Rozmaitości
jaworzyńskie

NR 9 (83)/2021 r.

ISSN 2299-7121

B E Z P Ł AT N A G A Z E TA S A M O R Z Ą D O WA

Seniorzy w Pastuchowie
poczuli bluesa

Integrowali się, bawili, zarażali optymizmem i pogodą ducha. Przede wszystkim zaś pokazali, że jesień życia wcale
nie musi być smutna i nudna. Fundacja Via Salutis zakończyła właśnie w Pastuchowie realizację projektu „Seniorzy czują bluesa”. Efekty przeszły oczekiwania organizatorów i… uczestników.
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zawsze
gotowi do
pomocy.
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Rusza inwestycja WSSE „INVEST-PARK”
w gminie Jaworzyna Śląska!
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku rozpoczną się pierwsze
inwestycje w jaworzyńskiej strefie aktywności gospodarczej. Na 10 ha swoją
działalność ulokuje pięciu przedsiębiorców, m.in. WSSE „INVEST-PARK”,
która ogłosiła już przetarg na wyłonienie wykonawcy.
Aktualna sytuacja inwestycyjna i projektowa jaworzyńskiej strefy aktywności
gospodarczej była tematem
spotkania, do jakiego doszło we wtorek 16 listopada
w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej. Wzięli w nim
udział przedstawiciele gminy, inwestorzy, projektanci
sieci. - Spotykamy się w celu
koordynacji i wsparcia prac.
Dotychczas na terenie podstrefy
sprzedano 10 hektarów gruntów
i mam nadzieję, że to dopiero
początek. Plany są duże, wizualizacje inwestorów robią wrażenie. Te tereny w niedalekiej
przyszłości mogą stać się kołem
zamachowym rozwoju gminy
– mówił burmistrz Jaworzyny
Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.
Trwają właśnie prace projektowe związane z budową
sieci gazowej na terenie inwestycyjnym. Niestety, jest
to złożony i długotrwały proces, który wymaga uzgodnień
z przedstawicielami kolei
w związku z tym, że przez teren
podstrefy biegną tory kolejowe,
ale też wzajemnej koordynacji
i synchronizacji prac poszczególnych dostawców na wszelkich możliwych etapach. – Na-
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Budowa hali oraz współpraca gospodarcza była jednym z tematów rozmowy
podczas spotkania burmistrza Jaworzyny Śląskiej Grzegorza Grzegorzewicza
i jego zastępcy Justyny Chrebeli z nowym prezesem spółki – Piotrem Wojtyczką.

wiązaliśmy kontakt i dołożymy
starań, by dopiąć temat przyłączy
do końca przyszłego roku. Jeśli
cokolwiek będzie się opóźniać,
czy na jakimś etapie wystąpią
utrudnienia, informujcie nas
o tym. Postaramy się wspólnie
temu zaradzić. Wszystkim nam
zależy na sprawnej realizacji tematu – tłumaczył Waldemar
Skórski, koordynujący działania projektowe na terenach
inwestycyjnych w gminie Jaworzyna Śląska.
WSSE „INVEST-PARK” będzie
jednym z pierwszych inwestorów,
którzy rozpoczną realizację inwestycji na terenie jaworzyńskiej
podstrefy przemysłowej. Na około
4-hektarowej działce w Pasiecznej
spółka wybuduje halę produkcyjno-magazynową z częścią biuro-

wą i socjalną o łącznej powierzchni około 6 tys. m2 z możliwością
podzielenia na cztery moduły.
Swoją siedzibę w niej znajdzie do
4 przedsiębiorców. Przy hali przygotowane zostanie odpowiednie
zaplecze: parking, plac manewrowy i tereny zielone. Obiekt dodatkowo zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną.

Inwestycja o wartości około
19 milionów złotych ma się rozpocząć w 2022 r. Wpisuje się ona
w program budowy hal przemysłowych, jaki w 2019 r. roku ogłosił zarząd WSSE „INVEST-PARK”.
Budowę zakładów w przyszłym roku planują także pozostali inwestorzy Fire Family
- producent podpałek do grilla,
France Auto Service Grzegorz
Kostka z branży motoryzacyjnej,
Wychowanek Sp. z o.o. – producent wiązarów dachowych oraz
firma Efekt – prowadząca pralnię przemysłową w Tychach.
Jaworzyńska strefa aktywności to obszar inwestycyjny
w Pasiecznej o powierzchni
prawie 75 ha. Dotychczas pięciu inwestorów zakupiło tereny
o powierzchni 10 ha za kwotę 5
milionów złotych. Strefa położona jest zaledwie 26 km od autostrady A4 oraz 21 km od drogi
ekspresowej S3. Przez grunty
przebiega sieć kolejowa łącząca
kompleks z głównymi korytarzami kolejowymi w Polsce i Europie.
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Krzysztof Gzyl:

urodziłem się z pasją
do wędkarstwa
Niezależne Stowarzyszenie Wędkarskie od 20 lat opiekuje się zbiornikami po byłej
żwirowni w Jaworzynie Śląskiej. Dba, by były one odpowiednio zarybione
i atrakcyjne dla wędkarzy. O początkach stowarzyszenia, o tym, co przez ten czas
udało się zrobić, rozmawiamy z jego prezesem - Krzysztofem Gzylem.

- Nasz regulamin jest o wiele bardziej rygorystyczny niż inne, dlatego możemy pochwalić się okazałymi egzemplarzami
karpia i amura – mówi Krzysztof Gzyl.

Mógłby nam Pan
przybliżyć historię
powstania Niezależnego
Stowarzyszenia
Wędkarskiego.
Przypomnieć, jak to się
zaczęło?
- Stowarzyszenie powstało
we wrześniu 2001 r. Inicjatorami
jego utworzenia byli wchodzący
w skład komitetu założycielskiego Marek Wiśniewski, Edward
Kołodka (obecny skarbnik),
Tadeusz Krzyżak (obecny gospodarz w zarządzie), Ryszard
Lasocki – ówczesny pracownik
Urzędu Miejskiego. Główną ideą
powstania stowarzyszenia było
bardziej efektywne zarybianie
pożwirowych stawów, dzierżawionych wówczas przez Polski
Związek Wędkarski. Chodziło
także o stworzenie dogodnych
warunków do wędkowania i wypoczynku, przede wszystkim dla
mieszkańców gminy Jaworzyna
Śląska. Od samego początku organizujemy zawody wędkarskie

w każdym sezonie. Ich celem
oprócz sportowej rywalizacji
jest propagowanie wędkarstwa
jako aktywnej formy wypoczynku na świeżym powietrzu, także
wśród młodych ludzi. Ponadto
w latach 2004-2008 wspólnie
z Urzędem Miejskim prowadziliśmy strzeżone kąpielisko.
Dlaczego akurat
zdecydowaliście się na
niezależne stowarzyszenie,
a nie oddział Polskiego
Związku Wędkarskiego?
- Przede wszystkim dlatego,
że w czasie dzierżawy zbiorników w Jaworzynie Śląskiej
przez Polski Związek Wędkarski
nie były one zarybiane w wystraczającym stopniu. Wówczas
było to 300 kg narybku rocznie,
dziś, dla porównania, to 1,5-2
tony. Brakowało też działań organizujących wypoczynek nad
wodą. Stale jednak współpracujemy z Polskim Związkiem
Wędkarskim.
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Ilu wędkarzy należy dzisiaj
do stowarzyszenia?
- Około 200. 60% to osoby
pomiędzy 18. a 65. r. ż., 30% - powyżej 65 r. ż., pozostali to osoby
w wieku 14 – 18 lat. Zainteresowanie wędkarstwem wśród ludzi
młodych pozostaje na niezmienionym poziomie. Mamy jednak
nadzieję, że będzie się zwiększać.
Część młodych kontynuuje rodzinne tradycje wędkarskie, ale
część przychodzi sama pod wpływem impulsu.
Kiedy Pan został prezesem?
I z których dokonań jest Pan
najbardziej dumny?
- Prezesem zostałem w 2003
– 2004 roku. Jestem dumny, że
mogliśmy istnieć 20 lat, głównie dzięki wzorcowej współpracy z Urzędem Miejskim. Przez
te lata zbiornik w Jaworzynie
Śląskiej stał się znany w całym
województwie
dolnośląskim.
Jest bardzo dobrze zarybiony,
głównie w karpie i amury. Trafia-

ją się okazy o wadze 20 kg. Z tego
powodu odwiedza nas wielu
wędkarzy z całego województwa.
Zastanawiam się, skąd
w Panu taka pasja do
wędkowania?
- Moja przygoda z wędkarstwem zaczęła się jeszcze, zanim
poszedłem do szkoły. Można
powiedzieć, że urodziłem się
z tą pasją. Razem z moim bratem chodziliśmy na Gliniankę
w Strzegomiu, skąd pochodzę.
Łowiliśmy ryby na patyk leszczynowy. Nie było komputerów
i całe dni spędzaliśmy na podwórku. Pierwszą wędkę z prawdziwego zdarzenia – tak zwanego bambusa - dostałem w wieku
12 lat od rodziców. To była taka
standardowa wędka w latach
70. Pasję pielęgnuję do dzisiaj.
Staram się nie opuszczać zawodów organizowanych przez NSW,
czy PZW, którego członkiem jestem od 1977 r.
Jakie największe okazy
udało się Panu złowić?
- Mogę się pochwalić amurem o wadze 17,5 kg i karpiem
o wadze 13,2 kg. Obie ryby złowiłem w Jaworzynie Śląskiej i obie
wróciły do zbiornika. Nasz regulamin jest bardziej rygorystyczny niż inne, dzięki czemu możemy się pochwalić takimi właśnie
okazami.
Jakie ma Pan plany na
najbliższe miesiące?
- Na pewno zarybienie zbiornika jeszcze w tym roku, zwołanie walnego zebrania, jeśli
pandemia pozwoli, opracowanie planów działania na 2022
r. Poza działalnością statutową
będziemy oczekiwać na prace,
jakie na terenie żwirowni ma
prowadzić Urząd Miejski, a które uatrakcyjnią ten teren nie
tylko pod kątem wędkowania,
ale też innej aktywności. Mamy
nadzieję, że działania sprawią,
że zniknie problem zaśmiecania
tego terenu. Utrzymanie czystości przysparza nam dziś wielu
trudności. Mimo prowadzonych
akcji sprzątania, mimo próśb
i apeli, ludzie nie dbają o porządek. Tymczasem sprzątanie
w 2021 r. kosztowało nas 5 tys.
zł, to około 300-400 kg narybku,
jaki moglibyśmy kupić.
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Strażacy z OSP Jaworzyna Śląska:

zawsze gotowi do pomocy
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynie Śląskiej od pierwszych lat powojennych wpisuje się w karty
historii miasta i gminy. Od początku są tam, gdzie są potrzebni. Nie tylko w przypadku pożarów, ale również tam,
gdzie mogą w jakikolwiek sposób pomóc. Angażują się w działania społeczne, oddają krew, prowadzą zbiórki na
rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Udowadniają, że istnieje wiele form pomocy,
a każda z nich jest równie wartościowa i piękna.
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynie Śląskiej jest nierozerwalnie związana z Zakładami Porcelany
Stołowej „Karolina” i Zawodową Strażą Pożarną w Jaworzynie Śląskiej, która powstała
zaraz po II wojnie światowej,
najprawdopodobniej w 1947 r.
OSP powstała również
przy ZPS „Karolina”, prawdopodobnie w latach 1959-1960.
Współdziałała z Zawodową
Strażą Pożarną, stanowiąc
w pewien sposób uzupełnienie jej działań. Pełniła funkcję
pogotowia pożarowego na poszczególnych działach zakładu.
Kiedy w 1965 r. Zawodowa
Straż Pożarna uległa likwidacji, działalność profilaktyczną
i operacyjną przejęła całkowicie OSP. W latach 60. w jej
skład wchodziło 16 członków.
Bił na alarm na rowerze
W okresie swojej początkowej działalności OSP kilkakrotnie wykazała się zdolnością szybkiego reagowania
w sytuacjach zagrożeń, zarówno w ZPS „Karolina”, jak
i na terenie miasta. Za udział
w działaniach ratowniczych,
m.in. w groźnym pożarze
w Czechowicach Dziedzicach
jednostka została wyróżniona
przez Komendę Wojewódzką
Straży Pożarnych.
W tym czasie OSP również
mocno się rozwijała. W latach
70. liczyła już 30 członków aktywnych. W kolejnych latach
stan ten nie uległ zmianie,
z tą jednak różnicą, że czynnych członków było 24, natomiast pozostali – seniorzy
- byli członkami honorowymi.
Duży wpływ na wyposażenie
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ny początkowo do Komendy
Rejonowej Straży Pożarnej
w Świdnicy, stamtąd przekazany do gminy Jaworzyna Śląska, po czym zadysponowany
do OSP Jaworzyna.

Pierwsi druhowie straży zawodowej przed budynkiem ówczesnej remizy. Mieściła się wówczas w budynku zajmowanym w latach 90-tych przez bar „Pod Filarem”. Fotografia zrobiona w 1947 r.

jednostki w sprzęt pożarniczy
i uzbrojenie osobiste w tym
okresie miało kierownictwo zakładu pracy. Również
Komenda Rejonowa Straży
Pożarnej sukcesywnie uzupełniała wyposażenie samochodu pożarniczego. Komenda
Wojewódzka natomiast pozytywnie zaopiniowała przydział motopompy.
W latach 1975-1980 komendantem był Jan Olszański – pracownik zakładu zajmujący się sprawami ochrony
przeciwpożarowej. To on jako
pierwszy podjął próbę udokumentowania historii organizacji jaworzyńskich strażaków. Po nim funkcję przejął
Jan Koryciarz. Warto wspomnieć, że w latach 60. i 70.
za alarmowanie strażaków
odpowiadał Julian Kurek.
Był on jednocześnie członkiem utworzonej w 1955 r.
w Zawodowej Straży Pożarnej
orkiestry dętej. Strażaków po-

wiadamiał o akcji bojowej, jeżdżąc na rowerze. Za tę funkcję
otrzymał w 1977 r. dyplom.
W 1985 na wyposażenie
OSP Jaworzyna Śląska trafił
samochód Star 244, wyposażony już w zbiornik na wodę.
Zakupiony został ze środków
ZPS „Karolina”. Przekaza-

Nowe pokolenie i początki
starań o remizę
W latach 90. szeregi jednostki zaczęli zasilać synowie tych, którzy już wcześniej
w niej służyli. To pozwoliło
odmłodzić jednostkę. Rozpoczęły się także poszukiwania
terenu pod budowę remizy.
Była to wówczas jedyna jednostka OSP w gminie, która
nie posiadała takiego obiektu,
ani niezależnego garażu.
Wydarzeniem z tamtego okresu, które szczególnie
utkwiło druhom w pamięci,
był pożar, jaki w nocy z 9 na
10 listopada 1993 r. wybuchł
w mieszkaniu przy ul. 1 Maja.
Zginęły wówczas 2 osoby.
Cztery lata później, w 1997
r., w czasie powodzi strażacy
brali udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających

Druhowie OSP przed „babcią”, czyli wozem strażackim. Od lewej: Marian Kozłowski, Janusz Białas, Ryszard Kantorowicz, Hans Besser, Jan Jagieła, Wincenty
Offert, w samochodzie za kierownicą Emil Baryski.
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na terenie gminy. W tym samym roku, we wrześniu – jednostka została włączona do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W 1999 prezesem została
Natalia Kita. W skład zarządu
weszły jeszcze 2 kobiety: Mariola Krejwis-Piasecka jako
skarbnik i Dorota Galant jako
sekretarz. Nowy zarząd postawił sobie ambitne cele. Już
w pierwszych dniach stycznia
OSP wzięło udział w VIII finale WOŚP. Całą grupą udali
się do stacji krwiodawstwa
w Świdnicy i honorowo oddali
krew na rzecz potrzebujących.
W 2000 r. dyrektor Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej
Krzysztof Sołtys wystąpił
z inicjatywą ufundowania
sztandaru OSP. Zaproponował utworzenie Społecznego
Komitetu ds. Fundacji Sztandaru. 12 czerwca podczas spotkania ustalono projekt, wykonawcę i termin wręczenia
sztandaru. Uroczystość odbyła się 16 września na placu
szkolnym przed Gimnazjum
nr 1 w Jaworzynie Śląskiej.
Na pierwszym miejscu
nowa siedziba
Cały czas trwały starania o pozyskanie terenu pod
budowę remizy. Udało się to
w 2000 r., gdy kierownictwu
OSP przyznano teren po bazie ZGKiM przy ul. Wolności.
Rozpoczęły się intensywne
przygotowania do opracowania założeń koncepcyjnych

Obecnie druhowie mają na wyposażeniu trzy wozy strażackie.

dotyczących budowy obiektu.
W 2001 roku po wielu
trudnościach wybrano wykonawcę projektu. W sierpniu,
staraniem władz jednostki
i decyzją zarządu miasta, przyznano pomieszczenie przy ul.
Wolności 23A na biuro dla jednostki. To pierwsza siedziba
OSP poza zakładem, w którym
dalej znajdował się garaż. Udało się wyposażyć biuro w szafę
i stoły. Zarząd ZPS „Karolina”
wydał zgodę na przekazanie
ławek z zakładu. W 2002 r. po
rezygnacji Natalii Kity z funkcji (została zastępcą burmistrza) nowym prezesem został
Adrian Barnak.

W 2004 r. rozpoczęto budowę remizy. Nieodpłatnie
funkcję kierownika zgodził
się pełnić Mariusz Gil. Uporządkowano teren po wiacie
magazynowej z jednoczesnym
usunięciem pozostałości jej
konstrukcji, rozebrano komórki i boksy, wykonano prace
porządkowe. Rok później wykonano fundamenty budynku,
w 2006 r. – zaczęła się budowa
parteru. W 2009 r. wykonano
piętro i zadaszenie, w 2010 r.
– przyłącza wodno-kanalizacyjne. Zakończenie budowy
i wykończenia wnętrz nastąpiło dopiero w 2015 roku. Gmina
podpisała wówczas umowę
użyczenia obiektu. Wyposażyła

dyżurkę oraz szatnię w meble
i szafki ubraniowe. Jednostka
zakupiła szafki metalowe oraz
regały na sprzęt. Strażacy zyskali upragniony obiekt.
W 2017 r. zakupiono nowy
pojazd gaśniczy Man. Od
tamtej pory jednostka ma
na wyposażeniu trzy pojazdy. Jest też jedyną jednostką
wodno-ratowniczą w gminie. W skład OSP Jaworzyna
Śląska wchodzi 33 członków,
którzy corocznie odnotowują
minimum 100 wyjazdów do
różnych wydarzeń.
Od 2021 r. prezesem jednostki jest Mariola Krejwis-Piasecka.

Kolejowe spotkanie z Mikołajem
6 grudnia na trasie świętego Mikołaja nie zabrakło
Jaworzyny Śląskiej. Na
stacji w Muzeum Kolejnictwa święty spotkał się
z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy, zaprosił
ich na wspólne zwiedzanie
obiektu i zaprezentował
niezwykłą świąteczną
iluminację zabytkowych
parowozów.
Rozświetlona parowozownia to najnowsza propozycja
Muzeum Kolejnictwa na Ślą-

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym zwiedzaniem obiektu.
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sku w Jaworzynie Śląskiej. Na
muzealnej bocznicy zabytkowe parowozy i wagony mienią
się kolorowymi świątecznymi
światełkami, a na budynkach
prezentuje się wspaniała iluminacja. W każdy weekend
będzie odbywać się przejażdżka zabytkowym taborem
kolejowym po rozświetlonej
bocznicy kolejowej. W poniedziałek 6 grudnia na spotkanie ze świętym Mikołajem
zostali zaproszeni najmłodsi
mieszkańcy gminy Jaworzyna
Śląska.
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Trwa ewidencja źródeł ogrzewania
W związku z rosnącym
zainteresowaniem wymianą
źródeł ciepła na niskoemisyjne rozpoczęło się tworzenie ewidencji emisyjności
budynków. Mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska mają
obowiązek wypełnić deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
oraz dodatkowo ankietę
o sposobie ogrzewania. Na
wypełnienie deklaracji mają
czas do 1 lipca 2022, ankiety
– do końca 2021 roku. CEEB
jest ogólnopolską ewidencją,
natomiast ankiety są obligatoryjne dla mieszkańców
gmin, które przystąpiły do
nowego Sub-Regionalnego
Programu Modernizacji
Budynków. Złożenie ankiety
jest o tyle istotne, że daje
szansę uzyskania przez
gminę dodatkowych fundu-

szy na dotacje dla mieszkańców do wymiany pieca oraz
termomodernizacji budynków ze środków innych niż
dotychczas dostępnych.
Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków
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. Deklarację można
złożyć elektronicznie na stronie www.zone.gunb.gov.pl lub
w wersji papierowej w sekretariacie 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 2021r.
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/
Druki można także wyciąć
z gazety (s. 7-8) i dostarczyć do
Urzędu Miejskiego.

Sub-Regionalny
Program Modernizacji
Budynków
To nowy regionalny program, do którego przystąpiła
także Gmina Jaworzyna Śląska.
Jego celem jest wymiana wysokoemisyjnych kotłów oraz
poprawa stanu energetycznego budynków, w powiązaniu
z możliwością uzyskania dofinansowania na ten cel.
Ankiety mogą być składane w formie papierowej do
sekretariatu Urzędu Miejskiego. Można je wyciąć z gazety
(s. 9-10). Wypełnione ankiety
można także wysłać elektronicznie za pośrednictwem
strony dobrebudynki.pl. Na
dostarczenie ankiet mieszkańcy mają czas do 31 grudnia
2021 r.

Dodatkowe środki
na wymianę pieców
Ponad 1 milion 40 tys. zł otrzyma
gmina Jaworzyna Śląska na dofinansowanie wymiany kolejnych
pieców w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin
Aglomeracji Wałbrzyskiej”. To
najwyższe, obok Wałbrzycha, dofinansowanie wśród gmin biorących
udział w projekcie.
Zainteresowanie przeprowadzonym w 2020 r. naborem w ramach projektu było ogromne, liczba złożonych
wniosków znacznie przekroczyła pozyskane środki. Władze gminne podjęły więc starania o pozyskanie dodatkowych funduszy, które pozwoliłyby na
dofinansowanie kolejnych złożonych
wniosków. Spośród 15 gmin, biorących
udział w projekcie, gmina Jaworzyna
Śląska uzyska, obok Wałbrzycha, największą kwotę - ponad 1 mln 40 tys. zł.

Pozyskane środki przeznaczone będą na refundację poniesionych
kosztów lub na dofinansowanie realizowanych inwestycji w ramach
przeprowadzonego na początku 2021
r. konkursu. Dofinansowaniem objęte
zostaną kolejne wnioski z tzw. listy rezerwowej.
Ostateczne decyzje odnośnie zakwalifikowanych projektów znane
będą na przełomie grudnia i stycznia.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO
WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3
„Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.
Jego całkowita wartość to 24 212 601,37
zł, w tym dofinansowanie ze środków
RPO WD 2014-2020 - 16 840 999,95 zł.

OPS w nowej siedzibie
Od czwartku 25 listopada Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej funkcjonuje w nowej
siedzibie, przy ul. Powstańców 3. Nu-

6

mery telefonów pozostały niezmienione.
Instytucja została przeniesiona
z ul. 1 Maja 7.
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Ulica

Kod pocztowy

Rodzaj budynku

A05

A07

A08

A06

A04

A02
Numer budynku

Miejscowość

Powiat

☐

____

☐
☐
☐
☐

Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
biomasy)

Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa

Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy
przepływowy/ kominek gazowy

(04)

(05)

(06)

(07)

____

____

____

☐

☐

☐

____

____

____

____

____

____

____

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

7

1

2

Lokal mieszkalny – trwale wydzielony fragment nieruchomości, budynku mieszkalnego, służący do zaspokojenia potrzeb bytowych co najmniej jednej osoby. Składa się przeważnie z kilku
pokojów, kuchni, łazienki oraz korytarza.
Budynek zbiorowego zamieszkania – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.
3
Lokal zbiorowego zamieszkania – lokal służący celom okresowego pobytu ludzi w budynku zbiorowego zamieszkania.

1

☐

____

☐

Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno,
pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel)

☐

(03)

____

☐

☐

____

☐

Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem

(02)

(01)

Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć
ciepłownicza
Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy

Źródło ciepła

Funkcja

Rodzaj i liczba źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku
Należy zaznaczyć wszystkie zainstalowane w budynku urządzenia / instalacje stanowiące źródła ciepła nawet, jeśli nie są używane
oraz podać ich liczbę, następnie wskazać liczbę i funkcję (ogrzewanie / ciepła woda użytkowa) urządzeń / instalacji
wykorzystywanych na bieżąco lub w sezonie grzewczym.

→ numery lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania objętych deklaracją: …………………………………………

→ liczba lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania objętych deklaracją: ____

wybranych lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania w budynku:

wszystkich lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania w budynku

Zainstalowane
źródło

B01

(02) ☐

(01) ☐

Deklaracja dotyczy:

Liczba
zainstalowanych
źródeł

A09

____

………………………………………

………………………………………

Budynek zbiorowego zamieszkania2 → liczba wszystkich lokali zbiorowego zamieszkania3 w budynku: ____

Budynek wielorodzinny → liczba wszystkich lokali mieszkalnych1 w budynku: ____

Należy wypełnić pkt. A09 jeżeli w budynku znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny

(03) ☐

(02) ☐

____ - ______

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Budynek jednorodzinny (w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej)

Gmina

A03

(01) ☐

Województwo

A01

Dane adresowe budynku

☐Deklaracja dotyczy źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021 r.

Eksploatowane
źródło

▪

Liczba
eksploatowanych
źródeł

▪
▪

v. 1.2.

W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku.
W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem
(wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).
Należy wypełnić odrębny formularz A deklaracji dla każdego posiadanego lub zarządzanego budynku mieszkalnego.
W przypadku posiadania / zarządzania budynkami o funkcjach niemieszkalnych z zainstalowanym źródłem ciepła, należy wypełnić
formularz B deklaracji odrębnie dla każdego budynku / lokalu niemieszkalnego.
Formularz należy wypełnić wstawiając symbol X w kwadratowych polach przy wybranych odpowiedziach. W oznaczonych miejscach należy
wpisać odpowiedzi tekstowe i liczbowe.

Ogrzewanie
(c.o.)

▪
▪

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Ciepła woda
(c.w.u.)
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____

____

____

____

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

v. 1.2.

v. 1.2.

Imię i nazwisko
wypełniającego
Telefon
kontaktowy
(opcjonalnie)
lub nazwa instytucji / firmy
Adres poczty elektronicznej (opcjonalnie)
Telefon kontaktowy (opcjonalnie)
Dane adresowe wypełniającego tożsame z adresem
Adres poczty elektronicznej
(opcjonalnie)
budynku/lokalu,
którego dotyczy
formularz

____

☐
☐
☐
☐
☐
☐

(02) ☐ Zarządzający

(01)
☐ Tak
(02) ☐ Nie
……………………………………………………………

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

………………………………………………………………………………
(01)
☐ Właściciel / Współwłaściciel
(02) ☐ Zarządzający
…………………………………………

(01) ☐ Właściciel / Współwłaściciel

(02) ☐ Nie

(02) ☐ Nie
(01) ☐ Tak → należy dołączyć Formularz B

Inny rodzaj biomasy

Pellet drzewny
Węgiel i paliwa węglopochodne
Drewno kawałkowe
Pellet drzewny
Inny rodzaj biomasy
Drewno kawałkowe

Węgiel i paliwa węglopochodne

(01) ☐ Tak → należy dołączyć Formularz B

(04) ☐

(02)
(01)
(03)
(02)
(04)
(03)

(01) ☐

stałych

Kod pocztowy

Podpis wypełniającego

Data wypełnienia formularza
Podpis wypełniającego

Data wypełnienia formularza

____ - ______

……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………

2

2

Formularz B deklaracji wypełnić należy dla każdego lokalu zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne wyposażonego we własne źródło ciepła
(np. lokal gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny lokal niemieszkalny) oraz dla każdego odrębnego budynku o funkcjach niemieszkalnych wyposażonego w źródło
ciepła (np. budynek gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny budynek niemieszkalny).
4
Formularz B deklaracji wypełnić należy dla każdego lokalu zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne wyposażonego we własne źródło ciepła
(np. lokal gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny lokal niemieszkalny) oraz dla każdego odrębnego budynku o funkcjach niemieszkalnych wyposażonego w źródło
ciepła (np. budynek gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny budynek niemieszkalny).

4

D14

D06 adresowe
Kraj osoby wypełniającej………………………………………
D07 wypełniającego
Województwojest inny niż adres
Dane
formularz deklaracji (wypełnić jeżeli adres
budynku / lokalu, którego
………………………………………
dotyczy formularz)
D08
Powiat
D09
Gmina
………………………………………
………………………………………
D06
Kraj
D07
Województwo
………………………………………
………………………………………
D10
Miejscowość
D11
Ulica
………………………………………
………………………………………
D08
Powiat
D09
Gmina
………………………………………
………………………………………
D13
Numer lokalu
____
D12
Numer budynku
____
D10
Miejscowość
D11
Ulica
………………………………………
………………………………………
____ - ______
D14
Kod pocztowy
D13
Numer lokalu
____
D12
Numer budynku
____

D05
Dane adresowe wypełniającego tożsame z adresem
Dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (wypełnić jeżeli adres
jest inny niż adres budynku
lokalu, którego
Tak
(02) ☐ / Nie
(01) ☐wypełniającego
budynku/lokalu, którego dotyczy formularz
dotyczy formularz)

D04
D03
D05
D04

D02
D03

niemieszkalne4 ogrzewane źródłem ciepła
Dane kontaktowe
osoby wypełniającej
formularz
deklaracji
nieuwzględnionym
w niniejszej
deklaracji?
D01
Wypełniający formularz
Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji
D02
Imię i nazwisko wypełniającego
D01
Wypełniający
formularz
lub
nazwa instytucji
/ firmy

C01

C01

Ekoprojekt
(05)w☐budynku
Czy
znajduje się lokal lub lokale
niemieszkalne4 ogrzewane źródłem ciepła
nieuwzględnionym
w niniejszej
deklaracji?
Czy w budynku znajduje
się lokal
lub lokale

Klasa
kotła / kotłów
Liczba
Zaznaczyć na
podstawie
tabliczki znamionowej lub dokumentu
poświadczającego emisję
____
Poniżej klasy 3 lub brak informacji
(01) ☐
Klasa kotła / kotłów
Liczba
____
Klasa 3
(02) ☐
____
Poniżej klasy 3 lub brak informacji
(01) ☐
____
Klasa 4
(03) ☐
____
Klasa 3
(02) ☐
____
Klasa 5
(04) ☐
____
Klasa 4
(03) ☐
____
Ekoprojekt
(05) ☐
____
Klasa 5
(04) ☐

B02 wypełnić
Klasa kotłów
nai B03
paliwo
stałe
oraz
liczba
zainstalowanych
stosowanych
w kotłach
paliw
Należy
pkt. B02
jeżeli
w pkt.
B01
zaznaczono
odpowiedź 2 lub B03
3 (jeżeliRodzaje
w budynku
zainstalowany
jest kocioł
lubstałych
kotły na
kotłów w poszczególnych klasach
Należy zaznaczyć wszystkie rodzaje stosowanych paliw
paliwo stałe).
Zaznaczyć
na
podstawie
tabliczki
znamionowej
lub
dokumentu
stałych
B02
Klasa kotłów na paliwo stałe oraz liczba zainstalowanych
B03
Rodzaje stosowanych w kotłach paliw stałych
poświadczającego
emisję klasach
kotłów
w poszczególnych
Należy zaznaczyć wszystkie rodzaje stosowanych paliw

Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją
Należy wypełnić
zainstalowany
(11) pkt. B02 i B03 jeżeli w pkt. B01 zaznaczono odpowiedź 2 lub 3 (jeżeli w budynku
____

____ lub kotły
☐
☐ jest kocioł
☐ na ☐
paliwo stałe). wspomagania ogrzewania

☐

☐

Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją
Ogrzewanie elektryczne
/ bojler elektryczny
wspomagania
ogrzewania
____

☐

____

☐

Ogrzewanie
Pompa ciepłaelektryczne / bojler elektryczny

(11)
(10)

☐

☐

(10)
(09)

☐

____

☐

Pompa
ciepła
Kocioł olejowy

(09)
(08)

____

Kocioł olejowy

(08)

1
1

B01

Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
(03)
biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem
Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno,
(04)
pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel)
Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
(05)

Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć
(01)
ciepłownicza
Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
(02) biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy

Źródło ciepła

☐
☐
☐

____
____
____

☐
☐

☐

☐

Eksploatowane źródło

☐

____

☐

Zainstalowane źródło

____

Liczba zainstalowanych
źródeł

☐

Liczba eksploatowanych
źródeł
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____

____

____

____

____

☐

☐

☐

☐

☐

Ogrzewanie (c.o.)

Funkcja

Rodzaj i liczba źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku
Należy zaznaczyć wszystkie zainstalowane w budynku urządzenia / instalacje stanowiące źródła ciepła nawet, jeśli nie są używane
oraz podać ich liczbę, następnie wskazać liczbę i funkcję (ogrzewanie / ciepła woda użytkowa / cele technologiczne, produkcyjne jak
np. produkcja pary, dymu, suszenie, przetwarzanie żywności, itp.) i moc urządzeń / instalacji wykorzystywanych na bieżąco lub w
sezonie grzewczym.

v. 1.2.

wymienione
Pozostałe budynki / lokale niemieszkalne, gdzie indziej nie
wymienione

indywidualną
ochroną
konserwatorską
Obiekty budowlane
wpisane
do rejestru zabytków i objęte
indywidualną
ochroną
konserwatorską
Pozostałe budynki
/ lokale
niemieszkalne, gdzie indziej nie

Budynki gospodarstw rolnych
Budynki gospodarstw rolnych
Budynki / lokale przeznaczone do sprawowania kultu
religijnego
i czynności
religijnych
Budynki / lokale
przeznaczone
do sprawowania kultu
religijnego
i czynności
religijnych
Obiekty
budowlane
wpisane
do rejestru zabytków i objęte

Szklarnie, tunele foliowe
Szklarnie, tunele foliowe

Budynki / lokale kultury fizycznej
Budynki / lokale kultury fizycznej

Budynki / lokale szpitali i zakładów opieki medycznej
Budynki / lokale szpitali i zakładów opieki medycznej

Budynki / lokale szkół i instytucji badawczych
Budynki / lokale szkół i instytucji badawczych

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(18) ☐
(18) ☐

(17) ☐
(17) ☐

(16) ☐
(16) ☐

(15) ☐
(15) ☐

(14) ☐
(14) ☐

(13) ☐
(13) ☐

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
____
____
………………………………………
………………………………………

Budynki / lokale muzeów i bibliotek
Budynki / lokale muzeów i bibliotek

Powiat
Powiat
Miejscowość
Miejscowość
Numer budynku
Numer budynku
Symbol / oznaczenie
specjalne
budynku
Symbol / oznaczenie
specjalne budynku

Deklaracja dotyczy:
Deklaracja dotyczy:
(01) ☐ całego budynku
(01) ☐ całego budynku
(02) ☐ wybranych lokali w budynku:
(02) ☐ wybranych lokali w budynku:
→ numery / symbole / oznaczenia specjalne lokali niemieszkalnych objętych deklaracją:
→ numery
/ symbole / oznaczenia specjalne lokali niemieszkalnych objętych deklaracją:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ogólnodostępny obiekt kulturalny
Ogólnodostępny obiekt kulturalny

Zbiorniki, silosy i budynki / lokale magazynowe
Zbiorniki, silosy i budynki / lokale magazynowe

Budynki / lokale przemysłowe
Budynki / lokale przemysłowe

Budynki kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni
Budynki kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni

Budynki garaży
Budynki garaży

Budynki łączności, dworców i terminali
Budynki łączności, dworców i terminali

(12) ☐
(12) ☐

(11) ☐
(11) ☐

(10) ☐
(10) ☐

A02
A02
A04
A04
A06
A06
A08
A08

☐

☐

☐

☐

☐

Ciepła woda (c.w.u.)

A10
A10

(09) ☐
(09) ☐

(08) ☐
(08) ☐

(07) ☐
(07) ☐

(06) ☐
(06) ☐

(05) ☐
(05) ☐

(04) ☐
(04) ☐

Rodzaj budynku / lokalu
Rodzaj budynku / lokalu
(01) ☐ Budynki / lokale biurowe
(01) ☐ Budynki / lokale biurowe
Piekarnie, wędzarnie, budynki i lokale
(02) ☐
gastronomiczne
Piekarnie, wędzarnie, budynki i lokale
(02) ☐
gastronomiczne
(03) ☐ Budynki / lokale handlowo‐usługowe
(03) ☐ Budynki / lokale handlowo‐usługowe

A09
A09

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
____ - ______
____ - ______

Województwo
Gmina
Gmina
Ulica
Ulica
Kod pocztowy
Kod pocztowy

A01
A03
A03
A05
A05
A07
A07

Dane adresowe budynku
Dane
budynku
A01 adresowe
Województwo

☐Deklaracja dotyczy źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021 r.
☐Deklaracja dotyczy źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021 r.

Deklaracja dotyczy
źródeł
ciepła o spoczywa
mocy nieprzekraczającej
1 MW.
Obowiązek
wypełnienia
deklaracji
na podmiocie zarządzającym
budynkiem (podmiot administrujący lub właściciel).
Należy wypełnić
odrębny
B deklaracji
dla każdego1posiadanego
lub zarządzanego budynku / lokalu niemieszkalnego.
Deklaracja
dotyczy
źródełformularz
ciepła o mocy
nieprzekraczającej
MW.
W przypadku
posiadania
zarządzania
budynkami
funkcjach
mieszkalnych
zainstalowanym
źródłem
ciepła,niemieszkalnego.
należy wypełnić formularz A
Należy
wypełnić
odrębny /formularz
B deklaracji
dlaokażdego
posiadanego
lubzzarządzanego
budynku
/ lokalu
deklaracji
odrębnie
dla każdego
budynku
/ lokalu mieszkalnego.
W przypadku
posiadania
/ zarządzania
budynkami
o funkcjach mieszkalnych z zainstalowanym źródłem ciepła, należy wypełnić formularz A
Formularz
należy wypełnić
wstawiając
symbol
X wmieszkalnego.
kwadratowych polach przy wybranych odpowiedziach. W oznaczonych miejscach należy
deklaracji odrębnie
dla każdego
budynku
/ lokalu
wpisać
odpowiedzi
tekstowe
i liczbowe.symbol X w kwadratowych polach przy wybranych odpowiedziach. W oznaczonych miejscach należy
Formularz
należy wypełnić
wstawiając
wpisać odpowiedzi tekstowe i liczbowe.

☐

☐

☐

☐

☐

Funkcja technologiczna
/ produkcyjna

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formularz
B – budynki
i lokale
niemieszkalne
▪ Obowiązek wypełnienia
deklaracji
spoczywa
na podmiocie zarządzającym budynkiem (podmiot administrujący lub właściciel).

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Deklaracja
źródeł
ciepła i źródeł spalania paliw
Formularz
B – dotycząca
budynki i lokale
niemieszkalne

v. 1.2.
v. 1.2.

____

____

____

____

____

Łączna moc źródła / źródeł
(Kw)
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Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć
ciepłownicza
Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
(02) biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy

☐

____

☐
☐

(10) Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny
Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją
(11)
wspomagania ogrzewania

Li

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Ci

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fu

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Klasa kotła / kotłów

Ekoprojekt

Klasa 5

Klasa 4

Klasa 3

Poniżej klasy 3 lub brak informacji

Czy w budynku znajduje się także lokal lub lokale
mieszkalne ogrzewane źródłem ciepła
nieuwzględnionym w niniejszej deklaracji?

(05) ☐

(04) ☐

(03) ☐

(02) ☐

(01) ☐

Imię i nazwisko wypełniającego
lub nazwa instytucji / firmy
Telefon kontaktowy (opcjonalnie)
Adres poczty elektronicznej (opcjonalnie)
Dane adresowe wypełniającego tożsame z adresem
budynku/lokalu, którego dotyczy formularz

D02
D03
D04
D05

(04) ☐

(03) ☐

(01) ☐
(02) ☐

Inny rodzaj biomasy

Drewno kawałkowe

Pellet drzewny

Węgiel i paliwa węglopochodne

Rodzaje stosowanych w kotłach paliw stałych
Należy zaznaczyć wszystkie rodzaje stosowanych paliw
stałych

(02) ☐ Zarządzający

(01) ☐ Tak

(02) ☐ Nie

……………………………………………………………

……………………………………………………………

v. 1.2.

………………………………………………………………………………
…………………………………………

(01) ☐ Właściciel / Współwłaściciel

(01) ☐ Tak → należy dołączyć Formularz A
(02) ☐ Nie

B03

Numer budynku

D12

Kod pocztowy

Miejscowość

D10
D14

Powiat

D08

Kraj

……………………………………………………………

____

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Podpis wypełniającego

Numer lokalu

Ulica

Gmina

Województwo

……………………………………………………………

D13

D11

D09

D07

Data wypełnienia formularza

____ - ______

____

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (wypełnić jeżeli adres wypełniającego jest inny niż adres budynku / lokalu, którego
dotyczy formularz)

2D06

Wypełniający formularz

D01

____

____

____

____

____

Liczba

Klasa kotłów na paliwo stałe oraz liczba zainstalowanych
kotłów w poszczególnych klasach
Zaznaczyć na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu
poświadczającego emisję

Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji

C01

B02

Należy wypełnić pkt. B02 i B03 jeżeli w pkt. B01 zaznaczono odpowiedź 2 lub 3 (jeżeli w budynku zainstalowany jest kocioł lub kotły na
paliwo stałe).

☐

☐

____

☐

(09) Pompa ciepła

____

☐

____

☐

____

☐

☐

(07)
(08) Kocioł olejowy

☐

____

☐

☐

☐

____

☐

☐

☐

☐

____

____

☐

☐

☐

____

☐

L

____

Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy/
kominek gazowy

(06) Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa

Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
(03)
biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem
Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno,
(04)
pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel)
Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
(05)
biomasy)

(01)

Łą

…………………..………………………………..…………………..……

…………………..………………………………..…………………..……

…………………..………………………………..…………………..……

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Województwo

Nr lokalu

Miejscowość

Gmina

2

……
……
……
……
……
……
……
……
……

kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy/ kominek gazowy

kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel)

trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa

piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy)

kocioł olejowy

pompa ciepła

ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny

kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania

miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza

Eksploatowane
źródło
……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

…………………..…………………..…………………..………………………………

…………………..…………………..…………………..………………………………

Data wypełnienia formularza

Podpis wypełniającego

1) orientacyjna powierzchnia użytkowa ogrzewana: powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich ogrzewanych kondygnacjach wraz z powierzchnią klatki
schodowej. Przy czym na kondygnacji ze skośnym stropodachem przyjęta powierzchnia pomieszczeń uzależniona jest od wysokości. I tak jeśli wysokość w świetle kondygnacji
mieści się w przedziale od 1,4 m do 2,2 m, do powierzchni pomieszczeń zalicza się ją w 50%. Z kolei jeśli kondygnacja jest niższa niż 1,4 m, wówczas powierzchnię tę w ogóle się
pomija. Jeśli wysokość kondygnacji jest powyżej 2,2 m powierzchnia podłogi zaliczona jest w całości do powierzchni użytkowej.
2) o klasie energetycznej kotła i jego roku produkcji informuje tabliczka znamionowa umieszczona na obudowie (nie ma reguły z której strony kotła jest tabliczka, może być od frontu,
z boku lub nawet tyłu) kotła. Kotły ręcznie zasypywane można traktować jako poniżej trzeciej klasy lub pozaklasowe.

……

kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, z automatycznym podawaniem paliwa /z podajnikiem)

Zainstalowane
źródło
……

Liczba
zainstalowanych źródeł

kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, zasypowy / z podajnikiem ręcznym)

Źródło ciepła

Liczba
eksploatowanych źródeł

4. Wykorzystywane źródło ogrzewania budynku - podstawowe / dodatkowe / wykorzystywane źródło ciepłej wody użytkowej

…………………..…………………..…………………..……..…………………..…………………………………………… m

3. Powierzchnia użytkowa1) budynku w m2

Funkcja

…………………..…………………………..…………………..……

…………………..…………………………..…………………..……

…………………..…………………………..…………………..……

…………………..…………………………..…………………..……

Inny (np. dwulokalowy) ………………………………………………………………………………………….………………………

w zabudowie szeregowej

w zabudowie bliźniaczej

jednorodzinny wolnostojący

2. Rodzaj budynku

…………………..………………………………..…………………..……

1. Dane adresowe budynku

Ogrzewanie
(c.o.)

Powiat

Ankieta - Budynek jednorodzinny

Ciepła
woda
(c.w.u.)
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………………
………………
………………

klasa 4
klasa 5
ekoprojekt
…………………………………………………………………

………………

klasa 3

gorący ale można utrzymać dłoń na grzejniku
tak gorący, że nie można utrzymać dłoni na grzejniku

do 55oC
powyżej 55 C

ciepło sieciowe

olej opałowy

.……………..…………………..…………………..……………………………………

……… ………

l

………………………………………………………………………………………………………………………………

wymieniona stolarka okienna

………………………………………………………………………..…

Jakie ? (np. kocioł na biomasę, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy, kocioł na węgiel)

Wypełniający formularz

Telefon kontaktowy

…………………..…………………..…………………..…

…………………..…………………..…………………..…

Właściciel / współwłaściciel

11. Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji

Adres poczty
elektronicznej

Nazwisko

…………………..…………………..…………………..…………

…………………..…………………..…………………..…………

Użytkownik

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

uzależniamy modernizację źródła ciepła od innych działań, jakich?

będziemy czekać na techniczne wyeksploatowanie posiadanego źródła ciepła

odkładamy realizację na okres po 2024 roku

jesteśmy gotowi aby inwestycję zrealizować w najbliższych latach (2022-2024)

10. Gotowość do realizacji inwestycji

dobrano nowe źródło ciepła w ramach planowanej inwestycji

opracowano koncepcję działań modernizacyjnych dla kotłowni

opracowano audyt termomodernizacyjny budynku

………………………………………………………………………..… (data audytu)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

ocieplenie dachu / stropodachu

wymienione pokrycie dachu

inne (jakie?)

kWh

……… ………

kWh

kWh/l

ocieplenie ścian

9. Stan przygotowania modernizacji budynku lub kotłowni

Imię

……… ………

gaz ciekły

……… ………

……… ………

energia elektryczna

kg

kg

kg

kg

kWh/m3

……… ………

……… ………

……… ………

……… ………

Ilość paliwa
(zakreślić właściwą jednostkę)

gaz ziemny

inny rodzaj biomasy

drewno kawałkowe

pellet drzewny

węgiel i paliwa węglopochodne

7. Rodzaj i ilość wykorzystywanego paliwa

proszę wybrać przedział (przed 1918; 1918 – 1944; 1945 – 1970; 1971 – 1988; 1989 – 2002; 2003 – 2011, po 2011)

przeprowadzone działania remontowe / termomodernizacyjne w ostatnich 25 latach:

rok budowy:

8. Stan techniczny budynku w zakresie ochrony ciepła

o

jeśli brak czujnika temperatury do odczuwalna temperatura
grzejnika:

jeśli jest czujnik
temperatury na kotle:

6. Temperatura zasilania czynnika grzewczego w bardzo zimne, mroźne dni

Rok2) produkcji

………………

liczba

poniżej trzeciej klasy / pozaklasowy

5. Klasa2) kotła na paliwo stałe

…………………..………………………………..…………………..……

…………………..………………………………..…………………..……

…………………..………………………………..…………………..……

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

mieszany

system centralny dla mieszkania

…………………..…………………………..…………………..……

…………………..…………………………..…………………..……

…………………..…………………………..…………………..……

…………………..…………………………..…………………..……

……
……
……
……
……
……
……
……
……

kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy/ kominek gazowy

kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel)

trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa

piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy)

kocioł olejowy

pompa ciepła

ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny

kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania

miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza

Eksploatowane
źródło
……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

…………………..…………………..…………………..………………………………

…………………..…………………..…………………..………………………………

Data wypełnienia formularza

Podpis wypełniającego

1) orientacyjna powierzchnia użytkowa ogrzewana: powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich ogrzewanych kondygnacjach wraz z powierzchnią klatki
schodowej. Przy czym na kondygnacji ze skośnym stropodachem przyjęta powierzchnia pomieszczeń uzależniona jest od wysokości. I tak jeśli wysokość w świetle kondygnacji
mieści się w przedziale od 1,4 m do 2,2 m, do powierzchni pomieszczeń zalicza się ją w 50%. Z kolei jeśli kondygnacja jest niższa niż 1,4 m, wówczas powierzchnię tę w ogóle się
pomija. Jeśli wysokość kondygnacji jest powyżej 2,2 m powierzchnia podłogi zaliczona jest w całości do powierzchni użytkowej.
2) O klasie energetycznej kotła i jego roku produkcji informuje tabliczka znamionowa umieszczona na obudowie (nie ma reguły z której strony kotła jest tabliczka, może być od frontu,
z boku lub nawet tyłu) kotła. Kotły ręcznie zasypywane można traktować jako poniżej trzeciej klasy lub pozaklasowe.

……

kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, z automatycznym podawaniem paliwa /z podajnikiem)

Zainstalowane
źródło
……

Liczba
zainstalowanych źródeł

kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, zasypowy / z podajnikiem ręcznym)

Źródło ciepła

Funkcja

…………………..………………………………..…………………………………………

5. Powierzchnia użytkowa1) ogrzewana budynku w m2

mieszana

własność komunalna

własność prywatna

4. Rodzaj własności budynku

Województwo

Nr lokalu

Miejscowość

Gmina

Liczba
eksploatowanych źródeł

6. Wykorzystywane źródło ogrzewania budynku - podstawowe / dodatkowe / wykorzystywane źródło ciepłej wody użytkowej

indywidualny dla pomieszczeń

system centralny dla budynku

3. Typ ogrzewania w budynku

…………………..………………………………..…………………………………………

2. Liczba wszystkich lokali mieszkalnych w budynku:

…………………..………………………………..…………………..……

Powiat

Ogrzewanie
(c.o.)

1. Dane adresowe budynku

Ankieta - Budynek wielorodzinny

Ciepła
woda
(c.w.u.)
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………………
………………
………………

klasa 4
klasa 5
ekoprojekt
…………………………………………………………………

………………

klasa 3

gorący ale można utrzymać dłoń na grzejniku
tak gorący, że nie można utrzymać dłoni na grzejniku

do 55oC
powyżej 55oC

ciepło sieciowe

olej opałowy

.……………..…………………..…………………..……………………………………

wymienione pokrycie dachu

wymieniona stolarka okienna

ocieplenie dachu / stropodachu

ocieplenie ścian, proszę podać grubość
ocieplenia w cm ……………….……..

……… ………

………………………………………………………………………..… (data audytu)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…

Jakie ? (np. kocioł gazowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł na biomasę, kocioł na węgiel, inne)

Wypełniający formularz

Telefon kontaktowy

…………………..…………………..…………………..…

…………………..…………………..…………………..…

Właściciel / współwłaściciel

13. Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji

…………………..…………………..…………………..…

…………………..…………………..…………………..…………

Nazwisko
Adres poczty
elektronicznej

Zarządca

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

uzależniamy modernizację źródła ciepła od innych działań, jakich?

będziemy czekać na techniczne wyeksploatowanie posiadanego źródła ciepła

odkładamy realizację na okres po 2024 roku

jesteśmy gotowi aby inwestycję zrealizować w najbliższych latach (2022-2024)

12. Gotowość do realizacji inwestycji

dobrano nowe źródło ciepła w ramach planowanej inwestycji

opracowano koncepcję działań modernizacyjnych dla kotłowni. Czy koncepcja oparta jest na systemie:
- centralnym dla całego budynku T/N (Tak/Nie – niepotrzebne skreślić) - czy centralnym mieszkaniowym T/N

opracowano audyt termomodernizacyjny budynku

l
kWh

……… ………

kWh

kWh/l

………………………………………………………………………………………………………………………………

inne (jakie?)

11. Stan przygotowania modernizacji budynku lub kotłowni

Imię

……… ………

gaz ciekły

……… ………

……… ………

energia elektryczna

kg

kg

kg

kg

kWh/m3

……… ………

……… ………

……… ………

……… ………

Ilość paliwa
(zakreślić właściwą jednostkę)

gaz ziemny

inny rodzaj biomasy

drewno kawałkowe

pellet drzewny

węgiel i paliwa węglopochodne

9. Rodzaj i ilość
wykorzystywanego paliwa

proszę wybrać przedział (przed 1918; 1918 – 1944; 1945 – 1970; 1971 – 1988; 1989 – 2002; 2003 – 2011, po 2011)

przeprowadzone działania remontowe / termomodernizacyjne w ostatnich 25 latach:

rok budowy:

10. Stan techniczny budynku w zakresie ochrony ciepła

jeśli brak czujnika temperatury do odczuwalna temperatura
grzejnika:

jeśli jest czujnik
temperatury na kotle:

8. Temperatura zasilania czynnika grzewczego w bardzo zimne, mroźne dni

Rok2) produkcji

………………

liczba

poniżej trzeciej klasy / pozaklasowy

7. Klasa2) kotła na paliwo stałe

Czyste Powietrze – skorzystaj z dopłat
do wymiany źródła ciepła
Cały czas mieszkańcy
mogą korzystać z dopłat do
wymiany pieca w ramach
programu „Czyste Powietrze”. 11 października 2021 r.
wystartował pilotaż, który
umożliwia pozyskanie dotacji dla właścicieli mieszkań
w budynkach wielorodzinnych. Co ważne, w tym
pilotażu dotacje są przyznawane na realizację inwestycji
rozpoczętych po złożeniu
wniosku. Tylko w przypadku
budynków jednorodzinnych
dofinansowanie przysługuje
na zwrot kosztów inwestycji
realizowanej nie wcześniej
niż 6 miesięcy.
Pilotaż to kolejny obok
Czystego Powietrza program
wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Dotyczy on jednak wyłącznie
budynków wielorodzinnych.
W przeciwieństwie do Czystego Powietrza, gdzie można
otrzymać dofinansowanie na
inwestycje zrealizowane, tu
można ponosić koszty dopiero od dnia złożenia wniosku.
Koszty poniesione wcześniej
uznawane są za niekwalifikowane. Nie dotyczy to poniesionych przez Wspólnoty Miesz-

kaniowe kosztów audytu
energetycznego, dokumentacji
projektowej i ekspertyz, o ile
poniesiono je nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie.
Realizatorem pilotażu jest
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Beneficjentami
pilotażu
mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali.
Mogą one ubiegać się o dotacje
do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł
do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać
się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40%
kosztów kwalifikowanych na
uzupełnienie wkładu własnego.
W tym przypadku nie będzie
występować kryterium dochodowe.
O dofinansowanie w podstawowym poziomie mogą
także starać się osoby fizyczne
o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące
właścicielami lub współwła-

ścicielami lokali mieszkalnych
w budynku wielorodzinnym
od 3 do 20 lokali mieszkalnych.
W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów
kwalifikowanych wynosi od
30% do nawet 45% kosztów
kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego
przedsięwzięcia.
Szczegółowe informacje
można uzyskać pod numerem
telefonu: infolinia WFOŚiGW
we Wrocławiu (+48) 607 700
370 (w godzinach: 9.00 - 14.00)
Dodatkowo, w Urzędzie
Miejskim w Jaworzynie Śląskiej
przy ul. Powstańców 3 działa
punkt konsultacyjny, w którym
właściciele domków jednorodzinnych uzyskają niezbędne
informacje na temat projektu,
otrzymają pomoc w wypełnieniu i wysłaniu wniosku. Co
więcej, uzyskają także wsparcie
w rozliczeniu dofinansowania.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu te-

lefonicznego (tel. 74 84 89 310)
w celu uzyskania porady bądź
umówienia spotkania.
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego
celem jest zmniejszenie lub
uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez
domy jednorodzinne. Program
skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo
stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by
efektywnie zarządzać energią.
Dotację można także uzyskać
na prace termomodernizacyjne
służące poprawie efektywności
energetycznej budynków oraz
instalację OZE. Z programu
mogą skorzystać właściciele lub
współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych
lub wydzielonych w budynkach
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą
wieczystą.
Szczegółowe informacje na
temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć m.in.
na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu: https://
wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie.

Jaworzyńska Pozytywka zagrała w Łodzi!
Po raz kolejny członkowie
stowarzyszenia Jaworzyńska Pozytywka wspomogli
działalność Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii
ICZMP w Łodzi i poprawić
nastrój jej małym pacjentom. W poniedziałek 6
grudnia dotarli pod szpital
busem po brzegi wypełnionym podarunkami.
Wszystkie przedmioty zostały zgromadzone podczas
zbiórek prowadzonych na terenie gminy oraz zakupione ze
składanych datków. Udało się
nie tylko przygotować 100 paczek dla pacjentów, wypełnio-

nych pluszakami, przyborami
szkolnymi, gadżetami, ale też
przekazano m.in. lampki nocne,

pościel, ubrania, zabawki, artykuły sanitarne i higieniczne.
W przekazywaniu podarunków

W przekazywaniu podarunków jaworzynianom jak zawsze towarzyszyli przedstawiciele zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia KBŻ WPD „Czerwone Berety” wraz
z Grupą Taktyczno-Rekonstrukcyjną.
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jaworzynianom jak zawsze towarzyszyli przedstawiciele zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia
KBŻ WPD „Czerwone Berety”
wraz z Grupą Taktyczno-Rekonstrukcyjną. Pomagali przetransportować wszystkie prezenty na odpowiednie oddziały.
Paczki przekazano na oddziały kardiochirurgii i kardiologii. - Możecie być pewni, że
pomoc z gminy Jaworzyna Śląska
i od wszystkich darczyńców spoza
gminy została naprawdę doceniona i trafiła w przysłowiowy punkt.
Była odpowiedzią na prawdziwe
potrzeby szpitala i jego pacjentów
– relacjonują członkowie stowarzyszenia.
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Seniorzy w Pastuchowie
poczuli bluesa
Integrowali się, bawili, zarażali optymizmem i pogodą
ducha. Przede wszystkim
zaś pokazali, że jesień życia
wcale nie musi być smutna
i nudna. Przeciwnie, seniorzy wiele wnoszą do lokalnych społeczności. Fundacja
Via Salutis zakończyła właśnie w Pastuchowie realizację projektu „Seniorzy czują
bluesa”. Efekty przeszły
oczekiwania organizatorów
i… uczestników.
Projekt zainaugurowany
został w październiku, a zakończył 5 grudnia. Przez ten
czas seniorzy z Pastuchowa na
pewno się nie nudzili. Co więcej, odkrywali siebie na nowo,
uczyli radzenia sobie z samotnością i stresem, budowali
poczucie własnej wartości.
- To projekt, którego celem jest
aktywizacja społeczności lokalnej wokół tematu aktywnej starości i zmiana wizerunku osoby
starszej w społeczności. Projekt
pomaga wyzwolić moc i radość,
a dzięki wyłonieniu grupy 10
seniorów i przygotowaniu ich

Jednym z ważniejszych punktów projektu była sesja fotograficzna z udziałem
seniorek. Piękne kadry powstały w pałacu w Morawie.

do roli liderów inicjujących,
inicjuje zmiany w postrzeganiu
osób starszych w środowisku lokalnym – opisuje Alicja Przepiórska-Ułaszewska z Fundacji Via Salutis.
22 października w pałacu
w Morawie odbyła się energetyczna sesja wizażu i sesja
foto. O makijaż uczestniczek
zadbała Magdalena Dobra,
natomiast piękne zdjęcia
zrobiła Krystyna Lemań-

ska. 26 października w Pastuchowie odbyły się warsztaty rozwojowe, podczas
których prowadząca Alicja
Przepiórska-Ułaszewska
mówiła o poczuciu własnej
wartości, o uważności, czułości względem siebie, o stawianiu granic i empatii. 9
listopada odbyły się kolejne
warsztaty, tym razem z jogi
śmiechu i tańców integracyjnych. Poprowadziła je Janina

Uczcili święto swojego patrona
6 grudnia obchodzimy Mikołajki. Dla uczniów i grona
pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Pastuchowie to
także święto ich patrona.
W poniedziałek 6 grudnia w Szkole Podstawowej

im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie radośnie świętowano Mikołajki. Nie zabrakło występów artystycznych
i prezentów. - W ubiegłym roku
szkolnym nie mogliśmy się spotkać, ponieważ przeszkodziła
nam w tym pandemia. W tym

W czasie obchodów dnia patrona nie zabrakło występów artystycznych i odwiedzin świętego Mikołaja.
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roku święty Mikołaj do nas
przyjechał i bardzo nas to cieszy
– mówiła dyrektor szkoły Małgorzata Adamowicz.
Święty Mikołaj przybył do
Pastuchowa z całym orszakiem Elfów, które pomogły
mu przywieźć dla grzecznych
dzieci prezenty.
W uroczystości wzięli
udział burmistrz Jaworzyny
Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz, zastępca burmistrza
Justyna Chrebela, radni Arkadiusz Stelmach i Romuald Madaj, Aneta Olszewska
z Przedsiębiorstwa Utylizacji
Odpadów Sp. z o.o. w Świdnicy, Dorota Domaradzka - prezes Spółdzielni Produkcyjnej
im. „Przełom” w Pastuchowie.

Chochłakiewicz. Było energetycznie i radośnie.
5 grudnia zorganizowano
wielki finał projektu. Uczestnicy spotkania mogli podziwiać
efekty metamorfozy seniorek
na wernisażu zdjęć przy bluesowych piosenkach wykonywanych przez zespół „Ślad”.
Projekt pn. „Seniorzy czują
bluesa” był realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut
Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2021-2030.
Fundacja Via Salutis powstała w czerwcu 2019 r., aby
działać na rzecz promowania
stylu życia opartego na zdrowiu, komunikacji, edukacji,
aktywizacji różnych grup społecznych. Od początku skupia
się na integracji lokalnych
środowisk senioralnych. Jest
także członkiem koalicji na
rzecz zdrowego starzenia się
przy Społecznej Akademii
Nauk w Świdnicy.

Place w Jaworzynie
Śląskiej gotowe
Zakończyły się odbiory kolejnych placów zabaw, tym razem
w Jaworzynie Śląskiej. Przy
ul. Jana Pawła II, obok orlika,
powstał nowy plac zabaw oraz
strefa street workoutu. Taką
samą strefę oraz 2 tyrolki zamontowano także przy ul. Westerplatte.
Zadanie zrealizowała firma
ROYAL PLAY za kwotę 360 tys. zł.
Obecnie trwają prace przy budowie kolejnych obiektów.
W Milikowicach, Tomkowej,
Nowym Jaworowie i Pasiecznej
trwa montaż urządzeń zabawowych.
Na realizację budowy stref rekreacyjnych we wszystkich
miejscowościach gmina Jaworzyna Śląska pozyskała kwotę
3,3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 9 (83) | 2021 r.

Jaworzyna Śląska
w biało-czerwonych barwach

Pod pomnikiem upamiętniającym setną rocznicę odzyskania niepodległości
tradycyjnie złożono wieńce i zapalono znicze.

Bieg niepodległości, msza
święta, występy artystyczne
– za nami gminne obchody
Narodowego Święta Niepodległości. Było godnie,
uroczyście i biało-czerwono.
Na starcie biegu zameldowała się rekordowa liczba
uczestników – 200 biegaczy,
małych i dużych.
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11
listopada 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 burmistrza Justyna
Chrebela i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sebastian
Grajaszek złożyli kwiaty i zapalili znicze za wszystkich,
którzy w historii walczyli
o wolność ojczyzny. – U Pana
Boga nie ma przypadków. Każdy
rodzi się w tym punkcie historii, w którym ma jakąś misję do

spełnienia – mówił proboszcz
jaworzyńskiej parafii ks. Stanisław Przerada. – Dziś czcimy
pamięć o wszystkich bohaterach,
którzy walczyli za nasz kraj. Ale
i my bądźmy dzisiaj patriotami –
zachęcał wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Sebastian Grajaszek.
Część oficjalną pod pomnikiem zakończyło uroczyste
odśpiewanie „Roty” pod przewodnictwem zespołu „Jaworzynianie”.
O godz. 12.00 na terenie
przyległym do hali widowiskowo-sportowej odbył się
Bieg Niepodległości. Na star-

cie stawiła się rekordowa
liczba zawodników – udział
w nim wzięło ponad 200
uczestników, małych i dużych. W oczekiwaniu na loterię nagród ufundowanych
przez firmę JAKO, ZPS Karolina, Gminę Jaworzyna Śląska i Samorządowy Ośrodek
Kultury i Bibliotekę Publiczną
w Jaworzynie Śląskiej czas
umilały występy artystyczne
przygotowane przez przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego Chatka Puchatka,
uczennice Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, zespół Fart.

Ponad 200 uczestników wzięło udział w Biegu Niepodległości.

Uwaga! Zmiana numeru konta bankowego
Od 15 listopada 2021 r. bankową obsługę Gminy Jaworzyna Śląska prowadzi
bank Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S. A. Nowy bank to nowe
numery rachunków bankowych, na
które mieszkańcy wpłacają np. podatki i opłaty lokalne.

b) czynszu najmu, media i wywóz śmieci
od lokali komunalnych – numer rachunku bankowego - 26 1090 2369 0000
0001 2976 6445,
c) opłat za odpady komunalne – numer
rachunku bankowego - 89 1090 2369
0000 0001 4396 2813.

Tylko do 31 grudnia 2021 r. można dokonywać wpłat na dotychczasowe rachunki
bankowe gminy z tytułu:
a) podatków i opłat (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportu, opłaty przekształceniowej,
rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste
gruntów, opłaty rocznej za urządzenia
wbudowane w pas drogowy, czynszów
dzierżawnych, opłaty skarbowej, koncesji
alkoholowej, nabycia nieruchomości oraz
z tytułu innych opłat niewymienionych
wyżej) – numer rachunku bankowego 17 1090 2369 0000 0006 0201 8479.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą
tylko rachunki w banku PKO BP S.A.:
a) z tytułu podatków i opłat (podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku
od środków transportu, opłaty przekształceniowej, opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste gruntów, opłaty rocznej za
urządzenia wbudowane w pas drogowy,
czynszów dzierżawnych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowej, czynszu najmu,
mediów i wywozu śmieci od lokali komunalnych, nabycia nieruchomości oraz
z tytułu innych opłat niewymienionych) 75 1020 5226 0000 6902 0722 7988.
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b) z tytułu opłat za odpady komunalne 80 1020 5226 0000 6702 0722 7996.
Prosimy o zmianę numerów konta
w zleceniach przelewu i dokonywanie płatności na nowe numery konta. Zachęcamy
też do dokonywania wpłat za pośrednictwem internetu. Płatności można dokonać
również przekazem pocztowym na wyżej
wymienione konta bankowe.
W przypadku dokonywania wpłat za
pośrednictwem banku prosimy w treści
przelewu wpisywać: imię i nazwisko podatnika, nr decyzji wymiarowej, rodzaj
podatku lub wskazać ratę na którą należy
zaliczyć wpłatę. Natomiast w razie dokonywania wpłat za inną osobę prosimy
o wpisanie, za kogo jest dokonywana wpłata, podanie tytułu wpłaty i jeśli to możliwe
numeru konta z decyzji wymiarowej. Opłaty za odpady komunalne należy uiszczać
do 20. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z góry.
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Młodzi sportowcy z nagrodami
Są młodzi, zdolni i z sukcesami reprezentują gminę
Jaworzyna Śląska na arenie
narodowej i międzynarodowej. Nie ustają w treningach, by móc odnosić
kolejne zwycięstwa. Julia
Herbut, Aleksandra Dyko
i Marcel Zieliński zostali
wyróżnieni przez burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe. Wszyscy
otrzymali vouchery o war-

tości 1 000 zł do zrealizowania w sklepie JAKO
w Świdnicy.
6 grudnia burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz oraz zastępca burmistrza Justyna
Chrebela odwiedzili młodych
sportowców w szkole podczas lekcji. Ola i Marcel są
uczniami klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Jaworzynie
Śląskiej, Julia – klasy siódmej

Julia Herbut uczy się w Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie.

Aleksandra Dyko i Marcel Zieliński są uczniami klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej.

Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie.
Ola trenuje akrobatykę sportową w Acro Club
Świdnica. W październiku
zdobyła II miejsce i tytuł wicemistrza Europy podczas
Mistrzostw Europy w Fitness federacji WDA, jakie odbyły się w Gdańsku.
Marcel trenuje taekwon-do i kikcboxing. W czerwcu

wywalczył 3. miejsce w Pucharze Polski w kikcboxingu
w light contact, w październiku - srebro w mistrzostwach
Polski w taekwon-do, w listopadzie - brąz w Pucharze Polski w taekwon-do.
Julia trenuje judo w AKS
Strzegom. W listopadzie wywalczyła złoty medal podczas Mistrzostw Polski młodzików i młodziczek w Pile.

Nowe dowody osobiste. Można już składać wnioski
Od poniedziałku 8 listopada
w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej można
składać wnioski o dowody
osobiste z drugą cechą biometryczną, czyli odciskami
palców. Nie ma konieczności wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowych
dowodów korzystamy do
czasu, aż minie ich ważność.
Wniosek tylko w urzędzie
Nowe dowody osobiste
będą różniły się od obecnych
- w warstwie elektronicznej
i graficznej.
W warstwie elektronicznej znajdą się odciski palców właściciela dokumentu,
w warstwie graficznej – m.in.
jego odręczny podpis. Zarówno odciski palców, jak i podpis
trzeba będzie zostawić w urzędzie. A to oznacza, że nie ma
możliwości złożenia elektronicznych wniosków o dowód
osobisty (online od 7 listopada
można składać tylko wnioski
o dowód dla osób poniżej 12.
roku życia). Wniosek trzeba
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złożyć osobiście w urzędzie.
Dla osób, które nie mogą udać
się do urzędu, przewidziano możliwość skorzystania
z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników. Stacje
umożliwiające pobranie odcisków palców poza urzędem są
w każdym powiecie. Dowody
wydawane osobom powyżej 12.
roku życia będą ważne przez
10 lat, a młodszym - 5 lat. Dokumenty tych osób, od których
pobranie odcisków palców
będzie chwilowo niemożliwe, będą miały 12-miesięczny
okres ważności.

z odciskami zamieszczonymi
w dowodzie. Z budżetu państwa zakupiono już skanery,
które będą wykorzystywane do
pobierania odcisków palców.
Urządzenia trafiły już do gmin.
Wdrożenie nowych dowodów osobistych wynika
z konieczności dostosowania
polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157
z 20 czerwca 2019 r. Chodzi
m.in. o ujednolicenie krajowych przepisów w tym zakresie i zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów.

Inaczej przy okienku
Proces składania wniosku
oraz wydawania nowego dowodu osobistego będzie się różnił
od tego, jak wyglądało to do tej
pory. Główna różnica to konieczność pobrania odcisków
palców i odwzorowania podpisu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Przy
wydaniu dokumentu urzędnicy będą weryfikować odciski
palców posiadacza dowodu

Warstwa elektroniczna
Wszystkie
wydawane
w Polsce od 4 marca 2019 r.
dowody osobiste to e-dowody,
czyli dokumenty z warstwą
elektroniczną. E-dowód to
nie tylko środek identyfikacji
w świecie rzeczywistym, ale
i w internecie.
Dzięki warstwie elektronicznej właściciel dowodu
może komunikować się online z administracją publiczną.

Dokument umożliwia m.in.
elektroniczne podpisywanie
dokumentów oraz korzystanie
z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Aby
korzystać z tych możliwości,
wystarczy aktywować warstwę
elektroniczną e-dowodu. Można to zrobić, odbierając dokument lub w dowolnym innym
momencie, ale zawsze w urzędzie. Aktywując warstwę elektroniczną, ustalamy także dwa
kody PIN (cztero- i sześciocyfrowy). Kody PIN są potrzebne
do tego, by za pomocą e-dowodu móc się uwierzytelniać
i podpisać. Czterocyfrowy PIN
pozwala na zalogowanie się do
e-usług. Sześciocyfrowy – do
podpisu pisma.
Więcej o e-dowodzie na https://www.gov.pl/e-dowod
Przyjmowanie
wniosków o wydanie dowodu
oraz odbiór dokumentów
wydanych po 7 listopada
w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej odbywa
się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00.
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Marcel Zieliński
taekwon-do
ma we krwi
Ma 12 lat i pierwsze sukcesy sportowe na koncie,
m.in. wicemistrzostwo Polski. Zainteresowanie
sportem zaszczepił w nim tata – utalentowany
zawodnik taekwon-do – Krzysztof Zieliński.
Dziś razem trenują, a Marcel bez taekwon-do nie wyobraża sobie życia. O swojej
pasji może mówić godzinami. Chce trenować i marzy o mistrzostwie świata.
– Będę na to bardzo ciężko pracować
– zapewnia.
Swoją przygodę z taekwon-do Marcel zaczął bardzo wcześnie. Pierwsze kroki w tym
sporcie stawiał już w wieku 5
lat, pod czujnym okiem taty.
Warto wspomnieć, że Krzysztof Zieliński to nie tylko utytułowany zawodnik, z 2. stopniem
mistrzowskim (2 DAN), ale też
zasłużony trener. To właśnie
on współtworzył Uczniowski
Klub Sportowy „Gryf” Świdnica. Obecnie od lat prowadzi go
Waldemar Zdebski.
Kiedy 7-letni Marcel postanowił trenować taekwon-do,
dołączył właśnie do „Gryfa”. –
Chciałem uprawiać jakąś aktywność fizyczną, coś robić. Zanim zacząłem trenować taekwon-do, przez
niespełna rok uczęszczałem na treningi piłki nożnej. W drużynie byli
moi koledzy, ja też chciałem spróbować swoich sił. Ale okazało się,
że to nie moja bajka – opowiada
Marcel Zieliński. Z treningu na
trening rosła w nim natomiast
wielka pasja do taekwon-do.
Zwłaszcza, że na każdym kroku
mógł liczyć na wsparcie i dodatkowe treningi u taty. – To właśnie
on był moim pierwszym trenerem,
pokazał mi, jak wspaniały jest ten
sport. Dziś dalej ze mną ćwiczy,
w przerwach między treningami
klubowymi. Trzy razy w tygodniu
mam zajęcia w klubie, dwa razy
w domu. I nie ma forów. Zakładam
strój, ochraniacze, pokój przechodzi przemeblowanie i trenujemy.

W głównym
miejscu w salonie stoi gruszka do
ćwiczeń – żartuje
Marcel. – Po wybuchu pandemii, nie organizowano żadnych
zawodów z taekwon-do. - Będę bardzo ciężko pracował, by zdobyć mistrzoOdbywały się nato- stwo świata – mówi Marcel Zieliński.
miast zawody z kickboxingu. Tre- padzie - brąz w Pucharze Polski
ner podjął decyzję, że zaczniemy na w taekwon-do. Nie zamierza
nie jeździć, aby podtrzymać naszą spocząć na laurach. – Marzy mi
aktywność treningową i turniejo- się mistrzostwo świata, będę na
wą. Muszę powiedzieć, że te dwie to bardzo ciężko pracował. Tadyscypliny, mimo że są podobne, ekwon-do to moja pasja, wiążę
różnią się od siebie. Kickboxing jest z tym sportem przyszłość. Chcę
sportem walki, taekwon-do – sztu- dalej trenować, wygrywać walki.
ką walki. I to właśnie taekwon-do Ten sport uczy mnie dyscypliny,
podoba mi się bardziej. W szczegól- wytrwałości, mobilizacji. Z każności walka, technika i sparingi.
dym rokiem poziom umiejętności
Marcel, mimo młodego zawodników na turniejach jest cowieku, jest bardzo pracowity raz wyższy i naprawdę trzeba bari ambitny. Nie tylko wytrwale dzo ciężko ćwiczyć. Nieustannie
trenuje, ale też stale pogłębia mobilizować się do treningu. Jeśli
swoją wiedzę o sporcie. Pod- ktoś chce traktować sport jako zaczas egzaminów na poszczegól- wód, musi być najlepszy – mówi.
ne pasy uczniowskie, zawodChłopiec nie tylko trenunicy muszą przejść zarówno je, ale też musi godzić pasję do
egzamin praktyczny z danego sportu z nauką. Jest uczniem
układu, ale też teoretyczny, siódmej klasy Szkoły Podstaktóry obejmuje kompleksową wowej w Jaworzynie Śląskiej.
wiedzę o taekwon-do. Ten rok Stara się solidnie przykładać
okazał się przełomowy dla mło- do nauki. Oprócz sportu ma
dego zawodnika pod względem też inne zainteresowania, m.in.
zdobytych tytułów. W czerwcu antropologię, rzemieślnictwo,
wywalczył 3. miejsce w Pu- militaria, języki obce. Lubi wycharze Polski w kikcboxingu jazdy w góry, do lasu, najlepiej
w light contact, w październi- o charakterze survivalowym,
ku - srebro w mistrzostwach z noclegami pod namiotem czy
Polski w taekwon-do, w listo- hamaku.
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30. finał WOŚP
w Jaworzynie
Śląskiej –
poszukiwani
wolontariusze
30 stycznia zagra 30., jubileuszowy, finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W Jaworzynie
Śląskiej także nie zabraknie gorących, pomocnych
serc. W organizację
wydarzenia włączą się
sołectwa Pastuchów,
Milikowice, Bolesławice,
a już teraz poszukiwani
są wolontariusze.
Sztab WOŚP w Jaworzynie Śląskiej organizują, tak
jak w poprzednich latach,
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
w Jaworzynie Śląskiej oraz
Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej. W organizację wydarzenia włączą
się także sołectwa Pastuchów, Milikowice oraz Bolesławice. Kwesty odbędą się
we wszystkich miejscowościach naszej gminy.
Tym razem środki zbierane będą dla zapewnienia
najwyższych standardów
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci, zakup nowoczesnego sprzętu, którego brakuje polskim placówkom.
Podczas ostatniego, 29.
finału, pomimo obostrzeń,
udało się uzbierać ponad 21
tysięcy złotych. Czy uda się
pobić rekord?
Na stronie internetowej WOŚP ruszyła już rejestracja
wolontariuszy.
Jeżeli rejestrowaliście się
w latach poprzednich, wasze dane dostępowe do
serwisu są nadal aktualne.
Sztab WOŚP w Jaworzynie
Śląskiej ma identyfikator
#2094. Liczy się każda chętna do pomocy osoba.
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Za kolarzami
pracowity rok
Mija rok działalności sekcji kolarskiej Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Jaworzynie Śląskiej.
Choć początki nie były łatwe, pełne wyzwań, to jednak przyniosły wiele ważnych sukcesów
poszczególnych zawodników.

W sekcji kolarskiej trenuje 23 zawodników: 6 dziewcząt i 17 chłopców w wieku od 5 do 10 lat.

29 października odbyło
się spotkanie podsumowujące działalność sekcji. Wzięli
w nim udział burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz, radni Katarzyna
Chmielowiec i Arkadiusz
Stelmach, sponsorzy, zawodnicy i ich rodzice.
- Pierwszy rok działalności
sekcji kolarskiej GLKS w Jaworzynie Śląskiej przyniósł wiele
wyzwań, z którymi trzeba było
się zmierzyć, między innymi zakup strojów kolarskich letnich
i zimowych, kombinezonów do
jazdy na czas, kół zapasowych
do rowerów szosowych i górskich MTB, trenażerów, namiotu
do osłony przed niekorzystnymi
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warunkami atmosferycznymi.
Musieliśmy organizować wyjazdy na wyścigi dla tak licznej grupy zawodników i szukać sponsorów do tych przedsięwzięć.
Dzięki zaangażowaniu zarządu,
działaczy, rodziców i wielu życzliwych osób, a przede wszystkim
sponsorów udało się zrealizować większość planów, m.in.
zakupiliśmy i otrzymaliśmy siedem nowych rowerów szosowych
i przełajowych – podsumowuje
trener Antoni Szewczyk.
W sekcji kolarskiej trenuje
23 zawodników: 6 dziewcząt
i 17 chłopców w wieku od 5 do
10 lat. W procesie szkoleniowym Antoniego Szewczyka
wspierała instruktorka Doro-

WYDAWCA:

ta Szczepańska. Zawodnicy
uczestniczyli w 35 wyścigach:
3 przełajowych 15 szosowych
17 MTB. - Odnieśli kilkanaście
zwycięstw, a dobra forma przyniosła sukces w postaci trzeciego miejsca drużyny w klasyfikacji generalnej Ligi MTB XC
Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz
powołanie do Kadry Wojewódzkiej Młodzików, zdobycie klas
sportowych i wysokie miejsca
w Chalangeu Dolnośląskiego
Związku Kolarskiego – mówi
Antoni Szewczyk. - W sekcji
kolarskiej jest kilku zawodników, którzy przejawiają większe
predyspozycje od swoich rówieśników, ale talent musi być
poparty większym zaangażo-

waniem i podporządkowaniem
życia prywatnego treningom
i wyjazdom na wyścigi.
Treningi odbywają się pięć
razy w tygodniu dla starszej
grupy, a dla młodszej trzy
razy. Nie ma przerwy zimowej. - Obecnie jesteśmy w okresie przygotowania ogólnorozwojowego. Zajęcia odbywają się
na sali gimnastycznej, basenie,
lodowisku oraz w terenie, gdzie
odbywają się marszobiegi i treningi przełajowe na rowerach.
Najbliższe plany to starty w wyścigach przełajowych zaliczanych do Pucharu Polski i udział
w Przełajowych Mistrzostwach
Polski jak pozwolą na to finanse
klubu – dodaje trener.
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