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Inwestycje
idą pełną parą

Budowa skateparku, centrum rehabilitacji, przebudowa dróg – trwają prace związane z realizacją najważniejszych
gminnych inwestycji.
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Marisa walczy

Ponad 240 dzieci

o półfinał
w programie
„Mam Talent”.
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w „Aktywnych
Wakacjach”.
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Bolesławice”
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istnienia.
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Dyrektorzy szkół wybrani.
Zmiana w Starym Jaworowie
759 uczniów rozpoczęło 1 września naukę w gminnych placówkach oświatowych. W trzech z nich
nadal zarządzać będą Krzysztof Sołtys, Małgorzata Adamowicz, Jadwiga Chrobak. Zmiana nastąpiła
w szkole w Starym Jaworowie. Tu 1 września stery objęła Joanna Rzeszowska.

Dyrektorzy odebrali zarządzenia o powołaniu z rąk burmistrza. Na zdjęciu od
lewej Joanna Rzeszowska, burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, Małgorzata Adamowicz, Krzysztof Sołtys, Jadwiga Chrobak

Po przeprowadzonym konkursie na 5-letnią kadencję zostali powołani dotychczasowi
dyrektorzy – Krzysztof Sołtys
(SP Jaworzyna Śląska), Małgorzata Adamowicz (SP Pastuchów), Jadwiga Chrobak
(Przedszkole Samorządowe
„Chatka Puchatka”). Kierownictwo zmieniło się w szkole
w Starym Jaworowie. 1 września stanowisko dyrektora
objęła Joanna Rzeszowska,
która z placówką związana
jest od 12 lat.

Wcześniej przez 25 lat
placówką kierował Maciej
Plencler. Za te wszystkie lata
poświęcone szkole i uczniom,
świętowaniu ich sukcesów,
ale też rozwiązywaniu problemów, za trud prowadzenia placówki i jej nieustanny rozwój
uroczyście podziękowali mu
burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, zastępca burmistrza
Justyna Chrebela, przewodniczący rady miejskiej Artur
Nazimek, kierownik Referatu
Rozwoju i Promocji, inspektor

Joanna Rzeszowska
ze Szkołą Podstawową w Starym Jaworowie związana jest od 12 lat. Pełniła funkcję pedagoga i nauczyciela prowadzącego
zajęcia rewalidacyjne. – Zdecydowałam
się kandydować na stanowisko dyrektora ze
względu na otwartość dzieci, rodziców, społeczności szkolnej i bliskość
z nimi. Najważniejszy jest
dla mnie człowiek i szacunek do niego, dlatego moje
działania będą oparte na
komunikacji i otwartości.
Będę wykorzystywać mocne strony szkoły, a słabsze
przekuwać w szanse
i działanie na rzecz
poprawy jej funkcjonowania. Jest
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ds. oświaty i zdrowia Barbara
Barańska-Pietrzyk. – Dziękujemy za te wszystkie wspaniałe lata.
Za to, że zawsze mogliśmy na siebie liczyć, że współpraca układała
się wzorowo. Dziękujemy za bycie
dyrektorem, pedagogiem, przyjacielem. Na pewno będziemy jeszcze wiele lat czerpać z doświadczenia i wiedzy Macieja Plenclera
– mówił burmistrz Grzegorz
Grzegorzewicz. – Dziękuję za
rozwijanie placówki, podnoszenie
poziomu nauczania, o czym przecież świadczą wyniki uczniów, ale

też za bycie nauczycielem, wychowawcą, za to, że uczniowie zawsze
otrzymywali wsparcie, że pomagałeś im w często bardzo trudnych
życiowych sytuacjach – dodał
Artur Nazimek. – Może Pan
dzisiaj z dumą patrzeć na swoich
wychowanków – podsumowała
Justyna Chrebela. – Myślę, że
cele, które przed sobą postawiłem,
obejmując stanowisko 1 września
1997 roku, zostały osiągnięte.
Dziękuję za te wszystkie lata i życzę mojej następczyni powodzenia
– mówił Maciej Plencler.

5 lipca odbyło się pożegnanie dotychczasowego dyrektora – Macieja Plenclera.
Na zdjęciu od lewej inspektor ds. oświaty i zdrowia Barbara Barańska-Pietrzyk,
burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, Maciej Plencler, zastępca burmistrza Justyna Chrebela, przewodniczący rady miejskiej Artur Nazimek.

to placówka z oddziałami integracyjnymi
i musi być otwarta na dzieci ze szczególnymi
potrzebami. Swoją wielką, życiową przygodę
z nauczaniem rozpoczęłam w jaworzyńskiej
szkole, ucząc języka angielskiego. Tu zorientowałam się, że dzieci ze specyficznymi
trudnościami edukacyjnymi mają ogromny
problem z nauką języka obcego, a ja z ocenianiem ich umiejętności, wiedzy i pracy, patrząc
na ich wkład oraz zaangażowanie. Moje wykształcenie, siła, jaką posiadam, upór, wiedza pozwolą mi dzielić się zdobytymi umiejętnościami praktycznymi i teoretycznymi,
doświadczeniem, ze specjalistami – nauczycielami. Ludźmi niezwykłymi, którzy niekiedy potrzebują świeżego spojrzenia, wsparcia
w tym, co robią. Kolejną grupą, z którą chciałabym współpracować, są rodzice. W czasach
wielu zmian i doświadczeń potrzebują wy-

słuchania, ale też podpowiedzi. Borykają się
z wieloma trudnościami wychowawczymi,
ale też rozwojowymi swoich dzieci, podczas
gdy świat i zdarzenia pędzą do przodu. Chcą
być wysłuchani, brać udział w życiu szkolnym swoich dzieci, choć czasem nie wiedzą
jak. Zamierzam poszerzyć bazę materialną
o narzędzia najnowszych technologii, które
uatrakcyjnią zajęcia terapeutyczne. Chciałabym otworzyć się na społeczność lokalną
i wrócić do imprez lokalnych – wspólnie przeżywanych uroczystości. Myślę też o docenieniu okolic szkoły i organizacji wycieczek poznawczych po okolicy. Tak naprawdę jednak
w najbliższych miesiącach najważniejsze
będą spokój, zrównoważenie, uważność słuchania i zbudowanie po pandemii poczucia
bezpieczeństwa dla dzieci – mówi Joanna
Rzeszowska.
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Marisa Smutek walczy o półfinał
w programie „Mam Talent”
Ma 16 lat, mieszka w Cambridge, choć wywodzi się
z Jaworzyny Śląskiej. Śpiewa, odkąd pamięta i to właśnie z muzyką wiąże swoją
przyszłość. Marisa Smutek
wzięła udział w castingu
popularnego show „Mam
Talent” i podbiła serca
jurorów.
Pamiętasz, jak zaczęła
się Twoja przygoda ze
śpiewaniem?
- Wszyscy mi mówią, że śpiewam od zawsze, już jako małe
dziecko nuciłam pod nosem różne
melodie. To relacje rodziny, moje
pierwsze wspomnienia sięgają okresu, kiedy miałam 4-5 lat.
Moim popisowym numerem była
wówczas piosenka „In the jungle”.
Wtedy też zaczęłam dawać pierwsze koncerty dla rodziny.
W jaki sposób szkolisz swój
warsztat wokalny?
- Pobierałam prywatne lekcje
śpiewu w szkole Singing Attitude,
potem miałam 2,5-roczną przerwę. Aktualnie uczę się w college
na kierunku Music Performance,
gdzie rozwijam swój warsztat
muzyczny. Śpiewania uczę się
samodzielnie, codziennie ćwiczę,
ale już od października bardzo
chciałabym szlifować swój wokal
pod okiem nauczyciela.
Czy właśnie z muzyką
i śpiewaniem wiążesz swoją
przyszłość?
- Tak, moim wielkim marzeniem jest, by zostać piosenkarką,
nagrywać płyty i organizować

Cambridge. Ledwie zdążyłyśmy
na samolot, ale się udało. Teraz
się z tego śmieję, ale wtedy ogrom
wrażeń, to, co się działo, sprawiało,
że miałam ochotę zemdleć. Ale było
warto. Nigdy tego nie zapomnę, jest
to dla mnie niesamowite doświadczenie i przygoda. Gdy oglądałam
wcześniejsze edycje, zastanawiałam się, jak to jest po tej drugiej stronie. Tu podziwiałam cały backstage,
obserwowałam powstawanie programu od początku. Światła, scena,
znane osoby w jury – to wzbudziło
we mnie zachwyt. Bałam się oceny
jurorów, ale na szczęście wszystko
się udało. Byłam dumna z siebie
i szczęśliwa. Niesamowite uczucie
móc to wszystko przeżyć.

Marisa Smutek z sukcesem zadebiutowała na scenie. Jej występ podczas castingu do programu „Mam Talent” przypadł do gustu jurorom: Agnieszce Chylińskiej,
Małgorzacie Foremniak i Janowi Klimentowi.

koncerty dla publiczności. To jednak nie wszystko. Chciałabym
w przyszłości zająć się produkcją
muzyki, utworzyć własne studio
nagrań i założyć własną wytwórnię płytową. Zamierzam wyszukiwać i wspierać młode talenty
w ich muzycznej karierze.
Wzięłaś udział w castingu
do programu „Mam
Talent”. Mogliśmy oglądać
Twój występ w jednym
z pierwszych odcinków
tej edycji. Sama podjęłaś
decyzję o udziale w show?
- Obejrzałam reklamę programu i coś we mnie drgnęło.
Cały czas w głowie słyszałam

głos: „dawaj, Mari, spróbuj”. Wysłałam nagranie i udało się.
Jesteśmy po emisji odcinka,
więc możesz opowiedzieć
nam o wrażeniach? Jak
to wszystko wygląda od
kuchni?
- To był chyba jeden z najbardziej stresujących dni w moim
życiu. Wszędzie były kamery i bardzo dużo ludzi, którzy zadawali
mi mnóstwo pytań. Było też gorąco. Uczestniczyłam w castingu
w Warszawie i muszę powiedzieć,
że wszystko odbywało się bardzo
sprawnie. Nie czekałam długo na
występ. Tak naprawdę w tym samym dniu wracałam z mamą do

Prawie 100 tys. złotych na rekultywację stawu
Do końca roku staw w Piotrowicach Świdnickich wraz
z terenem przyległym zostanie zrewitalizowany, a mieszkańcy wsi zyskają urokliwe
miejsce rekreacyjne.
Rewitalizacja stawu w Piotrowicach Świdnickich zakłada nie tylko rekultywację

zbiornika, ale również stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców.
Zadanie ma być zakończone do
końca 2022 r. Prace będą realizowane w trzech etapach. Na
początek zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne
na stawie i terenie przyległym.
Zostaną odtworzone dopły-
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wy, a cały teren - posprzątany.
W drugim etapie, po odpompowaniu wody i odłowieniu
ryb, zbiornik zostanie odmulony, wyprofilowany na nowo,
ponownie napełniony wodą
i zarybiony. Ostatni etap obejmie montaż małej architektury
i nasadzenia.
Na realizację zadania gmina

Podczas castingu
zaśpiewałaś piosenkę Miley
Cyrus „My world is falling
apart”. To jest repertuar,
który lubisz najbardziej?
- Tak, to styl muzyki, który najbardziej mi odpowiada i w którym
najlepiej się czuję. Uwielbiam ballady, które niosą jakiś przekaz
i z którymi mogę się w pewien
sposób utożsamić. Sama piszę
piosenki, mam już kilka utworów
na koncie. Liczę na to, że któregoś
dnia usłyszymy je w radio. Jeśli
chodzi o program, zobaczymy, co
będzie dalej. Na razie nic nie planuję. Usłyszałam co prawda trzy
razy „tak”, ale, zgodnie z regulaminem programu, czekam jeszcze
na ostateczną decyzję jury, kto zostanie wytypowany do odcinków
półfinałowych. Dopiero wtedy zacznę planować.
Trzymamy kciuki.
Jaworzyna Śląska pozyskała
95 tys. 445 złotych w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Inwestycje idą pełną parą
Budowa skateparku, centrum rehabilitacji, przebudowa dróg – trwają prace
związane z realizacją najważniejszych gminnych inwestycji.
Przebudowa ul. Kościuszki
w Jaworzynie Śląskiej
Dobiega końca remont
ulicy Kościuszki. Wykonana
została sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na odcinku od ul. Świdnickiej do ul.
Jana Pawła II. Sieć wodociągowa jest już na ukończeniu
wraz z przyłączami. Zamontowano już większość masztów
pod oświetlenie uliczne. Na
odcinku od ul. Świdnickiej do
ul. Jana Pawła II ułożona została warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz obustronne chodniki.
Wartość robót budowlanych wynosi 7 631 880,05
zł. Gmina realizuje zadanie
ze wsparciem środków zewnętrznych w ramach dofinansowania w wysokości ok.
5,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wiosną zostaną
wykonane jeszcze nasadzenia
zieleni.
Przebudowa chodnika
wzdłuż ulicy Wolności
w Jaworzynie Śląskiej
Dobiega końca przebudowa chodników na odcinku
od torów na ul. Wolności do
budynku przy ul. Wolności
9 oraz przebudowa zjazdów
do posesji. W celu poprawy
bezpieczeństwa na drodze
zmodernizowane zostały 4
przejścia dla pieszych, dwa
w obrębie skrzyżowania z ul.
Mickiewicza, jedno przy ZPS
„Karolina” oraz jedno przy ,,pętli
autobusowej”. Przejścia otrzymały nowe oznakowanie pionowe oraz poziome, ale przede
wszystkim zostały doświetlone
oprawami LED. W miejscach,
gdzie są doświetlone przejścia
dla pieszych, wykonana została nowa nawierzchnia jezdni
z mieszanki bitumicznej. Ponadto wykonane zostały „małe
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skwery” – „miejsca odpoczynku” zlokalizowane przy budynku ul. Wolności 9, w obrębie
skrzyżowania z ul. Mickiewicza, pomiędzy budynkami 25
i 27 oraz w obrębie pętli autobusowej, gdzie zamontowano
nową wiatę. Pomiędzy jezdnią
na ul. Wolności a nowym chodnikiem powstały ,,tereny zielone” obsadzone różnego rodzaju
roślinnością, między innymi:
trawami ozdobnymi, krzewami
płożącymi oraz drzewami (platany). Zmianie uległ betonowy
charakter ul. Wolności, uwagę
zwrócono na maksymalne zadrzewienie ciągu komunikacyjnego. W ramach inwestycji
posadzono 54 drzewa. W ramach realizowanego zadania
obsadzono także klomb przy
parkingu komisariatu policji,
obszar okalający nowy parking
przy dyskoncie spożywczym ul.
Wolności 2f. Rozlokowano elementy małej architektury przed
budynkiem Urzędu Miejskiego.
Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim to 3 248 988,97 zł.
Gmina realizuje zadanie ze
wsparciem środków zewnętrznych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Trwa budowa Gminnego
Centrum Rekreacyjnego na
terenie żwirowni
Zaawansowane są już prace związane z budową gminnego ogólnodostępnego kompleksu terenowych urządzeń
sportowych. Inwestycja obejmuje utworzenie skate parku, nieogrodzonej siłowni zewnętrznej, ogrodzonego placu
z urządzeniami do ćwiczeń,
częściowo ogrodzonego placu o nawierzchni piaskowej
i trawiastej z urządzeniami

do ćwiczeń sprawnościowych
z ławkami, placu postojowego, leśnej ścieżki zdrowia z 10
urządzeniami do ćwiczeń
sprawnościowych.
Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na początek 2023
r. Koszt robót budowlanych
wynosi 3 085 000 zł. Zadanie
dofinansowane w ramach
Programu Sportowa Polska
Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja
2021 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dotychczas wyznaczono ścieżki
komunikacyjne (wbudowano
obrzeża betonowe oraz wypełniono ścieżki kruszywem),
przeprowadzono niezbędne
wycinki i oczyszczenie terenu
z zarośli, trwają prace ziemne
i betonowe związane z wykonaniem strefy skate parku
oraz prace instalacyjne w zakresie uzbrojenia terenu w kable pod oświetlenie terenu.
Przebudowa drogi
w Starym Jaworowie
Prace remontowe rozpoczęły się w lipcu 2022 r.
W ramach zadania zostanie
wykonana nowa droga o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinku
od drogi wojewódzkiej nr 382
do wyjazdu w stronę Bolesławic o długości około 670 mb
i szerokości 5,00 mb. W ramach zadania zostaną wykonane 3 odcinki kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi, przebudowane zostaną również istniejące zjazdy do posesji oraz ułożony zostanie obustronny krawężnik
betonowy. W obrębie szkoły
powstanie wyniesione, doświetlone przejście dla pieszych. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec
roku 2022 r.
Gmina realizuje zadanie ze
wsparciem środków zewnętrz-

nych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Wartość robót
budowlanych wraz z nadzorem
inwestorskim to 3 175 562,51 zł.
Powstaje Gminne
Centrum Rehabilitacji
Roboty budowlane związane z budową budynku
Gminnego Centrum Rehabilitacji w Jaworzynie Śląskiej
rozpoczęły się w drugiej połowie czerwca 2022 r. i powinny
zakończyć się w II kwartale
2023 r. Zadanie współfinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. W ramach zadania wykonany zostanie budynek o pow. użytkowej 259
m2 dostosowany do potrzeb
usług rehabilitacyjnych. Powstaną m.in. gabinety kinezoterapii, hydroterapii, fizykoterapii, masażu. W ramach
prac zostaną wykonane m.in.
przyłącza kanalizacyjne, sanitarne, wodociągowe, instalacja grzewcza, klimatyzacja.
Obiekt zostanie wyposażony
w sprzęt i urządzenia ppoż.
Koszt prac budowlanych,
zgodnie z umową, to 2 964
835,86 zł. Obecnie wykonano przebudowę istniejącego
przyłącza gazowego do budynku SPZ jako kolizję z nowo
budowanym budynkiem oraz
wykonano fundamenty i instalację podposadzkową z wylaniem warstwy chudego betonu. Trwa wznoszenie ścian
zewnętrznych budynku.
Nowe mieszkania
w budynku przy
ul. Wolności 9
W czerwcu podpisano
umowę na przebudowę wraz
ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności
9 w Jaworzynie Śląskiej. W ramach przebudowy powstanie
12 mieszkań, z czego najmniejsze będzie miało ok. 25 m2,
a największe 44 m2. Budynek
zostanie wyposażony w nowe
instalacje: wodociągową, ka-
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Remont ulicy Kościuszki dobiega końca.

nalizacyjną, elektryczną. Wbudowanie dźwigu osobowego
sprawi, że obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. Roboty rozpoczęły
się w lipcu 2022 r. i powinny
zakończyć się w III kwartale
2023 r. Dotychczas wykonano przyłącza wodociągowo
– kanalizacyjne do budynku,
trwają też prace rozbiórkowe
wewnątrz obiektu. Rozpoczęto
prace elewacyjne budynku, co
ma wpływ na zmianę organizacji ruchu pieszego w rejonie
budynku – część chodnika została zamknięta dla pieszych.
Przejście odbywa się drugą
stroną ulicy. Zadanie współfinansowane jest w ramach
Funduszu Dopłat BGK w wysokości 2 400 000 mln zł. Koszt
robót budowlanych zgodnie
z umową to 3 119 679,88 zł.
Modernizacja Centrów
Integracji Wiejskiej
Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji
Strategicznych,
w ramach którego zostaną wykonane: przebudowa świetlicy wiejskiej w Bolesławicach
(dofinansowanie w kwocie
897 900 zł), przebudowa świetlicy wiejskiej w Tomkowej
(dofinansowanie w kwocie
693 602 zł), remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej
w Piotrowicach Świdnickich
(dofinansowanie w kwocie
256 450 zł).
Świetlica w Bolesławicach
zostanie wyremontowana od
wejścia (korytarz klatka schodowa) z wykonaniem nowych
okładzin ściennych i posadz-

kowych oraz sufitów poprzez
wykonanie pomieszczenia kuchennego w pomieszczeniu po
bibliotece wraz z wykonaniem
wszelkich niezbędnych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
remontem łazienek i głównej
sali świetlicy. Obiekt w Tomkowej, oprócz prac wewnętrznych,
w zakresie nowych okładzin
ściennych i sufitów i instalacji
otrzyma nową elewację i stolarkę okienno-drzwiową. Świetlica
w Piotrowicach Świdnickich
zyska nową stolarkę okienną,
drzwi wejściowe, nową podłogę wraz z wykonaniem izolacji
cieplnej, nowe tynki, ogrzewanie
oraz wyremontowane zostaną
łazienki.
Prace zakończą się w 2023 r.
Budowa Centrów Integracji
Aktywności Społecznej
(CIAS) na obszarach
wiejskich
W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na budowę budynku świetlicy
wiejskiej w Nowym Jaworowie na kwotę 68 880 zł brutto.
Obiekt o pow. ok. 100 m2 będzie zlokalizowany na działce 119/2 (za boiskiem). Zakres
prac projektowych obejmuje
pomieszczenia głównej świetlicy, pomieszczenie gospodarcze z wszystkimi niezbędnymi
instalacjami wewnętrznymi
i przyłączami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
Podpisano także umowę z wykonawcą na budowę
wiejskiego centrum integracji
społeczności wiejskiej w Pastuchowie na terenie działki 222/1, 338, 337/2 wraz ze
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wszystkimi wewnętrznymi
instalacjami wodno-kanalizacyjnymi oraz elektryczną na
kwotę 2 842 487,13 zł. W budowanym obiekcie znajdzie
się także siedziba ochotniczej
straży pożarnej. Zakończenie realizacji zaplanowano
w roku 2023. Obecnie trwają
roboty związane z fundamentowaniem budynku.
Przebudowana zostanie
również świetlica w Pasiecznej za kwotę 1 160 450 zł.
Obecnie trwają prace projektowe i uzgadnianie zakresu
szczegółowego przebudowy
obiektu. W ramach zadania
powstanie niezależne wejście
do świetlicy. W pomieszczeniach budynku planuje się
wykonanie nowych podłóg,
sufitów podwieszanych, nowych instalacji, ogrzewania
budynku oraz remont istniejących łazienek. Największej
modernizacji zostanie poddane pomieszczenie kuchenne, które zyska większą powierzchnię.
Powyższe zadania są realizowane w ramach projektu:
„Budowa/Modernizacja Centrów Integracji Aktywności
Społecznej (CIAS) na obszarach wiejskich w gminie Jaworzyna Śląska” finansowanego
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i konkursu
„rosnąca odporność”. Zakończenie inwestycji zaplanowano w II kwartale 2023 r.
Prace na Powstańców
Realizowane są prace
związane z wykonaniem wymiany sieci wodociągowej
oraz wykonaniem nowej nawierzchni chodnika wzdłuż
ulicy Powstańców (lewa strona). Zadanie na zlecenie gminy wykonuje Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o. o. w Jaworzynie Śląskiej. Koszt całkowity robót budowlanych objętych umową wynosi 776 886
zł, z czego 476 286 zł stanowi
dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 180 000 zł – wkład
finansowy PKP Cargo. Zakończenie inwestycji zaplanowa-

no w październiku.
Przebudowa dróg gminnych
gruntowych na terenie
gminy
Zadanie o wartości 1 312 725
zł obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wykonanie
robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg gminnych w trzech lokalizacjach:
ulice Błękitna i Lazurowa w Milikowicach oraz droga obok
świetlicy wiejskiej w Bagieńcu.
Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. W maju 2022
r. została podpisana umowa
z wykonawcą, który realizację
robót ma zakończyć w pierwszym kwartale 2023 r. Obecnie
na ukończeniu są prace projektowe, a roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku
po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.
Montaż siłowni
zewnętrznych w Nowicach
Przy boisku sportowym
w Nowicach powstało nowe
miejsce, gdzie mieszkańcy
mogą uprawiać aktywność
ruchową. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej
oraz zagospodarowano teren,
aby stworzyć dodatkowe miejsce spotkań i rekreacji. Gmina
pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach konkursu
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
w 2022 r. w ramach PROW na
lata 2014- 2020 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Budowa przejścia dla
pieszych na ul. Towarowej
Na ulicy Towarowej w Jaworzynie Śląskiej zakończyły
się prace związane z budową
przejścia dla pieszych. Zakres
inwestycji obejmował budowę chodników na odcinku
ok. 100 metrów od przejścia
we wszystkie strony, budowę oświetlenia przejścia oraz
ułożenie nowej nawierzchni
asfaltowej w obrębie skrzyżowania. Do wykonania pozostają jeszcze prace związane
►►► str. 6
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sowanie inwestycji, a w dalszej kolejności rozpocząć procedurę przetargową.
Wartość umowy to około
200 tys. złotych.

z wykonaniem oznakowania
poziomego i określenia organizacji ruchu. Na zadanie, które
kosztowało 430 417,59 zł, gmina otrzymała dofinansowanie
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 200 000 zł
oraz w ramach Dolnośląskiego
Funduszu Pomocy Rozwojowej - 90 000 zł.
Oświetlenie dróg
gminnych
W marcu 2022 r. została
podpisana umowa na budowę
oświetlenia drogowego na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Na
realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych. Aktualnie trwają prace
projektowe. Po zatwierdzeniu
projektów i uzyskaniu stosownych uzgodnień wykonawca
przystąpi do prac budowlanych
w zakresie budowy oświetlenia
drogowego ulic/dróg:
► Jaworzyna Śląska
ul. Piaskowa, ul. Słoneczna,
ul. Spacerowa;
► Milikowice ul. Spacerowa,
ul. Lazurowa, ul. Błękitna;
► Tomkowa dz. nr 167 oraz
171;
► Bagieniec dz. nr 165, 164/1;
► Piotrowice Świdnickie dz.
nr 1216;
► Pastuchów ul. Fabryczna;
► Pasieczna dz. nr 276;
► Witków plac przy cmentarzu;

Na terenie żwirowni w ramach kompleksu rekreacyjno-sportowego powstaje
m.in. skate park.

► Nowice dz. nr 278;
► pojedyncze punkty oświetleniowe typu hybrydowego na terenie gminy.
Zgodnie z umową prace
projektowo-budowlane powinny zakończyć się do lutego 2023
r. Wartość umowy to kwota
879 900 zł brutto. Zadanie jest
częścią projektu „budowa/modernizacja dróg wraz z sieciami
wod-kan., chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie
gminy Jaworzyna Śląska”.
Dokumentacje projektowe
na remonty dróg gminnych
Na początku 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie pełnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
przebudowy dróg gminnych
w trzech lokalizacjach na terenie Jaworzyny Śląskiej: ul. Powstańców (odcinek od zakrętu

przy tunelu w stronę siedziby Służby Drogowej Powiatu
Świdnickiego i Wagonowni),
ul. Słowackiego i ul. Ekerta.
Dokumentacja jest niezbędna do pozyskania środków na
przebudowę ulic z uwzględnieniem wykonania pełnej
konstrukcji wraz z budową/
przebudową chodników/poboczy, zjazdów, parkingów oraz
budową/przebudową/rozbudową istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie sieci
wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, budowy
oświetlenia drogowego oraz
usunięcie wszelkich kolizji.
Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Umowny termin zakończenia prac to styczeń 2023 r.
Na podstawie przekazanych projektów będzie można
składać wnioski na dofinan-

Komputery dla dzieci z rodzin
byłych pracowników PGR-ów
Blisko 240 tys. zł zostało przeznaczonych na zakup sprzętu
komputerowego dla dzieci
z rodzin byłych pracowników
Państwowych Gospodarstw
Rolnych. 99 osób otrzymało
w poniedziałek, 29 sierpnia
laptopy, komputery stacjonarne lub tablety.

99 dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów otrzymało 29 sierpnia komputery.

6

Sprzęt komputerowy uroczyście przekazali Ireneusz
Zyska - wiceminister klimatu
i środowiska, Grzegorz Grzego-

Przebudowa ul. Ceglanej
W lipcu została podpisana
umowa z wykonawcą, planowany termin rozpoczęcia prac
to ostatni kwartał tego roku.
W ramach planowanego zadania zostaną wykonane droga na odcinku od ul. Wolności
do torów kolejowych o długości około 250 m.b. i szerokości
5 m.b., chodniki z kostki betonowej, miejsca postojowe,
kanalizacja deszczowa oraz
kanalizacja sanitarna. Przebudowane zostaną zjazdy do
posesji. Przy skrzyżowaniu
z ul. Wolności znajdzie się
doświetlone przejście dla pieszych. Utwardzony zostanie
teren parkingu na końcu ulicy
przy garażach wraz z odwodnieniem tego miejsca. Planowany termin zakończenia
inwestycji to lipiec 2023 roku.
Gmina realizuje zadanie ze
wsparciem środków zewnętrznych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg (2 162 303,2 zł).
Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim to (2 712 989,40 zł).
Realizacja inwestycji niejednokrotnie może być uciążliwa dla mieszkańców, niemniej
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.
rzewicz – burmistrz Jaworzyny
Śląskiej, Justyna Chrebela –
zastępca burmistrza.
Warunkiem
udzielenia
wsparcia było pokrewieństwo
w linii prostej z pracownikiem
byłych pegeerów oraz zamieszkiwanie na terenie gminy,
w której funkcjonowały takie
przedsiębiorstwa. W efekcie
dofinansowanie zostało przyznane dla 99 uczniów.
Zakup na kwotę 238.500,00 zł
sfinansowano w całości z projektu „Granty PPGR - wsparcie dzieci
i wnuków byłych pracowników
PGR w rozwoju cyfrowym”, utworzonego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 7 (90) | 2022 r.

Inkubator Przetwórstwa
Lokalnego już działa
Od kilku lat udowadniają,
że wieś jest magicznym
miejscem, gdzie naturalność może iść w parze z nowoczesnością. Organizują
pikniki, spotkania z artystami, koncerty czy wystawy
plenerowe, serwując uczestnikom żywność od lokalnych wytwórców. Teraz stawiają krok dalej. Stworzyli
Inkubator Przetwórstwa
Lokalnego – miejsce, w którym rolnik ma możliwość
przetworzenia i sprzedaży
swojego produktu. Fundacja
Spichlerz Kultury z Bagieńca na ten cel otrzymała
500 tys. złotych dofinansowania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
W piątek, 19 sierpnia przedstawiciele fundacji zaprezen-

towali inkubator sołtysom
z terenu gminy. W spotkaniu
wzięli także udział zastępca
burmistrza Jaworzyny Śląskiej
Justyna Chrebela oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej.
Inkubatory przetwórstwa
lokalnego to instytucje wspierające rolników i małych
producentów. Wyposażone
w odpowiednią infrastrukturę i udostępnione lokalnym
producentom rolnym w celu
przetworzenia produktów rolnych. Mogą też służyć przechowywaniu produktów. Co
ważne, inkubator przetwórstwa lokalnego może zatrudniać specjalistów, aby służyli
pomocą od strony prawnej,
technologicznej, marketingowej, może też być wyposażony
w narzędzia informatyczne
potrzebne do sprzedaży i dys-

trybucji produktów rolnych.
– To ma być pomost pomiędzy rolnikiem a mieszkańcem
miasta, który szuka zdrowych
produktów i miejsca do ich
przetworzenia – mówi Violetta Mazurek, prezes fundacji.
- Przez cały czas prowadzimy
konsekwentne działania, które
mają na celu stworzenie w Bagieńcu nie tylko miejsca promującego kulturę i sztukę, ale również wspierającego okolicznych
rolników, dającego im narzędzia
i drogowskazy do rozwoju. Zdrowe odżywianie, zdrowe produkty,
za którymi coraz chętniej rozglądają się klienci, można znaleźć
na wsi. Ważne jest jednak, w jaki
sposób te produkty są podane, jak to robić, aby nie straciły
swych największych walorów.
Oczywiście, można opierać się
tylko na sezonowości, ale warto,
aby zdrowe owoce i warzywa to-

warzyszyły nam przez cały rok.
I temu będzie służył nasz inkubator. Będziemy przetwarzać
zdrowe produkty, ale też przygotowywać do przechowywania.
Wesprzemy wytwórców w sprzedaży – zapowiada Violetta
Mazurek, prezes fundacji.
Najważniejszą częścią inkubatora jest kuchnia wyposażona w urządzenia dużej
gastronomii oraz chłodnie.
Lokalni rolnicy, małe firmy
oraz osoby zgłaszające taką potrzebę mogą z nich korzystać,
spełniając wszelkie wymogi
sanitarne, jednocześnie nie
inwestując własnych środków
w urządzenia gastronomiczne.
Z inkubatora można skorzystać po wcześniejszym kontakcie pod nr. tel. 601 552 699
lub mailem spichlerzkultury@
gmail.com.

Skorzystaj z bezpłatnej
mammografii

Rak to nie wyrok. Wczesne wykrycie
choroby nowotworowej znacznie
zwiększa szanse na wyleczenie.
Najważniejsza jest profilaktyka.
18 października kobiety w wieku od
50 do 69 lat mogą skorzystać z bezpłatnej mammografii. Mammobus
znajdzie się w tym dniu przy Stadionie
Miejskim w Jaworzynie Śląskiej.
W badaniu mogą wziąć udział kobiety w wieku 50-69 lat, które nie są leczone
z powodu raka piersi, a także:
► nie miały wykonanej mammografii
w ramach programu w ciągu ostatnich 24
miesięcy
► lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammoRozmaitości Jaworzyńskie | nr 7 (90) | 2022 r.

grafii po upływie
12 miesięcy.
Badania wykonywane w ramach
Programu Profilaktyki Raka Piersi nie wymagają
skierowania. Można wykonać je bez
żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić
się w dwuczęściowym ubraniu tak, aby łatwo można było rozebrać się do pasa.
Przed wizytą należy się zarejestrować
pod nr. tel. 68 41 41 411. Rejestracja działa
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00
do godz. 16.00.
Mammografia może wykryć zmiany
od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się
one jawne klinicznie. Naturalny przebieg
raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą
przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej,
w większości przypadków guz osiąga
średnicę 1 cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia
wczesnych zmian i zastosowania leczenia.
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Mieszkańcy gminy
podziękowali za plony
Wspaniałe stoiska przygotowane przez sołectwa,
pomysłowe dekoracje,
mnóstwo pysznego jedzenia i dobrej zabawy.
Za nami dożynki gminne,
które w tym roku odbyły
się 27 sierpnia na boisku
w Bolesławicach.
Impreza rozpoczęła się od
uroczystej mszy świętej dziękczynnej za zebrane plony.
Starosta dożynek Wojciech
Karniej i starościna Kamila
Karniej na ręce burmistrza
Jaworzyny Śląskiej Grzegorza Grzegorzewicza, jego
zastępczyni Justyny Chrebeli oraz przewodniczącego

Sołectwa przygotowały stoiska pełne pyszności. Na zdj. przedstawiciele Bagieńca.

rady miejskiej Artura Nazimka przekazali symboliczny bochen chleba.

Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczno-rozrywkowy. Na scenie

pojawiły się zespoły „Jaworzynianie” i „Retro” ze Strzegomia. Taneczny show zaprezentowały tancerki z zespołu
„Fart” z Jaworzyny Śląskiej.
W trakcie dożynek dokonano oceny stoisk oraz wystawionych na nich potraw
i wyrobów rękodzielniczych.
Wyróżniono sołectwa: Milikowice za smakowitą zapiekankę warzywną, Nowice
za delikatny krem z cukinii
i przepiękne makramy, Piotrowice Świdnickie za pierogi,
Stary Jaworów za niesamowite zbożowe rękodzieło ludowe
wykonane przez Stanisława
Pietraszka, Nowy Jaworów
za ciasto z dyni, Pastuchów

Dożynki były także okazją do wręczenia odznaczeń „zasłużony dla rolnictwa”. Otrzymali je:
Stanisław Ptaszkiewicz
– prowadzi gospodarstwo
od 2003 r.,
wcześniej
pracował
w gospodarstwie ojca. Stawia na rozwój – modernizuje
i kupuje nowy sprzęt rolniczy,
tworzy nowe magazyny. Jest
również członkiem OSP Bolesławice. Aktywnie pomaga radzie
sołeckiej w wielu podejmowanych inicjatywach lokalnych
mających na celu integrację społeczności. Aktywnie włącza się
w pomoc innym, uczestnicząc
w zbiórkach dla potrzebujących.
Andrzej Samek
- przejął gospodarstwo
w 2013 r. od
ojca. Zajmuje się produkcją roślinno-zbożową. Przez
wiele lat zajmował się również
hodowlą trzody chlewnej. Od
2018 r. pełni funkcję sołtysa wsi
Pasieczna. Dał się poznać jako
doskonały organizator życia
społecznego we wsi – organizu-
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je wiele spotkań integracyjnych
dla mieszkańców. Od 3 lat jest
również aktywnym członkiem
Izb Rolniczych.
Tomasz Żołnierek
- gospodarstwo
przejął
od
ojca w 2011
r.
Stosuje
w nim najnowsze osiągnięcia nauki
rolniczej, a swoją działalność
ukierunkował na intensyfikację plonów. Od 2007 r. pracuje
również jako doradca terenowy
w branży rolniczej, zajmując się
doradzaniem rolnikom indywidualnym w zakresie nawozów,
nasion oraz chemii rolniczej.
Przez jedną kadencję pełnił
funkcję radnego rady miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej. Poza rolnictwem jego pasją jest piłka
nożna. Od 2011 r. pełni funkcję
skarbnika w GLKS Jaworzyna Śląska, od wielu lat jest też
związany z klubem sportowym
GROM Witków.
Dorota Domaradzka
- pracuje w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. PRZEŁOM

w Pastuchowie
od 6 lat, natomiast od
roku pełni
funkcję jej
prezesa oraz
głównej księgowej. RSP zajmuje się produkcją
rolniczą na dużą skalę na obszarze 500 ha. Dorota Domaradzka w swojej codziennej pracy
musi zmierzyć się z wieloma
obowiązkami, m.in. organizacją
pracy, ciągłym rozwojem spółdzielni, sprawami księgowości,
sprzedażami i dzierżawami.
Grzegorz Zięba
- przejął gospodarstwo
w 2010 r od
swoich rodziców. Od
tamtej pory
stawia na jego
rozwój – modernizuje park maszynowy, kupuje nowy sprzęt
rolniczy oraz modernizuje i tworzy nowe magazyny. Mimo wielu
obowiązków związanych z działalnością rolniczą, współpracuje
z radą sołecką wsi Piotrowice
Świdnickie przy organizacji imprez lokalnych. Znany jest z tego,

że jest osobą niezwykle pomocną, a rolnictwo traktuje nie tylko
jako pracę, ale również prawdziwą pasję.
Grzegorz Kowrach
- przejął gospodarstwo
od swoich
rodziców
w 2017 roku.
Profil gospodarstwa
jest
mieszany, obejmuje hodowlę
bydła oraz produkcję roślinną.
W 2022 r. część gospodarstwa,
ok. 10 ha, przekształcił na produkcję ekologiczną, w której zajmuje się uprawą zbóż
i warzyw. Cały czas rozwija
i modernizuje swoje gospodarstwo. W najbliższych planach
ma powiększenie ilości bydła
mlecznego oraz wprowadzenie
do gospodarstwa przetwórstwa
mleka na sery i inne wyroby.
Grzegorz Sawko
- dąży
do
ukierunkowania gospodarstwa,
które w 2014
r. przejął od ro-
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Rowy w Nowicach
wyczyszczone
Ponad 40 tysięcy złotych
kosztowała konserwacja
rowów melioracyjnych w
Nowicach. Gmina Jaworzyna Śląska otrzymała na
ten cel dofinansowanie w
wysokości 25 tys. zł. z budżetu województwa dolnośląskiego.

Sołectwo Witków czarowało mieszkańców motywem pszczelarskim.

za pierogi, Bagieniec za bigos,
Witków za ciasto „Pszczółka”.
Najładniejsze stoisko dożynkowe, według komisji oceniającej, przygotowało sołectwo
Bolesławice, przed Witkowem
(II miejsce) i Pastuchowem

dziców, na rolnictwo sterowane
(precyzyjne wysiewanie nasion,
stosowanie nawozów oraz oprysków). Wraz z małżonką i ojcem
prowadzi pasiekę, dlatego w swojej działalności rolniczej propaguje założenia umiejętnego korzystania ze środków ochrony roślin
w taki sposób, aby ograniczyć do
minimum zagrożenia wynikające z nieprawidłowo wykonanych
zabiegów. Stara się propagować
wiedzę o roli pszczoły miodnej
i innych owadów zapylających
w produkcji roślinnej. Jest osobą
niezwykle zaangażowaną w życie
społeczne, współpracuje z gminą,
szkołą w Starym Jaworowie oraz
radą sołecką Starego Jaworowa.
Tomasz Krzeszowiec
- w 2006 roku
oficjalnie
został właścicielem
gospodarstwa rolnego.
W
kolejnych
latach nie skupił się na powiększaniu własnego areału, ale na
wspomaganiu rozwoju rolnictwa. W okresie 17-letniego stażu
zawodowego jego drogi zawsze
przeplatały się z rolnictwem,

(III miejsce). Wszystkie nagrodzone sołectwa otrzymały nagrody finansowe ufundowane
przez gminę Jaworzyna Śląska
oraz Samorządowy Ośrodek
Kultury i Bibliotekę Publiczną
w Jaworzynie Śląskiej.

a kulminacją tego było objęcie
przez niego w 2020 roku stanowiska dyrektora w Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Oddziału Terenowego we Wrocławiu.
Piotr Gerber
założyciel
Fundacji
Ochrony
Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska,
która w malowniczo położonym na wodzie
renesansowym dworze obronnym w Piotrowicach Świdnickich utworzyła Muzeum Techniki Rolniczej. Będzie w nim
pokazywana historia rozwoju
rolnictwa oraz to, jak wyglądało życie w gospodarstwach
rolnych XIX i początku XX
wieku. Po zakończeniu wszystkich prac ekspozycja muzeum
będzie się mieścić nie tylko
w zamku w Piotrowicach Świdnickich, ale też w istniejących
sześciu budynkach gospodarczych do niego przyległych.
Działać mają stodoły, chlewnie,
stajnie, kurniki, a także spichlerz i kuźnia.
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Gruntownej konserwacji
poddano rów melioracyjny
długości 1325 mb. Prace objęły
wykoszenie ręczne porostów;
wygrabienie;
oczyszczenie
terenu z pozostałości po wykarczowaniu drobnych gałęzi,
korzeni, kory; odmulenie dna
cieku i oczyszczenie z namułu. Zadanie realizował Zakład
Budownictwa i Melioracji

„HYDRO-EKO” s.c. Wartość
zadania wyniosła 42 tys. złotych, z tego 25 tys. zł stanowiło dofinansowanie z budżetu
województwa dolnośląskiego.

Uwaga na oszustów!
W związku z docierającymi
do nas sygnałami o osobach podszywających się
pod pracowników Urzędu
Miejskiego w Jaworzynie
Śląskiej, kontrolujących wymianę pieców węglowych,
informujemy, że urzędnicy
kontrolują tylko nieruchomości osób, z którymi
zawarto umowę na wymianę ogrzewania w ramach
programu pn. „Wymiana
wysokoemisyjnych źródeł
ciepła w budynkach i lo-

kalach mieszkalnych na
terenie gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej”.
Pracownicy urzędu mają
przy sobie upoważnienie burmistrza, a kontrola odbywa się
po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym. Nie są prowadzone kontrole pozostałych
budynków i mieszkań.
Prosimy o zachowanie
ostrożności i nie wpuszczanie
nieznanych osób do mieszkań.

ZUS wznowił porady
w Urzędzie Miejskim
Po wakacyjnej przerwie
wznowiono porady udzielane przez pracowników ZUS
mieszkańcom gminy.
Dyżury, tak jak dotychczas, odbywają się w każdą
trzecią środę miesiąca.
Najbliższy zaplanowano
19 października.
Porady pracowników inspektoratu ZUS w Świdnicy to
doskonała okazja dla miesz-

kańców naszej gminy, by na
miejscu zasięgnąć wiedzy
w interesującej ich sprawie
z zakresu szeroko rozumianych ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur.
Mieszkańców zapraszamy
do Urzędu Miejskiego przy
ul. Powstańców 3 (sala konferencyjna), w godzinach od
11.00 do 14.00 w terminach:
19 października, 16 listopada,
14 grudnia.
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Aktywne wakacje w gminie
Jaworzyna Śląska
Zabawy integracyjne, wycieczki, bezpłatne dmuchańce – to tylko część atrakcji
przygotowanych w ramach
wakacyjnych zajęć przez
sołectwa i gminę Jaworzyna
Śląska. Wzięło w nich udział
ponad 240 dzieci.

Organizacji letnich zajęć
podjęło się 12 sołectw oraz
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
w Jaworzynie Śląskiej, który
zorganizował wypoczynek
w mieście.

Stary Jaworów

Jaworzyna Śląska

Zajęcia w Jaworzynie Śląskiej odbywały się w dwóch turnusach,
w dniach od 4 do 15 lipca. Wzięło w nich udział 40 dzieci, które
pod okiem wychowawców – Patrycji Piaseckiej i Joanny Wołoszyn – uczestniczyły w zajęciach artystycznych, ruchowych
i rekreacyjnych. Miały też okazję uczestniczyć w pokazie multimedialnym zorganizowanym w specjalnej kopule, wziąć udział
w wycieczce do kina, obejrzeć przedstawienie Teatru Maska
z Krakowa i po prostu dobrze się bawić.

Bagieniec

W zajęciach, które w dniach od 25 do 30 lipca odbywały się w Bagieńcu, uczestniczyło 18 dzieci. Najmłodsi nie tylko mogli wziąć
udział w zajęciach integracyjnych czy tanecznych, ale też mogli
rozwijać swoją kreatywność. Ponadto wybrali się do stadniny
koni w Bagieńcu oraz do sali zabaw w Świdnicy, gdzie wzięli
udział w warsztatach kulinarnych. Opiekunem była Dominika
Górska.
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Stary Jaworów, Nowy Jaworów, Witków, Pasieczna postawiły
na wspólną organizację zajęć. Odbywały się one w dwóch turnusach. W pierwszym, w okresie od 27 czerwca do 1 lipca, wzięło
udział 23 dzieci w wieku 6-10 lat. W drugim, w dniach od 4 do
8 lipca, uczestniczyło 17 dzieci w wieku 11-15 lat. Zajęcia prowadzone były przez Annę Hendżak. Poza zabawami plastycznymi,
integracyjnymi, sportowymi dzieci mogły wziąć udział w czterech wycieczkach:
- do Palmiarni w Wałbrzychu, gdzie pod opieką opiekunów poznawały egzotyczny świat roślin i podziwiały kolekcję miniaturowych drzewek Bonsai;
- do Barda Śląskiego, gdzie wzięły udział w spływie pontonowym;
- do Srebrnej Góry, gdzie poznawały faunę i florę Sudetów Środkowych, a także zwiedziły twierdzę srebrnogórską;
- do Strzegomia na basen odkryty.
Milikowice

Gry sportowe, zajęcia kreatywne, odwiedziny u strażaków, wycieczka do EksploraParku – uczestnicy „Aktywnych wakacji”
w Milikowicach nie mogli narzekać na nudę. Zajęcia wakacyjne, w których udział wzięło 26 dzieci, trwały od 8 do 19 sierpnia. W tym czasie tworzyły biżuterię, brały udział w warsztatach kulinarnych. Wzięły także udział w czterech wycieczkach
- do remizy ochotniczej straży pożarnej w Jaworzynie Śląskiej,
ExploraParku w Wałbrzychu, do Barda i do kina w Świdnicy.
Opiekunem była Ewelina Białas-Twardowska.
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Piotrowice Świdnickie

Jolanta Kumor, pierwsza trenerka Pawła Fajdka – mistrza świata w rzucie młotem i brązowego medalisty z Tokio - poprowadziła
w dniach 18-22 lipca zajęcia dla 20 najmłodszych mieszkańców Piotrowic Świdnickich. Atrakcji nie brakowało. Oprócz zabaw integracyjnych i sportowych dzieci wzięły udział w czterech wycieczkach – do
Chicken Land Miasteczka Kur, Starej Kopalni w Wałbrzychu, Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy i kina Cinema 3D w Świdnicy.
Pastuchów

Bolesławice

W zajęciach, które odbyły się w dniach od 4 do 8 lipca w Bolesławicach, uczestniczyło 26 dzieci. Pod okiem opiekunki Karoliny
Ziai dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, muzycznych
i sportowych. Wzięły także udział w wycieczce do „Starego Młyna” w Siedlimowicach, gdzie zapoznały się z historią tego niezwykłego miejsca i wzięły udział w warsztatach kulinarnych.
Nowice

Gry sportowe, zajęcia kreatywne, odwiedziny u strażaków i mnóstwo dobrej zabawy – przez kilka dni – od 25 do 29 lipca - organizatorzy – Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej i przedstawiciele
sołectwa dbali o to, by najmłodsi mieszkańcy Pastuchowa dobrze
się bawili. Dzieci nie tylko brały udział w grach i zajęciach kreatywnych, przeprowadzały eksperymenty, ale też wspólnie przygotowywały posiłek, spotkały się z policjantem czy odwiedziły
strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastuchowie. Mogły
zapoznać się z wyposażeniem radiowozu policyjnego oraz wozu
bojowego Straży Pożarnej. W zajęciach prowadzonych przez Karolinę Krzysztań wzięło udział 16 dzieci.
Czechy

Wycieczki, gry sportowe, zajęcia kreatywne, pokaz umiejętności
strażackich – najmłodsi mieszkańcy Nowic dobrze się bawili podczas zajęć zorganizowanych w dniach 11 – 15 lipca. 13 lipca mieli
okazję zapoznać się z wyposażeniem wozu strażackiego, a członkowie ochotniczej straży pożarnej wprowadzili ich w tajniki swojej
działalności. Wzięły także udział w wycieczce do „wioski indiańskiej” w Zabrodziu. Gospodarz nie tylko opowiedział o historii tego
miejsca, ale też zorganizował ognisko z kiełbaskami. W zajęciach
prowadzonych przez Karolinę Ziaję uczestniczyło 22 dzieci.
Tomkowa

Grillem, zabawą na dmuchańcach i puszczaniem baniek mydlanych zakończyły się zajęcia w Czechach. 16 dzieci, pod czujnym
okiem opiekunki Natalii Kani, w dniach od 11 do 20 lipca brało
udział w zajęciach plastycznych, tanecznych, bitwie na pistolety
wodne. Uczyły się trudnej sztuki scrapbookingu z wykorzystaniem tasiemek, cekinów, naklejek i kolorowych kartek do dekoracji albumu. Nie zabrakło także zabaw sportowych na boisku.
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18 dzieci uczestniczyło w zajęciach zorganizowanych w Tomkowej w dniach 18-22 lipca. W harmonogramie zajęć nie zabrakło
zabaw sportowych, integracyjnych i wspólnego grilla. Dzieci
wzięły także udział w wycieczce do sali zabaw „Cinema Fun”,
gdzie uczestniczyły w warsztatach pieczenia pizzy. Opiekunem
była Dominika Górska.
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75. urodziny
„Tęczy Bolesławice”
Wiele nazwisk, sukcesów,
ważnych i przełomowych
momentów – od 75 lat
osoby związane z klubem
piłkarskim „Tęcza Bolesławice” zapisują piękne karty
w historii sołeckiego i gminnego sportu. 8 października
zapraszają mieszkańców
gminy Jaworzyna Śląska do
wspólnego świętowania
75. urodzin klubu.
Działacze, zawodnicy, ale
też przyjaciele i osoby wspierające klub na przestrzeni lat
przetrwali wiele trudnych
momentów – m.in. okres
przemian ustrojowych. Klub
„Tęcza Bolesławice” powstał
w 1947 r. i funkcjonował aż do
1968 r. Problemy z nawierzchnią boiska uniemożliwiły

działalność drużyny. Udało
się ją reaktywować 6 lat później, w 1974 r. i od tamtej pory
funkcjonuje bez przerw aż do
dzisiaj. – Swoją przygodę z piłką
zacząłem właśnie w klubie w Bolesławicach. Byłem piłkarzem aż
do 1968 r. W 1974 r. wyszedłem
z wojska. Zebrała się wówczas
grupa osób, które chciały mieć
boisko, a w konsekwencji także
drużynę piłkarską. Zakasaliśmy
rękawy i zabraliśmy się do pracy. Wiadomo, jakie to były czasy.
Nie było pieniędzy z zewnątrz,
a wszystkie prace wykonywaliśmy sami w czynie społecznym.
Zbieraliśmy kamienie, a do prac
wykorzystywaliśmy konie. Było
biednie, ale ludzie bardzo chcieli pomagać. Nie było problemu
z frekwencją – opowiada Czesław Krupczak. Dzięki zaan-

gażowaniu mieszkańców Bolesławic jeszcze w tym samy
roku udało się uporządkować
boisko i reaktywować klub
piłkarski. Dzięki utworzeniu
w sołectwie Ludowych Zespołów Sportowych, udawało
się uzyskać pomoc i pierwsze
środki na działalność klubu.
Prezesem został Czesław
Krupczak, który jednocześnie
zaczął trenować zawodników.
Jak sam mówi, zawsze mógł liczyć na pomoc mieszkańców.
– Nigdy nie byłem sam. Zawsze
miałem wokół siebie wiele osób
gotowych do pomocy i to było dla
mnie bardzo ważne. Zwłaszcza,
że początkowo funkcjonowały
cztery drużyny: dwie trampkarzy
i po jednej juniorów i seniorów.
Pracowałem zawodowo, a po
pracy szkoliłem zawodników.

Treningi miałem codziennie. Potem liczba drużyn stopniowo się
zmniejszała i dziś funkcjonuje
jedna. Po mnie prezesem został
Sławomir Gwardiak i prowadzi klub wzorowo. Mamy jedno
z najlepszych boisk w regionie
– dodaje Czesław Krupczak.
W sobotę, 8 października
mieszkańcy Bolesławic zapraszają do świętowania 75-lecia
istnienia klubu. Z tej okazji
na boisku zaplanowano festyn rodzinny z mnóstwem
atrakcji. Uczestnicy będą mogli podziwiać mecz piłkarski.
Najmłodsi będą mogli wyszaleć się na dmuchańcach.
Nie zabraknie także zawodów
sportowych dla małych i dużych, konkursów z nagrodami
czy stoiska z pysznościami
przygotowanymi przez mieszkańców sołectwa. Wydarzenie
zakończy bal sportowców –
zabawa taneczna prowadzona
przez DJ-a. Początek o godz.
15.00.

Uczcili pamięć Mariana Gabrysiaka

Zawodnicy walczyli o zwycięstwo w czterech kategoriach:
► Grupa A – dorośli oraz
juniorzy urodzeni w roku 2004
lub młodsi posiadający ranking PZSzach 1600 lub wyższy
oraz ranking FIDE do 2399;
► Grupa B – dorośli oraz
juniorzy urodzeni w roku 2010
lub młodsi posiadający ranking PZSzach 1250 lub wyższy
oraz ranking FIDE do 1799;
► Grupa C - osoby, które ze
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73 zawodników walczyło
o laur zwycięstwa
w II Memoriale im. Mariana
Gabrysiaka, jaki w dniach
10-11 września rozgrywał
się w Jaworzynie Śląskiej.
W kategorii seniorów
bezkonkurencyjny okazał
się Michał Turek z Klubu
Szachowego Gambit MDK
ze Świdnicy.

W grupie A bezkonkurencyjny okazał się Michał Turek z Ksz Gambit MDK Świdnica.

względu na brak odpowiednio
wysokiego rankingu PZSzach
nie mogły grać w turniejach
grup A lub B;
► Grupa D - juniorzy urodzeni w roku 2014 lub młodsi.
Grupa D rozegrała 6 rund
na dystansie 30 minut na
zawodnika. To jedyna grupa,
WYDAWCA:

która zakończyła turniej w sobotę, 10 września. Zawodnicy
z grup B i C mieli do rozegrania 8 rund na dystansie 30
minut + 30 sek. na zawodnika.
Grupa A grała 5 rund na dystansie 60 minut + 30 sek.
W grupie A bezkonkurencyjny okazał się Michał Turek
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(Ksz Gambit MDK Świdnica).
II miejsce zajął Remigiusz
Olejarczyk (Ksz Miedź Legnica), III miejsce – Paweł Gawlik (Biały Król Wisznia mała).
W grupie B zwyciężył Maksymilian Janeczek (Ksz Górnik
Polkowice). Za nim na podium
uplasowali się Rusłana Litovka (Svitoglyad Kijów), Maksymilian Małas (MUKS MDK
Śródmieście Wrocław). Paweł
Walczak ze Świdnicy okazał
się zwycięzcą grupy C. II miejsce zajął Grzegorz Omański
(Ksz Gambit MDK Świdnica),
III miejsce – Agnieszka Małas (MUKS MDK Śródmieście
Wrocław). W grupie D najlepszy okazał się Kacper Kostrzewa (Goniec Żarów). Drugi był
Leon Luboiński (Ksz Polonia
Wrocław), trzeci – Mikołaj
Abramski (Ksz Gambit MDK
Świdnica).
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