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Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego, zarządca drogi Nowy Jaworów – Żarów, realizuje prace związane z przebudo-
wą ulic Wolności i 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej. W ramach inwestycji zostanie m.in. usprawnione odprowadzanie 
deszczówki pod wiaduktem na ulicy Wolności, co zapobiegnie zalewaniu tego odcinka po intensywnych deszczach. 
Niestety, wiąże się to z utrudnieniami dla kierowców. Od poniedziałku, 27 lutego zamknięty zostanie przejazd pod wia-
duktem. Przejście dla pieszych pozostanie otwarte.

Dobiega końca 
budowa skate parku 
i kompleksu 
terenowych urządzeń 
sportowych. s. 2

Przekaż 1,5% 
swojego podatku 
potrzebującym  
z naszej gminy.

s. 6-7

Rozlicz PIT 
w gminie 
Jaworzyna Śląska.

s. 8

s. 3

Rozmaitości
jaworzyńskie

BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA

ISSN 2299-7121NR 2 (94)/2023 r. 

Utrudnienia na ul. Wolności 
– od 27 lutego zamknięty wiadukt

W poniedziałek, 
27 lutego miał zostać 

zamknięty przejazd pod 
wiaduktem na ul. Wolności. 
22 lutego, już po oddaniu 

bieżącego wydania „Rozmaitości 
Jaworzyńskich” do druku, 

wykonawca – firma HYPMAR - poinformował jednak, że z przyczyn od niego niezależnych musi 
przesunąć termin rozpoczęcia 

prac. O nowym terminie 
będziemy informować.
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430 tys. złotych pozyskano 
dodatkowo na realizację 
projektu „Wymiana wyso-
koemisyjnych źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie 
wybranych gmin Aglo-
meracji Wałbrzyskiej” dla 
gminy Jaworzyna Śląska. 
Oznacza to, że wszystkie 
złożone w 2020 r. wnioski 
zostaną objęte wsparciem. 

Realizacja programu 
rozpoczęła się w  2020 roku, 
wówczas na wypłatę pierw-
szych grantów gmina otrzy-
mała 250 tys. zł. Dzięki stara-
niom władz gminy kwota ta 
sukcesywnie była zwiększa-
na. W  lutym 2023 r. gmina 
Jaworzyna Śląska otrzymała 
kolejne 430 tys. złotych, co 
łącznie od początku reali-
zacji projektów daje kwotę  
1 miliona 928 tys. złotych. 
Tym samym wszystkie złożo-
ne wnioski, które pozytywnie 
przeszły weryfikację, otrzy-
mają dofinansowanie. – Cieszę 
się, że dzięki naszej determinacji 
pozyskaliśmy środki na zaspo-
kojenie wszystkich złożonych 
wniosków – mówi burmistrz 
Grzegorz Grzegorzewicz. 

Program „Wymiana wy-
sokoemisyjnych źródeł cie-
pła w  budynkach i  lokalach 
mieszkalnych na terenie 
wybranych gmin Aglome-
racji Wałbrzyskiej”, którego 
liderem jest gmina miasto 
Świdnica,  dofinansowany 
jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 
(RPO WD 2014-2020), Osi 
priorytetowej 3 „Gospodarka 
niskoemisyjna”, Działania 
3.3 „Efektywność energetycz-
na w  budynkach użytecz-
ności publicznej i  sektorze 
Mieszkaniowym – ZIT AW”. 

Dodatkowe 
środki na 
wymianę 
ogrzewania

1 milion 600 tys. zł ma 
kosztować remont świetlicy 
w Pasiecznej. Obecnie trwa-
ją prace projektowe i uzgad-
nianie zakresu szczegółowe-
go przebudowy obiektu.

Trwa przygotowanie do-
kumentacji technicznej na 

Rusza remont świetlicy w Pasiecznej 
remont budynku, który swoim 
zakresem obejmie salę głów-
ną, pomieszczenia sanitarne, 
kuchenne, antresolę. W  ra-
mach zadania powstanie nie-
zależne wejście do świetlicy. 
W  pomieszczeniach obiektu 
planuje się wykonanie no-
wych podłóg, sufitów podwie-

szanych, nowych instalacji, 
ogrzewania budynku oraz re-
mont istniejących łazienek. 
Największej modernizacji 
zostanie poddane pomiesz-
czenie kuchenne, które zyska 
większą powierzchnię i wypo-
sażenie. 

Powyższe zadania są reali-
zowane w  ramach projektu: 
„Budowa/Modernizacja Cen-
trów Integracji Aktywności 
Społecznej (CIAS) na obsza-
rach wiejskich w  gminie Ja-
worzyna Śląska” finansowa-
nego w  ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych 
i  konkursu „rosnąca odpor-
ność”. Zakończenie inwestycji 
zaplanowano na drugą połowę 
lipca 2023 r. 

Dobiegają końca prace zwią-
zane z budową gminnego 
ogólnodostępnego komplek-
su terenowych urządzeń 
sportowych. Skate park, 
siłownia zewnętrzna, plac do 
ćwiczeń sprawnościowych, 
ścieżka zdrowia – to tylko 
część atrakcji, z których będą 
mogli korzystać mieszkańcy. 
Udostępnienie obiektu pla-
nowane jest w kwietniu. 

W ramach realizacji zadania 
zakończono już budowę nieogro-
dzonej siłowni zewnętrznej, ogro-
dzonego placu z urządzeniami do 
ćwiczeń, częściowo ogrodzonego 
placu o  nawierzchni piaskowej 
i  trawiastej z  urządzeniami do 
ćwiczeń sprawnościowych z ław-

Gminne Centrum 
Rekreacji – prace 
na ukończeniu

kami, placu postojowego, leśnej 
ścieżki zdrowia z 10 urządzenia-
mi do ćwiczeń sprawnościowych. 
Ustawiono ławki i kosze na śmie-
ci. Wykonano nowe oświetle-
nie. Zamontowano monitoring. 

Obecnie trwają ostatnie prace 
związane z  budową skate parku 
oraz zagospodarowaniem i niwe-
lacją terenu wokół obiektu. Mają 
się one zakończyć do 31 marca. 
– Urządzenia rekreacyjno-sportowe 
dobrano tak, by służyły mieszkań-
com wszystkich grup wiekowych, 
począwszy od najmłodszych, po 
seniorów włącznie. Jestem przeko-
nany, że będzie to doskonałe miej-
sce rekreacji i wypoczynku w naszej 
gminie – mówi burmistrz Jawo-
rzyny Śląskiej Grzegorz Grzego-
rzewicz. 

Koszt inwestycji wyniósł  
3 miliony 254 tys. zł. Zadanie 
dofinansowane zostało w  ra-
mach Programu „Sportowa 
Polska - Program rozwoju lokal-
nej infrastruktury sportowej” 
edycja 2022 oraz Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

Dobiega końca 
budowa skate parku.

Obiekt będzie służył nie tylko 
aktywności fizycznej miesz-

kańców, ale też rekreacji.

Świetlica w Pa-
siecznej stanie 
się nowoczesnym 
i dobrze wyposa-
żonym miejscem 
do spotkań.
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Właściciele lokali miesz-
kalnych znajdujących się 
w budynkach wielorodzin-
nych mogą uzyskać dofinan-
sowanie do wymiany tzw. 
„kopciuchów” w ramach 
programu „Ciepłe Mieszka-
nie”. W Urzędzie Miejskim 
w Jaworzynie Śląskiej moż-
na składać wnioski o dofi-
nansowanie. 

Celem programu jest 
poprawa jakości powietrza 

i  zmniejszenie emisji pyłów 
oraz gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę nieefek-
tywnych źródeł ciepła (tzw. 
„kopciuchów”) i  poprawę 
efektywności energetycznej 
w  budynkach wielorodzin-
nych na terenie gminy Jawo-
rzyna Śląska.

Program „Ciepłe Miesz-
kanie” wspiera montaż: kotła 
gazowego kondensacyjne-
go, kotła na pellet drzewny 
o  podwyższonym standar-

dzie, ogrzewania elektryczne-
go, pompy ciepła powietrze/
woda, pompy ciepła powie-
trze/powietrze albo podłą-
czenie lokalu do wspólnego 
efektywnego źródła ciepła. 
Dodatkowo możliwe jest wy-

Wymień źródło ciepła, 
uzyskaj dofinansowanie

konanie instalacji centralne-
go ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej, wymiana okien 
i  drzwi, wykonanie wenty-
lacji mechanicznej z  odzy-
skiem ciepła. 

Szczegółowe informacje 
dotyczące naboru w  ramach 
programu można uzyskać 
od pracowników Urzędu 
Miejskiego w  Jaworzynie 
Śląskiej w  pokoju nr 207,  
II piętro oraz pod numerami 
telefonów 74 84 89 233 i 74 84 
89 239. Wnioski są dostępne 
do pobrania na stronie inter-
netowej urzędu w  zakładce 
„Program Priorytetowy Cie-
płe Mieszkanie”.

Służba Drogowa Powiatu 
Świdnickiego, zarządca dro-
gi Nowy Jaworów – Żarów, 
od stycznia realizuje prace 
związane z przebudową ulic 
Wolności i 1 Maja w Jawo-
rzynie Śląskiej. W ramach 
inwestycji zostanie m.in. 
usprawnione odprowadza-
nie deszczówki pod wiaduk-
tem na ulicy Wolności, co 
zapobiegnie zalewaniu tego 
odcinka po intensywnych 
deszczach. Niestety, wiąże 
się to z utrudnieniami dla 
kierowców. Od poniedział-
ku, 27 lutego zamknięty 
zostanie przejazd pod wia-
duktem. 

Służba Drogowa Powiatu 
Świdnickiego realizuje zada-
nie „Przebudowa ulicy Wol-
ności w  Jaworzynie Śląskiej 
w  ciągu drogi powiatowej nr 
2880D wraz z  przebudową 
nawierzchni jezdni i  przebu-
dową kanalizacji deszczowej 
drogi powiatowej nr 2880D 
w  miejscowości Jaworzyna 
Śląska”. Wykonawcą jest fir-
ma HYPMAR Hypta Mariusz, 
który zgromadził już na placu 
budowy wszystkie niezbędne 
materiały i  w  poniedziałek, 
27 lutego rozpocznie prace 
pod wiaduktem. Oznacza to 
zamknięcie przejazdu w  tym 

miejscu na okres 6-8 tygodni. 
– To będzie najtrudniejsza część 
zadania realizowanego w Jawo-
rzynie Śląskiej, która powoduje 
konieczność wprowadzenia ob-
jazdów dla części mieszkańców. 
Jeżeli jednak chcemy poprawić 
nawierzchnię, a  przede wszyst-

kim usprawnić sposób odpro-
wadzania wody, aby nie docho-
dziło do sytuacji, jakie miały 
miejsce podczas zwiększonych 
opadów, to należy tę trudną ope-
rację przeprowadzić. Nie ma in-
nego wyjścia jak tylko zamknię-
cie wiaduktu i  trzeba się z  tym 

zmierzyć. Planujemy, że prace 
nie powinny potrwać dłużej niż 
6-8 tygodni. Musimy brać jed-
nak pod uwagę, że są miejsca, 
w  których możemy napotkać 
rzeczy niezinwentaryzowane 
i  wtedy ten termin może ulec 
wydłużeniu. Niemniej będzie-
my starali się wykonać prace 
jak najszybciej, aby mieszkańcy 
jak najkrócej musieli korzystać 
z  wytyczonych objazdów – in-
formuje Marek Olesiński, 
dyrektor Służby Drogowej Po-
wiatu Świdnickiego. 

W czasie prac ruch pie-
szych w tym miejscu będzie 
odbywać się normalnie. Na-
tomiast kierowcy będą musieli 
korzystać z wytyczonych ob-
jazdów przez Bolesławice, No-
wice, Piotrowice Świdnickie. 

Utrudnienia na ul. Wolności 
– od 27 lutego zamknięty wiadukt

Od 27 lutego przejazd pod wiaduktem na ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej bę-
dzie zamknięty. 

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
DROGA POWIATOWA NR 2880D,

SKALA 1:1000
UWAGI:
1. OZNAKOWANIE USTAWIĆ 0.5m OD KRAWĘDZI JEZDNI
2. TARCZE ZNAKÓW USTAWIĆ MIN. 2.2m NAD TERENEM
3. OZNAKOWANIE NIE MOZE PRZYSŁANIAĆ INNEGO OZNAKOWANIA,
4. KONTRUKCJE I WSPORNIKI ZNAKÓW MUSZĄ ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ

STATECZNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
5. ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZY MONTAŻU OZNAKOWANIA
6. ZAPEWNIĆ DOJŚCIE I DOJAZD MIESZKAŃCOM DO POSESJI
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Wdrażanie lokalnej strate-
gii, perspektywa finansowa 
2023-2027 i plany na obchody 
15-lecia Lokalnej Grupy Dzia-

łania „Szlakiem Granitu” – to 
tylko część zagadnień, o któ-
rych dyskutowali uczestnicy 
IV konwentu wójtów i burmi-

strzów Granitowego Szlaku, 
jaki odbył się w czwartek,  
2 lutego w Urzędzie Miejskim 
w Jaworzynie Śląskiej. 

W posiedzeniu udział 
wzięli Grzegorz Grzegorze-
wicz – burmistrz Jaworzyny 
Śląskiej, Justyna Chrebela 
– zastępca burmistrza Jawo-
rzyny Śląskiej, Krystian Ulbin 
– prezes LGD „Szlakiem Gra-
nitu”, Teresa Mazurek – wójt 
gminy Świdnica, Bartłomiej 
Strózik – zastępca wójt gmi-
ny Świdnica, Wojciech Pła-
ziuk – wójt gminy Udanin, 

Jerzy Ulbin – wójt gminy Do-
bromierz, Zbigniew Suchy-
ta – burmistrz Strzegomia, 
Tomasz Marczak – zastępca 
burmistrza Strzegomia, Le-
szek Michalak – burmistrz 
Żarowa, Krystyna Grygiel – 
zastępca dyrektora Wydziału 
Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Podczas spotkania  Kry-
stian Ulbin m.in. podsumował 
wdrażanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju, omówił perspektywę 
finansową 2023-2027 oraz pla-
ny na 15-lecie istnienia LDG. 
Szczegółowo została omówio-
na także realizacja  projektu 
współpracy w  ramach, które-
go  powstaje „Centrum Tury-
styczne Granitowego Szlaku” 
w Dobromierzu. 

1 milion 387 tys. złotych 
dofinansowania z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
pozyskała gmina Jaworzyna 
Śląska na kompleksową 
przebudowę ulicy Słowac-
kiego. 

W  poniedziałek, 6 lutego 
ogłoszono wyniki programu 
Rządowy Fundusz Rozwo-
ju Dróg.  Gmina Jaworzyna 
Śląska pozyskała kwotę ponad 
1 miliona 387 tys. zł na kom-
pleksową przebudowę ulicy 
Słowackiego, co stanowi około 
80% wartości zadania. Inwe-
stycja obejmie wymianę na-
wierzchni, przebudowę sieci 
wodno-kanalizacyjnej, desz-
czowej oraz budowę chodni-
ków. 

Prace obejmą nie tylko wy-
mianę nawierzchni, ale też 
przebudowę sieci wodno-kana-
lizacyjnej, deszczowej, budowę 
chodników. Dodatkowo w  ra-
mach zadania przy ulicy Jana 
Pawła II powstanie parking. 

- Kolejne, ogromne rządowe 
środki dla gminy Jaworzyna Ślą-
ska to efekt doskonałej współ-
pracy z  administracją rządową 
oraz samorządową, za którą 
w  imieniu mieszkańców bardzo 
dziękuję Michałowi Dworczyko-
wi, Ireneuszowi Zysce – wicemi-
nistrowi klimatu i  środowiska, 

Marcinowi Gwoździowi – posło-
wi na sejm, Grzegorzowi Macko 
– wicemarszałkowi wojewódz-
twa dolnośląskiego, Arturowi 
Fiołkowi – asystentowi poli-
tycznemu Michała Dworczyka. 
Jest to także zasługa pracow-
ników Urzędu Miejskiego, soł-
tysów i  tych radnych, którzy 
konstruktywnie współpracują 
w  sprawach samorządowych. 
Dziękuję Arturowi Nazimkowi, 
Katarzynie Chmielowiec, Se-
bastianowi Grajaszkowi, Ad-
rianie Kotów-Jędras, Barbarze 
Chromy, Wiesławowi Dybłowi, 
Sylwestrowi Terpicowi, Romu-
aldowi Madajowi, Marianowi 
Gawronowi oraz Arkadiuszowi 
Stelmachowi – mówi Grzegorz 
Grzegorzewicz, burmistrz Ja-
worzyny Śląskiej. Inwestycja 
będzie współfinansowana z 

Wkrótce kolejne remonty dróg

IV konwent wójtów i burmistrzów 
Granitowego Szlaku za nami

W spotkaniu udział wzięli m.in. Krystyna Grygiel – zastępca dyrektora Wydziału 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Krystian Ulbin – prezes LGD 
„Szlakiem Granitu”, Grzegorz Grzegorzewicz – burmistrz Jaworzyny Śląskiej, 
Justyna Chrebela – zastępca burmistrza Jaworzyny Śląskiej (na zdj. od lewej).

Programu Inwestycji Strate-
gicznych.

Przetargi ogłoszono w  lu-
tym, zakładany termin reali-
zacji prac to koniec 2023 roku.

Jednocześnie przygoto-
wywana jest dokumentacja 
projektowa na przebudowę 
ul. Powstańców oraz Ekerta. 
Realizacja zadania nastą-
pi po uzyskaniu pozwolenia 
oraz pozyskaniu środków ze-
wnętrznych. 

Ul. Słowackiego

Ul. Jana Pawła II

Ul. Mickiewicza
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Wycieczki, spektakle 
teatralne, gry, warsztaty 
i inne atrakcje czekały na 
uczestników ferii zimowych 
zorganizowanych przez 
Samorządowy Ośrodek Kul-
tury i Bibliotekę Publiczną 
w Jaworzynie Śląskiej. 

Zajęcia odbywały się 
w dwóch turnusach, w dniach 
od 13 do 17 lutego i od 20 do 24 
lutego w godzinach od 9.00 do 
13.00. 

Na dzieci czekało mnó-
stwo atrakcji. W  poniedzia-
łek, 13 lutego odwiedziły Izbę 
Historyczną w  Jaworzynie 

Śląskiej, a  następnie, wspól-
nie z  dziećmi z  przedszkola, 
obejrzały spektakl „Grinch” 
w  wykonaniu teatru Bla-
szany Bębenek. Walentynki 
natomiast spędziły w sali za-
baw Cinema Fun w  Świdni-
cy, gdzie szaleństwo na kon-
strukcjach i  zjeżdżalniach 
mogły przerwać jedynie 

warsztaty kulinarne i  przy-
gotowanie pizzy własnego 
autorstwa. Brały udział w za-
bawach na dmuchanej zjeż-
dżalni, zwiedziły Muzeum 
Kolejnictwa, uczyły się fech-
tunku średniowiecznego 
z GRH Rotą Świętej Barbary.

Uczestnicy drugiego tur-
nusu ferii wybrali się na-
tomiast na wycieczkę do 
Zamku Książ i  Palmiarni 
w Wałbrzychu. Miały też oka-
zję obejrzeć spektakl „Ma-
giczna Księga” w  wykonaniu 
Teatru Edukacji i Profilaktyki 
„Maska” z Krakowa.

Ławki, lampy, barierki służą 
wszystkim mieszkańcom, 
wpływają na komfort życia 
i bezpieczeństwo. Stano-
wią też wspólną własność, 
o którą należy dbać. Nieste-
ty, nie brakuje osób, które ją 
niszczą. 

Takich sytuacji nie 
brakuje także w  naszej 
gminie. Od momentu od-
dania inwestycji na ulicy 
Wolności wyrwano i skra-
dziono rośliny, zniszczono 
nowo postawione barierki 
przy ul. Wolności, obok 
kwiaciarni. Połamano 
także przęsło w  jednej 

z  nowych ławek. Naruszono 
konstrukcję kosza na śmieci. 
W nocy ze środy 8 na czwar-
tek 9 lutego rozbito szybę 
w  tablicy z  rozkładem jazdy 
pociągów przy wejściu do 
przejścia podziemnego od ul. 
Powstańców. 

Wielokrotnie mieszkańcy 
informują o  powywracanych 

Ferie za nami, 
atrakcji nie brakowało 

14 lutego uczestnicy „ferii z SOKiBP” doskonale bawili się w sali zabaw Cinema 
Fun w Świdnicy. 

Samodzielnie przygotowane pizze smakowały dzieciom wyśmienicie. 

Szanujmy wspólne mienie. 
Reagujmy na akty wandalizmu

koszach na śmieci, a  nawet 
o  wywróconym sercu na na-
krętki. 

Elementy małej archi-
tektury, nasadzenia, budynki 
– to wszystko stanowi naszą 
wspólną własność, co za tym 
idzie – mieszkańcy są zobowią-
zani do dbania o nią. Wspólna 
przestrzeń ma wpływać na 
bezpieczeństwo i komfort życia 
mieszkańców. Niszcząc ją, nisz-
czymy nasze wspólne dobro.

Uszkodzone przedmioty 
wymagają naprawy, to zaś 
generuje dodatkowe koszty, 
które mogłyby być przezna-
czone na kolejne inwestycje. 
Dlatego każde zniszczenie 
jest zgłaszane na policję, 
a sprawcy będą karani. Zgod-
nie z kodeksem karnym wan-
dalizm kwalifikuje się jako 
niszczenie mienia. Za ten 
czyn grozi kara pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do  
5 lat, albo – w przypadku ma-
łych strat – grzywna. Można 
też orzec wykonywanie prac 
społecznych.

ul. Wolności
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To tak niewiele, a jednak 
dla niektórych to znaczna 
pomoc w dążeniu do zdro-
wia, sprawności, realizacji 
marzeń, szansa na zmianę 
życia. Przed nami okres 
rozliczeń podatkowych. 
Przekaż 1,5% swojego podat-
ku tym, którzy potrzebują 
pomocy. 

Półtora procent twojego 
podatku nie jest darowizną 
ani ulgą. Przekazując 1,5% 
podatku dochodowego, nie 
dysponujemy swoimi pie-
niędzmi, tylko kwotą należną 
Urzędowi Skarbowemu. Od-
biorcami 1,5% są organizacje 
pożytku publicznego, które 
mogą wydawać te pieniądze 
wyłącznie na działalność 
statutową, m.in. na pomoc 
osobom chorym czy niepełno-
sprawnym.

Jak przekazać 1,5%  
na OPP w zeznaniu? 

Podczas wypełniania ze-
znania podatkowego w  rubry-
ce „Wniosek o przekazanie 1,5% 
podatku należnego na rzecz 
organizacji pożytku publiczne-
go OPP” należy wpisać nazwę 
i  numer, pod jakim widnieje 
w  Krajowym Rejestrze Sądo-
wym (KRS) organizacja, której 
chcemy przekazać 1,5% na-
leżnego podatku. Wpisujemy 
także kwotę, jaką chcemy prze-
kazać, nie wyższą niż półtora 
procent należnego podatku. Na 
jednym formularzu PIT podat-
nik może przekazać środki tyl-
ko dla jednej organizacji. Jeśli 
jednak podatnik rozlicza się na 
więcej niż jednym formularzu 
– w każdym z nich może wska-
zać inną organizację pożytku 
publicznego. Urząd Skarbowy 
przekaże środki wówczas, gdy 
zapłacimy pełną kwotę należ-
nego podatku. 

Daj z siebie 1,5% 
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Roczny podatek dochodowy 
PIT nie trafia w całości do 
Skarbu Państwa. Duża jego 
część zostaje przekazana do 
gminy, w której został rozli-
czony. Dlatego, jeżeli jesteś 
mieszkańcem gminy Jawo-
rzyna Śląska, możesz prze-
znaczyć część podatku na roz-
wój infrastruktury, z której 
na co dzień korzystasz.

Blisko 40% podatku PIT, 
który odprowadzają podatni-
cy, trafia do wskazanego przez 
nich samorządu. Dla budżetu 
gminy to bardzo ważne środ-
ki, dzięki którym może ona 
szybciej się rozwijać, jedno-
cześnie zaspokajając potrze-
by mieszkańców. To właśnie 
podatki, zasilające budżet 
gminy, przeznaczane są   na 
budowę i remonty dróg gmin-
nych, chodników, rozwój sieci 
kanalizacyjnej, infrastruktu-
ry społecznej czy placówek 
oświatowych. Tylko w  ciągu 
minionych kilku lat udało 
się zrealizować szereg inwe-
stycji w  mieście i  na wsiach 
bezpośrednio poprawiających 
standard naszego życia. Także 
w  najbliższej przyszłości będą 
one kontynuowane. 

Jeśli rozliczasz się z  podat-
ku dochodowego na formula-
rzu PIT za 2022 rok, to wpisz:

► w części A – Urząd Skar-
bowy w  Świdnicy, ul.  Marii 
Skłodowskiej-Curie 1/3, 58-100 
Świdnica,

► w części B – adres za-
mieszkania, Gmina Jaworzyna 
Śląska i złóż zeznanie podatko-

Rozlicz PIT w gminie 
Jaworzyna Śląska

we   w  Urzędzie Skarbowym w   
Świdnicy.

Jeśli ktoś z Państwa rozliczył 
już PIT, a  jednak chciałby, aby 
jego podatki służyły w  gminie, 
w której mieszka, to należy do-
konać prostej zmiany. Wystar-
czy wypełnić i złożyć formularz 
ZAP-3 (osoby nieprowadzące 
działalności gospodarczej) lub 
CEIDG-1 (osoby samodzielnie 
prowadzące działalność gospo-
darczą).

Zamelduj się 
Osoby, które mieszkają 

w  gminie Jaworzyna Śląska, 
a  jeszcze nie dopełniły obo-
wiązku meldunkowego, po-
winny niezwłocznie to uczynić. 
Pamiętajmy, że prawo nakłada 
na nas obowiązek meldunko-
wy, a  posiadanie   meldunku 
z  całą pewnością ułatwia pro-
wadzenie codziennych spraw. 
Szacuje się, że ok. 120 aktów 
prawnych odwołuje się do po-
jęcia miejsca zameldowania. 
Oznacza to, że załatwienie wie-
lu naszych spraw może zostać 
zakłócone lub ograniczone, jeśli 
nasze miejsce zameldowania 
jest inne niż faktyczne miejsce 
zamieszkania. Dane dotyczą-
ce meldunku wykorzystywane 
są m.in. w prowadzeniu spraw 
z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych (renty, emerytury), pomo-
cy z  urzędu pracy na wypadek 
utraty zatrudnienia, dostępu 
dzieci do żłobków, przedszkoli 
i  szkół, czy realizacji praw wy-
borczych. Niedopełnienie obo-
wiązku meldunkowego skut-
kuje mniejszymi dochodami 

z  budżetu państwa dla gminy, 
niższymi wydatkami z  fundu-
szu sołeckiego (dla sołectw), 
a co za tym idzie, skromniejszy-
mi możliwościami gminy w za-
kresie inwestycji komunalnych 
(drogi, chodniki, ścieżki rowero-
we, oświetlenie i wiele innych). 

Zameldować możemy się 
w  Urzędzie Miejskim w  Jawo-
rzynie Śląskiej przy ul. Powstań-
ców 3, pokój nr 4 albo przez 
internet. W  obu przypadkach, 
zanim przystąpimy do meldun-
ku, konieczne jest przygotowa-
nie dokumentów potwierdza-
jących nasz tytuł prawny do 
mieszkania - usprawni to całą 
procedurę. Jeżeli jesteśmy wła-
ścicielami mieszkania, w  któ-
rym chcemy się zameldować 
lub posiadamy do niego inny 
tytuł prawny, do formularza 
dołączamy jeden z  następu-
jących dokumentów: odpis 
z księgi wieczystej albo wyciąg 

z działów I i II księgi wieczystej; 
umowę cywilnoprawną, na 
przykład umowę najmu; decy-
zję administracyjną lub orze-
czenie sądu. Jeżeli nie jesteśmy 
właścicielami mieszkania ani 
nie mamy do niego innego ty-
tułu prawnego, do formularza 
dołączamy oświadczenie wła-
ściciela mieszkania, potwier-
dzające nasz pobyt w nim oraz 
dokument potwierdzający tytuł 
prawny właściciela mieszkania 
do lokalu. Jeżeli czynności do-
konujemy w imieniu innej oso-
by, konieczne jest dołączenie 
pełnomocnictwa.

Aby zameldować się przez 
internet, konieczne jest po-
siadanie profilu zaufanego, 
pozwalającego na załatwienie 
spraw administracyjnych on-
line. Meldujemy się poprzez 
stronę  www.obywatel.gov.pl, 
na której wybieramy intere-
sującą nas usługę (meldunek), 
potwierdzamy tożsamość pro-
filem zaufanym. W  przypadku 
meldunku na pobyt stały nie 
ponosimy żadnych kosztów. 
Bezpłatne jest również  wyda-
nie zaświadczenia o  zameldo-
waniu na pobyt stały. 
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Ponad 100 osób bawiło się 
razem podczas zespołowej 
imprezy integracyjnej: 
dziewczęta z zespołu „Fart”, 
Mamy Farta, rodzice, babcie, 
dziadkowie i przyjaciele. 

Była to okazja do pasowa-
nia dziewcząt na mażoretki 
w  kategoriach kadetka, ju-
niorka i  seniorka. Oczywiście 
nie zabrakło podziękowań dla 
instruktorów - Anny Trzeciak 
i Lubomira Szmida. 

Były tańce integracyjne, 
konkursy, zabawy (także dla 
rodziców) i  uśmiechy na twa-
rzach.

„Fart” powstał w  2010 r. 
jako sekcja nauki tańca no-
woczesnego pod kierownic-

twem uznanego instruktora 
tańca -  Lubomira Szmida. 
Po kilku latach jako kolejny 
instruktor, specjalizujący 
się w  układach mażoret-
kowych, dołączyła do nie-
go  Anna Trzeciak. I  ten 
znany i  poważany duet in-
struktorski do dzisiaj zaj-
muje się zespołem tanecz-
nym, prezentującym układy 

mażoretkowe i taniec nowo-
czesny.

„Fart” w  czasie dziesięciu 
lat swojego istnienia zanoto-
wał kilkadziesiąt występów 
na różnego rodzaju imprezach 
w województwie dolnośląskim: 
festynach, turniejach, para-
dach, dniach miast i imprezach 
charytatywnych. Dziewczęta 
z  zespołu występowały także 

Od 10 marca będzie można skła-
dać wnioski o przyjęcie dziecka 
do przedszkola i klas pierwszych 
szkół podstawowych z terenu 
gminy Jaworzyna Śląska. 

Wnioski będzie można skła-
dać do 17 marca. 3 kwietnia zosta-
nie przedstawiona lista dzieci za-
kwalifikowanych do przyjęcia. Do 
14 kwietnia rodzice będą musieli 
pisemnie potwierdzić deklarację 
przyjęcia. 17 kwietnia będzie wia-
domo, ile dzieci zostało przyję-
tych i ile jeszcze zostało wolnych 
miejsc. Rekrutacja uzupełniająca 
ruszy 24 kwietnia. 

Powyższe terminy obowiązu-
ją zarówno w przypadku rekruta-
cji do klas pierwszych szkół, jak 
i przedszkola. 

Pełen harmonogram dostępny 
jest na stronie
https:// bip.jaworzyna.net/
zarzadzenie-16-b-2023-z-d-
nia-23-01-2023
  
Kryteria oceny wniosków do-
stępne są na stronie
https:// bip.jaworzyna.net/
zarzadzenie-17-b-2023-z-d-
nia-23-01-2023

Ma 25 lat i mnóstwo planów. 
Kocha zwierzęta – jest tech-
nikiem weterynarii w jed-
nym z gabinetów wetery-
naryjnych w Świdnicy. 
Niestety, uległa bardzo 
poważnemu wypad-
kowi drogowemu. Dziś 
Weronika Makowska 
z Jaworzyny Śląskiej 
walczy o powrót do 
sprawności. Potrzebna jest 
długa i droga rehabilitacja. 

29 października 2022 r. 
w  Piotrowicach Świdnickich 
Weronika uległa wypadkowi samochodo-
wemu. - Cudem udało się ją uratować, auto zo-
stało całkowicie zniszczone. Weronikę przewie-
ziono do szpitala, gdzie przeszła dwie operacje 
kręgosłupa. Były połamania wieloodłamkowe, 
uraz rdzenia, odma płucna, połamane żebra 
i  urazy głowy. Stan był krytyczny. Weronika, 
mimo mało optymistycznych prognoz, walczy-
ła i nadal walczy jak lwica. Ma paraliż kończyn 
dolnych. Po bardzo trudnym pobycie na OIOMie 
i  oddziale neurochirurgii, szpital zadecydował 
o  transporcie córki do Centrum Rehabilitacji 
w Kamiennej Górze. Weronika w grudniu skoń-
czyła 25 lat. Jest wspaniałą, piękną, mądrą, uro-
czą, wesołą, empatyczną i  lubianą dziewczyną. 
Kocha zwierzęta – spełnia się zawodowo jako 
technik weterynarii w  gabinecie weterynaryj-
nym w  Świdnicy. Uwielbia muzykę, książki, 

ludzi, taniec. Pragnie chodzić, by 
wrócić do zawodu, spełnić pla-

ny, założyć rodzinę. Pragnę 
dla mojej jedynej, ukocha-

nej córki pełni szczęścia, 
sprawności, by znów 
mogła być tą energiczną 
dziewczyną, by ułożyła 
sobie życie. Weronika cu-

dem przeżyła ten wypadek 
– dostała drugie życie, drugą 

szansę, którą trzeba wykorzy-
stać. Bardzo proszę o  wsparcie, 

by zapewnić jej ciągłość lecze-
nia, badań, rehabilitacji, które 
mogą ją postawić na nogi. Po-

trzebne będzie łóżko, wózek itp. Moje dochody 
to najniższa krajowa, która samodzielnie nie 
pozwala mi na opłacenie leczenia mojego uko-
chanego dziecka. Potrzebna jest bardzo pilna, 
intensywna i  długotrwała rehabilitacja. Po za-
kończeniu pierwszego cyklu w Kamiennej Górze 
trzeba Weronikę przenieść do specjalistycznego 
ośrodka neurorehabilitacji, który daje szanse 
na powrót do sprawności. Całkowity koszt le-
czenia to 105 000 zł. Wszystkim, którzy chcą 
pomóc, wesprzeć Weronikę, serdecznie dziękuję. 
Wszystkim darczyńcom serdeczne Bóg Zapłać, 
wielkie podziękowania i z serca płynące wyrazy 
wdzięczności – apeluje mama dziewczyny. 

Weronikę można wesprzeć 
poprzez stronę fundacji „Mam moc”, 

której jest podopieczną. 

W marcu ruszy 
rekrutacja 
do szkół 

Początek roku z przytupem i… „Fartem”
za granicą, między innymi na 
festiwalu w  Macedonii. Brały 
udział w  międzynarodowych 
warsztatach tanecznych w  Re-
publice Czeskiej. „Fart” może 
poszczycić się III i IV miejscem 
na Mistrzostwach Mażoretek 
Polski Zachodniej w  katego-
rii pompom oraz flagi oraz III 
miejscem w  II Mistrzostwach 
Polski Federacji WAMT Polska.

Weronika walczy o powrót 
do sprawności. Potrzebna pomoc

Weronika walczy o powrót do spraw-
ności. 

Podczas imprezy integracyjnej bawiły się nie tylko dziewczęta z  zespołu „Fart”, ale też ich rodzice, babcie, dziadkowie 
i przyjaciele.
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W styczniu odwiedzili 
podopiecznych Dziennego 
Domu Senior + w Bielawie, 
aby przyglądać się funkcjo-
nowaniu placówki, w lutym 
zaprosili ich do Jaworzy-
ny Śląskiej. Nie zabrakło 
wspólnego kolędowania 
i tańców. Spotkanie integra-
cyjne zorganizowane przez 
członków stowarzyszenia 
„Wspierajmy się 60+” w Ja-
worzynie Śląskiej odbyło 
się 2 lutego na stadionie 
miejskim. 

Już na początku spotka-
nia zespół folklorystyczny 
Jaworzynianie pod przewod-
nictwem Hieronima Fabisia 
zaprosił wszystkich do wspól-
nego kolędowania. Następnie 
rozpoczęła się zabawa tanecz-
na przy muzyce. Nie zabrakło 
kotylionowego walczyka, po-
lki, wężyków, tańców w  pa-
rach lub kole oraz biesiadnego 
śpiewania przy akordeonie. 
Na stołach królowały smaczne 
wypieki przygotowane przez 
jaworzyńskich seniorów.

W niedzielę 5 marca odbę-
dzie się kolejny Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych 
– Tropem Wilczym. W tym 
roku ogólnopolska impreza 
biegowa odbywa się po raz 
jedenasty.

Bieg w  Jaworzynie Ślą-
skiej rozpocznie się o godzinie 
12.00 i  wystartuje ze Stadio-
nu Miejskiego w  Jaworzynie 
Śląskiej przy ul. Sportowej 1. 
Uczestnicy będą mieć do po-
konania dwa dystanse: 300 m 
(dla dzieci do 12. roku życia) 
oraz 1963 m (dla pozostałych 
startujących).

Na pierwszych 200 za-
wodników, którzy zgłoszą swój 
udział w biegu, oczekują pakiety 
startowe zawierające pamiątko-
we gadżety związane z biegiem 
upamiętniającym Żołnierzy 
Wyklętych: koszulki, medale 
oraz materiały promocyjne. Do-
datkowo, tradycyjnie wśród 
uczestników biegu zostaną roz-
losowane atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Po biegu na każdego 
będzie czekać ciepły posiłek.

Zapisy odbywać się będą 
bezpośrednio w dniu imprezy, 
w  Biurze Biegu, na Stadionie 
Miejskim, od godz. 10:30 do 
godz. 11:45.

Zawsze uśmiechnięty, 
pomocny, od lat związa-
ny z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Jaworzynie 
Śląskiej, wierny idei „Bogu 
na chwałę, bliźniemu na 
ratunek”. Kochający mąż, 
ojciec, dziadek, przyjaciel. 
Mimo wielu przeciwności, 
jakie napotykał w życiu, 
zawsze starał się działać 
społecznie, robić coś dla in-
nych. Wspierał i inspirował 
kolejne pokolenia, zarażając 
je miłością do straży. Nigdy 
się nie poddawał, walczył 
do końca. Krzysztof Piasecki 
zmarł 26 stycznia w wieku 
61 lat. 30 stycznia w Jawo-
rzynie Śląskiej żegnali go 
licznie rodzina, przyjaciele, 
strażacy, mieszkańcy gminy. 

Krzysztof Piasecki urodził 
się w Jaworzynie Śląskiej. Tu-
taj się wychował oraz podjął 
pracę, założył rodzinę i  wy-
chował troje dzieci. Doczekał 
się także trojga wnucząt. 

W  1996 r. podjął pracę 
w Zakładach Porcelany Stoło-
wej „Karolina”, gdzie wstąpił 
w  szeregi Zakładowej Straży 
Pożarnej. Po przemianach, 
do jakich doszło w  jednostce, 
wraz z  innymi druhami prze-
szedł do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Jaworzynie Ślą-
skiej. Od tamtej pory pełnił 
funkcję drugiego kierowcy. Do 
służby w straży zarówno jego, 

Pożegnaliśmy Krzysztofa Piaseckiego
jak też całą rodzinę, zainspiro-
wał teść Krzysztofa Piaseckie-
go – Jan Jagieła. 

Był bardzo odpowie-
dzialnym kierowcą, z  reguły 
pierwszy zgłaszał się na alarm 
i  ostatni opuszczał strażnicę. 
Zawsze dbał o bezpieczeństwo 
podczas wyjazdu oraz powro-
tu z akcji. W okresach między 
wezwaniami pilnował, by był 
porządek i stan pełnej gotowo-
ści. W  czasie swojej kadencji 
zadbał o to, aby wyszkolono ko-
lejnych 6 kierowców. 

Swoją aktywną postawą 
w czasie prowadzenia działań 
ratowniczych (pożary, powo-
dzie, miejscowe zagrożenia) 
i  nienaganną służbą stał się 
wzorem do naśladowania dla 
nowych strażaków - ochotni-
ków. Był dla nich wsparciem 
i chętnie podawał im pomoc-
ną dłoń. Został odznaczony 
brązowym, srebrnym oraz 
złotym medalem za zasługi 
dla pożarnictwa oraz odznaką 
„Zasłużony dla Ochrony Prze-

ciwpożarowej” przez ministra 
MSWiA Mariusza Błaszcza-
ka. To ostatnie wyróżnienie 
otrzymał za udział w  ratowa-
niu życia i mienia podczas ka-
tastrofy budowlanej w  Świe-
bodzicach w 2017 r. 

- W  wychowaniu, stworze-
niu rodzinnej atmosfery pełnej 
miłości, radości i opiekuńczości 
wykazał swoje najlepsze cechy 
charakteru, przez co w  naszych 
sercach pozostanie na zawsze 
wyjątkowym człowiekiem, któ-
rego nigdy nie zapomnimy. Jako 
rodzina, przyjaciele, druhowie 
chcielibyśmy podziękować za 
jego życie, miłość, opiekę i  po-
moc, na którą mogliśmy zawsze 
liczyć. Byłeś i zostaniesz dla nas 
niezwykłym człowiekiem. Byłeś 
naszym wsparciem w  potrzebie, 
naszym doradcą i nauczycielem. 
Odszedłeś nagle. Poszedłeś peł-
nić wieczną służbę tam, gdzie 
Cię wezwano, ale pozostaniesz 
zawsze w  naszych sercach i  pa-
mięci – mówią bliscy Krzyszto-
fa Piaseckiego. 

Pobiegną Tropem 
Wilczym

Kolejne spotkanie 
z seniorami

Ubiegłoroczna edycja wydarzenia zgromadziła ponad 200 uczestników.



11Rozmaitości Jaworzyńskie  |  nr 2 (94) | 2023 r.

Finał WOŚP w niedzielę, 29 
stycznia rozpoczął się tradycyj-
nie od ulicznej kwesty. Od rana 
trwały kiermasze w  Bolesła-
wicach i  Pastuchowie przy 
wsparciu strażaków z  Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
w Pastuchowie, Bolesławicach 
oraz Pasiecznej. Na stoiskach 
można było zjeść coś ciepłego 
oraz coś słodkiego. Wszystko 
przygotowane zostało przez 
lokalną społeczność, od serca. 
W Pastuchowie odbył się także 
pokaz broni i  strzelania, przy-
gotowany przez Związek Strze-
lecki im. Orląt Lwowskich.

O  godzinie 15:00 rozpo-
częła się finałowa impreza 
w Jaworzynie Śląskiej. W hali 
sportowej przy ul. Świdnickiej 
zebrani mogli obejrzeć i  wy-
słuchać koncertów Arthura 
Samuela oraz zespołu Aor-
ta. Odbyły się także występy 
roztańczonych dzieciaków 
z  YOUR SPACE oraz dziew-
cząt z  zespołu tanecznego 
„Fart”. Widowiskowy pokaz 
zaprezentowali zawodnicy 
Fighter Klub Kaczmarek Gro-
dowski sekcji Fighter Klub Ja-
worzyna Śląska.

Na przybyłych czekały 
różne atrakcje, m.in. strefa 
zabaw dla dzieci z  urządze-
niami rozrywkowymi. Można 
było wykonać sobie brokato-
wy tatuaż, zrobić niepowta-
rzalne zdjęcie w  fotobudce, 
spróbować swoich sił w  mi-
nigolfie, obejrzeć filmy VR, 
spróbować sił w  rowerowej 
zabawie z  przedstawicielami 
sekcji kolarskiej GLKS w  Ja-
worzynie Śląskiej. Podczas 
imprezy obecni byli także 
druhowie z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Jaworzynie 
Śląskiej i młodzież z Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej 
w Jaworzynie Śląskiej.

W  trakcie całej imprezy 
licytowano fanty wystawione 
przez darczyńców. W  efekcie 
w całej gminie zebrano 27 tys. 
558,56 zł. W  Bolesławicach 
zebrano 5 tys. 162,33 zł, w  Pa-
stuchowie – 6 tys. 600,17 zł. 

- Przygotowania zaczęliśmy 
pod koniec października, a  do 
dnia finału liczba osób, firm 
i  organizacji zaangażowanych 
w  akcję przekroczyła 200. Dzię-
kujemy wszystkim darczyńcom, 
którzy przekazali fanty na or-
kiestrową licytację. Dziękujemy 
wszystkim wolontariuszom, 
osobom zaangażowanym w  or-
ganizację finału oraz każdemu, 
który 29 stycznia 2023 r. dorzucił 
swoją cegiełkę na rzecz tegorocz-
nej zbiórki. Nie sposób wymienić 
wszystkich, którzy pomogli nam 
w  tym roku. Mamy nadzieję, że 
będziecie z  nami także w  kolej-
nych latach. Bo przecież Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy 
gra do końca świata i  o  jeden 
dzień dłużej! Dziękujemy! – 
podsumowują członkowie 
sztabu w Jaworzynie Śląskiej.

Rekordowy finał WOŚP! 
Prawie 30 tys. zł uzbierane w naszej gminie

Kiermasze ciast, kwesty, pokazy artystyczne, licytacje – to tylko część atrakcji 
przygotowanych przez sztab w Jaworzynie Śląskiej na 31. finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Dzięki pracy wielu wolontariuszy i ogromnemu wsparciu 
mieszkańców gminy udało się zebrać rekordową kwotę 27 tysięcy 558,56 zł. 

W dniu finału od rana na ulicach Jaworzyny Śląskiej można było spotkać kwe-
stujących wolontariuszy.

Jak co roku w organizację finału WOŚP włączyło się sołectwo Pastuchów. Kiermasz ciast, ognisko, pokazy broni – to tylko 
część atrakcji przygotowanych przez mieszkańców.

Na hali edukacyjno-sportowej można było podziwiać występy artystyczne, m.in. 
grupy tanecznej z YOUR SPACE.
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Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „INVEST-
-PARK” została sponsorem 
strategicznym sekcji kolar-
skiej Gminnego Ludowego 
Klubu Sportowego w Jawo-
rzynie Śląskiej. 

W ramach wsparcia sek-
cja otrzymała już m.in.  nowe 
stroje kolarskie, w  których 
zawodnicy będą występować 
w sezonie 2023. 

W  sekcji kolarskiej trenu-
je obecnie 25 zawodników: 

6 dziewcząt i  19 chłopców 
w wieku od 5 do 10 lat. W pro-
cesie szkoleniowym Anto-
niego Szewczyka wspiera 
instruktorka Dorota Szcze-
pańska. W  2022 r. zawod-
nicy uczestniczyli w  42 wy-
ścigach: 4 przełajowych, 18 
szosowych, 20 MTB. Odnieśli 
51 zwycięstw,  a  dobra forma 
przyniosła sukces w  postaci 
czwartego miejsca drużyny 
w  klasyfikacji generalnej Ligi 
MTB XC Aglomeracji Wał-
brzyskiej. 

Trzy medale – srebrny i dwa brą-
zowe zdobyli zawodnicy Miejskie-
go Klubu Sportowego Karolina 
podczas Mistrzostw Dolnego 
Śląska i Pucharu Dolnego Śląska, 
jaki odbył się 28 stycznia w Ła-
giewnikach.

450 zawodników i  zawodniczek 
z 23 klubów z całego Dolnego Śląska, 
startujących w  różnych kategoriach 
wiekowych i  wagowych, walczyło 

o  medale podczas Mistrzostw Dol-
nego Śląska w  sobotę, 28 stycznia. 
Najlepiej z  zawodników MKS Ka-
rolina zaprezentowała się Aniela 
Stolarz, która wywalczyła srebrny 
medal i zdobyła tytuł wicemistrzyni 
Dolnego Śląska. Tuż za nią, na naj-
niższym stopniu podium zawody 
ukończyli Beniamin Pindel i  Mi-
chał Polus, zdobywając brązowe 
medale. - Hania Polus, Kornel Kociń-
ski i  Alex Budzioch po wspaniałych 

walkach nieznacznie znaleźli się tuż 
za podium, lecz im również należą 
się wielkie brawa za postawę na ma-
cie. Podsumowując, były to bardzo 
udane zawody dla naszych młodych 
zawodników. Życzymy im dalszych 
sukcesów sportowych. Gratulacje 
dla trenera, zawodników i rodziców, 
na których doping zawsze można li-
czyć – relacjonują przedstawiciele 
MKS Karolina. 

Konkursy, animacje, zajęcia 
sportowe i mnóstwo dobrej 
zabawy. W weekend od 11 do 
12 lutego na Polanie Jakuszyc-
kiej trwał Projekt Zima TVN 
2023. Podczas wydarzenia 
promowana była także gmina 
Jaworzyna Śląska.

Gmina Jaworzyna Śląska 
prezentowała atrakcje i obiek-
ty naszej gminy podczas re-
alizowanego przez telewizję 
TVN Projektu Zima. Wszyst-
ko w  ramach promocji woje-
wództwa dolnośląskiego, za 

którą odpowiadał Urząd Mar-
szałkowski.

Atrakcje przygotowane przez 
gminę i  naszych partnerów 
cieszyły się bardzo dużym za-
interesowaniem. Turyści chęt-
nie układali  puzzle z  grafikami 
charakterystycznymi dla naszej 
gminy i fotografowali się w spe-
cjalnej pamiątkowej ramce. 

Gadżety do wykorzystania 
w  ramach projektu przekazali 
m.in. Zakłady Porcelany Stoło-
wej „Karolina” i  Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna „Księstwo 
Świdnicko-Jaworskie”. 

Sekcja kolarska GLKS 
z nowym sponsorem

Za pozyskane środki zamówiono m.in. nowe stroje kolarskie.

Młodzi judocy z medalami na 
mistrzostwach Dolnego Śląska

Aniela Stolarz zajęła drugie miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej i wagowej.

Promowali gminę 
w Jakuszycach

Turyści chętnie 
brali udział 
w przygotowanych 
konkursach 
i fotografowali się 
w specjalnej ramce 
gminy.
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