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Uczniowie SP
w Jaworzynie Śląskiej proszą:
sprzątajcie po swoich psach

Mają 10-11 lat i mnóstwo pomysłów na to, by mieszkańcom gminy Jaworzyna Śląska żyło się lepiej. Na początek namalowali plakaty, kupili papierowe torebki, zrobili ulotki i ruszyli w teren, by przekonywać właścicieli psów do sprzątania
po swoich pupilach. – Pies to obowiązek. Chcemy, by nasze miasto było czyste – mówią uczniowie klasy 4c Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej.
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Ponad 1,5 miliona złotych na inwestycje
ze środków województwa dolnośląskiego
Budowa drogi dojazdowej
w obrębie Piotrowic Świdnickich, przebudowa chodników
na ul. Towarowej, budowa
siłowni zewnętrznej w Nowicach, konserwacja rowów
melioracyjnych – na realizację tych inwestycji gmina
Jaworzyna Śląska pozyskała
dofinansowanie w wysokości
1 miliona 550 tys. zł z budżetu
województwa dolnośląskiego.
W czwartek 12 maja odbyła
się sesja Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, podczas której
radni przyjęli szereg programów wsparcia dla gmin, szczególnie tych z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej. – Jedną z gmin,
które, dzięki wsparciu samorządu
województwa, zrealizują ważne
społecznie inwestycje, jest gmina Jaworzyna Śląska. Cieszę się i
dziękuję za dotychczasową współpracę władzom samorządowym
na czele z burmistrzem GrzegoWykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy
Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa,
działając na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10
lutego 2017 rojku o Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz. U. z 2020 roku poz. 481 ze zm.),
ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz. U. z 2017 roku poz. 624), ustawy
z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.
U. z 2022 roku, poz. 514), ustawy z dnia 11 kwietnia
2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst
jednolity – Dz. U. z 2022 roku, poz. 461), podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza
przetarg ograniczony ofert pisemnych
na dzierżawę
dla rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli
mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której
położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.
Wykaz obejmuje nieruchomości pochodzące
z „Gospodarstwa Stary Jaworów” w: Witkowie,
Starym Jaworowie, Tomkowej, Milikowicach, Nowym Jaworowie, Nowicach, Bolesławicach.
Szczegółowe
informacje na
temat nieruchomości dostępne
na stronie:
https://www.jaworzyna.net/ogloszenia/2022/
przetarg-ograniczony-ofert-pisemnych-na-dzierzawe-18-05-2022
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Z pozyskanych środków
zostanie zbudowana
droga od ulicy Spółdzielczej do drogi powiatowej
Piotrowice Świdnickie –
Jaworzyna Śląska.

rzem Grzegorzewiczem – mówi
wicemarszałek Grzegorz Macko.
Pozyskane środki zostaną
przeznaczone na:
- budowę drogi gminnej
(od ulicy Spółdzielczej przez
„Koreę” do drogi powiatowej
Piotrowice Świdnickie - Jaworzyna Śląska) w ramach inwestycji scaleniowych gruntów
- 1,395 mln zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Zakłada ona wykonanie korytowania, stabilizacji gruntu,

ułożenie podbudowy z mieszanki kamiennej granitowej
oraz ułożenie warstwy z mieszanki asfaltobetonowej.
Etap II – odcinek od „Korei”
do Pastuchowa, wzdłuż bocznicy kolejowej, zaplanowano na
2023 r.,
- przebudowę chodników
przy ul. Towarowej (jeden odcinek w stronę Muzeum Kolejnictwa, drugi w stronę żwirowni) oraz budowę przejścia dla
pieszych - 90 tys. zł z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022,

- budowę siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych
we wsi Nowice - 39 tys. zł z „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”
W ramach inwestycji zaplanowano montaż urządzeń
do ćwiczeń oraz wykonanie
nowych nasadzeń drzew i krzewów, ustawienie ławek,
- konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy
Jaworzyna Śląska - 25 tys. zł.
Dzięki dofinansowaniu konserwacji zostanie poddanych ponad 1,3 kilometra rowów w gminie.
- To ważne dla mieszkańców
inwestycje. Wszystkie zostaną zrealizowane jeszcze w 2022 r. Dziękuję marszałkowi Grzegorzowi
Macko oraz radnej Ewelinie Szydłowskiej-Kędziera za okazywane
naszej gminie wsparcie i bardzo
dobrą współpracę – mówi burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.

Dyrektor KOWR
spotkał się z rolnikami
Rozdysponowanie gruntów
po Majątku Ziemskim Stary
Jaworów będących w zasobie Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa było
tematem spotkania z rolnikami, jakie odbyło się
w piątek, 6 maja.
Z rolnikami z terenu naszej gminy spotkali się dyrektor KOWR – Tomasz Krzeszowiec i jego zastępca – Piotr
Regiec. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiej Izby
Rolniczej – Andrzej Samek
i Paweł Mazur, burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz oraz
zastępca burmistrza Justyna
Chrebela. Tematem głównym
spotkania było wyjaśnienie
kwestii związanych z rozdysponowaniem gruntów przejętych przez KOWR od Majątku
Ziemskiego Stary Jaworów.
Obecni na spotkaniu mieli

możliwość zadawania pytań
i pozyskania odpowiedzi. –
Bardzo się cieszę, że dzięki działaniom KOWR we Wrocławiu
udało się odzyskać grunty rolne
po Majątku Ziemskim w Starym
Jaworowie. Ważne jest to dlatego, że stwarza możliwość pozyskania dodatkowych działek
rolnych przez rolników z gminy
Jaworzyna Śląska, co przyczyni
się do rozwoju gospodarstw rolnych. Pozytywne rozstrzygnięcia

to zasługa zarówno działań dyrektora KOWR Tomasza Krzeszowca, jego zastępcy Piotra
Regieca, ale także zaangażowania naszych rolników na czele
z przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Rolniczej Andrzejem Samkiem oraz Romanem
Pająkiem – mówi burmistrz
Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz.
W spotkaniu udział wzięło
ponad 40 rolników.

W spotkaniu z dyrektorem KOWR wzięło udział ponad 40 rolników.
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„Twój pies, Twój obowiązek”.

Uczniowie SP w Jaworzynie Śląskiej
proszą: sprzątajcie po swoich psach
Mają 10-11 lat i mnóstwo pomysłów na to, by mieszkańcom gminy Jaworzyna
Śląska żyło się lepiej. Na początek namalowali plakaty, kupili papierowe torebki,
zrobili ulotki i ruszyli w teren, by przekonywać właścicieli psów do sprzątania po
swoich pupilach. – Pies to obowiązek. Chcemy, by nasze miasto było czyste – mówią
uczniowie klasy 4c Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej.

Przygotowali plakaty, ulotki i wyszli na ulice, by przekonywać mieszkańców do
sprzątania po swoich pupilach.

Na ulicach naszej gminy, dzięki wsparciu Urzędu
Miejskiego, można zobaczyć
kolorowe plakaty, wykonane przez uczniów klasy 4c
ze Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej: Aleksandra
Araszczuka, Łukasza Charytanowicza,
Sebastiana
Dobrowolskiego, Sławomira Dudzica, Bartosza Grzyba, Julię Kanarską, Marię
Kapuścińską, Nikolę Kunysz, Kamila Lubczyńskiego, Nadię Miklaszewską,
Marlenę Olszewską, Karola Pasikowskiego, Hannę
Polus, Stanisława Rybkę,
Antoninę Sułek, Kacpra
Wardziaka. Plakaty to jeden
z elementów akcji „Twój pies,
Twój obowiązek”, jaką w marcu uczniowie zainaugurowali
wspólnie z wychowawczynią
Kamilą Gracą. – Rozmawialiśmy kiedyś na lekcji i stwierdziliśmy, że na chodnikach
i trawnikach w naszym mieście
jest bardzo dużo psich kup i że

trzeba coś z tym zrobić – opowiada Łukasz Charytanowicz. – Nie chcemy, żeby tak
było, dlatego wymyśliliśmy tę
akcję – dopowiada Aleksander Araszczuk. – Wystarczy
czyszczenia butów – dodaje
Sławomir Dudzic.
Uczniowie stworzyli także
specjalne ulotki, a ze składek
klasowych zakupili papierowe
torebki. – Wszystko przygotowywaliśmy razem na lekcji. Podzieliliśmy się na grupy. Niektórzy
robili plakaty, inni ulotki. Na
torebkach napisaliśmy hasła
zachęcające do sprzątania po
pieskach – mówi Hania Polus.

Z przygotowanymi materiałami wyruszyli na ulice Jaworzyny Śląskiej, by
namawiać
mieszkańców
do sprzątania po swoich
psach i dbania tym samym
o czystość miasta. – Pytaliśmy napotkane osoby, czy
mają psa. Jeśli ktoś odpowiedział twierdząco, dawaliśmy
ulotkę i torebkę. Osoby, które
nie mają piesków, mówiły, że
gdyby jednak miały, na pewno
sprzątałyby po nich – tłumaczy Bartosz Grzyb. – Wiele
osób mówiło, że ta akcja to bardzo dobry pomysł. Idąc, głośno
wypowiadaliśmy też przygotowane przez nas hasła: „Twój
pies, Twoja kupa”, „Chcemy
czystego miasta”. Udało nam
się zwrócić uwagę na problem
– relacjonuje Sebastian Dobrowolski. – To też był trochę
taki nasz bunt. Chcieliśmy
pokazać, że nie zgadzamy się
z niesprzątaniem i chcemy
zmiany. Niektórzy chyba się
trochę wstydzili, gdy zwracaliśmy im uwagę, ale pies
to obowiązek i trzeba po nim
sprzątać – wyjaśnia Łukasz
Charytanowicz. Uczniowie
przyznają, że na akcji się
nie skończyło. Zdarza im się
zwracać uwagę znajomym,
a nawet przypadkowo spo-

Społeczny obowiązek sprzątania po własnym czworonogu został uregulowany prawnie już 25 lat temu. Zgodnie z art. 4 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, każdy właściciel wyprowadzający swoje zwierzę na
spacer jest zobowiązany do ochrony przed zanieczyszczeniami
terenów przeznaczonych do użytku wspólnego. Za nieprzestrzeganie przepisu grozi mandat w wysokości do 500 zł. Z obowiązku tego zwolnieni są opiekunowie psów będących w służbie policji oraz osoby z niepełnosprawnościami.
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tkanym osobom. Deklarują
też, że ponownie wyjdą na
ulice, by ze swoim przekazem dotrzeć do kolejnych
mieszkańców. – Nie warto
się wstydzić, jeśli sprawa jest
ważna. Walczymy o czyste
miasto. Niech się wstydzą Ci,
którzy nie sprzątają – mówią
zgodnie.
Przypomnijmy, że na terenie gminy ustawione są specjalne dystrybutory woreczków na psie odchody - 10 na
terenie miasta i jeden w Tomkowej. Wszystkie są na bieżąco uzupełniane.
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Antoni Szewczyk:

kolarstwo uczy dyscypliny
Z rowerem związany jest
od zawsze. Z sukcesami
występował na zawodach, zdobywając kolejne
medale. Od 35 lat swoją
pasją zaraża najmłodszych
mieszkańców gminy i podtrzymuje tradycje kolarskie. Niezwykle skromny
i lubiany. Antoni Szewczyk
z kolarstwem w Jaworzynie
Śląskiej związany jest od
1983 r. Wieloletni trener
kadry młodzików Dolnego
Śląska. Od 2020 r. z sukcesami trenuje zawodników
sekcji kolarskiej Gminnego
Ludowego Klubu Sportowego i daje z siebie 100 %,
by poprowadzić ich do
sukcesu.
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Czy pamięta Pan początki
przygody z kolarstwem?
Jak to się stało, że zaczął
Pan trenować tę dyscyplinę
sportu?
- To były lata 70. Czasy
Wyścigu Pokoju i sukcesów
naszych kolarzy – Stanisława Szozdy z Dobromierza
i Tadeusza Mytnika z Nowic.
Mieszkałem na Podlasiu,
w białostockim, w miejscu,
w którym się wychowałem.
Mój brat trenował w Ludowych
Zespołach Sportowych. Ponadto
przyjeżdżali do nas kuzyni ze
Świdnicy ze swoimi kolarzówkami. To było dla mnie mobilizacją do rozpoczęcia treningów.
W tamtym czasie przynależność
do klubu równała się z przekazaniem zawodnikowi roweru –
nie byle jakiego, ale wyścigowej
kolarzówki „Złotego Jaguara”.
Mając rower, byłem niezależny.
Mogłem podróżować, szczególnie na łono natury, do czego
zachęca malowniczy krajobraz
Podlasia. W 1976 r. wstąpiłem
więc do WLKS „Narew Łomża”.
Moimi pierwszymi trenerami
byli kuzyni Andrzej i Paweł
Orłowscy, którzy bardzo mocno
angażowali się w pracę z młodzieżą. Potem były jeszcze klu-

Trenował Pan w dobie
sukcesów Tadeusza
Mytnika. Czuć było taką
inspirację talentem
mistrza z Nowic? Był, jeśli
można tak to określić,
„dobrym duchem” kolarzy
w Jaworzynie Śląskiej?
- Kiedy rozpocząłem treningi w Jaworzynie Śląskiej, Tadeusz jeszcze się ścigał. Trener
Czesław Kaczmarek był jego
klubowym kolegą. Niewątpliwie, Tadeusz Mytnik był i jest
żywą legendą jaworzyńskiego
kolarstwa. Zawsze w wyścigach
pozdrawiał rodzinne strony,
Nowice i gminę. Dodawał otuchy zawodnikom, podpowiadał,
jak się ustawić, co robić, żeby
odnieść sukces. A nie było to
wtedy łatwe. Konkurencja była
bardzo duża.

Antoni Szewczyk z jaworzyńskim kolarstwem związany jest od 1983 r. W tym
czasie zapisał wiele cennych kart w historii gminy. Przede wszystkim zaś z sukcesami zaraża kolejne pokolenia swoją wielką pasją i miłością do kolarstwa.

by „Orzeł Kolno” i „PRIM Ełk”.
W 1983 r. trafiłem na Dolny
Śląsk, do Jaworzyny Śląskiej.
Rozpocząłem pracę w Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina” i treningi w KS „Karolina”
w drużynie seniorów pod okiem
trenera Czesława Kaczmarczyka. Był to bardzo silny zespół,
znajdujący się w polskiej czołówce w kolarstwie przełajowym.
Zawodnikiem KS Karolina
był Pan do 1987 r. To był
trudny czas dla Polski.
Zastanawiam się, jak
wyglądały wówczas
treningi? Czy panowała

dobra atmosfera do
trenowania.
- Tak, to był trudny czas dla
Polski, czas przemian ustrojowych. Część klubów, które wówczas
w dużej mierze były finansowane
przez zakłady pracy, rozwiązano.
Mieliśmy sprzęt, może nie najwyższych lotów, ale można się było
na nim ścigać. Dobrą atmosferę
tworzył nasz sponsor – ZPS „Karolina”. Mogliśmy wyjść wcześniej
z pracy, żeby zdążyć na trening,
czy odpocząć po wymagających
zawodach w weekend. Niestety,
ograniczone środki finansowe
sprawiły, że w 1987 r. drużynę seniorów rozwiązano. Skupiono się
na szkoleniu młodzieży.

Bardzo szybko przeszedł
Pan do trenowania.
Czy w tamtych
czasach młodzież
chętnie uczestniczyła
w treningach?
- Działała duża grupa zawodników, zarówno z naszej
gminy, jak i Świdnicy. Był czas,
gdy liczyła ona 50 osób. Odnosili sukcesy na arenie krajowej.
Mieliśmy też okres przejściowy, kiedy brakowało środków
finansowych. To był czas przemian, powstawały nowe zakłady, samorządy dopiero się
kształtowały. Mieliśmy jednak
szczęście, że w pomoc klubowi
zaangażowała się firma „Haas”
ze Świdnicy. Udostępniła samochody, kupowała stroje, finansowała wyścigi – MTB i kolarstwa górskiego. Odnosiliśmy
sukcesy. W 2004 r. Marta Sułek
zdobyła mistrzostwo Polski.
Trenerem w MKS „Karolina” byłem do 2020 r.
Jednocześnie dalej
startował Pan w zawodach,
zdobywając znaczące
tytuły, m.in. trzykrotnie
mistrza Polski, wicemistrza
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Od 2020 r. z sukcesami
prowadzi Pan sekcję
kolarską w Gminnym
Ludowym Klubie
Sportowym w Jaworzynie
Śląskiej. Dostrzega Pan
wyjątkowe talenty wśród
młodzieży?
- W drużynie trenuje 22 zawodników – 7 dziewczynek i 15
chłopców w wieku od 5 do 16 lat.
Oprócz mnie treningi prowadzi także Dorota Szczepańska
– moja wychowanka. Dorota

Foto: użyczone

w MTB. Jak Pan godził pracę
zawodową, pracę trenera,
karierę i życie prywatne?
- Brałem udział w zawodach do 2004 r. w kategoriach
cyklosport i kolarstwo górskie
masters. Nie było łatwo. To był
czas, kiedy wiele wyjazdów
odbywało się kosztem mojej
rodziny. Trójka moich dzieci –
Łukasz, Szymon i Kamila także
trenowała kolarstwo. Po zdanej
maturze wybrali jednak studia
i naukę. Dzisiaj mają wykształcenie, własne firmy i dobrze sobie radzą. Kolarstwo nauczyło
ich, że na wszystko trzeba zapracować. Wielkim wsparciem
była dla mnie żona Lilianna,
jej wyrozumiałość nie miała
granic. Ciągle nas nie było, musiała dawać sobie radę sama
z domem i wieloma innymi rzeczami. Obecnie dalej pomaga
w działalności sekcji, a zawodników pieszczotliwie nazywa
„naszymi dziećmi”.

W sekcji kolarskiej GLKS Jaworzyna Śląska trenuje 22 zawodników – 7 dziewczynek i 15 chłopców w wieku od 5 do 16 lat.
Drugim trenerem jest Dorota Szczepańska – wychowanka Antoniego Szewczyka. Trenuje ona dzieci poniżej 10. roku życia.

trenuje dzieci poniżej 10. roku
życia. W sekcji jest grupa utalentowanych młodzików. Piotr
Tomczak, Oliwier Okarmus,
Marcin Romaniecki, Adrian
Miklaszewski, Emilia Poroś są
członkami kadry wojewódzkiej
młodzików Dolnego Śląska.
Odnoszą sukcesy, w lidze MTB
jesteśmy na trzecim miejscu.
Natomiast w młodszej grupie
są bardzo zdolne dziewczęta.
Nauka jest dla zawodników
priorytetem i jest to zrozumiałe,
muszą zdobyć wykształcenie,
ale jeśli chcą dążyć równolegle do osiągnięcia sportowego
sukcesu, to musi do tego dojść
zaangażowanie w treningach,
systematyczność, wykonywanie
poleceń i założeń treningowych.
Wszystko można pogodzić, wystarczy dobrze zorganizować
czas.

Ma Pan wielkie poparcie
zawodników, rodziców.
W kwietniu został
Pan trenerem roku
w plebiscycie „Gazety
Wrocławskiej”. To
świadczy o tym, że nie
tylko jest Pan wielkim
pasjonatem kolarstwa,
ale przede wszystkim, że
potrafi Pan zaszczepić
miłość do tej dyscypliny
sportowej wśród dzieci
i młodzieży, że w pewien
sposób zaraża Pan
najmłodszych swoją pasją.
Czuje się Pan spełniony
zawodowo?
- Jeśli mówimy o spełnieniu w kategoriach przekazania
komuś wiedzy, zaszczepienia
pasji, wypromowania z małej
miejscowości, to tak.

Jakie macie plany jako
drużyna na najbliższe
miesiące?
- Trójka zawodników bierze
udział w eliminacjach olimpiady młodzieży i naszym celem
jest finał, który odbędzie się
w województwie małopolskim.
Poza tym będziemy się starać
utrzymać miejsce na podium
w challenge Dolnośląskiego
Związku Kolarskiego w kolarstwie górskim. Mamy zaplanowany udział w minimum 35
wyścigach jeszcze w tym roku
i postaramy się jak najlepiej
zaprezentować. To są takie nasze priorytety. Chcielibyśmy
także na jesieni zorganizować
ogólnopolski wyścig przełajowy, żeby podtrzymać tradycję
kolarstwa terenowego w Jaworzynie Śląskiej. Czas pokaże, czy
będzie to możliwe.

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków
Wszyscy właściciele domów
i mieszkań muszą złożyć deklarację o sposobie ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody. Mają na to czas
do końca czerwca 2022 r.
Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (zwaną CEEB)
i nałożono nowe obowiązki

na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami.
Zgodnie z ustawą muszą oni
złożyć deklarację o sposobie
ogrzewania
pomieszczeń
i podgrzewania wody.
Informację o używanych
i posiadanych urządzeniach
grzewczych powinien przekazać każdy właściciel budynku
mieszkalnego lub niemieszkalnego. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek ten powinien wypełnić
zarządca zbiorczo dla części
lub całego budynku.
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Można ją złożyć elektronicznie na stronie www.zone.gunb.
gov.pl lub w wersji papierowej
w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego w Jaworzynie
Śląskiej.
Czas na złożenie deklaracji
wynosi 12 miesięcy (licząc od
1 lipca 2021 r.) w przypadku
budynków już istniejących
oraz 14 dni w przypadku budynków, w których źródło
ciepła/ spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca
2021 r.
Celem powstania bazy

CEEB jest zebranie informacji, które pozwolą na podjęcie
skutecznych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.
Za niezłożenie deklaracji
wójt/burmistrz/prezydent
miasta będzie mógł nałożyć
grzywnę w drodze mandatu
karnego, który będzie stanowić dochód własny gminy.
Deklaracja oraz
szczegółowe informacje
dostępne są na stronie:
https://zone.gunb.gov.pl/
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Tworzą Izbę Historyczną
i zapraszają w podróż
do przeszłości
Kroniki, zabytkowe przedmioty, archiwalne dokumenty – wszystko po to,
by stworzyć miejsce, gdzie będzie można przenieść się w czasie i lepiej poznać
historię naszej gminy, poczuć ducha dawnych lat. W Jaworzynie Śląskiej
powstaje Izba Historyczna.

W budynku przy ul. Wolności 23b zostaną wyeksponowane stare dokumenty, fotografie, mapy związane z historią gminy.

Zaczęło się od pasji do historii i pomysłu, by utworzyć
miejsce, gdzie będzie można
naocznie przekonać się, jak
żyli dawni mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska, poznać
ich zwyczaje, przyjrzeć się
przedmiotom codziennego
użytku. Dzięki determinacji
i konsekwentnemu wieloletniemu działaniu inicjatorów
– dyrektora Samorządowego
Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej Sylwestra Bartczaka oraz dyrektora Szkoły
Podstawowej w Jaworzynie
Śląskiej Krzysztofa Sołtysa
na początku czerwca w Jaworzynie Śląskiej powstanie Izba Historyczna. Będzie
ona zlokalizowana w dwóch
obiektach - w budynku Centrum Aktywności Społeczno-
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-Kulturalnej przy ul. Wolności 23b i w zrewitalizowanych
piwnicach Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej przy
ul. Mickiewicza 9.
- Każda gmina czy miasto
powinna dbać o swoją historię i mieć swoje miejsce, gdzie
zbierane i zachowywane będą
najcenniejsze przedmioty czy
informacje z danego regionu.
Takimi miejscami są wszelkiego rodzaju izby pamięci
poświęcone wybitnym osobom,
ważnym wydarzeniom, ale
przede wszystkim dokumentujące historię małych ojczyzn.
Dzięki dotychczasowemu dorobkowi projektu „Dawno temu
w Jaworzynie” prowadzonego
przez Samorządowy Ośrodek
Kultury i Bibliotekę Publiczną
w Jaworzynie Śląskiej, pomo-

cy mieszkańców, jednostek
samorządowych i lokalnych
instytucji, także w Jaworzynie
Śląskiej powstanie Izba Historyczna – mówi Sylwester
Bartczak.

Wiele miesięcy
przygotowań
Prace nad przygotowaniem pomieszczeń i wyposażenia obiektów trwały od
wielu miesięcy. Najwięcej
pracy wymagał remont piwnic w budynku szkoły przy
ul. Mickiewicza. Co ciekawe, zabudowania te należą
do jednych z najstarszych
w mieście. Budynek przy
ul. Mickiewicza 10 prawdopodobnie został oddany do
użytku w 1882 roku. Duży budynek szkolny wybudowano
natomiast w 1892 roku. - We
wrześniu 2017 rozpoczęliśmy
kapitalny remont piwnic. Po
zbiciu tynków okazało się, że
kamienne ściany fundamentowe i stare cegły stanowią
idealną scenerię do podróży
w świat historii. Wówczas zrodził się pomysł stworzenia izby
historii szkoły. Stan piwnic
i postępujący proces zawilgocenia i zagrzybienia wymagał
natychmiastowych działań.
Osuszono fundamenty, wykonano nową izolację pionową.
Cegły i granitowe fundamenty
zostały wyczyszczone. Wymieniono okna, parapety, drzwi.
Większość prac prowadzili-

W piwnicy Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza powstaje izba pamięci,
w której będzie można podziwiać dawne szkolne pamiątki, m.in. kroniki szkolne.
Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 5 (88) | 2022 r.

Remont piwnic w obiekcie szkoły rozpoczął się w 2017 roku. Dziś pomieszczenia
są nie do poznania.

śmy systemem gospodarczym
– opowiada dyrektor szkoły
Krzysztof Sołtys. Konserwatorzy Jan Czoch i Ireneusz
Falender prowadzili prace
renowatorskie pod czujnym
okiem dyrekcji - dyrektora
Krzysztofa Sołtysa i wicedyrektora Marcina Kruka.
Jeszcze w czasie remontu zaczęto gromadzić przedmioty, które w przyszłości
miałyby stanowić ekspozycję zabytkowej sali. W archiwum szkoły przechowywane
są protokoły rad pedagogicznych, kroniki, fotografie, stare plany nauczania sięgające
początków polskiej oświaty
w Jaworzynie Śląskiej. Dokumenty te z całą pewnością
znajdą się w Izbie Pamięci,
jednak to nie jedyne wyposażenie. - Dzięki współpracy
z PSZOK w Jaworzynie Śląskiej
pozyskano meble, które zakończyłyby swój żywot na śmietniku. Arkadiusz Szczawiński
podarował nam szafę wyprodukowaną przez zakład stolarski Gustav Wende Konigszelt,
prezes „Zebry” Paweł Parskiewicz przekazał stół konferen-

cyjny – wymienia Krzysztof
Sołtys.
Masz pamiątki?
Zgłoś się do organizatorów
Otwarcie obu obiektów
zaplanowano na początek

czerwca. Aktualnie w dalszym ciągu gromadzone są
pamiątki i eksponaty. Inicjatorzy utworzenia izby
zwracają się z prośbą o przekazywanie
archiwalnych
dokumentów, przedmiotów.
– Prosimy o dostarczanie pamiątek, starych zdjęć i świadectw, które zostaną przez
nas zeskanowane, a oryginały
zwrócimy właścicielom. Wierzymy, że powstanie sali będzie
wspaniałą okazją do uczczenia 140. i 130. rocznicy oddania budynków szkolnych przy
ulicy Mickiewicza (dawniej
Schulstrasse), że uda nam się
stworzyć miejsce, gdzie będzie
można porozmawiać o historii naszej „małej ojczyzny”
– mówi Krzysztof Sołtys.
– Na początek prezentowane
będą głównie stare dokumenty, mapy, fotografie zebrane
podczas tworzenia Cyfrowego
Archiwum Historii Gminy Jaworzyna Śląska (www.historia.
sokibp.pl). Chcielibyśmy jednak zgromadzić jak najwięcej
eksponatów związanych z historią naszej gminy. Dlatego
zwracamy się do mieszkańców
z prośbą o pomoc w tworzeniu tych wyjątkowych miejsc.
Jeżeli posiadacie państwo
w swoich domach przedmioty związane z historią gminy,

gospodarstw rolnych, funkcjonowaniem przedsiębiorstw
i przemysłu (fabryka porcelany, gorzelnia, cukrownia itd.),
działalnością węzła kolejowego, dotyczące lokalnych wydarzeń lub znanych i wybitnych obywateli naszej gminy
i chcielibyście przekazać je
jako eksponat do izby, prosimy
o kontakt pod numerem telefonu 513 186 132 lub poprzez adres e-mail: kontakt@sokibp.pl.
Każda z osób, która zdecyduje
się przekazać obiekt na rzecz
Izby Historycznej gminy Jaworzyna Śląska, otrzyma od nas
specjalny certyfikat, będący
jednocześnie podziękowaniem
za wsparcie naszej inicjatywy.
Dodatkowo dane darczyńcy
lub przekazującego depozyt
zostaną umieszczone na liście
wspierających
działalność
izby. Na życzenie gwarantujemy anonimowość. Chcemy, aby
jaworzyńska Izba Historyczna
stała się stałym elementem
naszego materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego, zawierającego świadectwa
przeszłości Jaworzyny Śląskiej
i okolicznych wsi. Chcemy, aby
budziła poczucie dumy z dokonań naszych przodków i osiągnięć lokalnej społeczności –
dodaje Sylwester Bartczak.

Nad tworzeniem izby w szkole od samego początku czuwali dyrektor Krzysztof Sołtys i wicedyrektor Marcin Kruk (na zdj.
od prawej). Nie tylko wykonali wiele prac, ale też od początku wyszukiwali cenne, pasujące przedmioty.
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Oddaj odpady do GPSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych to
miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy
oddawać mogą odpady
komunalne wytworzone
w gospodarstwach domowych, zebrane w sposób
selektywny.
PSZOK znajduje się przy
ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej na terenie Zakładu Usług Komunalnych. Do
PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady wytworzone w gospodarstwach domowych przez mieszkańców
nieruchomości położonych na
terenie gminy Jaworzyna Śląska, którzy nie posiadają zaległości w uiszczaniu opłaty za
gospodarowanie odpadami.
Na PSZOK przyjmowane są
następujące odpady:
► zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny – w każdej
ilości,
► zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
► odpady budowlane
i rozbiórkowe – jednorazowo
w ilości do 350 kg miesięcznie,
► meble i inne odpady wielkogabarytowe – jednorazowo
w ilości do 350 kg miesięcznie,

► zużyte opony – jednorazowo w ilości 10 szt.,
► chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach
- w każdej ilości,
► odpady zielone – w ilości
do 200 kg miesięcznie,
► odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone –
w każdej ilości,
► inne opady niebezpieczne
powstające w gospodarstwach domowych - w każdej
ilości,
► papier i tektura - w każdej
ilości,
► metal - w każdej ilości,
► tworzywa sztuczne w każdej ilości,
► szkło i opakowania ze
szkła – w każdej ilości,
► opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
► opakowania ulegające biodegradacji – w każdej ilości.
Przyjęcia odpadów odbywają się: w środy w godzinach 12:00 - 17:00 i w soboty
w godzinach 9:00 - 14:00
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu pod numerami telefonu 74 637 98
37, 669 997 510, 669 997 516
bądź poprzez e-mail: e.sujka@
zukjaworzyna.pl, a.biskupowicz@zukjaworzyna.pl

Odpady należy dostarczyć do punktu we własnym
zakresie. Zostaną one przyjęte tylko po okazaniu dokumentu poświadczającego
dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc/
kwartał. Osoby korzystające
z PSZOK zobowiązane są
bezwzględnie przestrzegać
zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika obsługującego PSZOK.
Do PSZOK nie są
przyjmowane następujące
rodzaje odpadów:
► zmieszane odpady komunalne,
► odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę
oraz wełnę mineralną,
► zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu,
► części samochodowe (np.:
szyby, zderzaki, reflektory,
elementy karoserii, plastiki
samochodowe),
► opony z pojazdów ciężarowych, ciągników i maszyn
rolniczych,
► odpady nieoznaczone, bez
możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
► odpady w opakowaniach
cieknących,

► odpady poprodukcyjne,
► padłe zwierzęta,
► odpady od osób fizycznych
w ilościach wskazujących na
pochodzenie z innego źródła
niż wytworzone na terenie
nieruchomości zamieszkałej
przez jej mieszkańców,
► odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej, w szczególności odpady budowlane
i rozbiórkowe oraz odpady
zielone,
► odpady pochodzące od
mieszkańców innych gmin.
Pracownik PSZOK odmówi przyjęcia ww. odpadów,
jeśli nie będą one posegregowane, będą zanieczyszczone
innymi odpadami oraz jeśli
zajdą przesłanki wskazujące,
że powstały w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
Ponadto zabrania się wyrzucania i pozostawiania na
terenie gminy Jaworzyna Śląska odpadów nie przyjętych
przez obsługę PSZOK. Wszystkie przypadki porzucenia odpadów w miejsca do tego nie
przeznaczone będą weryfikowane i zgłaszane odpowiednim służbom.

Certyfikaty ważne Biuro Obsługi
Interesanta już działa
bezterminowo
Od 26 kwietnia 2022 r.
Unijne Certyfikaty Covid (UCC) wydane
w Polsce dla osób, które
przyjęły szczepienie
przypominające, nie
tracą ważności po 270
dniach, tylko pozostają
dalej ważne.
Oznacza to, że osoby
pełnoletnie, które mają
za sobą pełne szczepienie przeciwko Covid-19
w cyklu podstawowym
i przyjęły też dawkę przypominającą, mają bezterminowo ważne Unijne
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Certyfikaty Covid. Znajdziesz je na internetowym koncie pacjenta lub
w aplikacji mojeIKP.
Przed każdą podróżą sprawdź obowiązujące regulacje w kraju, do
którego się udajesz, gdyż
ważność UCC poza Polską
może być różna. Niektóre
kraje będą wymagały pełnego zaszczepienia, inne
uznają, że wystarczy podanie pierwszej z dawek
szczepionki dwudawkowej. Aktualne zasady podróżowania znajdziesz na
stronie Re-open EU.

Na parterze Urzędu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej działa
Biuro Obsługi Interesanta,
w którym można składać
korespondencję kierowaną do
urzędu. Zlokalizowane jest naprzeciwko
wejścia głównego do
budynku.
Dotychczas mieszkańcy dostarczali korespondencję do sekretariatu. Utworzenie Biura
Obsługi Interesanta na
parterze, bezpośrednio
przy wejściu do budynku, znacznie ułatwi

składanie pism bez konieczności
wchodzenia na piętro budynku.
Biuro jest czynne w godzinach
pracy urzędu, od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Biuro zlokalizowane jest na wprost wejścia do urzędu.
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Kolejne place zabaw otwarte
Czechy, Piotrowice Świdnickie i Pastuchów przy
Szkole Podstawowej –
w tych miejscowościach
w maju oddano do użytku
mieszkańców nowe place
zabaw. Koszt całkowity
wykonania dotychczasowych stref rekreacji na
terenie gminy przekroczył
3 miliony złotych. Na place
zabaw czekają już tylko
mieszkańcy Bagieńca i Bolesławic.
Koszt wykonania trzech
ostatnich obiektów to kwota
prawie 700 tys. zł.
Przypomnijmy, że do tej
pory wykonano i udostępniono mieszkańcom obiekty
w Czechach, Pastuchowie,
przy Szkole Podstawowej

Plac zabaw w Czechach.

w Pastuchowie, Piotrowicach
Świdnickich, Milikowicach,
Tomkowej, Nowym Jaworowie, Pasiecznej, Starym Jaworowie, Witkowie, Nowicach

Plac zabaw w Pastuchowie.

oraz w Jaworzynie Śląskiej:
przy ul. Jana Pawła II, ul. Westerplatte, przy Przedszkolu Samorządowym „Chatka
Puchatka”. Całkowity koszt

wykonanych prac to ponad
3 miliony złotych.
Na realizację inwestycji
gmina Jaworzyna Śląska pozyskała 3,3 miliona złotych
dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. - Pozyskane środki
to efekt doskonałej współpracy
z przedstawicielami administracji rządowej, parlamentarzystami i samorządowcami
– Michałem Dworczykiem,
Marcinem Gwóździem, Ireneuszem Zyską, Wojciechem
Murdzkiem, Jarosławem Kresą, Grzegorzem Macko oraz
Arturem Fiołkiem. Dziękujemy parlamentarzystom i samorządowcom za wsparcie –
mówi burmistrz Jaworzyny
Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.

Strefa workout w Piotrowicach Świdnickich.

Zmarł Tadeusz Duśko
To wielka strata nie tylko
dla mieszkańców Nowic, ale
całej gminy Jaworzyna Śląska. 7 maja zmarł Tadeusz
Duśko - wieloletni sołtys
Nowic. Odznaczony tytułami „Zasłużony dla Rolnictwa”, „Zasłużony dla Pożarnictwa”, „Zasłużony dla
Gminy Jaworzyna Śląska”,
członek Ochotniczej Straży
Pożarnej, wielki społecznik.
Tadeusz Duśko przez wiele lat, od wczesnej młodości,
wzorowo prowadził gospodarstwo rolne. W 1997 r., po przejściu na emeryturę, przekazał

je synom. Jego pracę i zaangażowanie docenił minister
rolnictwa i rozwoju, który 2
sierpnia 2006 r. przyznał Tadeuszowi Duśce Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Mimo trudnej pracy na roli
Pan Tadeusz zawsze znajdował czas dla innych. Od 1962
do 1998 roku był strażakiem
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowicach. 14 kwietnia
1998 r. otrzymał złoty medal
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
W 2006 roku po raz pierwszy został wybrany na sołtysa.
Od zawsze aktywnie działał
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na rzecz mieszkańców wsi
i parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
w Wierzbnej. Nigdy nie pozostawał obojętny na potrzeby
innych. Reagował na każdy
dostrzeżony czy zgłoszony
przez mieszkańców problem.
W 2014 roku był nominowany
przez wojewodę dolnośląskiego do tytułu sołtys roku 2013
za szczególne zaangażowanie
na rzecz społeczności lokalnej. Aktywnie działał w stowarzyszeniu „Nowice – nasza
wieś”. Dzięki jego inicjatywie
podjęto prace mające na celu
stworzenie miejsca rekreacji

dla mieszkańców w „Koziarni”.
Organizował sprzęt, zachęcał
mieszkańców do pracy społecznej. Integrował mieszkańców, dbał o tradycję i estetykę
wsi.
W 2019 r., decyzją Rady
Miejskiej, został odznaczony tytułem „Zasłużonego dla
Gminy Jaworzyna Śląska”.
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Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawienie imprez, które odbędą się w tym sezonie na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Zastanawiacie
się, jak aktywnie i kreatywnie spędzić swój wolny czas? Proponujemy wyjście z domu i udział w lokalnych imprezach. Wśród wydarzeń, które gmina
Jaworzyna Śląska organizuje lub wspiera, nie zabraknie zawodów sportowych, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych oraz okolicznościowych.
DZIEŃ DZIECKA – 4 czerwca
Jaworzyna Śląska, przy boisku Orlik’2012,
ul. Jana Pawła II
Organizator: SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej
Na uczestników będzie czekać wiele atrakcji, największą
będzie turniej Laser Tag, czyli laserowy paintball. Przygotowane zostaną także zamki dmuchane, gry i zabawy.

GMINNE ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE –
11 czerwca
Nowice, boisko sportowe Venus Nowice
Organizator: Gminny Zarząd OSP, OSP Nowice,
sołectwo Nowice
Widowiskowa rywalizacja przebiegać będzie w różnych kategoriach wiekowych i dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy i ćwiczenia bojowe. Rozpoczęcie zawodów o godzinie
10:00.

W tym roku nie odbędą się typowe Dni Jaworzyny Śląskiej. Zamiast tego
w okresie letnim zorganizowane zostaną plenerowe pikniki i imprezy tematyczne z wieloma atrakcjami. Nie żegnamy się jednak z Dniami Jaworzyny, mówimy „do zobaczenia”. Mamy nadzieję, że w 2023 roku nic nie stanie
na przeszkodzie w organizacji tego największego wydarzenia rozrywkowego gminy Jaworzyna Śląska.

CHARYTATYWNY PIKNIK RODZINNY
JAWORZYŃSKIEJ POZYTYWKI –
25 czerwca
Jaworzyna Śląska, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1
Organizator: Stowarzyszenie Zwykłe „Jaworzyńska
Pozytywka”, SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej
Piknik będzie prawdziwą gratką dla fanów militarystyki,
historii i służb mundurowych. Podczas imprezy będzie
można obejrzeć sprzęt jednostek wojskowych, zapoznać się
z działalnością służb mundurowych i specjalnych, organizacji pomagającym weteranom. Oprócz tego nie zabraknie
atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Całkowity dochód
z imprezy przeznaczony zostanie na działalność charytatywną stowarzyszenia.

Jaworzyna Śląska, hala sportowo-edukacyjna,
ul. Świdnicka 15a
Organizator: Fighter Klub Jaworzyna Śląska, Fighter Klub
Grodkowski, SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej

DOŻYNKI GMINNE – 27 sierpnia
Bolesławice, boisko sportowe Tęcza Bolesławice
Organizator: SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej
Nie zabraknie przepięknych stoisk dożynkowych, bogatych
w wyroby gastronomiczne oraz wyroby rzemiosła ludowego. Podczas imprezy odbędą się koncerty zespołów ludowych i muzyki rozrywkowej.

Nowice, Koziarnia
Organizator: GRH Rota św. Barbary, SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej
Na terenie rekreacyjnym – tzw. „Koziarni” ponownie powstanie średniowieczny obóz, w którym przez dwa dni będą
mieszkali i bawili się członkowie grup rekonstrukcji historycznej zaproszeni przez gospodarzy – Rotę Św. Barbary. Turnieje
bojowe, walki pokazowe, bitwa dla dzieci, turniej łuczniczy to
tylko część atrakcji w programie imprezy.

Nowice (2 lipca), Jaworzyna Śląska (3 lipca)
Organizator: MKS „Karolina”, Stowarzyszenie
„Nowice - nasza wieś”, Gmina Jaworzyna Śląska
Szczegółowy opis wydarzenia na s. 12.

PIKNIK RODZINNY – 9 lipca
Jaworzyna Śląska, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1
Organizator: SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej
Popołudnie wypełnią koncerty wykonawców muzyki disco-polo, a wieczorem rozpocznie się zabawa taneczna, która
potrwa do północy. Dzieci i młodzież będą mogły skorzystać
z urządzeń rozrywkowych, animacji i zabaw plenerowych.

FESTIWAL MŁODYCH ŚWIĘTO KOLORÓW I BANIEK MYDLANYCH
– 30 lipca
Jaworzyna Śląska, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1
Organizator: SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej
To będzie święto radości i młodości. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy przy muzyce lokalnych, młodych
wykonawców, m.in. Arthura Samuela i Mateusza Chochołka. Dodatkowo uczestnicy stworzą wielką chmurę kolorów
z proszku holi i baniek mydlanych. Wieczorem będzie można pobawić się przy muzyce DJ.
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Jaworzyna Śląska, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1
Organizator: SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej
Sobotnie popołudnie wypełni doskonała zabawa. Tory
przeszkód, dmuchane zamki, cymbergaje, trampoliny nie
pozwolą Wam się nudzić. Podczas imprezy odbędzie się
także pokaz-niespodzianka.

OBÓZ ŚREDNIOWIECZNY – 3 września

WYŚCIG KOLARSKI „SZUKAMY
NASTĘPCÓW OLIMPIJCZYKA TADEUSZA
MYTNIKA” – 2-3 lipca

OTWARTE MISTRZOSTWA
DOLNEGO ŚLĄSKA MUAY THAI –
18-19 czerwca

FESTIWAL DMUCHAŃCÓW – 13 sierpnia

BIESIADA FOLKLORYSTYCZNA –
17 września
Jaworzyna Śląska, hala sportowo-edukacyjna,
ul. Świdnicka 15a
Organizator: SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej, Zespół
„Jaworzynianie”
To wyjątkowa propozycja dla wszystkich miłośników muzyki ludowej i dobrej zabawy. Podczas imprezy będzie można
wysłuchać koncertu zespołów ludowych z naszego regionu,
zaproszonych przez zespół „Jaworzynianie”.
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200 zawodników na starcie Grand
Prix MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej
Lokalnymi organizatorami wyścigu byli Samorządowy
Ośrodek Kultury i Biblioteka
Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, Gminny Ludowy Klub
Sportowy w Jaworzynie Śląskiej oraz Komisja Zakładowa

NSZZ „Solidarność” przy ZPS
„Karolina” Sp. z o. o. Organizatorem Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej, składającej się w tym roku z ośmiu
wyścigów, jest LKKS Górnik
Wałbrzych.

Doskonale zaprezentowali się młodzicy z GLKS Jaworzyna Śląska. Najwyższe,
2. miejsce, zajął Piotr Tomczak. Na miejscu 6. uplasował się Adrian Miklaszewski, na 18. Mateusz Mitura.

Doskonała pogoda, malownicze trasy i mnóstwo
dobrej zabawy. Za nami
XVIII Grand Prix MTB Solidarności. Impreza odbyła
się w sobotę, 14 maja w Jaworzynie Śląskiej w ramach
cyklu wyścigów Ligi MTB
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Na starcie stawiło się ponad
200 zawodników.
Wyścig zorganizowano na
terenach jaworzyńskiej żwirowni. Zawodnicy startowali w kategoriach: żak/żakini
(2010-2011 r.), młodzik/młodziczka (2008-2009 r.), junior/
juniorka młodsza (2006-2007 r.)
oraz w kategoriach dla dzieci
młodszych, niewliczanych do

punktacji generalnej ligi: krasnoludki, krasnale, skrzaciątka, skrzaty.

Zawodnicy rywalizowali ze sobą na terenach jaworzyńskiej żwirowni.

Wyniki kolarzy z terenu gminy Jaworzyna Śląska:
Krasnoludki chłopcy (trasa 0,25 km):
6. Jan Tomczak, GLKS Jaworzyna Śląska
14. Wojciech Szczepański, GLKS Jaworzyna Śląska
Krasnoludki dziewczęta (trasa 0,25 km)
1. Hanna Szewczyk, GLKS Jaworzyna Śląska
Krasnale dziewczęta (trasa 0,5 km):
2. Nadia Budny, GLKS Jaworzyna Śląska
Skrzaciątka chłopcy (trasa 1,80 km):
4. Krzysztof Leśniewski, GLKS Jaworzyna Śląska
5. Adam Włodarczyk, MKS Karolina
7. Ignacy Pamuła, GLKS Jaworzyna Śląska
Skrzaciątka dziewczęta (trasa 1,80 km)
1. Anna Szczepańska, GLKS Jaworzyna Śląska
2. Zola Budny, GLKS Jaworzyna Śląska
Skrzaty chłopcy (trasa 5,5 km)
6. Wojciech Pamuła, GLKS Jaworzyna Śląska
13. Szymon Leśniewski, GLKS Jaworzyna Śląska
21. Adam Dębek, GLKS Jaworzyna Śląska
Skrzaty dziewczęta (trasa 3,90 km)
5. Malwina Mitura, GLKS Jaworzyna Śląska

Żak (trasa 7,9 km)
5. Jakub Łojewski, GLKS Jaworzyna Śląska
23. Damian Oberman, GLKS Jaworzyna Śląska
Żakini (trasa 6,10 km)
3. Barbara Tomczak, GLKS Jaworzyna Śląska
9. Alicja Olszewska, MKS Karolina
10. Oktawia Okarmus, MKS Karolina
11. Hanna Lipnicka, MKS Karolina
Młodzik (trasa 11,50 km)
2. Piotr Tomczak, GLKS Jaworzyna Śląska
6. Adrian Miklaszewski, GLKS Jaworzyna Śląska
18. Mateusz Mitura, GLKS Jaworzyna Śląska
24. Oliwier Okarmus, GLKS Jaworzyna Śląska
27. Marcin Romaniecki, GLKS Jaworzyna Śląska
Młodziczka (trasa 9,7 km)
6. Emilia Poroś, GLKS Jaworzyna Śląska
Junior młodszy (trasa 24,10)
5. Krystian Smereczniak, GLKS Jaworzyna Śląska
7. Bartosz Kasperek, GLKS Jaworzyna Śląska
16. Kacper Szczepaniak, GLKS Jaworzyna Śląska

Pokazy akrobatyczne na najwyższym poziomie
Ponad 560 zawodników
z klubów sportowych z województwa dolnośląskiego
dało popis umiejętności
akrobatycznych, rywalizując o jak najlepsze miejsce
na podium. Za nami drugi
z turniejów Super Ligi
Akrobatyki Sportowej, który
w sobotę 21 maja odbył się
na hali edukacyjno-sportowej w Jaworzynie Śląskiej.
W turnieju udział brali zawodnicy klubów ze Świdnicy,
Żarowa, Dzierżoniowa, Wrocławia, Złotoryi, Wałbrzycha,
Strzelina i Leszna. Gościem
specjalnym zawodów był Rafał

Kubacki, polski judoka, wielokrotny mistrz Polski, mistrz
Europy i mistrz świata, prezes

21 maja mogliśmy obejrzeć niezwykłe
figury akrobatyczne.
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Stowarzyszenia Sportowego „Altius” – organizatora Super Ligi.
W zawodach udział wzięły
dzieci od 3. do 18. roku życia
na różnym poziomie przygotowania sportowego. Nagrody wręczano we wszystkich
klasach: Pierwszy Krok, Plus,
Młodzik, Trzecia i Open. Ta
ostatnia skierowana była
do dzieci i młodzieży, która
z różnych przyczyn nie może
startować w kategoriach określonych przez PZG, ale chce
nadal rozwijać się i startować
na zawodach akrobatycznych.
Szczegółowe wyniki dostępne na stronie: https://online.itdsport.pl/#/strony/turniej/128

Super Liga Akrobatyki
Sportowej to nowatorski projekt współzawodnictwa, unikalny na skalę ogólnopolską.
To cykl zawodów sportowych
w akrobatyce sportowej dla
dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska oraz zaproszonych
klubów z innych regionów.
W 2022 roku obejmuje organizację czterech turniejów,
dwóch w pierwszej połowie roku i dwóch w drugiej.
W marcu w Szczawnie-Zdrój
odbyły się pierwsze zawody,
turniej w Jaworzynie Śląskiej
był drugim w cyklu. Patronat nad nim objął burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz.
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Emocje kolarskie zapewnione
Gmina Jaworzyna Śląska
ponownie stanie się stolicą polskiego kolarstwa.
W pierwszy weekend lipca
zawitają do niej nie tylko
reprezentanci klubów
z całej Polski, ale też plejada
najbardziej utytułowanych
polskich kolarzy. Na czele
imprezy stanie niezawodnie wywodzący się z Nowic
Tadeusz Mytnik – medalista
olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata
i wielokrotny mistrz Polski.
Przed nami VIII edycja wyścigu „Szukamy następców
olimpijczyka Tadeusza Mytnika”. Po raz pierwszy wyścig odbędzie się w formule
dwudniowej. Rozpoczęły się
już zapisy uczestników.
To będzie z całą pewnością
jedno z najważniejszych wydarzeń kolarskich w Polsce.
Kilkuset zawodników będzie
się ścigać na trasie wyścigu
„Szukamy następców olimpijczyka Tadeusza Mytnika”.
Po raz pierwszy wydarzenie zorganizowane zostanie w formule dwudniowej.
W sobotę, 2 lipca zawodnicy
pojadą w doskonale znanej
z poprzednich edycji jeździe
indywidualnej na czas. Start
i meta zlokalizowane zostaną
w Nowicach, a trasa przebiegać będzie przez Piotrowice
Świdnickie, Nowice, Bolesławice, Jaworzynę Śląską. Do
pokonania będzie maks. 13
km. W niedzielę, 3 lipca zawodnicy wystartują wspólnie
i będą musieli kilkukrotnie
pokonać 10-kilometrowy odcinek na trasie Jaworzyna
Śląska – Czechy – Pastuchów
– Piotrowice Świdnickie – Jaworzyna Śląska. Start i meta
zlokalizowane będą w Jaworzynie Śląskiej.
W wyścigu mogą wziąć
udział zawodnicy w każdym

Rozmaitości
jaworzyńskie
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W sobotę, 2 lipca zawodnicy pojadą w jeździe indywidualnej na czas. Start i meta zlokalizowane zostaną tak jak w ubiegłym roku w Nowicach.

wieku - zrzeszeni, którzy posiadają aktualną licencję
kolarską i ważne badania lekarskie oraz niezrzeszeni po
wypełnieniu
oświadczenia
(w dniu zawodów). Dzieci
startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, w ich
obecności.
Do uczestnictwa w wyścigu można się zgłosić za pośrednictwem strony: https://
formularz.ultimasport.pl/65
do 29 czerwca.
Na mecie na najlepszych
czekać będą atrakcyjne nagrody, a po sportowych emocjach
na trasie wyścigu organizato-

rzy zapraszają na piknik, który
odbędzie się 2 lipca na terenie „Koziarni” w Nowicach i 3
lipca na stadionie miejskim
w Jaworzynie Śląskiej. – Z całą
pewnością każdy znajdzie coś
dla siebie. Przygotowujemy szereg atrakcji tak, aby każdy, kto
zdecyduje się spędzić z nami
weekend 2-3 lipca, dobrze się
bawił. Na najmłodszych będzie
czekać strefa dmuchańców –
mówi Rafał Kwiatkowski,
prezes Miejskiego Klubu
Sportowego „Karolina”.
Organizatorami są Miejski Klub Sportowy „Karolina”
Jaworzyna Śląska, Stowarzy-

Tadeusz Mytnik nie tylko corocznie włącza się w organizację wyścigu, ale też
bierze w nim udział.
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szenie „Nowice – nasza wieś”
oraz Gmina Jaworzyna Śląska.
W organizację włącza się corocznie także sam Tadeusz
Mytnik – jeden z najbardziej
utytułowanych zawodników
w naszym kraju, członek zarządu Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, który pierwsze
sportowe kroki stawiał właśnie w gminie Jaworzyna Śląska, w MKS „Karolina”. – Moja
pasja rodziła się tu, w Nowicach.
Nie sądziłem, że po wielu latach,
po kilku dekadach ona się przeniesie na coś tak wielkiego, że
stanę się wzorem dla młodzieży.
Chcemy nauczyć młodych ludzi,
że cechą dobrego sportowca jest
pokora, że właśnie poprzez sport
mogą w pełni siebie poznać i poczuć swoją wartość. Pokazać, że
pokora daje dużo, bo pokorny
człowiek ma wiele możliwości,
wiele dróg życia. I to właśnie
w Nowicach, w gminie Jaworzyna Śląska, w powiecie świdnickim z sąsiadami, znajomymi,
przyjaciółmi, rodziną, czynimy.
Cieszę się bardzo, że po tylu latach się przydałem, jestem tutaj
i że to wydarzenie nabrało takiego rozpędu – tłumaczy Tadeusz Mytnik.
Szczegółowy regulamin
dostępny jest na stronie www.
mkskarolina.com.
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