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Patryk Rzepecki
brązowym medalistą
mistrzostw świata

Jest młody, zdolny i zdeterminowany do ciężkiej pracy. Debiutując na mistrzostwach świata, wywalczył brązowy medal na zasadach muay thai. Patryk Rzepecki z Jaworzyny Śląskiej opowiada o przygotowaniach do mistrzostw, pasji
sportowej i pokonywaniu granic.
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76 milionów zł

na rozwój
Jaworzyńskiej
Strefy Aktywności
Gospodarczej.
Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 8 (91) | 2022 r. s. 2

Ruszył nabór
wniosków
na zakup węgla
w preferencyjnej
cenie.

100 uczniów
klas pierwszych
s. 7

z terenu gminy
włączonych do grona
uczniowskiego.
s. 9

76 milionów złotych
na rozwój strefy
przemysłowej
To bardzo ważna chwila dla gminy Jaworzyna Śląska, która pozyskała
76 milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych – edycja piąta – rozwój stref przemysłowych na rozwój
Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. W poniedziałek, 17 października
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jaworzynie Śląskiej odbyła się konferencja prasowa
z udziałem władz gminy i parlamentarzystów.
Promesę odebrał w piątek,
14 października w Warszawie
burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz. 17 października natomiast wspólnie z Ireneuszem
Zyską – wiceministrem klimatu i środowiska, ministrem
Michałem Dworczykiem i posłem Marcinem Gwoździem
spotkał się z dziennikarzami,
aby opowiedzieć o planowanej inwestycji. - To wydarzenie
wpisuje się w rządową politykę
rozwoju gospodarczego. Gratuluję
burmistrzowi. Jestem przekonany,
że dzięki takim inwestycjom gminy naszego subregionu będą się
rozwijać – mówił Michał Dworczyk. - To wielki dzień subregionu
wałbrzyskiego. Jaworzyna Śląska
leży w samym jego centrum. To
lokalizacja o ogromnym potencjale. Już teraz rozmawiamy z inwestorami. Jeszcze za wcześnie,
by o tym informować, ale jestem
przekonany, że znajdą się tu zakłady, które nie tylko stworzą
miejsca pracy, ale też przyciągną
ludzi np. z Wrocławia, którzy właśnie w Jaworzynie Śląskiej będą
budować swoją przyszłość – dodał Ireneusz Zyska. – Tak pisze
się historia gospodarcza Dolnego
Śląska. To ogromne pieniądze
do wydatkowania – tłumaczył
Marcin Gwóźdź. - Słów dziękuję
i proszę nigdy za wiele. Dziękuję
za osobiste zaangażowanie. To historyczna chwila dla naszej gminy – podsumował burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz.
Jaworzyńska Strefa Aktywności Gospodarczej zlokalizo-
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17 października władze Jaworzyny Śląskiej oraz parlamentarzyści spotkali się
z dziennikarzami, aby opowiedzieć o planowanej inwestycji. (na zdj. od lewej
Ireneusz Zyska, Justyna Chrebela, Michał Dworczyk, Grzegorz Grzegorzewicz,
Marcin Gwóźdż).

wana będzie na obszarze ok.
100 ha. Szczegółowy wykaz
działek określony zostanie na
etapie opracowania przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Inwestycja obejmie
natomiast modernizację infrastruktury drogowej, budowę
chodników i dróg rowerowych
z oświetleniem, budowę parkingów, modernizację infrastruktury elektroenergetycznej
i wodno-kanalizacyjnej, budowę infrastruktury technicznej
drogowej: przystanków, stacji
doładowania, systemu zarządzania ruchem drogowym.
Przewidywana wartość inwestycji to 77 milionów 640 tys.
złotych. W tym 76 milionów
złotych wynosi dofinansowanie z Polskiego Ładu. Wkład
własny gminy wyniesie 2 %
wartości inwestycji. Zadanie
zostanie zrealizowane w latach
2023 – 2025.

Również 17 października w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” podpisano umowę na budowę Lokalnego Centrum Biznesu w Jaworzyńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.
Umowę podpisali prezes strefy Piotr Wojtyczka, wiceprezes Paweł Kurtasz oraz przedstawiciele wykonawcy - firmy Pekabex z Poznania - prezes Przemysław Borek oraz członek zarządu Tomasz Seremet.
Inwestycja o wartości ok. 26 mln zł powstanie na 4-hektarowej działce. Obejmie swoim zakresem budowę:
modułowej hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 5,2 tys. m², 2 budynków administracyjno-socjalnych o powierzchni 940 m², instalacji fotowoltaicznej, infrastruktury towarzyszącej, parkingów, placów manewrowych.
Termin wykonania prac zgodnie z podpisaną umową to wrzesień 2023 roku.
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Patryk Rzepecki brązowym
medalistą mistrzostw świata
Jest młody, zdolny i zdeterminowany do ciężkiej pracy. Debiutując na mistrzostwach świata, wywalczył brązowy
medal na zasadach muay thai. O przygotowaniach do mistrzostw, pasji sportowej i pokonywaniu granic
rozmawiamy z Patrykiem Rzepeckim z Jaworzyny Śląskiej.
stres zawsze trwa do rozpoczęcia
walki.
Jak zaczęła się Twoja
przygoda ze sztukami walki?
Dlaczego akurat ten sport?
- Zacząłem trenować jakoś
pod koniec marca 2019 r. Na
pierwszy trening pojechałem do
klubu Fighter Żarów, który prowadzi Norbert Rossa. Tam również poznałem trenera Przemka
Pasikowskiego. Potem przygoda
zaczęła się rozwijać i po ponad
roku zacząłem uczęszczać do Fighter Klub Kaczmarek Grodowski
w Świdnicy. Wybrałem ten sport,
ponieważ poczułem, że to coś dla
mnie. Chciałem pokonać swoje
granice w głowie i osiągnąć cel.
- Moim marzeniem jest walka o pas mistrza świata WKA – mówi Patryk Rzepecki.

World Kickboxing & Karate Association odbywały się
w dniach od 31 października
do 3 listopada w Walii. Patryk
Rzepecki z sukcesem reprezentował barwy Fighter Klub
Jaworzyna Śląska, zdobywając
III miejsce w walkach muay
thai. W formule K1 dotarł do
półfinałów. W walce o brąz
musiał jednak uznać wyższość
zawodnika z Irlandii.
To były pierwsze zawody
takiej rangi z Twoim
udziałem. Co czułeś,
stając na ringu? I później,
odbierając medal?
- Mistrzostwa świata to
wielka impreza sportowa z zawodnikami „najlepszymi z najlepszych” ze wszystkich krajów.
Czułem motywację i chęć pokazania się z jak najlepszej strony.
Tak, to prawda, był to pierwszy
tak wielki start dla mnie. Przed
pierwszą walką stresowałem się
chyba tak bardzo jak każdy. Miałem świadomość, że każdy z tych

zawodników jest super przygotowany. Natomiast wchodząc na
ring i rozpoczynając walkę, czułem się już świetnie. To jest tak, że

Nie byłoby tego gdyby nie
ciężka praca. Zastanawiam
się, ile czasu spędzasz
tygodniowo na treningach?
- We wtorek półtorej godziny, w środę godzinę do półtorej,
w czwartek półtorej godziny

– Powiedzieć, że jestem dumny, to nic nie powiedzieć. To
są mistrzostwa świata, a my
wracamy z medalami. Brawo!
Serce się raduje! Zapisujesz
się mocno w historii naszego
klubu Fighter Klub Kaczmarek
Grodowski i sekcji Fighter Klub
Jaworzyna Śląska – komentuje trener Przemysław Pasikowski.

i w piątek godzinę do półtorej. Do
tego oczywiście w pozostałe dni
w ramach przygotowań do zawodów dochodzi bieganie, siłownia
i czasami basen. W tym wszystkim muszę pamiętać o jednodniowym odpoczynku.
Wiążesz swoją przyszłość
z tym sportem? Jakie jest
Twoje największe marzenie
z nim związane?
- Na pewno nie mam zamiaru odchodzić od tego sportu i będę trenował, na ile będę
w stanie. Moim marzeniem,
a można nawet powiedzieć, że
celem, jest walka o pas mistrza
świata WKA.

10 listopada burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz oraz zastępca burmistrza Justyna Chrebela spotkali się z Patrykiem Rzepeckim, jego rodzicami i trenerem Przemysławem
Pasikowskim, aby podziękować mu za doskonałe reprezentowanie
gminy Jaworzyna Śląska na arenie międzynarodowej. – Jesteśmy
bardzo dumni z sukcesu. Życzymy Ci, aby pasja i wytrwałość – kombinacja, która prowadzi sportowca do celu, towarzyszyły Ci w najbliższych
miesiącach, latach, byś mógł sięgać po kolejne nagrody. Gratuluję trenerowi i rodzicom, nie byłoby tego sukcesu bez was – mówił burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz.
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Wszystko przed Tobą. Jakie
masz plany na najbliższe
miesiące? Kolejne starty?
Wzmocnienie treningów?
- W najbliższych miesiącach
zamierzam skupić się na sprawach prywatnych, ale potem na
pewno wzmocnię i zwiększę treningi, aby znowu wziąć udział
w kolejnych mistrzostwach świata.
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Jaworzyna Śląska
w biało-czerwonych barwach
Bieg niepodległości, msza
święta, występy artystyczne
– za nami gminne obchody
Narodowego Święta Niepodległości. Było godnie, uroczyście i biało-czerwono.
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
rozpoczęły się uroczystą mszą
świętą w intencji ojczyzny w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny w Jaworzynie Śląskiej. Następnie
uczestnicy przemaszerowali
pod pomnik upamiętniający setną rocznicę odzyskania
niepodległości. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz, zastępca bur-

Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, zastępca burmistrza Justyna Chrebela, przewodniczący rady miejskiej Artur Nazimek i wiceprzewodnicząca rady Katarzyna
Chmielowiec złożyli kwiaty pod pomnikiem w parku przy ul. 1 Maja.

mistrza Justyna Chrebela,
przewodniczący rady miejskiej
Artur Nazimek i wiceprze-

wodnicząca rady Katarzyna
Chmielowiec złożyli kwiaty
i zapalili znicze za wszystkich,

Na zakończenie obchodów święta Niepodległości, o godz. 17.00 stowarzyszenie
„Wspierajmy się 60+” zaprosiło na wieczornicę patriotyczną.

Mieszkańcy licznie wzięli udział w Biegu Niepodległości.

Upamiętnili ks. Janusza Stokłosę
kościoła zawisła tablica upamiętniająca byłego duszpasterza.
To już druga tablica pamiątkowa w jaworzyńskiej świątyni.
Pierwszą przed laty po śmierci

Foto: Gość Świdnicki

Przez prawie 22 lata był
proboszczem parafii pw. św.
Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej, otaczając
mieszkańców troską i wsparciem. Trzy lata po śmierci ks.
Janusza Stokłosy na ścianie

Uroczyste poświęcenie i odsłonięcie tablicy odbyło się we wtorek, 1 listopada.
Dokonał tego ks. Arkadiusz Chwastyk.
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którzy w historii walczyli o wolność ojczyzny. Część oficjalną
pod pomnikiem zakończyło
uroczyste odśpiewanie „Roty”
pod przewodnictwem zespołu
„Jaworzynianie”.
O godz. 14.00 na stadionie
odbył się Bieg Niepodległości. Na starcie stawiła się rekordowa liczba zawodników
– udział w nim wzięło ponad
200 uczestników, małych
i dużych. W oczekiwaniu na
loterię nagród ufundowanych
przez firmę JAKO, gminę Jaworzyna Śląska i Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Jaworzynie
Śląskiej czas umilały występy
artystyczne, m.in. młodszej
grupy zespołu „Fart”. Starsza
grupa wzięła udział w paradzie niepodległości we Wrocławiu i w Kobierzycach.

ks. Jana Czajki powiesił jego
następca ks. Janusz Stokłosa.
Kiedy w 2019 r. sam odszedł do
wieczności, wierni chcieli go
uczcić w podobny sposób. Niestety, ks. Arkadiuszowi Chwastykowi, nowemu proboszczowi nie udało się zrealizować
inicjatywy.
Do pomysłu wrócił aktualny proboszcz – ks. Marek Mielcarek. Wspólnie z władzami
miasta i ofiarodawcami – m.in.
członkami Towarzystwa Przyjaciół WSD, Różą MB Królowej
Świata - udało się wykonać tablicę.
Uroczyste
poświęcenie
i odsłonięcie tablicy odbyło
się we wtorek, 1 listopada.
Dokonał tego ks. Arkadiusz
Chwastyk, piastujący obec-

nie urząd kanclerza i wikariusza generalnego Świdnickiej
Kurii Biskupiej. - Obchodząc
3. rocznicę śmierci ks. Janusza
Stokłosy, naszego wieloletniego
proboszcza, przyjaciela, chcemy wyrazić wdzięczność za czas
służby w naszej parafii. Został
skierowany tutaj jako wikariusz
dwukrotnie. Po raz pierwszy
w latach 1988-1993, a następnie w latach 1996-1997, po czym
został proboszczem naszej jaworzyńskiej parafii. Kierował nią
już do końca, przez prawie 22
lata. W diecezji pełnił też funkcję
rejonowego duszpasterza służb
kolejowych i wicedziekana. Był
nie tylko oddany Bogu i kościołowi, ale dał się poznać jako
osoba troszcząca się o los gminy
i jej mieszkańców - wspominał
burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz.
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„Ciepłe Mieszkanie”:
nabór wniosków
jeszcze w listopadzie

Zieleń miejska:
nie kradnij nasadzeń!
Inwestycje w Jaworzynie
Śląskiej toczą się pełną parą.
Na remontowanych drogach
pojawiają się nowe nasadzenia. Niestety, pojawiają się
także pierwsze przypadki
kradzieży roślin. Przypominamy, że wszystkie takie próby będą karane. Szanujmy
otaczającą nas przestrzeń.
Dbajmy, nie niszczmy!
Nowe nasadzenia pojawiły
się w ostatnim czasie wzdłuż
ulicy Wolności. Na utworzonych skwerkach zieleni i poboczach zasadzono między in-

nymi: trawy ozdobne, krzewy
płożące oraz drzewa (platany).
W ramach inwestycji posadzono 54 drzewa. Obsadzono także
klomb przy parkingu komisariatu policji, obszar okalający
nowy parking przy dyskoncie
spożywczym przy ul. Wolności
2f. Rozlokowano elementy małej architektury przed budynkiem Urzędu Miejskiego.
Prosimy
mieszkańców
o zgłaszanie wszelkich prób
kradzieży i aktów wandalizmu
do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej lub na Komisariat Policji.

Właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się
w budynkach wielorodzinnych będą mogli uzyskać
dofinansowanie do wymiany
tzw. kopciuchów” w ramach
programu priorytowego
„Ciepłe Mieszkanie”. Gmina
Jaworzyna Śląska rozpocznie
przyjmowanie wniosków
w poniedziałek, 21 listopada.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji pyłów oraz
gazów cieplarnianych poprzez
wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”)
i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy
Jaworzyna Śląska.
Program „Ciepłe Mieszkanie”
będzie wspierać zastosowanie:
kotła gazowego kondensacyjnego,
kotła na pellet drzewny o pod-

Azbestu w gminie coraz mniej
Ponad 40 tys. złotych kosztowała tegoroczna akcja
usuwania azbestu w gminie
Jaworzyna Śląska. Łącznie usunięto, wywieziono
i unieszkodliwiono na składowisku 62,220 Mg eternitu.
Zadanie wykonywała firma
REVOL Sp. z o.o. sp.k. z Łodzi.
Koszt realizacji wyniósł 41 tys.

313,54 zł. 70% poniesionych kosztów stanowi dofinansowanie ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W kolejnych latach planuje
się kontynuację działań zmierzających do usunięcia azbestu
z terenu gminy Jaworzyna Śląska. O szczegółach będziemy
informować.

wyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy
ciepła powietrze/powietrze albo
podłączenie lokalu do wspólnego
efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Szczegółowe
informacje
oraz wszystkie dokumenty
dotyczące naboru w ramach
programu dostępne będą na
stronie internetowej www.jaworzyna.net w zakładce „Program Ciepłe Mieszkanie”.
Informacji na temat programu udzielać będą również
pracownicy Urzędu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej w pokoju
nr 207, II piętro oraz pod numerami telefonów 74 848 92 33 i 74
848 92 39.

OSP Pasieczna
z dofinansowaniem
na działalność MDP
Prawie 6 tys. złotych dotacji
na zakup sprzętu wykorzystywanego w procesie szkolenia członków Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej
otrzymała Ochotnicza
Straż Pożarna w Pasiecznej
z rządowego Programu
Wsparcia Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych.

Foto: OSP Pasieczna

7 listopada w świetlicy
w Burkatowie (gmina Świd-

nica) prezes jednostki Marek
Bernat odebrał promesę od
komendanta wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Marka Kamińskiego oraz jego zastępcy – Michała Piety. Łącznie OSP Pasieczna otrzymała 5 tys. 282
zł. – Zakupimy za to mundury
dla naszych młodych strażaków,
hełmy i niezbędne wyposażenie
– zapowiada Marek Bernat.
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Bliżej natury – niezwykły ogród
przy jaworzyńskim przedszkolu
Zioła, kwiaty, hotele dla owadów, a nawet kopiec liści dla
jeży – to tylko część elementów, tworzących ogród bioróżnorodności, jaki powstał
tuż obok placu zabaw przy
jaworzyńskim przedszkolu.
Jego twórcą i wykonawcą
jest Stefan Połonecki – wielki miłośnik natury, który
swoją pasją próbuje zarazić
najmłodsze pokolenia.
Stefan Połonecki stworzył
ogródek, w którym najmłodsi
będą mogą przyglądać się procesom wzrostu roślin, narodzinom owadów i obserwować, jak
poszczególne organizmy są ze
sobą związane. Miejsce jest nie
tylko estetycznie i pomysłowo
wykonane, ale też wyjątkowe
na mapie powiatu świdnickiego. - Ideą ogródka jest pokazanie
przedszkolakom, uczniom różnorodności, jaka występuje w przyrodzie i zależności w niej zachodzących. To doskonałe miejsce,
aby prowadzić terenowe zajęcia
z przyrody czy biologii. Okazja do
obserwacji roślin, owadów, ptaków o różnych porach roku, bo
w przyrodzie zawsze coś się dzieje.

Uroczyste otwarcie ogrodu odbyło się 21 października. Stefan Połonecki, twórca
obiektu, wspólnie z przedszkolakami zasadził cebulki kwiatów. Wiosną zakwitną w wielu kolorach.

Pokazanie i obcowanie młodych
ludzi z przyrodą uwrażliwi ich na
piękno otaczającego nas świata,
a jednoczenie może się przyczynić
do ograniczenia jej degradacji
w przyszłości. Edukacja przez obserwację to moje motto. Myślę, że
dzieci czy młodzież, kiedy poznają
i zobaczą na żywo, jak w przyrodzie to wszystko działa i ile trzeba
czasu na odtworzenie np. miejsc
ruderalnych, bo zostały zniszczone przez nadmierną chemizację,
to zrozumieją idee ochrony przyrody, recyklingu, ochrony wód (może

to być strumyk za płotem jego
domu) i powietrza. W dzisiejszych
czasach bez telefonu młodzi nie
wyobrażają sobie życia, chcę ich
choć na chwilę oderwać od tego
i pokazać, że można znaleźć równie ciekawe zajęcie, jakim jest otaczająca nas przyroda, a zaangażowanie ich w sposób praktyczny
przyczyni się do jej ochrony – opowiada Stefan Połonecki.
Uroczyste otwarcie ogrodu odbyło się w piątek, 21
października. – Dziękuję za tę
inicjatywę. Powstało miejsce wy-

jątkowe, które pozwoli najmłodszym obserwować to, co dzieje się
w przyrodzie. Mam nadzieję, że
ogród przypadnie mieszkańcom
do gustu i w ślad za nim pojawią
się kolejne – mówił burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz. Na
zaproszenie Stefana Połoneckiego w otwarciu obiektu wzięły udział przedstawicielki Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu dr hab. Magdalena
Szymura, dr hab. inż. Janina
Zawieja oraz prof. dr inż. Anna
Wondołowska – Grabowska,
która przez cały czas trwania
prac służyła konsultacją. – To,
co robi Stefan, jest niesamowite.
Daje swój czas, pomysły, materiały po to, by uczyć najmłodsze pokolenia, jak ważna jest przyroda.
Zaraża swoją pasją i jestem dumna, że mogłam wziąć w tym udział
– tłumaczyła Anna Wondołowska-Grabowska.
Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego „Chatka
Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej uświetnili wydarzenie
piosenkami. Posadzili też cebulki kwiatów w przygotowane
wcześniej miejsca.

Po wypadku Weronika potrzebuje pomocy
Kocha zwierzęta – jest technikiem weterynarii w gabinecie weterynaryjnym
w Świdnicy. Uwielbia muzykę, książki, ludzi, taniec.
Niestety, 29 października
uległa bardzo poważnemu
wypadkowi drogowemu.
Dziś 25-letnia Weronika
Makowska z Jaworzyny
Śląskiej walczy o powrót do
zdrowia i sprawności. W tej
walce potrzebuje pomocy.
29 października w Piotrowicach Świdnickich Weronika uległa wypadkowi.
Przewieziono ją na SOR
w Świdnicy, potem do szpitala
w Wałbrzychu. Przeszła dwie
operacje kręgosłupa. - Najgorszą rzeczą, która ją spotkała,

6

jest paraliż kończyn dolnych –
uszkodzone jest 2/3 rdzenia kręgowego. Potrzebna jest bardzo
pilna, intensywna, długotrwała
rehabilitacja. Po zakończeniu 1.
cyklu rehabilitacji trzeba Weronikę wysłać na kolejny, tylko one
dają szansę na powrót do sprawności, na chodzenie. Rehabilitacje potrwają wiele miesięcy –
lat – opisuje mama Weroniki.
Dlatego 25-latka potrzebuje pomocy. Rodziny nie
stać na opłacenie niezbędnej rehabilitacji. - Pragnę dla
mojej jedynej, ukochanej córki
pełni szczęścia, sprawności, by
znów mogła być tą energiczną
dziewczyną, by ułożyła sobie życie. Weronika cudem przeżyła
ten wypadek – dostała drugie
życie, drugą szansę. Bardzo

proszę o pomoc, o wsparcie, by
zapewnić jej ciągłość leczenia,
badań, rehabilitacji, które mogą
ją postawić na nogi. Potrzebne
będzie łóżko, wózek itp. Moje
dochody to najniższa krajowa,
która samodzielnie nie pozwala
mi na rehabilitację i leczenie

mojego ukochanego dziecka
– apeluje mama dziewczyny.
Weronikę można wesprzeć za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. W wyszukiwarce wpisujemy: Weronika
Makowska.

Weronika potrzebuje kosztownej rehabilitacji.
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Ruszył nabór wniosków na zakup
węgla w preferencyjnej cenie
Gmina Jaworzyna Śląska
przystąpiła do rządowego
systemu sprzedaży węgla,
paliwa stałego przez gospodarstwa domowe po
preferencyjnych cenach.
Aby dokonać zakupu, należy
złożyć wniosek najpóźniej do
31 grudnia.
Wnioski można otrzymać
w biurze obsługi interesanta
Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców
3 lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.jaworzyna.net,
w zakładce preferencyjny zakup
wegla) Wypełnione można złożyć w wersji:
► papierowej w biurze obsługi interesanta w godzinach
pracy urzędu: od poniedziałku
do piątku od godz. 7.30 do 15.30;

► elektronicznej wyłącznie
za pośrednictwem platformy
ePUAP, korzystając z usługi:
„wyślij pismo ogólne” na adres
„Gmina Jaworzyna Śląska”.
Przed wysłaniem wniosku
należy go podpisać podpisem
kwalifikowanym lub podpisem
zaufanym.
Nie będą rozpatrywane

Do końca listopada można składać wnioski
o przyznanie dodatku węglowego. 3 tysiące złotych mogą otrzymać gospodarstwa
domowe, których źródłem ogrzewania jest
węgiel lub paliwa węglopochodne. Co więcej, 3 listopada weszła w życie nowelizacja
ustawy, która do otrzymania go uprawnia
większe niż dotychczas grono odbiorców.
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane
węglem kamiennym, brykietem lub peletem,
zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Wprowadzone 3 listopada zmiany
w ustawie są zdecydowanie bardziej korzystne dla ubiegających się o świadczenie. Będzie
ono przysługiwać m.in. w sytuacjach, gdy:
▪ pod jednym adresem zamieszkuje więcej

wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup 3
ton węgla, z tym że 1,5 tony węgla będzie można zakupić do 31
grudnia 2022 roku, kolejne 1,5
tony - po 1 stycznia 2023 roku.
Tona węgla będzie kosztować 2
tys. zł brutto. Koszt transportu z

niż jedno gospodarstwo domowe, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła i w terminie do dnia 30
listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie
odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla
poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem,
▪ niedopełniony został obowiązek zgłoszenia
źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków,
▪ dotychczas nie został złożony wniosek o dodatek węglowy.
Wydanie pozytywnej decyzji o przyznaniu
dodatku w powyższych przypadkach będzie
wiązało się z koniecznością przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu
zamieszkania. Wnioski należy składać do 30
listopada. Co ważne, jeżeli wcześniej złożony
wniosek o dodatek węglowy został rozpatrzony negatywnie z powodów wymienionych
wyżej - do 30 listopada można złożyć go ponownie. Po tym terminie wnioski o dopłaty

miejsca składowania do gospodarstwa domowego ponoszą
mieszkańcy.
Na terenie gminy Jaworzyna Śląska dystrybuowane będą
trzy sortymenty tego paliwa:
ekogroszek, groszek, orzech.
Zgodnie z ustawą, do zakupu
węgla od gminy Jaworzyna
Śląska po preferencyjnych cenach uprawnione są te gospodarstwa, którym przysługuje
dodatek węglowy. O zakwalifikowaniu do zakupu węgla
wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub
mailowo. Wnioski o zakup paliwa stałego rozpatrywane będą
wg. kolejności ich złożenia.
O kolejnych ustaleniach będziemy informować na stronie
internetowej gminy oraz na
profilu gminy na facebooku.

węglowe pozostaną bez rozpoznania.
Należy również pamiętać, że każda sytuacja
rozpatrywana jest indywidualnie.
Ogrzewasz dom inaczej niż węglem? Otrzymasz dodatek dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystania niektórych źródeł
ciepła. Warunkiem otrzymania środków jest
poprawne złożenie deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków.
Pomoc finansową otrzymają gospodarstwa
domowe, w których głównym źródłem ciepła
jest pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz
skroplony LPG lub olej opałowy. Najwięcej, 3
tysiące złotych, dostanie pierwsza grupa. Pozostałe gospodarstwa otrzymają: 2 tys. zł na
olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe,
500 zł na gaz skroplony LPG.
Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3, w pokojach nr 9 i 13 w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada.

Zwiedź muzeum z prywatnym przewodnikiem
Podziwiasz eksponat, skanujesz
zamieszczony przy nim kod QR,
a z telefonu dobiega głos multimedialnego przewodnika. Muzeum
Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej
zachęca do nowego sposobu zwiedzania ekspozycji zewnętrznej.
- Przygotowaliśmy ścieżkę zwiedzania prowadzącą po najważniejszych
eksponatach naszej kolekcji. Wystarczy
Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 8 (91) | 2022 r.

odwiedzić nas z własnym smartfonem,
a zamieni się on w prywatny multimedialny przewodnik po muzeum. Wszystko dzięki technologii QR kodów. Usługa
jest bezpłatna, wystarczy kupić bilet
wstępu do muzeum, a przy wejściu przywita was mapa, na której oznaczone są
punkty trasy zwiedzania z QR kodami.
Kody przeniosą was na profil fundacji na
YouTube – informują przedstawiciele
muzeum.

Dzięki ścieżce z kodami QR, do zwiedzania muzeum wystarczy telefon.
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Porządkowali cmentarz i zbierali środki
na ratowanie polskich mogił na kresach

31 października uczniowie porządkowali zapomniane nagrobki na cmentarzu komunalnym.

Nowice z nowym
sołtysem
Ma 41 lat i mnóstwo determinacji do działania na
rzecz mieszkańców sołectwa. Sebastian Bujalski
został nowym sołtysem
Nowic.
Wybory odbyły się w środę,
29 września w świetlicy wiejskiej w Nowicach. Mieszkańcy
jednogłośnie wybrali nowego
sołtysa. Sebastian Bujalski
ma 41 lat, w Nowicach mieszka od 2005 r. Deklaruje prężne
działanie na rzecz wsi.
Na stanowisku zastąpił
zmarłego w maju Tadeusza
Duśko.
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W uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzach na terenie gminy Jaworzyna Śląska oraz na cmentarzu w Wierzbnej zbierali środki na ratowanie zapomnianych polskich mogił, jakie pozostały za wschodnią granicą.

31 października. Z ogromnym
zaangażowaniem
oczyszczali
zapomniane mogiły, alejki z jesiennych liści, usuwali wypalone
znicze i zapalali kolejne. Młodzież
również oferowała swoją pomoc
wszystkim, którzy jeszcze porządkowali groby swoich bliskich.
Z podziwem można było obserwować energię i ogromny wkład
pracy młodych ludzi.
Dzień później, 1 listopada
wspólnie z opiekunami – na-

uczycielami i rodzicami stanęli
z puszkami na cmentarzach na
terenie gminy Jaworzyna Śląska
oraz na cmentarzu w Wierzbnej
w gminie Żarów. Zbierali środki na ratowanie zapomnianych
polskich mogił, jakie pozostały
za wschodnią granicą. Wszystko
w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
- To kolejny rok, kiedy nasi
uczniowie, ich rodzice oraz organizatorzy spotkali się z pozytywnym

odzewem mieszkańców naszej
gminy, a także gości. Wolontariusze i wszyscy, którzy dołączyli się do
akcji, pokazali, że należy dbać o pamięć przodków, miejsca spoczynku
rodaków, o naszą historię. To właśnie ludzie dobrej woli ,,wciąż wnoszą przeświadczenie, że Kresy nie
będą zapomniane”. Wszystkim, którzy przyłączyli się do tej szlachetnej
akcji, z całego serca dziękujemy –
relacjonuje Magdalena Glińska,
nauczycielka i jeden z organizatorów przedsięwzięcia.
Akcja ,,Mogiłę pradziada ocal
od zapomnienia” zrodziła się na
Dolnym Śląsku z potrzeby pamięci i ratowania mogił, jakie pozostały za wschodnią granicą. Po
zakończeniu II wojny światowej
ponad 50% mieszkańców Dolnego Śląska stanowili przesiedleńcy
z utraconych ziem wschodnich
II Rzeczypospolitej. Dotychczas
porządkowano cmentarze na
Ukrainie, w tym roku akcja została przeniesiona do Kazachstanu,
Mołdawii i Litwy.

Z gościną u Polaków
mieszkających w Rumunii
Przez 5 dni grupa nauczycieli
z dolnośląskich i opolskich
szkół gościła w Rumunii,
gdzie odwiedzali mieszkających tam Polaków. W delegacji nie zabrakło przedstawicieli Szkoły Podstawowej
w Jaworzynie Śląskiej.
W tym roku przyszedł
czas na Rumunię. W dniach
od 20 do 24 października grupa wolontariuszy biorących
udział w akcji, złożona przede
wszystkim z nauczycieli dolnośląskich i opolskich szkół
odwiedziła naszych rodaków
mieszkających we wsiach: Polana Mikuli, Plesza oraz Nowy
Sołoniec. Nie zabrakło rozmów
czy występów zespołów ludowych. Jaworzynę Śląską reprezentowali wicedyrektor szkoły
Marcin Kruk i nauczycielka
Magdalena Glińska. Warto

Foto: SP Jaworzyna Śląska

Foto: SP Jaworzyna Śląska

Wolontariusze wraz z opiekunami odwiedzili cmentarz w Jaworzynie Śląskiej w poniedziałek,

Foto: SP Jaworzyna Śląska

Po raz kolejny uczniowie
Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej udowodnili, jak
ważna jest dla nich tradycja
i pamięć o zmarłych. Nie tylko
zakasali rękawy i porządkowali zapomniane nagrobki na
cmentarzu komunalnym, ale
też w dzień Wszystkich Świętych kwestowali w ramach
akcji „Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia”.

Grupa nauczycieli z Jaworzyny Śląskiej odwiedziła mieszkających w Rumunii
Polaków.

zaznaczyć, że w maju 2013 roku
to właśnie Jaworzyna Śląska
mogła gościć „Sołonczankę”
– zespół folklorystyczny z Nowego Sołońca, prezentującego
polskie tańce i utwory ludowe.
- W Rumunii mogliśmy poczuć się
jak w domu. Ta niezwykle cenna
wyprawa edukacyjna pozwoliła
na powrót z olbrzymim ładun-

kiem emocjonalnym, a spotkania z rodakami mieszkającymi
na terenie rumuńskiej Bukowiny
pokazują, jak ważna jest nasza
tożsamość – relacjonuje Magdalena Glińska.
Wyjazd do Rumunii odbył
się w ramach projektu „Nauczyciele dla Kresów”.
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Pasowani na uczniów
Uroczyste ślubowanie i pasowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia. W piątek,
14 października 100 uczniów klas pierwszych z terenu gminy zostało włączonych do grona uczniowskiego.
Najwięcej pierwszoklasistów, bo aż 62, jest w Szkole
Podstawowej w Jaworzynie
Śląskiej. W szkole w Starym
Jaworowie w pierwszej klasie
jest 25 osób, w Pastuchowie –
13.
W Pastuchowie dzieci
zaprezentowały się przed
zgromadzoną publicznością
i zaproszonymi gośćmi, m.in.
zastępcą burmistrza Justyną
Chrebelą, radnymi miejskimi Arkadiuszem Stelmachem i Romualdem Madajem, proboszczem parafii pw.
św. Barbary w Pastuchowie
Wiesławem Ignatowiczem.
Recytowali wiersze, śpiewali piosenki o tematyce
patriotycznej. Uroczystego
pasowania dokonała dyrektor Małgorzata Adamowicz.
Pierwszoklasiści otrzymali
także legitymacje szkolne
oraz prezenty ufundowane
przez rodziców, Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
oraz uczniów klas drugich
i trzecich. – To dla was bardzo ważny dzień, stajecie się
pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Uczcie się dobrze,
rozwijajcie swoje pasje, a my
dołożymy wszelkich starań,
byście czuli się tu jak najlepiej
– mówiła Małgorzata Adamowicz.
W szkole w Jaworzynie
Śląskiej ślubowanie złożyło
62 uczniów klas pierwszych.

– Wiele lat jestem dyrektorem,
ale uwierzcie, że za każdym
razem uroczystość pasowania
przeżywam tak samo mocno. Ślubowali uczniowie, ślubowali rodzice, ja też mogę
przyrzec, że zrobimy wszystko, by ten skarb, który nam
powierzacie, jak najlepiej
kształtować, uczyć, zachęcać
do rozwijania talentów. Ktoś
kiedyś powiedział, że, jeśli nie
chcesz mieszkać w zaścianku,
należy uczynić ze swego miasta Manhattan. Codziennie
w szkole będziemy ten Manhattan tworzyć – zapewniał
dyrektor szkoły Krzysztof
Sołtys. Uczniowie odebrali legitymacje uczniowskie
z rąk wicedyrektora Marcina Kruka. Barbara Barańska-Pietrzyk, inspektor ds.
oświaty Urzędu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej wręczyła natomiast drobne upominki od gminy.
Równie uroczysty charakter miało pasowanie w szkole
w Starym Jaworowie. Pierwszoklasiści
zaprezentowali
się przed rodzicami, gronem
pedagogicznym oraz koleżankami i kolegami ze starszych
klas, tańcząc, śpiewając i recytując wiersze. Zobowiązali
się również do pilnej nauki,
dbania o dobre imię szkoły,
szacunku do nauczycieli i miłości do ojczyzny.

SP Jaworzyna Śląska, kl. 1B

SP Jaworzyna Śląska, kl. 1C

SP Jaworzyna Śląska, kl. 1A

SP Pastuchów
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SP Stary Jaworów
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Głównym tematem tegorocznego spotkania młodzieży i nauczycieli w Bawarii
były prawa człowieka. Aby je
zaakcentować, wspólnie wzięli udział w projekcie tanecznym „HUMAN International
Cultural Project – Community Dance”, prowadzonym
przez zespół tancerzy z Bremy. Para choreografów – Wilfried van Poppel (Holandia)
i Amaya Lubeigt (Hiszpania)
- DE LooPERS-dance2gether
– wspólnie z Susan Barnett
(Chile) stworzyli wyjątkową
choreografię. Młodzież uczyła
się układu, aby zaprezentować go na koniec i w trakcie
pobytu. Przygotowania odbywały się w języku angielskim

Uczniowie mieli okazję zwiedzić Allianz Arenę.

i niemieckim, co wymagało od
młodzieży koncentracji.
Uczniowie zwiedzali także
urokliwe miejsca niemieckiego landu. W Monachium odwiedzili m.in. Plac Mariacki
(Marienplatz) ze starym i nowym ratuszem oraz Allianz
Arenę, gdzie przez chwilę mogli poczuć się jak piłkarze Bayern München, spędzając czas
w ich szatni, sali konferencji
prasowych, na stadionie, w fotelach dla piłkarzy rezerwowych i przechodząc z szatni
na stadion jak piłkarze przed
meczem przy oryginalnym
podkładzie muzycznym.
W Landshucie poznali historię zaślubin polskiej
księżniczki Jadwigi i księcia
bawarskiego Jerzego Bogatego w 1475 r. W Regensburgu
przeszli przez Kamienny Most
(Steinerne Brücke), zwiedzili
przepiękną gotycką katedrę

oraz stare miasto, widzieli
dom znamienitego poety niemieckiego, Wolfganga Johanna von Goethe.
Przede wszystkim zaś
młodzież z Jaworzyny Śląskiej
poznawała kulturę i obyczaje
dnia codziennego w Niem-

Foto: SP Jaworzyna Śląska

Nie tylko zwiedzili najpiękniejsze miejsca w niemieckiej Bawarii, ale mogli
poznać kulturę, tradycję
i zwyczaje naszych zachodnich sąsiadów. Od 20 lat co
roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej
biorą udział w wymianie ze
szkołą partnerską w niemieckiej Bawarii. W tym
roku w dniach od 10 do 15
października uczestniczyli
w bogatym programie przygotowanym przez nauczycieli ze szkoły w partnerskim Pfeffenhausen.

Foto: SP Jaworzyna Śląska

Poznawali uroki Bawarii

czech, goszcząc w domach
uczniów z Pfeffenhausen.
Brali udział w lekcjach i poznali bliżej szkołę partnerską.
- Wspólne zajęcia zapoczątkowały nowe przyjaźnie i znajomości, które z pewnością zaowocują w przyszłości budowaniem
wspólnej Europy przez młode
pokolenie. Zakończenie pobytu
połączone z jubileuszem 20-lecia współpracy między szkołami zwieńczył występ taneczny
młodzieży. W wydarzeniu wziął
udział polski konsul generalny
z Monachium Jan Malkiewicz
– relacjonują opiekunki polskiej grupy, nauczycielki Barbara Dzikowska i Adriana
Kotów-Jędras.
Następne spotkanie młodzieży w ramach wymiany
szkolnej planowane jest na
październik przyszłego roku
w Jaworzynie Śląskiej.

Zwiedzając Bawarię, młodzież mogła podziwiać zabytki niemieckiej architektury.

OSP z dofinansowaniem. Promesy odebrane
Ponad 66 tysięcy złotych
dofinansowania otrzymały
jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu
gminy Jaworzyna Śląska
w ramach ogólnopolskiego

programu finansowania
służb ratowniczych. W środę, 9 listopada w siedzibie
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu

Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy odebrali
promesy 9 listopada.
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przedstawiciele jednostek
odebrali promesy.
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie
zakupu sprzętu i wyposażenia
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2022 roku
(dawniej program „Mały Strażak”) realizowany jest przez
WFOŚiGW we Wrocławiu oraz
NFOŚiGW. Jego celem jest podniesienie gotowości bojowej
lokalnych służb ratowniczych
poprzez doposażenie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do za-

pobiegania i likwidacji skutków
katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych,
których skutki zagrażają życiu
lub zdrowiu osób, mieniu albo
środowisku naturalnemu.
W 2022 roku jednostki z terenu gminy Jaworzyna Śląska
otrzymają dotacje wysokości:
▪ OSP Jaworzyna Śląska –
11 071 zł,
▪ OSP Bolesławice – 11 071 zł,
▪ OSP Nowice – 10 786,00 zł,
▪ OSP Pastuchów – 11 071 zł,
▪ OSP Pasieczna – 11 071 zł,
▪ OSP Piotrowice Świdnickie
– 10 358,83 zł.
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Mecz piłkarski, dmuchańce,
konkursy z nagrodami – to
tylko część atrakcji przygotowanych przez organizatorów
festynu z okazji 75-lecia „Tęczy Bolesławice”. Nie zawiedli
działacze, zawodnicy, ale też
przyjaciele i osoby wspierające klub, którzy w sobotę,
8 października licznie zjawili
się na boisku w Bolesławicach.
Klub „Tęcza Bolesławice”
i zaangażowane w jego działalność osoby zapisali wiele
pięknych kart w historii sportu
i gminy Jaworzyna Śląska. W sobotę, 8 października po raz kolejny udowodnili, że potrafią się
zjednoczyć i wspólnie działać
na rzecz swojej miejscowości.
Przy organizacji festynu z okazji
75-lecia klubu pomagali wszyscy
chętni mieszkańcy, nie tylko Ci
związani z „Tęczą Bolesławice”.
Klub powstał w 1947 r.
i funkcjonował 20 lat, aż do
1968 r., kiedy przez wzgląd na

Foto: FB Bolesławice

„Tęcza Bolesławice” ma 75 lat!

Mecz w wykonaniu dawnych i obecnych piłkarzy „Tęczy Bolesławice” dostarczył
widzom niezapomnianych emocji.

problemy z nawierzchnią boiska zawieszono jego działalność. Udało się go reaktywować
6 lat później, w 1974 r. i od tamtej pory funkcjonuje bez przerw
aż do dzisiaj. – Zebrała się wówczas grupa osób, które chciały
mieć boisko, a w konsekwencji
także drużynę piłkarską. Zakasaliśmy rękawy i zabraliśmy się do
pracy. Wiadomo, jakie to były czasy. Nie było pieniędzy z zewnątrz,
a wszystkie prace wykonywaliśmy
sami w czynie społecznym. Zbieraliśmy kamienie, a do prac wykorzystywaliśmy konie. Było biednie,
ale ludzie bardzo chcieli pomagać.

Nie było problemu z frekwencją –
wspomina Czesław Krupczak.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Bolesławic jeszcze
w tym samym roku udało się
uporządkować boisko i reaktywować klub piłkarski. Prezesem został Czesław Krupczak,
który jednocześnie zaczął trenować zawodników. Jak sam
mówi, zawsze mógł liczyć na
pomoc mieszkańców. – Nigdy
nie byłem sam. Zawsze miałem
wokół siebie wiele osób gotowych
do pomocy i to było dla mnie
bardzo ważne. Po mnie prezesem
został Sławomir Gwardiak i pro-

wadzi klub wzorowo. Mamy jedno
z najlepszych boisk w regionie –
dodaje Czesław Krupczak.
Podczas festynu z okazji 75-lecia klubu bawili się
wszyscy mieszkańcy sołectwa oraz goście z gminy. Mecz
piłkarski, w którym wspólnie
z zaproszonymi gośćmi zaprezentowali się dawni i obecni
piłkarze, mimo że zakończył
się wynikiem 0:0, dostarczył
widzom mnóstwa emocji. Najmłodsi mogli wyszaleć się na
dmuchańcach. Nie zabrakło
także zawodów sportowych,
konkursów z nagrodami, stoiska z pysznościami przygotowanymi przez mieszkańców
sołectwa i życzeń od zaproszonych gości. Pamiątkową statuetkę z podziękowaniem na
ręce prezesa klubu Sławomira
Gwardiaka wręczyła zastępca
burmistrza Jaworzyny Śląskiej
Justyna Chrebela.
Wydarzenie zakończył bal
sportowców – zabawa taneczna
prowadzona przez DJ-a.

Pasjonujesz się tańcem? Dołącz do „Farta”
Od 12 lat zachwycają swoim tańcem
nie tylko w Polsce, ale też za granicą.
Zdobywają medale na najważniejszych
imprezach tanecznych, a przede wszystkim czerpią wielką radość ze swojej pasji.
Zespół Taneczny „Fart”, działający w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej,
zaprasza na próby.

Foto: S. Bartczak

„Fart” powstał w 2010 r. jako sekcja nauki tańca nowoczesnego pod kierownictwem uznanego instruktora tańca - Lubomira Szmida. Po kilku latach jako kolejny
instruktor, specjalizujący się w układach
mażoretkowych, dołączyła do niego Anna
Trzeciak. Ten znany i poważany duet instruktorski do dzisiaj zajmuje się zespołem

tanecznym, prezentującym układy mażoretkowe i taniec nowoczesny.
„Fart” w czasie dziesięciu lat swojego
istnienia zanotował kilkadziesiąt występów
na różnego rodzaju imprezach w województwie dolnośląskim: festynach, turniejach,
paradach, dniach miast i imprezach charytatywnych. Dziewczęta z zespołu występowały
także za granicą, między innymi na festiwalu w Macedonii. Brały udział w międzynarodowych warsztatach tanecznych w Republice Czeskiej. „Fart” może poszczycić się III
i IV miejscem na Mistrzostwach Mażoretek
Polski Zachodniej w kategorii pompom oraz
flagi oraz III miejscem w II Mistrzostwach
Polski Federacji WAMT Polska.
Osoby, które chciałyby dołączyć do zespoły, proszone są o kontakt pod nr. tel.
504 088 676.
Na faceboooku
powstał profil zespołu (wpisujemy fart
jaworzyna), na którym można poczytać
o sukcesach i najważniejszych wydarzeniach w działalności zespołu.

Zespół „Fart” zachwyca swoimi występami publiczność w całym kraju.
Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 8 (91) | 2022 r.

11

Plejada zawodników z najlepszych klubów Dolnego Śląska,
walki na najwyższym poziomie i mnóstwo sportowych
emocji – w weekend
22 – 23 października Jaworzyna Śląska zmieniła się
w arenę zmagań zawodników
sztuk walki.

Zawodnicy występujący podczas Ogólnopolskiej Ligii World Kickboxing & Karate Association dostarczyli publiczności mnóstwa sportowych emocji.

tajskiego. Były to mocne zawody
z walkami na bardzo wysokim
poziomie. Zawodnicy Fighter
Klub Jaworzyna Śląska pokazali
się z bardzo dobrej strony, zdobywając dwa złota i cztery srebra. Złoty medal w swoich kategoriach zdobyli Jakub Czerniak
i Filip Brzeziński. Srebro wy-

Foto: S. Bartczak

W sobotę, 22 października
odbył się pierwszy w historii Jaworzyny Śląskiej turniej w randze mistrzostw wojewódzkich
w muaythai. W Otwartych Mistrzostwach Dolnego Śląska
Muaythai IFMA wzięli udział
dzieci, kadeci i juniorzy z najlepszych klubów uczących boksu

Foto: S. Bartczak

Jaworzyna Śląska stolicą walk

Podczas Otwartych Mistrzostw Dolnego Śląska Muaythai zawodnicy Fighter
Klub Jaworzyna Śląska pokazali się z bardzo dobrej strony. Bartosz Wojewodzic
(na zdj. z lewej) wywalczył II miejsce w swojej kategorii.

walczyli Bartosz Wojewodzic,
Bartosz Górski, Zuza Pasikowska i Henryka Biniaszewska.
Fighter Klub Jaworzyna Śląska
zdobył ponadto 3. miejsce w kategorii drużynowej.
W niedzielę, 23 października w hali sportowo-edukacyjnej
odbyła się natomiast Otwarta
Ogólnopolska Liga World Kickboxing & Karate Association.
Zawodnicy walczyli o laur zwycięstwa w kategoriach K1 ring,
kick light, soft, techniki specjalne, układy karate. Fighter Klub
Jaworzyna Śląska nie dość, że
zajął trzecie miejsce drużynowo,
to doskonale spisali się w swoich konkurencjach zawodnicy.
Łącznie zdobyli oni 39 medali. Krążki wywalczyli: Miłosz
Wójcik (3. miejsce - walki soft,
3. miejsce kata), Wojciech Karwowski (3. miejsce – kata, 3.
miejsce – walki soft), Konrad
Wojtowicz (3. miejsce – kata, 2.

miejsce - walki soft), Szymon
Karwowski (3. miejsce - walki
soft, 2. miejsce – kata), Aleksandra Złotko (3. miejsce - techniki specjalne, 2. miejsce – kata),
Ignacy Stojański (3. miejsce –
walki soft, 3. miejsce – techniki
specjalne), Weronika Złota (3.
miejsce - walki soft, 2. miejsce
– kata), Alan Franas (3. miejsce
- techniki specjalne, 3. miejsce
- walki soft, 1. miejsce – kata),
Fabian Wojtowicz (2. miejsce
- walki soft, 1. miejsce – kata),
Leon Korkowski (2. miejsce
– kata, 1. miejsce - walki soft),
Alan Raduchowski (3. miejsce
- techniki specjalne, 2. miejsce –
kata, 1. miejsce - walki soft), Olek
Chmielowiec (3. miejsce – techniki specjalne, 2. miejsce – walki soft, 1. miejsce – kata), Alan
Malewicz (3. miejsce - techniki
specjalne, 2. miejsce – kata, 1.
miejsce – walki soft), Kuba Korkowski (2. miejsce - techniki
specjalne, 2. miejsce – kata, 1.
miejsce – walki soft), Misza Krajewski (1. miejsce – walki soft, 1.
miejsce – techniki specjalne, 1.
miejsce – kata). W kategorii kickboxing senior najlepiej spisał się
Kamil Winiarski, triumfując
w dwóch kategoriach – kick light
i k1 ring. Dawid Ludwig zdobył
2. miejsce kategorii kick light.

To była prawdziwa gratka
dla wszystkich miłośników
rowerów, zarówno małych
i dużych. W sobotę,
8 października po raz drugi
na wspólną przejażdżkę
gminnymi drogami zaprosił mistrz olimpijski w kolarstwie - Tadeusz Mytnik.
Dopisała pogoda i humory
uczestników.
To była już druga edycja
akcji „Rowerem po zdrowie”,
realizowanej przez Fundację
Zatrzymać Czas w ramach

Rozmaitości
jaworzyńskie
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środków z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz stowarzyszenie „Nowice – nasza wieś”
i Miejski Klub Sportowy „Karolina”.
Wywodzący się z Nowic
mistrz olimpijski w kolarstwie Tadeusz Mytnik zaprosił mieszkańców naszej gminy do wspólnej przejażdżki
rowerowej. Kolarze odwiedzili Nowice, Jaworzynę Śląską,
Czechy, Pastuchów i Piotrowice Świdnickie. Tu zwiedzili Muzeum Techniki RolniWYDAWCA:

Foto: FB Nowice – nasza wieś

Rowerem po zdrowie z Tadeuszem Mytnikiem

Mieszkańcy gminy licznie wzięli udział w przejażdżce z mistrzem olimpijskim.

czej. Po powrocie w Koziarni
w Nowicach czekał na nich
poczęstunek przygotowany
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