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Rozlicz PIT w gminie
Jaworzyna Śląska

Roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do
gminy, w której został rozliczony. Dlatego, jeżeli jesteś mieszkańcem gminy Jaworzyna Śląska i nie dopełniłeś
obowiązku meldunkowego, możesz przeznaczyć część podatku na rozwój infrastruktury, z której na co dzień korzystasz.
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w kadrze
wojewódzkiej.
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3,7 miliona złotych na inwestycje drogowe
Kolejne inwestycje drogowe
w Gminie Jaworzyna Śląska
otrzymały dofinansowanie
w wysokości 3,76 mln zł ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).
Środki przyznano na przebudowę ul. Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej oraz budowę
drogi w Pasiecznej.
„Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 111247D
ul. Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej” to długo oczekiwana inwestycja, o którą wielokrotnie zabiegali radni Sylwester Terpic
i Artur Nazimek. Wskutek prac
poprawie ulegnie infrastruktura
drogowa o długości ok. 250 mb
od skrzyżowania z ul. Wolności
do torów wraz z chodnikami. Na
wysokości budynków Ceglana
nr 2, 4, 6 na wydzielonej strefie
powstaną miejsca postojowe
do parkowania równoległego, na wysokości Ceglanej nr 8
oraz przy istniejącej zabudowie
garażowej, łącznie z zagospodarowaniem terenu gminnego
pomiędzy garażami a torami
- powstaną miejsca postojowe

Ul. Ceglana

do parkowania prostopadłego.
Nawierzchnia parkingów zostanie wyłożona kostką betonową.
Prace zakładają także wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz odwodnieniem drogi
i części utwardzonego terenu
pomiędzy garażami a torami
oraz kanalizacji sanitarnej na
odcinku od skrzyżowania z ul.
Wolności do wysokości budynku Ceglana nr 8.
Całkowity koszt inwestycji to
2,7 mln zł, z czego 70% - 1 milion
892,015 tys. zł - stanowić będzie
dofinansowanie z RFRD. Realizacja przedsięwzięcia zwiększy
poziom bezpieczeństwa na drodze publicznej.
Drugie zadanie „Budowa
drogi gminnej w obrębie 0007

Pasieczna w Gminie Jaworzyna
Śląska” obejmuje budowę drogi
o długości 362 mb wraz z ciągami pieszo-rowerowymi oraz
chodnikami. Całkowity koszt
inwestycji to blisko 2,7 mln zł,
z czego 70% - 1 milion 867,656
tys. zł - stanowić będzie dofinansowanie z RFRD.
Realizacja inwestycji spowoduje udrożnienie 16,3 ha gruntów inwestycyjnych w Strefie
Przemysłowej, w tym 3,6 ha za-

kupionych przez WSSE „Invest
– Park” Sp. z o.o., w celu budowy
inkubatorów przedsiębiorczości oraz gruntów, które zostaną
udostępnione przedsiębiorcom
z sektora MŚP pod budowę inwestycji typu „Greenfield” oraz
w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Jaworzyna Śląska.
Rozpoczęcie
realizacji
obu inwestycji zaplanowano
w 2022 roku.
Wsparcie nie byłoby możliwe, gdyby nie efektywna współpraca z przedstawicielami
administracji rządowej, parlamentarzystami i samorządowcami – Michałem Dworczykiem, Marcinem Gwóździem,
Ireneuszem Zyską, Wojciechem Murdzkiem, Jarosławem Kresą, Grzegorzem Macko oraz Arturem Fiołkiem.
Pasieczna

W marcu ruszy
rekrutacja do szkół

Rozstrzygnięto konkursy
dla organizacji pozarządowych

Od 9 marca będzie można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
i szkół podstawowych z terenu gminy
Jaworzyna Śląska.

235,5 tys. złotych przyznano organizacjom pozarządowym na realizację zadań
z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej.

Wnioski będzie można składać do 18
marca. 4 kwietnia zostanie przedstawiona
lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.
Do 15 kwietnia rodzice będą musieli pisemnie potwierdzić przyjęcie. 19 kwietnia będzie
wiadomo, ile dzieci zostało przyjętych i ile
jeszcze zostało wolnych miejsc. Rekrutacja
uzupełniająca ruszy 25 kwietnia.
Powyższe terminy obowiązują zarówno w przypadku rekrutacji do szkół, jak
i przedszkoli.

W ramach poszczególnych zadań dotacje otrzymali:
► Na organizację szkoleń, rozwój i popularyzację kultury fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych:
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Koloryt” –
4 tys. zł
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Karolinka” –
8 tys. zł
► Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie kolarstwa:
▪ Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jaworzynie Śląskiej – 30 tys. zł
▪ Miejski Klub Sportowy „Karolina” –
13 tys. zł
► Na wspieranie kultury fizycznej wśród
mieszkańców gminy poprzez rozwój
umiejętności sportowych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w piłkę
nożną oraz zarządzanie obiektami spor-

Pełen harmonogram dostępny jest
na stronie
https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-06-b-2022-z-dnia-17-01-2022
Kryteria oceny wniosków dostępne są
na stronie
https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-07-b-2022-z-dnia-17-01-2022
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towymi na wsiach poprzez ich bieżące
utrzymanie i konserwację:
▪ Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jaworzynie Śląskiej – 90 tys. zł
► Na wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej wśród mieszkańców
gminy poprzez rozwój umiejętności sportowych, organizację zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w tenisie stołowym:
▪ Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jaworzynie Śląskiej – 10 tys. zł
► Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy
poprzez rozwój umiejętności sportowych,
organizację zajęć, zawodów i rozgrywek
sportowych w piłce nożnej oraz judo:
▪ Miejski Klub Sportowy „Karolina” –
76 tys. zł
► Na zarządzanie akwenem wodnym
w Jaworzynie Śląskiej poprzez bieżące
utrzymanie porządku, ochronę krajobrazu oraz przeprowadzenie zawodów wędkarskich:
▪ Niezależne Stowarzyszenie Wędkarskie
w Jaworzynie Śląskiej - 4,5 tys. zł
Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 2 (85) | 2022 r.

Artur Pojasek:

- Kocham muzykę.
Konsekwentnie dążę
do tego, by stała się
moim sposobem
na życie – mówi
Artur Pojasek.

kocham
muzykę
Miłość do muzyki wyniósł
z domu rodzinnego. Na scenie
debiutował jako dziecko
podczas konkursu piosenki
przedszkolnej. Dziś kształci
się muzycznie, pisze piosenki
i konsekwentnie dąży do tego,
by zaistnieć na polskiej scenie
muzycznej. W lutym w sieci
ukazał się jego pierwszy profesjonalny teledysk „Herbata”.
Arthur Samuel, a raczej Artur
Pojasek z Jaworzyny Śląskiej,
czaruje głosem i zachwyca
wrażliwością.
Kiedy zaczęła się Twoja
przygoda z muzyką?
Pamiętasz początki?
- Moja przygoda z muzyką zaczęła się już w czasach dzieciństwa, kiedy mój tata grał w domu
na całą głośność różne góralskie
piosenki typu „Idzie dysc” czy „Pognała Wołki na Bukowinę”. Dobrze
się przy nich bawiłem i skakałem
w rytm po całym domu. Czasami
też uderzałem rękami w klawisze
keyboardu i udawałem, że na nim
gram. Potem zacząłem śpiewać.
Natomiast pierwszą moją realną stycznością z muzyką był
konkurs piosenki przedszkolnej
w Jaworzynie Śląskiej. Śpiewałem
tam utwór o kapeluszach pełnych
kwiatków, a przygotowywała mnie
wtedy Elżbieta Kurnyta.
Ukończyłeś szkołę muzyczną,
uczyłeś się w Akademii
Rozwoju Talentów. Muzyka
zdeterminowała Twoje życie
na dobre. Jest Twoją pasją. Czy
jest też tym, czym chciałbyś
się zajmować zawodowo?
- Tak, bardzo chciałbym to
robić zawodowo. Dlatego nie przestaję się uczyć. Aktualnie w Szkole
Muzyki Nowoczesnej dowiaduję się wszystkiego na temat produkcji muzycznej i ciągle stawiam
nowe kroki. Regularnie piszę piosenki i pomagam w tym innym.

Przed zamknięciem nas w domach
z powodu pandemii grałem dosyć często koncerty, choć w trakcie
tego czasu też się zdarzyło. Robię
wszystko, co jest związane z muzyką i to kocham. Gdybym mógł
się z tego realnie utrzymać, byłbym
spełniony w życiu. To mój konkretny cel, do którego konsekwentnie
dążę.
Mimo młodego wieku,
masz już na swoim koncie
pierwsze sukcesy. W 2018 r.
w sieci ukazał się klip „The
Stars”, który ma 23 tysiące
wyświetleń. W 2020 r., tuż
przed maturą, wydałeś mini
album. Szerszej publiczności
zaprezentowałeś się ostatnio
w ramach Świdnickich
Recenzji Muzycznych. Cały
czas coś się muzycznie
w Twoim życiu dzieje. Na
czym skupiasz się teraz, jak
chciałbyś rozwijać swoją
muzyczną przygodę?
- Obecnie skupiam się na promocji wydawnictwa, żeby dotarło
do jak największej ilości ludzi,
ale też bardzo zależy mi na tym,
żeby zbudować pewnego rodzaju
„więź” ze słuchaczem. W nowych
utworach bardziej odsłaniam
siebie i chciałbym, żeby ludzie to
zauważyli, aby ich relacja z tymi
piosenkami nie kończyła się wyłącznie na ich przesłuchaniu, tylko
skłoniła do głębszej analizy. Zdecydowałem się trochę bardziej odsłonić emocjonalne karty i mniej
przejmować się opinią ludzi na
mój temat.
W lutym ukazał się Twój
pierwszy profesjonalny
teledysk „Herbata”. Opowiesz
nam o tym kawałku, jak
powstawał, jak wyglądały
prace nad teledyskiem?
- „Herbata” to aktualnie najważniejszy wydany utwór w całej
mojej muzycznej przygodzie. Jest
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pierwszą piosenką napisaną po
polsku. Wcześniej miałem z tym
duży problem. Tekst pisałem
w przerwach, kiedy pracowałem
jako człowiek od dezynfekcji,
a muzykę w wolnej chwili nuciłem i nagrywałem na dyktafonie.
Dopiero po czasie mogłem usiąść
do komputera i wszystko nagrać.
„Herbata” to piosenka - list miłosny. Opowiada o momencie, w którym człowiek czuje się jak we śnie,
stara się być idealnym partnerem
i dba o każdy mały szczegół, nawet o zrobienie tytułowej herbaty.
Nagrałem do niego pierwszy profesjonalny teledysk. Za reżyserię,
scenariusz i kostiumy odpowiadała Laura Korzeniowska, operatorem był Dawid Ho z HO PRODUKCJA, drona obsługiwał Adam
Kmak, a montażem zajął się Kacper Bartecki. Główne role zagraliśmy razem z Anną Oczoś. Ciekawostką może być fakt, że mieliśmy
termin nagrań zarezerwowany
na 13 lipca i był to jedyny dzień
w tygodniu, w którym nie padał
deszcz. Mieliśmy dużo szczęścia!
Skąd pomysł na pseudonim
artystyczny?
- Mam na imię Artur, a Samuel przyjąłem na bierzmowaniu. Zestawienie obu fajnie brzmiało.
Jaki gatunek muzyki
preferujesz najbardziej?
Kto pisze Twoje piosenki?
Muzykę? Teksty?
- Długo tego szukałem i teraz
odważnie mogę powiedzieć, że nie
mam ulubionego gatunku. Jestem
ogromnym fanem Eda Sheerana,
Jamesa Baya, Dawida Podsiadło,
Ralpha Kaminskiego, Mery Spolsky, lubię klasykę rocka jak np.
Perfect, Queen, ale też tę niezależną
scenę, jak Alt-J czy Arctic Monkeys.
Jestem zakochany w soulowych
wykonawcach i wykonawczyniach
takich jak Lianne La Havas, Jorja
Smith, Aaron Taylor czy Nina

Simone. Ostatnio dużo słucham
hip-hopu. Doceniam bardzo luźne podejście wykonawców tego
gatunku do ich muzyki i zawsze
bardzo go im zazdroszczę. W sumie zawsze gdzieś mi zostaje do
rapu duży sentyment, mimo że
takiej muzyki nie tworzę… Chociaż
„nigdy nie mów nigdy”. Jako wykonawca wydaje mi się, że jeszcze
można mnie zamknąć w klatce bedroom popu/akustycznego popu,
ale nie na długo…
Czy, według Ciebie, młodym
wokalistom trudno jest się
przebić na polskim rynku
muzycznym? Od czego zależy
sukces w tej branży?
- Wydaje mi się, że z roku na
rok jest to coraz trudniejsze. Od
czasów lockdownu możliwości na
porwanie swoją osobą na żywo potencjalnych słuchaczy zmniejszyło się do minimum, a to była, jest
i będzie najlepsza opcja przebicia
się. Obecnie wszystko dzieje się
za pośrednictwem internetu i to
jedyny ratunek mniejszych twórców. Takie platformy jak Facebook,
TikTok, YouTube to coś, na czym
trzeba się skupiać. Niektórzy mogą
czuć się przytłoczeni faktem, że,
aby zaistnieć, trzeba praktycznie
codziennie o sobie przypominać.
Tym bardziej, że te posty wyświetlają się ludziom nieregularnie
i czasem bywa tak, że jedna osoba
zobaczy 20 twoich postów, a czasami nie zobaczy ani jednego.
Algorytmy robią się coraz mniej
przewidywalne. Niemniej trzeba
po prostu robić to, co się kocha i nie
przestawać.
Zdradzisz nam swoje plany na
najbliższe miesiące?
- Chyba nie mogę… Warto
mnie obserwować, żeby dowiedzieć się więcej. Zapraszam na
wszystkie moje media społecznościowe. Tam informuję o nowościach na bieżąco.

3

7,5 miliona złotych ma
kosztować przebudowa
ulicy Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej. Pod koniec
2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą – Przedsiębiorstwem
Remontowo-Budowlanym
STA DAR Dariusz Stańczyk
ze Świebodzic. Rozpoczęcie
prac oznacza utrudnienia
dla kierowców.
W ramach inwestycji zostanie przebudowana cała ul.
Kościuszki o łącznej długości
535,81 m wraz z przebudową
istniejącego skrzyżowania
czterowlotowego na skrzyżowanie typu RONDO (skrzyżowanie z ul. Jana Pawła II).
Docelowo droga będzie posiadać dwa pasy ruchu o szerokości 2,50 – 3,00 m każdy.
Przebudowana zostanie istniejąca jezdnia, skrzyżowania, zjazdy, pobocza, chodnik,
powstaną miejsca postojowe.
Prace będą prowadzone
etapami. Remont rozpocznie się od skrzyżowania
z ul. Świdnicką do posesji
ul Kościuszki 7a (I etap), co
wiąże się z zamknięciem
w/w odcinka drogi dla ruchu pojazdów. Ruch pieszy
odbywać się będzie chodnikiem od strony posesji ul.
Kościuszki 2, 4, 6. na czas
relacji robót budowlanych
będzie udostępniony dla
mieszkańców ul. Kościuszki parking przy hali sportowej (wjazd od ul. Świdnickiej).
Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2022 r.
Koszt robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisaną
umową z wykonawcą to
7.533.938,85 zł brutto. Zadanie
jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
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Józef Mazur:
Bóg, skromność… konie
Zawsze pogodny, życzliwy, w każdej sytuacji stara się dostrzegać dobre strony.
Kocha aktywność, świeże powietrze i… konie.
Józef Mazur z Czech 28 stycznia skończył 100 lat.
Pan Józef zwolnił się z ZPS
„Karolina” i wspólnie z żoną
objął gospodarkę w Czechach.
Cieszył się wówczas, że mógł
pracować na świeżym powietrzu. Gospodarstwo prowadził
aż do przełomu lat 70. i 80. XX
wieku. W Czechach mieszka
do dziś.

Foto: archiwum rodzinne

Rusza
przebudowa
ulicy
Kościuszki

28 stycznia Józef Mazur w gronie rodzinny świętował setne urodziny.

Józef Mazur urodził się 28
stycznia 1922 r. we wsi Czałczyn (gmina Łopuszno, powiat
kielecki, województwo świętokrzyskie) w wielodzietnej
rodzinie, jako jedno z dwanaściorga dzieci rolników Ludwiki i Ludwika Mazur.
Kiedy pan Józef miał zaledwie 17 lat, wybuchła II wojna
światowa. Brał udział w walkach partyzanckich przeciwko
Niemcom, walczył w Batalionach Chłopskich. W 1942 r. został wywieziony na roboty do
Niemiec, skąd trafił do obozu
koncentracyjnego. Przez pół
roku przebywał w Mauthausen w Austrii, gdzie bardzo
ciężko pracował w kamieniołomach. Następnie przewieziono
go do Dachau pod Monachium
w Niemczech. Spędził tam 2,5
roku. Pracował w fabryce samolotów. Poddawano go eksperymentom medycznym. To
był trudny czas w jego życiu.
Wycieńczony, głodny, ważąc
zaledwie 35 kilogramów, szczęśliwie dotrwał do wyzwolenia
obozu w 1945 r. Często w tych
latach na duchu podtrzymy-

wali go księża, którzy trafiali
do tego obozu. Dachau miało
w założeniu pełnić ośrodek
izolacji dla wrogów reżimu
nazistowskiego, duchowieństwa i Żydów. Dla pana Józefa
religia i wiara zawsze były bardzo ważne. W tej sferze duchowej nie było mowy o żadnych
ustępstwach.
Przystanek
Jaworzyna Śląska
Po wyzwoleniu obozu Józef Mazur wrócił do domu,
na kielecczyznę. Nie widział
dla siebie tu jednak żadnych
perspektyw.
Powszechne
ubóstwo panujące w regionie skłoniło go do emigracji.
Wspólnie z rodzeństwem
i znajomymi przyjechał na
ziemie odzyskane. Początkowo zamieszkał w Jaworzynie
Śląskiej i podjął pracę w Zakładach Porcelany Stołowej
„Karolina”. Niebawem poznał
swoją przyszłą żonę – Helenę,
przybyłą do Jaworzyny Śląskiej spod Lublina. Byli pierwszą parą na terenie gminy,
która po wojnie wzięła ślub.

Nie chował urazy
Kiedy pan Józef osiedlił
się w gminie Jaworzyna Śląska, przez okres kilku miesięcy na ziemiach odzyskanych
wciąż mieszkali Niemcy. Nawet po opuszczeniu Dolnego
Śląska, jeszcze przez wiele lat
odwiedzali rodzinne strony.
Józef Mazur najpierw z nimi
współpracował, a na przestrzeni lat gościł w swoich
progach. Nie okazywał urazy
za traumę z obozów koncentracyjnych.
Jak wspomina, także sąsiedzi utrzymywali między sobą
zupełne inne relacje niż dzisiaj.
Zdarzały się spory, ale ludzie
szukali wzajemnego kontaktu,
spotykali się wieczorami przy
płotach, rozmawiali. Łączyło
ich takie poczucie, że wszyscy
pozostawili za sobą trudny
okres życia i teraz muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Razem było łatwiej.
Józef Mazur doczekał
się ośmiorga dzieci. Dwójka
zmarła we wczesnym dzieciństwie. Ma pokaźną liczbę
wnuków i prawnuków. Zawsze żył skromnie, pokornie,
z największym pietyzmem
i szacunkiem traktując sprawy wiary. Kocha ruch, aktywność i konie. W tej dziedzinie
był doceniany jako hodowca.
28 stycznia świętował setne urodziny w gronie najbliższej rodziny. Panu Józefowi,
życzymy dużo zdrowia, nieustającej pogody ducha i kolejnych 100 lat.
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Foto: archiwum

Setne urodziny
Stanisławy Stróżyckiej

Stanisława Stróżycka 24 lutego skończyła 100 lat.

Stanisława Stróżycka urodziła się 24 lutego 1922 r.
w miejscowości Grabki Duże
niedaleko Buska Zdrój. Obecnie
jest to województwo świętokrzyskie. Tu spędziła dzieciństwo
i młodość pod opiekuńczym
okiem rodziców – Józefy i Jana.
Uczyła się w Szkole Podstawowej. Ukończyła 7 klas. Miała
dwie siostry: Zofię i Helenę
oraz trzech braci: Jana, Stefana
i Henryka.
Po ukończeniu 18 lat została skierowana do Niemiec
do pracy przymusowej. Trafiła

do miejscowości Altdorf, gdzie
przebywała od 1940 do 1945 r.
Ciężko w tym czasie pracowała w rolnictwie, szczególnie
na początku nie było jej łatwo.
Nie znała języka i nie potrafiła pracować ani na roli, ani
przy zwierzętach. Wszystkiego
musiała się uczyć od podstaw.
Miała jednak szczęście – trafiła
do małżeństwa, które bardzo
dobrze ją traktowało.
Po zakończeniu wojny
wróciła do Polski. Zamieszkała w Granowicach w powiecie
jaworskim. To tu po wojnie
z kielecczyzny przeniosła się jej
rodzina. Było więc naturalne, że
pani Stanisława także postanowiła tu właśnie się osiedlić.
Wyszła za mąż za Stefana Piekarskiego, z którym doczekała
się trzech córek: Danieli, Zofii
i Czesławy. Niestety, szczęście
nie trwało długo. Pan Stefan
zachorował i zmarł. Nie doczekał nawet narodzin najmłodszej córki Czesławy.
W 1953 r. wyszła drugi raz
za mąż za Wincentego Stróżyckiego, który objął gospodarstwo w Czechach, gdzie razem
zamieszkali. Urodziła dwie
córki: Jadwigę i Ewę. W wieku
7 lat Jadwiga zmarła wsku-
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tek nieszczęśliwego wypadku.
Dziewczynka została porażona
prądem.
W pierwszych latach mieszkania w Czechach życie pani
Stanisławy i jej rodziny było
bardzo trudne. Przejęty budynek mieszkalny i pomieszcze-

Foto: archiwum

Uwielbia prace w ogródku i,
jak zapewnia rodzina, piecze
najlepsze ciasto drożdżowe
na świecie. Zawsze pogodna,
uśmiechnięta. Do Czech
w gminie Jaworzyna Śląska
przybyła w 1953 r., gdzie
wspólnie z mężem objęli
gospodarstwo. Stanisława
Stróżycka 24 lutego skończyła 100 lat. Choć pandemia
pokrzyżowała tradycyjną
wizytę przedstawicieli
gminy u jubilatki, w tym
szczególnym dniu składamy
Pani Stanisławie życzenia
mnóstwa zdrowia, uśmiechu
i kolejnych 100 lat życia.

nia gospodarcze były zniszczone i małżeństwo własnymi
siłami naprawiało je, jak mogło.
Jako przydział otrzymali także 7
ha roli, którą uprawiali ręcznie
i konno. – Trudne to były czasy.
Niczego nie było, nic nie można
było kupić. W dzień pracowałam
w polu i przy zwierzętach, a wieczorami szyłam ubrania i pościel.
Prałam na tarze. Ale ludzie pomagali sobie nawzajem, np. przy
wykopkach. Jedni chodzili do
drugich na tzw. dorobek. Kobiety
spotykały się zimą i skubały pierze z gęsi na poduszki i pierzyny.
Wspieraliśmy się wzajemnie –
wspomina pani Stanisława.
Niestety, drugi mąż uległ
wypadkowi. Po upadku z wozu
nie mógł chodzić. Pani Stanisława nie tylko sama zajmowała się gospodarką, ale
także opiekowała się mężem.
Po jego śmierci jeszcze przez 3
lata sama prowadziła gospodarstwo. Zawsze starała się, by
dom był ciepły i przytulny. Nic
dziwnego, że praktycznie każde
wakacje spędzali z babcią wszyscy wnukowie. Dzisiaj zgodnie
przyznają, że pani Stanisława
robi najlepsze ciasto drożdżowe
na świecie.
Jubilatka doczekała się pięciu córek, dziewięciorga wnuków, osiemnastu prawnuków
i siedmiu praprawnuków.

Na zdjęciu Stanisława Stróżycka z córeczkami.
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Daj z siebie 1%
To tak niewiele, a jednak dla niektórych to znaczna
pomoc w dążeniu do zdrowia, sprawności, realizacji
marzeń. Przed nami okres rozliczeń podatkowych.
Przekaż jeden procent swojego podatku tym,
którzy potrzebują pomocy.
Jeden procent twojego podatku nie jest darowizną ani
ulgą. Przekazując tę jedną setną
podatku dochodowego, nie dysponujemy swoimi pieniędzmi,
tylko kwotą należną Urzędowi
Skarbowemu. Odbiorcami 1%
są organizacje pożytku publicznego, które mogą wydawać te
pieniądze wyłącznie na działalność statutową, m.in. na pomoc
osobom chorym czy niepełnosprawnym.
Jak przekazać 1%?
Podczas wypełniania zeznania podatkowego, w rubryce „Wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publiczne-
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go OPP” należy wpisać nazwę
i numer, pod jakim widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której
chcemy przekazać 1% należnego podatku. Wpisujemy także
kwotę, jaką chcemy przekazać,
nie wyższą niż procent należnego podatku. Na jednym formularzu PIT podatnik może
przekazać odpis 1% tylko dla
jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na
więcej niż jednym formularzu
– w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku
publicznego. Urząd Skarbowy
przekaże środki wówczas, gdy
zapłacimy pełną kwotę należnego podatku.
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Rozlicz PIT w gminie Jaworzyna Śląska
Roczny podatek dochodowy
PIT nie trafia w całości do
Skarbu Państwa. Duża jego
część zostaje przekazana do
gminy, w której został rozliczony. Dlatego, jeżeli jesteś
mieszkańcem gminy Jaworzyna Śląska i nie dopełniłeś
obowiązku meldunkowego,
możesz przeznaczyć część
podatku na rozwój infrastruktury, z której na co dzień
korzystasz.
Blisko 40% podatku PIT,
który odprowadzają podatnicy, trafia do wskazanego przez
nich samorządu. Dla budżetu
gminy to bardzo ważne środki,
dzięki którym może szybciej się
rozwijać, zaspokajając potrzeby
mieszkańców. To właśnie podatki, zasilające budżet gminy,
przeznaczane są na budowę
i remonty dróg gminnych, chodników, rozwój sieci kanalizacyjnej, infrastruktury społecznej
czy placówek oświatowych. Tylko w ciągu minionych kilku lat

udało się zrealizować szereg inwestycji w mieście i na wsiach
bezpośrednio poprawiających
standard naszego życia. Także
w najbliższej przyszłości będą
one kontynuowane.
Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego na formularzu
PIT za 2021 rok, to wpisz:
► w części A – Urząd Skarbowy w Świdnicy, ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 1/3, 58-100
Świdnica
► w części B – adres zamieszkania, Gmina Jaworzyna Śląska i złóż zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w
Świdnicy.
Jeśli ktoś z Państwa rozliczył już PIT, a jednak chciałby,
aby jego podatki służyły gminie,
w której mieszka, to należy
dokonać prostej zmiany. Wystarczy wypełnić formularz
ZAP-3 (osoby nieprowadzące
działalności gospodarczej) lub
CEIDG-1 (osoby samodzielnie
prowadzące działalność gospodarczą).

Straż Pożarna obchodzi

30. urodziny!

Weź udział w wybranym
konkursie plastycznym
i wygraj nagrody.
% „Państwowa Straż
Pożarna za 30 lat”

– dla uczniów klas 1-4

%„Projekt infografik
dotyczących kampanii
społecznych PSP”
– dla uczniów klas 5-8

Oba konkursy odbędą się na trzech szczeblach – szkolnym,
gminnym, państwowym. Wyłonione w eliminacjach gminnych
prace zostaną przekazane do etapu ogólnopolskiego.
Szczegółowe informacje, regulamin dostępne na stronie www.jaworzyna.net.
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Zamelduj się
Osoby, które mieszkają
w gminie Jaworzyna Śląska,
a jeszcze nie dopełniły obowiązku meldunkowego, powinny niezwłocznie to uczynić.
Pamiętajmy, że prawo nakłada
na nas obowiązek meldunkowy, a posiadanie meldunku
z całą pewnością ułatwia prowadzenie codziennych spraw.
Szacuje się, że ok 120 aktów
prawnych odwołuje się do pojęcia miejsca zameldowania.
Oznacza to, że załatwienie wielu naszych spraw może zostać
zakłócone lub ograniczone, jeśli
nasze miejsce zameldowania
jest inne niż faktyczne miejsce
zamieszkania. Dane dotyczące meldunku wykorzystywane
są m.in. w prowadzeniu spraw
z zakresu ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury), pomocy z urzędu pracy na wypadek
utraty zatrudnienia, dostępu
dzieci do żłobków, przedszkoli
i szkół, czy realizacji praw wyborczych. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego skutkuje mniejszymi dochodami
z budżetu państwa dla gminy,
niższymi wydatkami z funduszu sołeckiego (dla sołectw),
a co za tym idzie skromniejszymi możliwościami gminy w zakresie inwestycji komunalnych
(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie i wiele innych). Dodatkowo posiadanie
meldunku zgodnego ze stanem
faktycznym (czyli miejscem naszego stałego przebywania) ułatwia prowadzenie codziennych
spraw i korespondencji.
Zameldować możemy się
w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3, pokój nr 4 (nowy
budynek) albo przez internet.

W obu przypadkach, zanim
przystąpimy do meldunku,
konieczne jest przygotowanie
dokumentów
potwierdzających nasz tytuł prawny do
mieszkania - usprawni to całą
procedurę. Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania, w którym chcemy się zameldować
lub posiadamy do niego inny
tytuł prawny, do formularza
dołączamy jeden z następujących dokumentów: odpis
z księgi wieczystej albo wyciąg
z działów I i II księgi wieczystej;
umowę cywilnoprawną, na
przykład umowę najmu; decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu. Jeżeli nie jesteśmy
właścicielami mieszkania ani
nie mamy do niego innego tytułu prawnego, do formularza
dołączamy oświadczenie właściciela mieszkania, potwierdzające nasz pobyt w nim oraz
dokument potwierdzający tytuł
prawny właściciela mieszkania
do lokalu. Jeżeli czynności dokonujemy w imieniu innej osoby, konieczne jest dołączenie
pełnomocnictwa.
Aby zameldować się przez
internet, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego,
pozwalającego na załatwienie
spraw administracyjnych online. Meldujemy się poprzez
stronę www.obywatel.gov.pl,
na której wybieramy interesującą nas usługę (meldunek),
potwierdzamy tożsamość profilem zaufanym. W przypadku
meldunku na pobyt stały nie
ponosimy żadnych kosztów.
Bezpłatne jest również wydanie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Płatne
– 17 zł – jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt
czasowy.
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Spotkanie w sprawie
przebiegu autostrady
A4 i S5 za nami
Około 150 osób wzięło udział w spotkaniu dla mieszkańców dotyczącym przebiegu
autostrady A4 od Legnicy do Wrocławia oraz drogi ekspresowej S5 od Sobótki do
Bolkowa. Spotkanie odbyło się w czwartek 17 lutego w formule online.

Realizacja studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla przebiegu planowanej S5 ma potrwać do II kwartału
2023 roku.

Część osób brało udział
w spotkaniach zorganizowanych na świetlicach w Witkowie
i Milikowicach, część – zdalnie
w domach. Podczas spotkania
zaprezentowano trzy warianty
przebiegu planowanej trasy S5
na terenie gminy Jaworzyna Śląska – jeden przez Witków i dwa
pomiędzy Witkowem a Milikowicami. Planowane jest kolejne

spotkanie z przedstawicielami
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na początku
marca w Witkowie, tym razem
w tradycyjnej formule.
Podczas spotkania władze
gminy zgłosiły postulaty dotyczące m.in.:
▪ odrzucenia wariantu I, w którym droga przebiega centralnie
przez miejscowość Witków;

238,5 tys. zł
na zakup sprzętu
komputerowego
dla dzieci i młodzieży
Gmina Jaworzyna Śląska otrzymała 238,5 tys. złotych dofinansowania w programie wsparcia
dla dzieci z rodzin byłych
pracowników PGR. Konkurs organizowany był przez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa.
Pozyskane środki pozwolą na
zakup 99 komputerów: 12 stacjonarnych, 81 laptopów i 6 tabletów.
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▪ utrzymania węzła na drodze
wojewódzkiej nr 382;
▪ odsunięcia drogi maksymalnie
od zabudowy;
▪ maksymalnego ograniczenia
uciążliwości/niedogodności dla
mieszkańców, m.in. poprzez
zamontowanie ekranów akustycznych, nasadzenia wysokiej
zieleni;
▪ uwzględnienia przebiegu drogi

od Świdnicy poniżej miejscowości Tomkowa, z zachowaniem
jak największej odległości od
zabudowy.
Ponadto zadeklarowano
wsparcie w rozmowach z konserwatorem zabytków związanych z koniecznością podjęcia
działań i realizacji inwestycji
na obszarze zabytkowego parku w Milikowicach.
Szczegółowe informacje na
temat planowanych przebiegów
tras można znaleźć na stronach
internetowych:
▪ https://a4-s5-stesr.pl
▪ https://www.gov.pl/web/gddkia/sprawdz-przygotowanie-drog-krajowych
Do 3 marca 2022 r. na adres:
Multiconsult Polska Sp. z o.o.,
Biuro we Wrocławiu, ul. Zelwerowicza 20, 53-676 Wrocław
lub pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres e-mail:
wroclaw@multiconsult.com.pl
można przesyłać wypełniony
formularz opinii po spotkaniu.
Jest on dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.jaworzyna.net oraz w siedzibie urzędu przy ul. Powstańców 3.
Realizacja studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego ma potrwać do II
kwartału 2023 roku, uzyskanie
decyzji środowiskowej planowane jest na III kwartał 2024
roku, natomiast zakończenie
koncepcji programowej na IV
kwartał 2025 roku. Rozpoczęcie budowy planowane jest na
I kwartał 2028 roku, a zakończenie całości drogowej inwestycji
– w II kwartale 2030 roku.

Konsultacje społeczne dotyczące
strategii zakończone. Jest raport
Zakończyły się konsultacje społeczne
dotyczące Strategii Rozwoju Gminy na lata
2021-2030, która jest podstawowym dokumentem określającym wizję jej przyszłości,
wskazującym priorytety i cele jej rozwoju.
Konsultacje odbywały się w dniach od 26 listopada do 30 grudnia 2021 r. Uwagi i wnioski
można było składać za pomocą formularza dostępnego na www.jaworzyna.net. Projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna
Śląska na lata 2021-2030 w okresie konsultacji
był dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej oraz w serwisie infor-

macyjnym urzędu www.jaworzyna.net.
Konieczność opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021-2030
wynika z potrzeby uwzględnienia zachodzących zmian społeczno-gospodarczych gminy
i jej rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, jak
również nowej perspektywy postrzegania lokalnej społeczności. Dokument będzie stanowił podstawę i dawał możliwości ubiegania się
o zewnętrzne fundusze w nowej perspektywie
finansowej 2021-2027, zarówno ze środków
unijnych jak i rządowych.
Raport dostępny jest na stronie www.jaworzyna.net.
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Program „Rodzina 500 plus” –
wnioski i wypłaty realizuje ZUS
Od 2022 r. wnioski o wypłatę z programu „Rodzina
500 plus” należy przesyłać
do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Przyjmowanie
wniosków na kolejny okres
świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
– rozpoczęło się 1 lutego. Od
początku stycznia natomiast
ZUS przyjmuje wnioski na
nowo narodzone dzieci.
Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się
dziecko, mają 3 miesiące na
złożenie wniosku o środki
z programu „Rodzina 500
plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu
3 miesięcy od dnia narodzin,

otrzymają pieniądze z wyrównaniem. - Na przykład rodzice, którym urodziło się dziecko
w grudniu, mogą złożyć wniosek
o 500 plus w lutym i otrzymają
środki z wyrównaniem od narodzin dziecka – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS
na Dolnym Śląsku. Co więcej,
osoba, która składa wniosek
na nowo narodzone dziecko
w lutym 2022 r., może złożyć
od razu dwa wnioski na dwa
okresy świadczeniowe, ten
trwający do 31 maja 2022 r.
i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
Wnioski o przyznanie 500
plus można przesyłać tylko

drogą elektroniczną przez
Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość
elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą
wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku
bankowego. Ważna zmiana
ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego - pisma, informacje
i decyzje będą przekazywane
w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.
W przypadku, gdy na PUE
ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus,
rodzice otrzymają powia-

domienie na maila lub sms.
Stopniowe przejęcie realizacji
programu „Rodzina 500 plus”
przez ZUS oznacza, że gminy
będą kontynuowały wypłaty
świadczeń do końca okresu,
na jaki je przyznały, czyli do
końca maja 2022 r.
ZUS przygotował także
specjalny kreator wniosków
na PUE ZUS dla rodziców,
którzy chcą wypełnić i wysłać
wniosek o 500 plus. Pomoże
on, krok po kroku, wypełnić
dokument,
uwzględniając
specyfikę danego wnioskodawcy. Ma to doprowadzić do
wyeliminowania
pomyłek,
które pojawiały się na papierowych wnioskach.

Zauważyłeś awarię
oświetlenia? Zgłoś ten fakt
Lampa nie zapala się,
włącza się o złej porze,
a może świeci w dzień,
ale ma zniszczoną
oprawę. Zgłośmy ten
fakt do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie
Śląskiej.
Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać pod wskazane poniżej numery
telefonów.
Zgłoszenie awarii do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej:
► poniedziałek - piątek w godzinach
7:30 – 15:30 na numery telefonów 74
84 89 237 (pracownik merytoryczny)
lub 74 85 88 230 (sekretariat)
► całodobowo – e-mail oswietlenie@
jaworzyna.net
Zgłoszenie awarii bezpośrednio do
TAURON Dystrybucja S. A.:
► Pogotowie energetyczne – 991 – całodobowy numer alarmowy
► Poprzez stronę https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia/zglos-awarie
W przypadku zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego do Urzędu
Miejskiego należy podać:
▪ rodzaj awarii – np. lampa nie świeci
się lub miga, ma zniszczoną oprawę
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oświetleniową, oświetlenie włącza się o złych
godzinach lub świeci
w dzień, nie świecą
lampy wzdłuż ulicy,
słup jest zniszczony
lub pochylony,
▪ miejscowość,
▪ konkretną lokalizację usterki – np. „ul.
Konwaliowa 10 – nie świeci
lampa naprzeciwko sklepu”.
▪ numer znajdujący się na słupie – jeżeli jest widoczny.
Zgłoszenie awarii jest przekazywane do firmy TAURON Nowe
Technologie S.A., z którą gmina ma
zawartą umowę na serwis i konserwację oświetlenia drogowego.
Po zgłoszeniu usterki odpowiednie służby naprawcze kierowane są
do miejsca docelowego. Usunięcie
awarii całych ciągów oświetlenia
ulicznego powinno być wykonane
do 5 dni roboczych od otrzymania
zgłoszenia, natomiast pojedynczych
punktów oświetleniowych do 14 dni.
Szybkie zgłaszanie awarii znacznie przyspieszy proces ich usuwania. Dbajmy o bezpieczeństwo na
drogach i zgłaszajmy zauważone
usterki.
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Ponad 20 tys. zł zebrano dla WOŚP
w gminie Jaworzyna Śląska
Pastuchów, FC Chaos, Tęcza
Bolesławice i LKS Piotrowice
Świdnickie. Najlepszym piłkarzem został wybrany Wojciech
Sowa, najlepszym bramkarzem
Dawid Korzeniowski. Przyznano także nagrody specjalne,
które otrzymali: Kamil Rajter
(najlepszy junior), Marek Poręba (najstarszy zawodnik).
Przez cały dzień w bibliotece

można było nabywać słodkości
na kiermaszu ciast, a na hali
sportowo-edukacyjnej przy ul.
Jana Pawła II najmłodsi mogli
wspinać się na ściankę pod czujnym okiem nauczycieli – Adrianny Kotów-Jędras, Anety
Kiszczyszyn i Marcina Kruka.
Niestety, przez wzgląd na
trudne warunki atmosferyczne
odwołano bieg sportowy.

Już od wczesnych godzin porannych 30 stycznia na terenie gminy Jaworzyna
Śląska można było spotkać wolontariuszy z puszkami. Nie odstraszył ich nawet
porywisty wiatr.

Tradycyjnie do orkiestrowego grania włączyli się mieszkańcy Bolesławic. Na
świetlicy wiejskiej w Bolesławicach można było nabywać gorące napoje, zupę
gulaszową i mnóstwo pysznych słodkości. Łącznie uzbierano 3 tys. 953,84 zł.

Kiermasze ciast, kwesty,
turnieje sportowe – między innymi takie atrakcje
przygotowali organizatorzy
tegorocznego, 30. już finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie.
Pomimo pandemii oraz zimnej, wietrznej pogody mieszkańcy zbierali środki dla
największej orkiestry pomocy
w naszym kraju.
Łącznie w całej gminie
uzbierano 20 tys. 351,41 zł. - Nie
było łatwo. Szeregi wolontariuszy przetrzebił nam koronawirus.
Przeszkodziła też pogoda, przez
którą wolontariusze mieli niełatwą kwestę, musieliśmy odwołać
bieg w Jaworzynie Śląskiej i inne
aktywności.
Ostatecznie jednak, dzięki
waszej ofiarności, pracy sztabu
i wolontariuszy, hojności i przychylności sponsorów oraz zwykłej,
ludzkiej życzliwości udało nam się
zebrać 20 tys. 351,41 zł! – relacjonują przedstawiciele sztabu.

Od rana w niedzielę 30
stycznia organizatorzy zapewnili mieszkańcom szereg atrakcji.
W Jaworzynie Śląskiej odbył się
turniej piłki halowej. W rywalizacji zwyciężyła drużyna Ebueee
Ehee. Drugie miejsce na podium
zdobyli piłkarze Absolwenta Pasiecznej. Na trzecim miejscu
uplasowała się reprezentacja
Miejskiego Klubu Sportowego
Karolina w Jaworzynie Śląskiej.
Kolejne miejsca zajęli: Sparta

Po raz kolejny w orkiestrowe granie włączyła się Janina Szelewska - 97-letnia
mieszkanka Milikowic. Rok temu przekazała na licytację kopertę na chusteczki,
która została wylicytowana za ponad 500 zł oraz fartuszek i kapcie, które zostały
wylicytowane aż za 3000 zł. W tym roku na licytacje WOŚP przekazała dwustronnie haftowaną poduszkę w kształcie serca. Licytowało ją 25 osób, a aukcja
zamknęła się kwotą 5 tys. 200 złotych.

Moc atrakcji czekała także w Pastuchowie. Amatorzy słodkości mogli zakupić przygotowane przez mieszkanki sołectwa
ciasta. Strażacy z OSP Pastuchów i OSP Pasieczna prezentowali sprzęt strażacki i prowadzili warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy chętni mogli upiec kiełbaskę na ognisku. Podczas finału WOŚP w Pastuchowie uzbierano
4 tys. 629,55 zł.
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Pobiegniemy
Tropem Wilczym
W niedzielę 6 marca odbędzie się kolejny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
– Tropem Wilczym. W tym
roku ogólnopolska impreza
biegowa odbywa się po raz
dziesiąty.
Bieg w Jaworzynie Śląskiej
rozpocznie się o godzinie 12:00,
a wystartuje ze Stadionu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
przy ul. Sportowej 1. Uczestnicy
będą mieć do pokonania dwa
dystanse: 300 m (dla dzieci do
12. roku życia) oraz 1963 m (dla
pozostałych startujących).
Na pierwszych 200 zawodników, którzy zgłoszą swój

udział w biegu, oczekują pakiety
startowe zawierające pamiątkowe gadżety związane z biegiem
upamiętniającym
Żołnierzy
Wyklętych: koszulki, medale
oraz materiały promocyjne. Dodatkowo, tradycyjnie wśród
uczestników biegu zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Po biegu na każdego
będzie czekać ciepły posiłek.
Zapisy odbywać się będą
drogą elektroniczną poprzez
formularz umieszczony na
stronie:
https://sokibp.pl/
biegtropemwilczym oraz w
dniu imprezy, w Biurze Biegu,
na Stadionie Miejskim, od godz.
10:45 do godz. 11:45.

Ubiegłoroczna edycja biegu wyjątkowo z powodu pandemii odbyła się 15 sierpnia. Na starcie zjawiło się ponad 100 uczestników.

Liga MTB XC Aglomeracji
Wałbrzyskiej 11 czerwca
w Jaworzynie Śląskiej

Władysław Żyndul oraz Mateusz Rosiak przekazali na ręce burmistrza Jaworzyny Śląskiej Grzegorza Grzegorzewicza i zastępcy burmistrza Justyny Chrebeli podziękowania za zaangażowanie i wsparcie przy organizacji poprzedniej
edycji kolarskich zmagań.

To już pewne! Kolejna edycja cyklu wyścigów kolarstwa górskiego w ramach
Ligi MTB XC Aglomeracji
Wałbrzyskiej ponownie
odbędzie się w Jaworzynie
Śląskiej. 11 czerwca czeka
nas mnóstwo kolarskich
emocji.
26 stycznia w Urzędzie
Miejskim w Jaworzynie Śląskiej odbyło się spotkanie organizatorów ligi, Stowarzyszenia
Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej
z władzami gminy i lokalnymi organizatorami. Omówiono

możliwości pozyskania dodatkowych środków na organizację Ligi MTB w bieżącym roku.
Wspólnie ustalono także termin wyścigu kolarskiego w Jaworzynie Śląskiej. XVII Grand
Prix MTB Solidarności, które od
kilku lat odbywa się w ramach
Ligi Aglomeracji Wałbrzyskiej,
zostanie rozegrane 11 czerwca
2022 r. na jaworzyńskiej żwirowni. Lokalnymi organizatorami
będą Sekcja Kolarska Gminnego
Klubu Sportowego w Jaworzynie Śląskiej oraz Samorządowy
Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej.

Kolarze GLKS w kadrze wojewódzkiej

Sukces jest tym większy, że
sekcja kolarska GLKS działa zaledwie od roku. Trenuje w niej
23 zawodników: 6 dziewcząt i 17
chłopców w wieku od 5 do 10
lat. W procesie szkoleniowym
Antoniego Szewczyka wspiera
instruktorka Dorota Szczepańska. – Powołanie do kadry młodzików na rok 2022 to ogromny
sukces tych młodych ludzi, zwieńczenie licznych sukcesów, jakie odnosili w sezonie 2021. Życzymy im
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powodzenia – komentuje trener
Antoni Szewczyk.
Tylko w ubiegłym sezonie
zawodnicy uczestniczyli w 35
wyścigach: 3 przełajowych, 15
szosowych, 17 MTB. Odnieśli
kilkanaście zwycięstw, m.in.
trzecie miejsce drużynowo
w klasyfikacji generalnej Ligi
MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Podczas ferii zimowych, od
poniedziałku 31 stycznia Emilia Poroś, Oliwier Okarmus,
Adrian Miklaszewski, Piotr
Tomczak i Marcin Romaniecki przebywali na 10-dniowym,
zimowym zgrupowaniu kadry
w Moszycach k/Twardogóry. –
Wykonaliśmy kawał dobrej i barWYDAWCA:

dzo potrzebnej roboty. Było mnóstwo ćwiczeń ogólnorozwojowych,
m.in. pływanie, marszobieg, jazda
na rowerze, gimnastyka, joga, jazda na łyżwach, strzelectwo, gra
w koszykówkę, siatkówkę i rugby.
A to tylko część naszych aktywności. Teraz tylko utrzymać sys-

tematyczność i w sezonie zbierać
będziemy efekty. Trzymajcie za nas
kciuki! – relacjonują na swoim
profilu na facebooku.
Treningi odbywają się pięć
razy w tygodniu dla starszej grupy, a dla młodszej trzy razy. Nie
ma przerwy zimowej.

Foto: GLKS

Aż czworo zawodników
sekcji kolarskiej Gminnego
Ludowego Klubu Sportowego
w Jaworzynie Śląskiej dostało
powołanie do wojewódzkiej
kadry młodzików na rok 2022.

Podczas ferii zimowych kolarze z GLKS w Jaworzynie Śląskiej uczestniczyli w
zimowym zgrupowaniu kadry.
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