie. Zarząd zmieniano wielokrotnie, sukcesów klubu nie
było. Przełom nastąpił dopiero 24 stycznia 2011 roku. Wybrano nowy zarząd, na czele
którego stanął prezes Łukasz
Czajkowski. W prezydium
siedmioosobowego zarządu
znaleźli się również Grzegorz
Ignatowicz, Paweł Tonder
i nieco później, po rezygnacji Ignatowicza, Mateusz
Ptak. Głównym wyzwaniem

Tadeusz Mytnik urodził się w Nowicach, w 1975 r. zwyciężył w Tour de
Pologne.
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było ustabilizowanie sytuacji
finansowej stowarzyszenia
oraz uporządkowanie klubowej dokumentacji. Od strony sportowej postawiono na
poprawę poziomu szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży
oraz powrót drużyny seniorów
do Klasy Okręgowej. Jeden
z celów udało się osiągnąć
niezwykle szybko. W sezonie
2011/2012 seniorzy prowadzeni przez trenera Roberta Tymcika w mistrzowskim stylu
wygrali zmagania w A-klasie I
grupie wałbrzyskiej (wygrywając 27 spotkań i remisując pozostałe 3 mecze) i awansowali
do Klasy Okręgowej Seniorów
OZPN Wałbrzych. W zwycięskiej drużynie grali: Grzegorz
Ignatowicz, Mateusz Ptak,
Tomasz Krawczyk, Marcin
Krawczyk, Łukasz Karpacz,
Damian Tymcik, Konrad
Leletko, Mateusz Burdzy,
Marcin Bal, Patryk Krzeczowski, Grzegorz Borowy,
Przemysław Borys, Adam
Myśliński, Mariusz Wojcieszek, Paweł Czykieta, Ryszard Charytanowicz, Paweł
Krzak, Krystian Bielak, Marcin Zdanowicz, Artur Zielonka, Szymon Skupniewicz,
Krzysztof Rutkowski, Maciej
Smaruj. Sztab szkoleniowy
stanowili: Robert Tymcik
(trener), Łukasz Krzeczowski
(kierownik drużyny) oraz Michał Kłyszejko (masażysta).
Radość z awansu poprzedziło, niestety, wyjątkowo smutne wydarzenie. W nocy z 26
na 27 kwietnia 2012 roku w
siedzibie klubu na Stadionie
Miejskim w Jaworzynie Śląskiej wybuchł pożar. Ogień
strawił cały budynek, nie
szczędząc pamiątek, trofeów,
dokumentacji oraz sprzętu
sportowego. Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek oraz radny
Rady Miejskiej, a zarazem prezes MKS „Karolina” Łukasz
Czajkowski na spotkaniu z
działaczami, zawodnikami i
sympatykami zapowiedzieli

Żeńska drużyna piłkarska „Karolinki” dostarczała mnóstwo emocji.

budowę nowej siedziby. Inwestycję zrealizowano w ciągu
dwóch kolejnych lat. W maju
2014 r. uroczyście oddano do
użytku nowoczesny obiekt
wielofunkcyjny na stadionie.
Kontynuują kolarskie
tradycje
Klub udało się wreszcie wyprowadzić na prostą.
Ustabilizowano jego sytuację
finansową, a roczny budżet
stowarzyszenia wzrósł dwukrotnie. Usprawniono proces
administrowania stowarzyszeniem i jego sekcjami, uporządkowano dokumentację.
Klub powiększył się o dwie
sekcje – reaktywowaną sekcję
judo, prowadzoną wcześniej
przez trenera Waldemara
Pająka, oraz nowo powstałą
sekcję piłki siatkowej. Poprawiono poziom kształcenia
sportowego dzieci i młodzieży, w rezultacie notowano
doskonałe wyniki sportowe
sekcji kolarskiej, sekcji piłki
nożnej oraz sekcji judo. Uzyskano także upragniony przez
wszystkich awans drużyny seniorów do Klasy Okręgowej.
Coraz lepiej zaczęli radzić
sobie kolarze MKS Karolina. W sezonie 2012 w kadrze
wojewódzkiej jeździły dwie
zawodniczki: Sara Tonder i
Paulina Pastuszek. W mistrzostwach makroregionu
zawodnicy MKS Karolina
zdobyli trzy złote, trzy srebrne
i sześć brązowych medali. W
sezonie 2012 Paulina Pastu-

szek oraz Sara Tonder zdobyły brązowy medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików i Młodziczek w
jeździe dwójkami na czas, a
także zdobyły odpowiednio
brązowy i złoty medal Mistrzostw Dolnego Śląska. W
2013 roku w Jaworzynie Śląskiej w ramach odbywającej
się od kilku lat cyklicznej imprezy kolarskiej IX Grand Prix
MTB Solidarności odbyły się
Mistrzostwa Dolnego Śląska
MTB Cross Country. W kategorii żakiń Mistrzynią Dolnego Śląska MTB Cross Country
została Kamila Pastuszek,
wicemistrzynią Aleksandra
Hajduk. W kategorii młodziczek Sara Tonder i Paulina
Pastuszek zajęły odpowiednio II i III miejsce, a wśród
chłopców w kategorii młodzików III miejsce zajął Jakub
Bieliński. Junior młodszy
Grzegorz Dobroń został wicemistrzem Dolnego Śląska.
W sezonie 2013 podopieczni Antoniego Szewczyka w
klasyfikacji klubowej Challenge’u MTB Dolnośląskiego
Związku Kolarskiego zajęli 3.
pozycję, a w klasyfikacji drużynowej na szosie jaworzyński klub uplasował się na 5.
pozycji.
Obecny zarząd klubu został wybrany 13 kwietnia
2018 r. Prezesem został Rafał
Kwiatkowski, członkami zarządu - Jacek Bieliński i Patryk Krzeczowski.
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Rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrody
1
2

Do wygrania vouchery do
Salonu Fryzjerskiego „Sara”,
Gabinetu Kosmetycznego Alice,
Salonu Fryzjerskiego Agaty
Araszczuk, Warsztatu Piękna
Karoliny Pruc.
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Zwycięzcy krzyżówki z numeru 2/2021. Hasło: Jaworzyna Śląska
▪ Piotr Nagięć – voucher Warsztatu Piękna Karoliny Pruc
▪ Kacper Kluska – voucher do Salonu Fryzjerskiego Agaty Araszczuk
▪ Małgorzata Herba – voucher do Gabinetu Kosmetycznego Alice
▪ Józefa Gościk – voucher do Salonu Fryzjerskiego Edyty Krawczyk
Vouchery można odebrać w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej
(stary budynek, II piętro, pokój nr 20) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Imię i nazwisko:
……................................................................................................................................................................................................................................................................………

Adres:
……................................................................................................................................................................................................................................................................………

Telefon:
……................................................................................................................................................................................................................................................................………
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Rozmaitości
JAWORZYŃSKIE

Hasło:

Rozmaitości
JAWORZYŃSKIE

Hasło odczytacie z żółtych
pól ponumerowanych od 1 do 9.
Wypełnijcie kupon konkursowy
i dostarczcie go do sekretariatu
Urzędu Miejskiego w Jaworzynie
Śląskiej w kopercie z dopiskiem
Referat Promocji krzyżówka. Hasło możecie również wysłać na adres mailowy a.komaniecka@jaworzyna.net. Oprócz hasła zgłoszenie
musi zawierać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu.
Na rozwiązania czekamy do
16 kwietnia. Listę nagrodzonych
osób opublikujemy w kolejnym
wydaniu naszej gazety.

Poziomo:
1. Język, którego uczą się przedszkolaki w Przedszkolu
Samorządowych Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej
2. Dyscyplina sportu prężnie uprawiana w naszej gminie
3. Pseudonim artystyczny Kacpra Jędrasa
4. Kobiecy zespół piłkarski, który w 1979 roku zdobył
wicemistrzostwo Polski
5. Budynek przy ul. Westerplatte w Jaworzynie Śląskiej, trafiają tu
osoby chore z naszej gminy
6. … Przemysłowa, gdzie kolejni inwestorzy chcą lokować swoje
biznesy
7. Można je stawiać na specjalnym regale umiejscowionym na
jaworzyńskim cmentarzu
8. Tytuł jednej z ostatnich piosenek Kacpra Jędrasa
9. Nazwisko założyciela pierwszej sekcji kolarskiej w naszej gminie
10.Według przekazów historycznych wieś tę założył Piotr Włost
11. Trunek produkowany w Bagieńcu
12. Miasto partnerskie Jaworzyny Śląskiej
13. Nazwa Jaworzyna Śląska nawiązuje do tego słowa
14. Przedstawiciel mieszkańców w Radzie Miejskiej

Pionowo:
1. … Świdnicko-Jaworskie – na jego terenie położona jest nasza gmina
2. Imię kierownika zespołu artystycznego „Jaworzynianie”
3. Pochodzący z Nowic zwycięzca wyścigu kolarskiego Tour de Pologne w 1975 r.
4. Budowana w Pastuchowie
5. Stoi na czele gminy
6. Jego relikwie udało się sprowadzić do parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w
Jaworzynie Śląskiej
7. Sektor transportu prężnie rozwijany w naszej gminie od XIX w.
8. Udało się go zdobyć w projekcie rządowym „Pod biało-czerwoną”
9. Przepływa przez nią Pełcznica
10.Od tego królewskiego imienia wywodzi się nazwa Bolesławice
11. Zamontowany na budynku szkoły w Jaworzynie Śląskiej, wskazuje jakość
powietrza
12. Na czele sołectwa
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