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Nauczyciel z powołania, wieloletni radny, społecznik. Zapisał wiele cennych kart w historii gminy, za co w 2004 roku 
otrzymał tytuł Zasłużonego dla gminy Jaworzyna Śląska. Hieronim Fabiś od zawsze ma dwie pasje – pracę na rzecz 
innych i muzykę. Ta ostatnia stała się jego sposobem na życie. Dziś Hieronima Fabisia możemy spotkać podczas kon-
certów z zespołem „Jaworzynianie”, który prowadzi. 
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21 stycznia obchodzony jest 
Dzień Babci, dzień później - 
22 stycznia – Dzień Dziadka. 
Z tej okazji uczniowie Szko-

Dodatkowe zajęcia dydak-
tyczne, organizacja kółek 
zainteresowań, doradztwo 
psychologiczno-pedagogicz-
ne, wycieczki – wszystko 
w ramach projektu „Edukacja 
w eksperymencie”, który re-
alizują szkoły z terenu gminy. 
Na ten cel gmina Jaworzyna 
Śląska pozyskała ponad 
400 tys. złotych. 

Projekt realizowany jest 
przez szkoły podstawowe od 
1 marca 2022 r. do 28 lutego 
2023 r. Głównym założeniem 
projektu jest podniesienie klu-
czowych kompetencji, postaw 
i  umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy 

W ramach projektu odbywa-
ją się dodatkowe zajęcia dydak-
tyczno-wyrównawcze, zajęcia 
poza szkołą, organizowane są 
kółka zainteresowań oraz do-
radztwo psychologiczno–peda-
gogiczne. Uczniowie ze  wszyst-
kich placówek biorą udział 
w  wycieczkach, w  których np. 
uczą się piec ciastka, czerpać 
papier czy przetwarzać rzeczy 
pozornie bezużyteczne.

Całkowity koszt zadania to 
477 057,25 zł, z czego 405 497,25 
zł wyniosło dofinansowanie.  

Projekt dofinansowany 
jest z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Zgodnie z umową podpisa-
ną w maju 2022 r. przebudo-
wane zostaną droga w Ba-
gieńcu oraz ulice Błękitna 
i Lazurowa w Milikowicach. 
Obecnie trwają prace zwią-
zane z przebudową drogi 
przy świetlicy w Bagieńcu. 

Przebudowa dróg gmin-
nych na terenie gminy Jawo-
rzyna Śląska prowadzona jest 
w systemie „zaprojektuj i wy-
buduj”. Inwestycja obejmuje 
opracowanie pełnej doku-
mentacji projektowo-koszto-
rysowej wraz z  niezbędnymi 
opiniami, uzgodnieniami 
i  decyzjami administracyjny-
mi oraz wykonanie robót bu-
dowanych na podstawie za-
akceptowanej i zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej. 
Przebudowa obejmie odcinki 
o długości 280 mb w Bagień-
cu, 380 mb na ul. Błękitnej, 
470 mb na ul. Lazurowej. 

Wartość wszystkich robót 
budowlanych to kwota 1 312 
725 zł. Inwestycja jest realizo-
wana jako część projektu pn. 
„Budowa/modernizacja: dróg 
wraz z  sieciami wodno-ka-
nalizacyjnymi, chodnikami 
i  oświetleniem oraz obiektów 
sportowych i  kulturalnych na 
terenie gminy Jaworzyna Ślą-
ska” dofinansowanego z  Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-
nych.

Obecnie wykonawca reali-
zuje roboty związane z  prze-
budową drogi w  Bagieńcu. 
Trwają prace związane z  wy-
konaniem stabilizacji wraz 
z  zabezpieczeniem kruszywa. 
Wykonano projektowany od-
cinek kanalizacji deszczowej. 
Prace ziemne są realizowa-
ne odcinkowo, a  termin jest 
uzależniony od warunków 
atmosferycznych, które nie 
zawsze korzystnie wpływają 
na wykonanie zamówienia. 

Po zakończeniu przebu-
dowy w Bagieńcu wykonawca 
rozpocznie roboty w  Miliko-
wicach. 

Drogi gminne 
zmieniają 
oblicze

400 tys. zł dla szkół 
z terenu naszej gminy

Kochanym babciom i dziadkom
ły Podstawowej w Starym 
Jaworowie przygotowali 
dla swoich babć i dziadków 
niezwykły program arty-

styczny. Gośćmi honorowy-
mi byli aktorzy-seniorzy z 
grupy teatralnej „Utworki” 
działającej przy Świdnickim 
Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku. 

Aktorzy z grupy „Utwor-
ki” zaprosili zebranych do 
wspólnej zabawy, prezentu-
jąc cztery minatury. W prze-
rwach pomiędzy nimi przed 
publicznością prezentowali 
się najmłodsi uczniowie ze 
szkoły, śpiewając piosenki. W 
spotkaniu wzięli także udział 
burmistrz Jaworzyny Śląskiej 
Grzegorz Grzegorzewicz i 
sołtys Starego Jaworowa Ka-
zimierz Chęcik.Wiązankę piosenek przygotowały dla swoich babć i dziadków najmłodsze dzieci 

ze szkoły w Starym Jaworowie. 

Uczniowie kl. IVA uczyli się przetwarzania rzeczy pozornie bezużytecznych.

W zagrodzie edukacyjnej Zielony Wulkan w Rzeszówku uczniowie kl. IB szkoły 
w Jaworzynie Śląskiej poznawali techniki obróbki soli. 

u  696 uczniów ze wszystkich 
trzech szkół podstawowych 
z terenu gminy oraz podniesie-
nie umiejętności psychospo-
łecznych, psychofizycznych 
u 73 rodziców ww. uczniów.
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Rozpoczęły się prace związane z przebu-
dową ulicy Wolności i 1 Maja w Jaworzy-
nie Śląskiej w ciągu drogi powiatowej. 
Długo oczekiwany remont kanalizacji 
deszczowej zapobiegnie w przyszłości 
zalewaniu tego odcinka w trakcie burz. 
Kierowców czekają jednak utrudnienia. 
Na czas przebudowy kanalizacji deszczo-
wej zostanie zamknięty odcinek drogi 
pod wiaduktem. O terminie będziemy 
wcześniej informować. 

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego, 
jako zarządca drogi powiatowej nr 2880 D 
Nowy Jaworów - Żarów, rozpoczęła w stycz-

niu inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Wol-
ności w  Jaworzynie Śląskiej w  ciągu drogi 
powiatowej nr 2880D wraz z  przebudową 
nawierzchni jezdni i  przebudową kanaliza-
cji deszczowej drogi powiatowej nr 2880D 
w miejscowości Jaworzyna Śląska”. Kierow-
ców czekają utrudnienia w  ruchu drogo-
wym. Z uwagi na prace związane z budową 
odcinka kanalizacji deszczowej pod wiaduk-
tem konieczne będzie zamknięcie przejazdu 
w tym miejscu. Inwestor został zobowiązany 
do przekazania informacji o  planowanym 
zamknięciu drogi najpóźniej na 14 dni przez 
rozpoczęciem robót. O terminie zamknięcia 
będziemy informować. 

Prawie 3 miliony złotych bę-
dzie kosztować przebudowa 
ulicy Ceglanej w Jaworzynie 
Śląskiej. Planowany termin 
zakończenia prac to lipiec 
2023 r. 

Rozpoczęły się prace zwią-
zane z  przebudową ulicy Ce-
glanej. Wykonawcą robót  jest 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe ,,STAŃCZYK”. 

Zakres robót budowlanych 
obejmuje przebudowę ulicy 
Ceglanej na odcinku od torów 
kolejowych do skrzyżowania 
z  ul. Wolności wraz z  prze-
budową skrzyżowania. Zyska 
ono nowe promienie skrętu, 
ułatwiające wyjazd w  kierun-
ku Czech. Przebudowywana 
droga będzie miała nową na-
wierzchnię z  mieszanki mi-

neralno–bitumicznej o  szero-
kości 5 mb. Powstaną nowe 
chodniki z  kostki betonowej 
wraz ze zjazdami do posesji, 
zatoka parkingowa na wyso-
kości posesji przy ul. Ceglanej 
2-2a, 4-4a-6-6a i 8. Utwardzo-
ny zostanie teren parkingo-

wy przy torach kolejowych 
na końcu ul. Ceglanej dz. nr 
80/46. Wykonana zostanie 
nowa kanalizacja deszczowa 
wraz z  wpustami ulicznymi. 
Przebudowany zostanie od-
cinek kanalizacji sanitarnej 
na wysokości posesji przy ul. 

Remont drogi 
gminnej 
w Starym 
Jaworowie 
na finiszu
Dobiegają końca prace związane 
z remontem drogi gminnej w Starym 
Jaworowie. Jezdnia zyskała nową na-
wierzchnię mineralno-bitumiczną.

Prace remontowe rozpoczęły się 
w lipcu 2022 r. W ramach zadania wyko-
nana została nowa droga o nawierzchni 
z mieszanki mineralno-bitumicznej na 
odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 
do wyjazdu w stronę Bolesławic o dłu-
gości około 670 mb i  szerokości 5,00 
mb.  Wybudowano kanalizację desz-
czową, sieć teletechniczną. W  obrębie 
szkoły powstało wyniesione, doświetlo-
ne przejście dla pieszych. Dobiega koń-
ca przebudowa istniejących zjazdów 
do posesji oraz porządkowanie terenu. 
W  najbliższych dniach, jeżeli pozwolą 
na to warunki atmosferyczne, plano-
wane jest wykonanie oznakowania 
poziomego. Gmina realizuje zadanie 
ze wsparciem środków zewnętrznych 
w ramach dofinansowania z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych. Wartość robót 
budowlanych wraz z  nadzorem inwe-
storskim to 3 141 062,51 zł. 

Ulica Ceglana – prace ruszyły

Rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej.

Przebudowa ulicy Wolności 
– przejazd pod wiaduktem będzie zamknięty

Trasa objazdu dla realizacji robót pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Wolności.

Ceglanej 2-2a, 4-4a, 6-6a. Przy 
skrzyżowaniu z  ul. Wolno-
ści znajdzie się doświetlone 
przejście dla pieszych.

Aktualnie wprowadzona 
została tymczasowa zmiana 
organizacji ruchu na czas pro-
wadzenia prac budowlanych. 
Wykonano wycinkę drzew 
pozostających w  kolizji, sfre-
zowano nawierzchnię jezdni 
oraz rozpoczęto prace demon-
tażowe nawierzchni chod-
ników. Rozpoczęły się prace 
związane z  budową kanaliza-
cji deszczowej, począwszy od 
skrzyżowania z  ul. Wolności. 
Planowany termin zakoń-
czenia robót budowlanych to 
pierwsza połowa lipca 2023 r. 

Wartość robót budowla-
nych wraz z  nadzorem inwe-
storskim to 2  675  531,95 zł. 
W tym dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg wynosi 1 892 015,30 zł.
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Jak Pan trafił do Jaworzyny 
Śląskiej?

- Urodziłem się w  Chojniku 
i  tam ukończyłem szkołę podsta-
wową. Następnie rozpocząłem 
naukę w  Liceum Ogólnokształ-
cącym w Twardogórze Sycowskiej. 
Jeszcze będąc w  podstawówce, 
zacząłem uczęszczać do ogniska 
muzycznego, także w  Twardogó-
rze. Musiałem pokonać 7 kilo-
metrów na rowerze, żeby złapać 
pociąg do Twardogóry. Ognisko 
ukończyłem w  1964 r. w  klasie 
akordeonu i  wtedy tak naprawdę 
zaczęła się moja rola nauczyciel-
ska. Przydzielono mi wówczas 
dwóch uczniów w  ognisku mu-
zycznym. Po ukończeniu liceum 
i  zdaniu matury rozpocząłem 
Studium Nauczycielskie we Wro-
cławiu. Ukończyłem je w  1967 r., 
pracę dyplomową napisałem u dr. 
Józefa Majchrzaka – znanego 
zbieracza pieśni ludowych. 
To były takie czasy, że wtedy 
kuratorzy oświaty przyjeżdżali 
do szkół i  proponowali pracę 

nauczycielom. Przydzielono mi 
etat w szkole w Świdnicy, a koledze 
Jerzemu Brzostowskiemu – w Ja-
worzynie Śląskiej. Ponieważ Jurek 
był z  pochodzenia świdniczani-
nem, zaproponował mi zamianę. 
Zgodziłem się i  tak znalazłem 
się w Jaworzynie Śląskiej. Pamię-
tam, że gdy wysiadłem z pociągu 
i znalazłem się w hali dworca, po-
czułem okropny swąd. Potem oka-
zało się, że zapach wydobywał się 
z funkcjonującej wówczas w mie-
ście gorzelni. W  szkole przyjęto 
mnie bardzo serdecznie, przydzie-
lono mi w niej pokój, a po miesią-
cu otrzymałem kawalerkę na ulicy 
Westerplatte. 

Był Pan świeżo upieczonym 
nauczycielem, w nowym 
miejscu, jak Pan wspomina 
ten okres?

- W tamtych czasach naucza-
nie muzyki wyglądało różnie, nie 
stawiano na nie jakiegoś większe-
go nacisku. Zachęcałem uczniów 
do śpiewu, uczyłem ich go. Na lek-

cji pokazowej dla Norwegów moi 
uczniowie z  dwóch klas śpiewali 
już na dwa głosy. Osiągnąłem to 
sposobem. Przez miesiąc jedną 
klasę uczyłem śpiewu jednym 
głosem, a  drugą – drugim. Po-
tem je połączyłem. Bardzo szybko 
założyłem chór szkolny, potem 
doszły jeszcze duety, zespół wokal-
ny i  soliści. Miałem bardzo dużo 
uczniów. Startowaliśmy z  powo-
dzeniem w konkursach gminnych, 
powiatowych i  wojewódzkich. 
Kiedy zacząłem pracę w  Domu 
Kultury „Kolejarz” w  Jaworzynie 
Śląskiej, otworzyło to mi i  mło-
dym wokalistom drogę do startów 
w  konkursach ogólnopolskich. 
Pozwoliło mi także kontynuować 
naukę tych, którzy kończyli szko-
łę i  zapisywali się na zajęcia do 
Domu Kultury „Kolejarz”. 

To dzięki Pana staraniom 
szkoła w Jaworzynie Śląskiej 
zyskała hymn.

- Tak. Jednym z  moich na-
uczycieli w liceum w Twardogórze 

Sycowskiej był Ryszard Gnoiński. 
Bardzo zaangażowany pedagog, 
który zmarł przedwcześnie w grud-
niu 1981 r. Przeglądając jego kom-
pozycje, trafiłem na trzyzwrotkowy 
utwór. Odpowiadał mi on. Udało 
się uzyskać zgodę rodziny i  uczy-
nić z  kompozycji hymn Szkoły 
Podstawowej w  Jaworzynie Ślą-
skiej. Obowiązuje do dzisiaj. 

W jaworzyńskiej szkole 
przepracował Pan pół wieku.

- Tak, Jaworzyna Śląska sta-
ła się moim miejscem na ziemi, 
moim domem. Tu poznałem swo-
ją żonę, założyłem rodzinę. Zdo-
bywałem doświadczenie zawodo-
we, ale też dalsze wykształcenie. 
Dzięki dyrektor szkoły Urszuli 
Plencler zostałem skierowany na 
studia do Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Zielonej Górze. Ukończy-
łem je w  1985 r. Uczyłem muzyki 
w szkole, po lekcjach na zajęciach 
dodatkowych i  w  Domu Kultury 
„Kolejarz” w  Jaworzynie Śląskiej. 
Komponowałem swoje utwory. Do 
tego jeszcze doszło zlecone przez 
Świdnicę prowadzenie ogniska 
muzycznego w  szkole. Pracowa-
łem dużo i ciężko, zawsze na pie-
destale stawiając dobro miesz-
kańców naszej gminy.

W czasie tych 25 lat spod 
Pana rąk wyszło kilka 
wybitnych talentów 
muzycznych. Pamięta Pan 
tych najwybitniejszych?

- Oczywiście. Bożena Gefert 
była w  przedostatniej klasie, gdy 
zacząłem pracę w  Jaworzynie 
Śląskiej. Śpiewała u  mnie w  kon-
kursach, w  Domu Kultury – solo 
i w duecie. Zaraz po maturze zosta-
ła przyjęta do Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Mazowsze”. Wyszła za mąż za 
syna Bogdana Klimczaka - słyn-
nego kompozytora, autora m.in. 
utworu „Obudź się Czarny Aliba-
bo”. Mieszka w  Szwajcarii i  dzi-
siaj jest już na emeryturze. Przez 
chwilę w  „Mazowszu” z  Bożeną 
występowała Dorota Jołda – także 
z  Jaworzyny Śląskiej. Uczyłem ją 
od pierwszej klasy. Śpiewała jako 
solistka w Operze Śląskiej w Byto-
miu. Wyjechała do Paryża, gdzie 
przyjęto ją od razu na trzeci rok 
studium wokalnego w  konserwa-
torium paryskim. Występuje jako 
wokalistka w Paryżu. Janina Pru-
sek-Stachowicz to kolejny wielki 
talent operowy. Śpiewała w chórze 

Hieronim Fabiś: 
z muzyką przez życie

Nauczyciel z powołania, wieloletni radny, społecznik. Zapisał wiele cennych 
kart w historii gminy, za co w 2004 roku otrzymał tytuł Zasłużonego dla gminy 

Jaworzyna Śląska. Hieronim Fabiś od zawsze ma dwie pasje – pracę na rzecz innych 
i muzykę. Ta ostatnia stała się jego sposobem na życie, wyznacznikiem działania. 

- Muzyka towarzyszyła mi od zawsze. Już w piątej klasie zapisałem się do 
ogniska muzycznego – mówi Hieronim Fabiś. Na zdjęciu z kroniką, w której 
dokumentuje dorobek swój i swoich uczniów.
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szkolnym, w  duecie, ostatecznie 
solo. Ukończyła wszystkie etapy 
edukacji muzycznej – ognisko 
muzyczne, średnią Szkołę Muzycz-
ną w Wałbrzychu, a potem Wyższą 
Szkołę Muzyczną w  Krakowie na 
wydziale wokalistyki. Mieszka 
i koncertuje w Szwecji. W Stanach 
Zjednoczonych mieszka Krzysztof 
Biernacki. Ukończył ognisko mu-
zyczne, w  którym uczyłem. Potem 
uczęszczał na zajęcia do Domu 
Kultury. Następnie z  całą rodziną 
wyjechał do Kanady. Tam ukończył 
szkołę muzyczną i  uniwersytet. 
Śpiewał w operze w Kanadzie, zro-
bił doktorat, dziś reżyseruje przed-
stawienia i  koncertuje na całym 
świecie. Na koniec nie mogę nie 
wspomnieć o  muzykującej rodzi-
nie Wiraszków. Było ich pięcioro, 
ja byłem szósty. Próby odbywały 
się w ich domu i w Domu Kultury 
„Kolejarz”. Wszystko zaczęło się od 
dzieci. Jako pierwszy na nauki do 
mnie zgłosił się Marek, potem jego 
brat Jacek poszedł do szkoły mu-
zycznej. Następnie zacząłem szlifo-
wać grę na akordeonie ojca rodziny 
– Stanisława. Jacek grał na flecie, 
gitarze, perkusji i akordeonie. Ma-
rek grał tak jak ojciec na akorde-
onie. Córka Małgorzata – na pia-
ninie i gitarze. Mama Bożena – na 
instrumentach perkusyjnych. Ta 
nasza przygoda trwała 11 lat. Wy-
stępowaliśmy w  konkursach, ale 
też w  różnych placówkach. Szcze-
gólnie w pamięci utkwił mi występ 
w  Domu Spokojnej Starości. Po 
oficjalnym koncercie przeszliśmy 
po wszystkich salach, żeby odwie-
dzić także te osoby, które nie mogły 
wstawać z łóżka. To było niesamo-
wite przeżycie. 

Muzyce poświęcił Pan 
wiele. Jest Pana pasją, którą 
przekuł Pan w sposób na 
życie. Poświęca się jej Pan, 
mimo, że zakończył Pan pracę 
zawodową. Skąd w Panu ta 
miłość do niej? 

- Muzyka towarzyszyła mi od 
zawsze. Moja mama była góral-
ką, ojciec poznaniakiem. Poznali 
się na robotach w  Niemczech, 
a  potem osiedlili w  Chojniku. 
Miałem jeszcze pięcioro rodzeń-
stwa, czwórka wciąż żyje. W każdą 
niedzielę siadaliśmy na kocach 
pod brzozami. Sąsiedzi czynili to 
samo i tak spotykaliśmy się, żeby 
odpocząć, porozmawiać, pobyć ze 
sobą. Mama grała na mandoli-

nie, tata śpiewał. I  chyba te geny 
wzięły u  mnie górę, bo w  piątej 
klasie zapisałem się do ogniska 
muzycznego. Zacząłem naukę gry 
na akordeonie. Wtedy dostępność 
instrumentów była bardzo ogra-
niczona i akurat akordeon był dla 
mnie odpowiedni, według mnie. 
W późniejszych latach nauczyłem 
się jeszcze grać na gitarze basowej 
i pianinie. W klasie pianina ukoń-
czyłem kolejne ognisko muzyczne. 

Zakończył Pan pracę  
w szkole, ale pojawiły się  
inne projekty…

- Ówczesny dyrektor Domu 
Kultury Zdzisław Skarbek za-
proponował mi organizację cy-
klu koncertów dla mieszkańców 
- amatorów, którzy prezentują 
umiejętności gry na różnych in-
strumentach. Tak narodził się cykl 
„Musica con passione”. Corocznie 
organizujemy przegląd twórczości, 
w tym roku była to już 18. edycja. 

W jaki sposób w Pana życiu 
pojawiła się działalność 
samorządowa? Był Pan 
przecież radnym miejskim 
przez trzy kadencje.

- Po zakończeniu pracy w szko-
le miałem trochę czasu. W 2002 r. 
moja była uczennica lek. med.  Kry-
styna Łobaza - Rzepecka zapropo-
nowała mi wejście na listę starto-
wą do rady miejskiej. Jestem jej za 

to wdzięczny. Zostałem wybrany 
radnym i  znów mogłem działać 
dla ludzi. Pełniłem tę funkcję przez 
trzy kadencję, współpracując z 
burmistrzem Grzegorzem Grze-
gorzewiczem. Przez ten czas złoży-
łem ponad 100 interpelacji i wnio-
sków. Dzięki współpracy wspólnie 
zrealizowaliśmy 60 z nich. Naj-
więcej satysfakcji dostarczyły mi 
budowa ronda na skrzyżowaniu 
ulic Jana Pawła II i  Kościuszki, 
podniesienie poziomów peronów 
I  i  III na dworcu, budowa mostu 
na drodze w kierunku Strzegomia, 
wykonanie wjazdów wzdłuż ulicy 
Ekerta. Bycie radnym to bardzo 
trudne zajęcie, odpowiedzialne, 
ale praca dla ludzi i gminy zawsze 
była dla mnie najważniejsza. 

Dziś najczęściej możemy 
Pana spotkać podczas 
koncertów z zespołem 
„Jaworzynianie”, który 
prowadzi Pan od 2015 roku. 
Trzeba dodać, że z sukcesem. 
Bierzecie udział w wielu 
przeglądach i konkursach. 
Trzykrotnie uczestniczyliście 
w plebiscycie Radia Wrocław. 
Także w tym roku walczycie 
o głosy słuchaczy. Jak ta 
przygoda się zaczęła?

- Dyrektor Samorządowe-
go Ośrodka Kultury i  Biblioteki 
Publicznej Sylwester Bartczak 
zaproponował mi prowadzenie 

zespołu. Nie wiem, dlaczego my-
ślałem wówczas, że chodzi o zespół 
młodzieżowy. Zgodziłem się, po 
czym okazało się, że chodzi o grupę 
seniorów. Zaczęliśmy próby, potem 
koncerty i  tak to nasze muzyko-
wanie trwa do dzisiaj. Zespół liczy 
15 członków. Tworzą go nie tylko 
mieszkańcy Jaworzyny Śląskiej, 
ale też okolicznych miejscowości, 
m.in. Piotrowic Świdnickich i Bole-
sławic. To są ludzie, którzy czerpią 
wielką radość z tego, co robią. Ak-
tualnie, tak jak Pani wspomnia-
ła, bierzemy udział w  plebiscycie 
Radia Wrocław. Walczymy o  bez-
płatną sesję nagraniową i  wyda-
nie płyty CD. Każdy głos ma zna-
czenie, więc prosimy o  wsparcie.  
Aby zagłosować na „Jaworzy-
nian”, należy wysłać SMS pod nu-
mer 72280, w treści wpisując RW 
„Kapela Jaworzynianie” (od red. 
koszt wiadomości wynosi 2,46 zł). 
Głosować można nieograniczo-
ną ilość razy do 26 marca. Warto 
także słuchać audycji w  Radiu 
Wrocław, emitowanej w  każdy 
niedzielny poranek. Głosować 
na zespoły można bowiem rów-
nież telefonicznie w czasie trwa-
nia programu „Lista Przebojów 
Ludowych” w  każdą niedzielę 
od godziny 7.00 do godz. 11.00. 
Dodatkowo, 29 stycznia podczas 
audycji będzie prezentowany do-
robek „Jaworzynian”. Słuchajcie 
i głosujcie na nas. 



6 Rozmaitości Jaworzyńskie  |  nr 1 (93) | 2023 r.

Mieszkańcy zainteresowani 
usunięciem azbestu z posesji 
powinni do 3 lutego złożyć do 
Urzędu Miejskiego w Jawo-
rzynie Śląskiej wniosek wraz 
z informacją o wyrobach 
zawierających azbest.

Gmina Jaworzyna Śląska 
zamierza w  2023  r. przystąpić 
do konkursu organizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 
w  ramach Programu Prioryte-
towego NFOŚiGW p.t.: „SYS-
TEM – Wsparcie działań ochro-
ny środowiska i  gospodarki 
wodnej realizowanych przez 
WFOŚiGW. Część 1) Usuwa-
nie wyrobów zawierających 
azbest”. W  ramach programu 
dofinansowywane będą prace 
polegające na demontażu, zbie-
raniu, transporcie i  utylizacji 
azbestu z  posesji mieszkań-
ców w 2023 roku.

W  związku z  tym, 
wszyscy właściciele po-
sesji, na których znajduje 
się azbest, zarówno ujęci 
w inwentaryzacji, jak i nie, mają 
obowiązek w  każdym roku ka-
lendarzowym złożyć informa-
cję o  wyrobach zawierających 
azbest, zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do rozporządzenia Mini-

stra Gospodarki z dnia 13 grud-
nia 2010 r. w sprawie wymagań 
w  zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest 
oraz wykorzystywania i oczysz-
czania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzy-
stywane wyroby zawierające 
azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 
31).

Ponadto właściciele nie-
ruchomości zainteresowani 
usunięciem niebezpiecznego 
materiału w  roku 2023  po-
winni złożyć wniosek wraz 
z  informacją o  wyrobach za-
wierających azbest do 3  lute-
go 2023 r. Wzór wniosku oraz 
informacji o wyrobach zawie-
rających azbest jest dostępny 
na stronie internetowej www.

jaworzyna.net  w  zakładce 
ochrona środowiska oraz 
w Urzędzie Miejskim przy ul. 
Powstańców 3, I  piętro, pok. 
109 i 110.

Istotnym dla realizacji ca-
łego projektu jest, aby zgłoszo-
ne wnioski o  dofinansowanie 
usuwania azbestu nie były 
wycofywane, dlatego złożenie 
przez wnioskodawcę wniosku 
powinno być dobrze przemy-
ślane. Ponadto wnioskodawca 
powinien starannie oszacować 
ilość azbestu przeznaczonego 
do usunięcia.

Bliższych informacji zasię-
gać można w  Urzędzie Miej-
skim w  Jaworzynie Śląskiej 
przy ul. Powstańców 3, I piętro, 
pok. 110 lub pod nr. tel. 74  848 
93 10 w  godzinach od 7.30 do 
15.00.

Warto zaznaczyć, że składa-
ne w poprzednich latach infor-
macje o  wyrobach zawierają-
cych azbest nie są traktowane 
jako wnioski o jego usunięcie. 
Lista nieruchomości objętych 
zadaniem w  2023  roku zosta-

nie sporządzona na podstawie 
wniosków złożonych do 3 lute-
go 2023  r. W  przypadku dużej 
ilości zgłoszeń, ze względu na 
ograniczony wkład własny, de-
cydować będzie kolejność zgło-
szeń.

Właściciele lokali miesz-
kalnych znajdujących się 
w budynkach wielorodzin-
nych mogą uzyskać dofinan-
sowanie do wymiany tzw. 
„kopciuchów” w ramach 
programu „Ciepłe Mieszka-
nie”. W Urzędzie Miejskim 
w Jaworzynie Śląskiej moż-
na składać wnioski o dofi-
nansowanie. 

Celem programu jest popra-
wa jakości powietrza i  zmniej-
szenie emisji pyłów oraz gazów 
cieplarnianych poprzez wymia-
nę nieefektywnych źródeł cie-
pła (tzw. „kopciuchów”) i popra-
wę efektywności energetycznej 

w budynkach wielorodzinnych 
na terenie gminy Jaworzyna 
Śląska.

Program „Ciepłe Miesz-
kanie” wspiera zastosowanie: 
kotła gazowego kondensacyj-
nego, kotła na pellet drzewny 
o podwyższonym standardzie, 
ogrzewania elektrycznego, 
pompy ciepła powietrze/woda 
lub pompy ciepła powietrze/
powietrze albo podłączenie 
lokalu do wspólnego efektyw-
nego źródła ciepła. Dodatko-
wo możliwe jest wykonanie 
instalacji centralnego ogrze-
wania i  ciepłej wody użytko-
wej, wymiana okien i  drzwi, 
wykonanie wentylacji mecha-

nicznej z odzyskiem ciepła. 
Szczegółowe informacje 

dotyczące naboru w  ramach 
programu można uzyskać od 
pracowników Urzędu Miej-
skiego w  Jaworzynie Śląskiej 
w pokoju nr 207, II piętro oraz 
pod numerami telefonów 74 
84 89 233 i 74 84 89 239. Wnio-
ski są dostępne do pobrania 
na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w  Jaworzynie 
Śląskiej w  zakładce „Program 
Priorytetowy Ciepłe Miesz-
kanie” lub wydrukowane 
w Urzędzie Miejskim przy ul. 
Powstańców 3 w  Jaworzynie 
Śląskiej w biurze obsługi inte-
resanta. 

Co roku przed świętami 
Bożego Narodzenia wła-
dze gminy, radni, kierow-
nicy jednostek organiza-
cyjnych zbierają środki 
na wsparcie najbardziej 
potrzebujących miesz-
kańców. Coroczna zbiórka 
pieniędzy na stałe 
wpisała się w kalendarz 
wydarzeń w Jaworzynie 
Śląskiej.

Zasada jest prosta. Każ-
dy dokłada cegiełkę od 
siebie, a  uzbierana kwo-
ta dzielona jest pomiędzy 
tych, którzy potrzebują 
wsparcia i  pomocy. W  tym 
roku przed świętami Boże-
go Narodzenia uzbierano 
7 tys. 600 złotych. Dzięki 
tak dużej kwocie udało się 
wesprzeć 8 osób, z  których 
4 osoby otrzymały 1000 zł, 
a 4 osoby - 900 zł. Wsparcie 
udało się przekazać przed 
samymi świętami, 24 grud-
nia 2022 r.

W tegorocznej zbiórce 
wzięli udział:

► radni: Barbara Chro-
my, Katarzyna Chmielo-
wiec, Wiesław Dybeł, Ma-
rian Gawron, Sebastian 
Grajaszek, Adriana Ko-
tów-Jedras, Romuald Ma-
daj, Artur Nazimek, Syl-
wester Terpic, Arkadiusz 
Stelmach

► dyrektorzy, kierow-
nicy jednostek organizacyj-
nych: Małgorzata Adamo-
wicz, Sylwester Bartczak, 
Joanna Bytniewska, Ja-
dwiga Chrobak, Łukasz 
Kwadrans, Joanna Rze-
szowska, Krzysztof Sołtys, 
Adrian Szewczyk

► władze gminy: bur-
mistrz oraz zastępca bur-
mistrza

► radny powiatu świd-
nickiego: Jacek Krzaczek

► mieszkanka gminy: 
Ewa Nazimek.

Zbiórkę wsparł również 
anonimowy darczyńca.

Wsparli 
potrzebujących

Wymień źródło ciepła, 
uzyskaj dofinansowanie

Zgłoś wyroby azbestowe

Gmina corocznie przystępuje do kon-
kursu organizowanego przez WFOŚi-
GW. Tylko w zeszłym roku w ramach 
programu usunięto 62,220 Mg eternitu.
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Modernizacja budynku Stacji 
Uzdatniania Wody i studni 
głębinowych, budowa od-
cinka sieci wodociągowej to 
tylko część zadań przewidzia-
nych do realizacji w ramach 
projektu „Bezpieczeństwo 
i ochrona źródeł wody pitnej 
wraz z zapewnieniem jakości 
i ciągłości jej dostarczania 
dla mieszkańców gminy 
Jaworzyna Śląska”, który 
sukcesywnie realizuje Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o.

W 2021 roku gmina Jawo-
rzyna Śląska przekazała spółce 
2,331 mln zł w celu podwyższe-
nia jej kapitału zakładowego 
z  przeznaczeniem na realiza-
cję zadania. Środki pochodzą 
z  Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych i  zostały 

przeznaczone na wykonanie 
następujących zadań:

▪ zmianę zasilania studni 
głębinowych ze średniego na 
niskie napięcie,

▪ budowę studni wraz 
z  urządzeniem pomiarowym 
na popłuczyny i kanału odpro-
wadzającego popłuczyny, 

▪ modernizację studni głę-
binowych, 

▪ montaż dwóch instalacji 
fotowoltaicznych o  mocy 49,59 
kW każda,

▪ modernizację budynku 
Stacji Uzdatniania Wody, 

▪ wykonanie nowej bra-
my wjazdowej na teren Stacji 
Uzdatniania Wody, 

▪ zakup sprężarki do płuka-
nia filtrów i zasilania przepust-
nic przy filtrach, 

▪ zakup dwóch pomp głębi-
nowych, 

▪ zakup agregatu prądo-
twórczego.

Część z  nich zostało już 
wykonanych, zakończenie po-
zostałych zadań zaplanowano 
jeszcze w  tym roku. Prace są 
prowadzone w taki sposób, aby 
zapewnić ciągłość dostaw wody 
dla mieszkańców. 

Dzięki pozytywnym rozstrzy-
gnięciom przetargowym 
podczas realizacji inwestycji 
budowy kanalizacji w Pa-
stuchowie w 2022 r. wybudo-
wano także sieć kanalizacyjną 
w północnej części miasta. 
Mieszkańcy mogą już składać 
wnioski o wycenę budowy 
przyłączy.

Przypomnijmy, w  wyniku 
uzyskania pozytywnej oceny 
końcowej złożonego wniosku 
o dofinansowanie budowy kana-
lizacji sanitarnej w Pastuchowie 
z  Funduszy Europejskich w  ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i  Środowisko na 
lata 2014-2020, Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Jawo-
rzynie Śląskiej otrzymał dofi-
nansowanie na realizację tego 
zadania w  wysokości 85 % war-
tości kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 

Roboty budowlane w Pa-
stuchowie zostały zakończone 
31 sierpnia 2021 roku. W  wyni-
ku prac wykonano 7,47 km sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z od-
cinkami bocznymi do posesji po-
szczególnych mieszkańców oraz 
wybudowano i  uruchomiono 
tłocznię ścieków. 

Całość prac kosztowała 7,3 
mln zł i  została sfinansowana 
z następujących źródeł:

▪ dofinansowanie z  fundu-
szy europejskich – 5,8 mln zł,

▪ środki z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych – 0,4 
mln zł, 

▪ pożyczka z  Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – 1,0 mln zł,

▪ środki własne – 0,1 mln zł. 

Ostateczny koszt inwestycji 
okazał się niższy niż zakładano. 
– Dzięki korzystnym rozstrzygnię-
ciom postępowań przetargowych 
uzyskaliśmy oszczędności. Oferty 
zawierały niższe ceny, niż wstępnie 
zakładano. Te pieniądze Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z  o.o. po-
stanowił przeznaczyć na realizację 
innego zadania z zakresu budowy 
kanalizacji sanitarnej w  gminie 
– na budowę kanalizacji sanitar-
nej w  północnej części Jaworzyny 
Śląskiej - na ulicach Wolności od 
nr 59, Kasztanowej, Spółdzielczej, 
Klonowej, Dębowej, Sosnowej, 
Świerkowej, Akacjowej, Jodłowej, 
Brzozowej, Lipowej. Podpisano 

aneks do umowy z  Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej na udzie-
lenie dofinansowania dla tego 
zadania i rozpoczęto jego realiza-
cję – mówi Łukasz Kwadrans, 
prezes ZUK Sp. z o.o. Jaworzyna 
Śląska. 

Prace budowlane zakończy-
ły się 24 sierpnia 2022 r. Wyko-
nano 3,47 km sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z  odcinkami 
bocznymi do posesji poszcze-
gólnych mieszkańców.

Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 3,1 mln zł i  został sfi-
nansowany z  następujących 
źródeł:

▪ dofinansowanie z  fundu-
szy europejskich – 2,0 mln zł,

▪ pożyczka z NFOŚiGW – 0,3 
mln zł,

▪ środki własne – 0,8 mln zł.
Obecnie mieszkańcy Pa-

stuchowa wykonują już ostat-
nie przyłącza kanalizacyjne do 
wybudowanej sieci, natomiast 
mieszkańcy Jaworzyny Śląskiej 
są w  trakcie przygotowywania 
się do inwestycji.

Trwają inwestycje w poprawę 
i ochronę wody pitnej

Wybudowano dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 49,59 kW każda.

Zmodernizowano Sta-
cję Uzdatniania Wody.

Budowa kanalizacji sanitarnej północnej 
części Jaworzyny Śląskiej zakończona

W ramach inwestycji wykonano 7,47 
km sieci kanalizacji sanitarnej w Pa-
stuchowie, m.in. przy ul. Kolejowej. 

Wybudowano i uruchomiono także 
tłocznię ścieków.
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Wnioski na zakup węgla 
w 2023 r. po preferencyjnej 
cenie będą przyjmowane 
do 15 kwietnia w biurze 
obsługi interesanta Urzędu 
Miejskiego w Jaworzynie 
Śląskiej.

Przypominamy, że każ-
de gospodarstwo domowe 
może zakupić łącznie 3 tony 
węgla w  sezonie grzewczym 
2022-2023. Osoby, które zło-
żyły wnioski na zakup węgla 
w 2022 r., mogą złożyć wnio-
ski na zakup pozostałej ilości, 
tak aby łączna suma nie prze-
kroczyła 3 ton na cały sezon 
grzewczy 2022-2023.

Przypominamy, procedura 
sprzedaży węgla obejmuje:
► złożenie wniosku 

w urzędzie
► weryfikację wniosku
► powiadomienie 

wnioskodawcy 

o rozpatrzeniu wniosku
► uiszczenie opłaty za 

zakup węgla
► odebranie faktury na 

zakup węgla
► odbiór osobisty lub 

zlecenie transportu węgla 
ze składu.

Wnioski na zakup węgla 
na rok 2023 można otrzy-
mać w  biurze obsługi inte-
resanta lub pobrać ze strony 
internetowej urzędu www.
jaworzyna.net (zakładka 
preferencyjny zakup węgla). 
Wypełnione można złożyć 
w  wersji papierowej w  biu-
rze obsługi interesanta Urzę-
du Miejskiego w  Jaworzynie 
Śląskiej przy ul. Powstańców 
3 od poniedziałku do piątku 
w godz.  od 7.30 do 15.30 lub 
elektronicznie za pośred-
nictwem platformy ePUAP, 
korzystając z  usługi: „wyślij 
pismo ogólne” na adres „gmi-

na Jaworzyna Śląska”. Przed 
wysłaniem wniosku należy 
go podpisać podpisem kwa-
lifikowanym lub podpisem 
zaufanym.

Nie będą rozpatrywane 
wnioski przesłane za po-
średnictwem poczty  elek-
tronicznej (e-mail). 

Cena zakupu 1 tony węgla 
to 2 000 złotych brutto. Zgod-
nie z ustawą o zakupie prefe-
rencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych gmi-
na ponosi koszty transportu 
z  miejsca wskazanego przez 
daną kopalnię do miejsca 
składowania w  gminie, nato-
miast z miejsca składowania 
w gminie koszt transportu do 
gospodarstwa domowego po-
noszą mieszkańcy.

W  ramach zakupu pre-
ferencyjnego paliwa stałego 
na terenie gminy dystrybu-
owane są trzy sortymenty 

tego paliwa: orzech, groszek, 
kostka. 

Zgodnie z  ustawą, do 
zakupu węgla od gminy Ja-
worzyna Śląska po preferen-
cyjnych cenach uprawnione 
są te gospodarstwa, którym 
przysługuje prawo do dodat-
ku węglowego. 

O  zakwalifikowaniu do 
zakupu węgla wnioskodaw-
ca zostanie poinformowa-
ny  drogą telefoniczną lub 
mailową i  dopiero wów-
czas  należy dokonać wpła-
ty na konto Urzędu Miejskie-
go w  Jaworzynie Śląskiej: 75 
1020  5226 0000 6902 0722 
7988. W tytule zapłaty należy 
wpisać:  „zapłata za węgiel” 
oraz imię, nazwisko i  ad-
res osoby, za którą uiszczana 
jest opłata.

Wnioski o  zakup paliwa 
stałego są rozpatrywane we-
dług kolejności ich złożenia.

Do placówek oświato-
wych trafił sprzęt kompu-
terowy o  łącznej wartości 
258  000 zł. Po 60  000 zł 
w  przypadku szkół w  Pa-
stuchowie i  Starym Jaworo-
wie, 138  000 w  przypadku 
szkoły w Jaworzynie Śląskiej.

Zakupiono przede 
wszystkim sprzęt wypo-
sażenia podstawowego, 
m.in.  drukarki 3D z  akceso-
riami, sprzęt do nagrań (ka-
mery, mikrofony, oświetle-
nie etc.), stacje lutownicze 
(do mikrokontrolerów) oraz 

sprzęt audiowizualny i  do 
zajęć robotyki.

„Laboratoria Przyszło-
ści” to program wsparcia 
dla szkół, mający na celu 
podniesienie warunków na-
uczania ucznia, zagwaranto-
wanie mu dostępu do nowo-
czesnego sprzętu, rozwijanie 
jego zainteresowań i  stwo-
rzenie szansy na ich rozwój. 
Wysokość dofinansowania 
uzależniona była od liczby 
uczniów uczęszczających do 
danej placówki. 

Korzystają z nowoczesnego 
sprzętu

Węgiel po preferencyjnej 
cenie – złóż wniosek

Uczniowie szkoły w Pastuchowie chętnie korzystają na zajęciach m.in. z dru-
karek 3D.

Prawie 260 tys. zł kosztował nowoczesny sprzęt 
komputerowy, jaki zakupiły szkoły podstawowe 

z terenu gminy Jaworzyna Śląska w ramach 
rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.
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HARMONOGRAM ODBIORU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

NIESEGREGOWANE 
poniedziałek

BIO                                           
wtorek

TWORZYWA 
wtorek

PAPIER 
piątek

SZKŁO 
piątek

NIESEGREGOWANE  
Czwartek

BIO                                             
wtorek

TWORZYWA 
wtorek

PAPIER 
piątek

SZKŁO 
piątek

I 3, 10, 17, 24, 31 4, 11, 18, 25 11, 25 28 21 7 piątek, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 4, 18 14 8 sobota

II 7, 14, 21, 28 1, 8, 15, 22 8, 22 25 18 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22 1, 15 11 4

III 7, 14, 21, 28 1, 8, 15, 22, 29 8, 22 25 18 3, 10, 17, 24, 31 1, 8, 15, 22, 29 1, 15, 29 11 4

IV 4, 11, 16 sobota, 25 5, 12, 19, 26 5, 19 29 22 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 12, 26 8 1

V 2, 9, 16, 23, 30 4 środa, 10, 17, 24, 31 4 środa, 17, 31 27 20 6 piątek, 12, 19, 26 4 środa, 10, 17, 24, 31 10, 24 13 7 sobota

VI 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 14, 28 24 18 sobota 2, 9, 17 piątek, 23 7, 14, 21, 28 7, 21 10 3

VII 4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26 12, 26 29 22 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 5, 19 15 8

VIII 1, 8, 16 wtorek, 22, 29 2, 9, 16, 23, 30 9, 23 26 20 sobota 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 2, 17 środa, 30 12 5

IX 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 6, 20 30 23 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 13, 27 16 9

X 3, 10, 17, 24, 29 sobota 4, 11, 18, 25, 31 poniedz. 4, 18, 31 poniedz. 29 sobota 21 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25, 31 poniedz. 11, 25 14 7

XI 7, 14, 21, 28 8, 15, 22, 29 15, 29 25 18 3, 10, 17, 24 8, 15, 22, 29 8, 22 12 sobota 4

XII 5, 12, 19, 27 wtorek 6, 13, 20, 28 środa 13, 28 środa 9, 23 16 1, 8, 15, 22, 30 piątek 6, 13, 20, 28 środa 6, 20 9, 23 2

terminy 

NIESEGREGOWANE 
poniedziałek

BIO                                           
wtorek

TWORZYWA 
wtorek

PAPIER 
piątek

SZKŁO 
piątek

NIESEGREGOWANE  
Czwartek

BIO                                             
wtorek

TWORZYWA 
wtorek

PAPIER 
piątek

SZKŁO 
piątek

I 3, 10, 17, 24, 31 4, 11, 18, 25 11, 25 28 21 7 piątek, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 4, 18 14 8 sobota

II 7, 14, 21, 28 1, 8, 15, 22 8, 22 25 18 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22 1, 15 11 4

III 7, 14, 21, 28 1, 8, 15, 22, 29 8, 22 25 18 3, 10, 17, 24, 31 1, 8, 15, 22, 29 1, 15, 29 11 4

IV 4, 11, 16 sobota, 25 5, 12, 19, 26 5, 19 29 22 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 12, 26 8 1

V 2, 9, 16, 23, 30 4 środa, 10, 17, 24, 31 4 środa, 17, 31 27 20 6 piątek, 12, 19, 26 4 środa, 10, 17, 24, 31 10, 24 13 7 sobota

VI 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 14, 28 24 18 sobota 2, 9, 17 piątek, 23 7, 14, 21, 28 7, 21 10 3

VII 4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26 12, 26 29 22 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 5, 19 15 8

VIII 1, 8, 16 wtorek, 22, 29 2, 9, 16, 23, 30 9, 23 26 20 sobota 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 2, 17 środa, 30 12 5

IX 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 6, 20 30 23 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 13, 27 16 9

X 3, 10, 17, 24, 29 sobota 4, 11, 18, 25, 31 poniedz. 4, 18, 31 poniedz. 29 sobota 21 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25, 31 poniedz. 11, 25 14 7

XI 7, 14, 21, 28 8, 15, 22, 29 15, 29 25 18 3, 10, 17, 24 8, 15, 22, 29 8, 22 12 sobota 4

XII 5, 12, 19, 27 wtorek 6, 13, 20, 28 środa 13, 28 środa 9, 23 16 1, 8, 15, 22, 30 piątek 6, 13, 20, 28 środa 6, 20 9, 23 2

terminy 

odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe tzw. "WYSTAWKI" meble, dywany, zużyte opony z samochodów osobowych, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (TV, pralki, lodówki, itp.) - wystawiamy do 

godz. 6:00 rano w wyznaczone dni. Odpady należy zgłosić dzien przed odbiorem pod nr tel. 074 852 21 04                 

23 luty, 1 czerwiec, 5 pażdziernik 2 luty, 8 czerwiec, 12 październik

* dla zabudowy wielorodzinnej odbiór odpadów z tworzyw sztucznych i BIO odbywa się co tydzień a papier i szkło dwa razy w miesiącu

U
L
I
C
E

Akacjowa, Brzozowa, Ceglana, Dębowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kościelna, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Powstańców, Słowackiego, 

Sosnowa, Sportowa, Spółdzielcza, Świerkowa, Westerplatte, Wolności

1-go Maja, Bema, Dembowskiego, Ekerta, Jana Pawła II, Kilińskiego, 
Konstytucji III Maja, Kościuszki, Miodowa, Piaskowa, Pileckiego, Pocztowa, 

Pogodna, Polna, Prądzyńskiego, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, 
Studzienna, Świdnicka, Towarowa, Traugutta, Wesoła, Węglowa, Żwirowa

m-c
Terminy odbiorów Terminy odbiorów

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.                                                                                                           
ul. Metalowców 4                                                                                                  
58-100 Świdnica                                                

www.zomswidnica.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Miasto Jaworzyna Śląska, 2022 rok
Ulice według podziału

U
L
I
C
E

Akacjowa, Brzozowa, Ceglana, Dębowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kościelna, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Powstańców, Słowackiego, 

Sosnowa, Sportowa, Spółdzielcza, Świerkowa, Westerplatte, Wolności

1-go Maja, Bema, Dembowskiego, Ekerta, Jana Pawła II, Kilińskiego, 
Konstytucji III Maja, Kościuszki, Miodowa, Piaskowa, Pileckiego, Pocztowa, 

Pogodna, Polna, Prądzyńskiego, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, 
Studzienna, Świdnicka, Towarowa, Traugutta, Wesoła, Węglowa, Żwirowa

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.                                                                                                           
ul. Metalowców 4                                                                                                  
58-100 Świdnica                                                

www.zomswidnica.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Miasto Jaworzyna Śląska, 2022 rok
Ulice według podziału

* dla zabudowy wielorodzinnej odbiór odpadów z tworzyw sztucznych i BIO odbywa się co tydzień a papier i szkło dwa razy w miesiącu

m-c
Terminy odbiorów Terminy odbiorów

odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe tzw. "WYSTAWKI" meble, dywany, zużyte opony z samochodów osobowych, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (TV, pralki, lodówki, itp.) - wystawiamy do 

godz. 6:00 rano w wyznaczone dni. Odpady należy zgłosić dzien przed odbiorem pod nr tel. 074 852 21 04                 

23 luty, 1 czerwiec, 5 pażdziernik 2 luty, 8 czerwiec, 12 październik

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica
www.zomswidnica.pl

NIESEGREGOWANE 
poniedziałek

BIO                                           
wtorek

TWORZYWA 
wtorek

PAPIER 
piątek

SZKŁO 
piątek

NIESEGREGOWANE  
Czwartek

BIO                                             
wtorek

TWORZYWA 
wtorek

PAPIER 
piątek

SZKŁO 
piątek

I 2 , 9 , 16 , 23 , 30 3 , 10 , 17 , 24, 31 10 , 24 20 13 5 ,12 , 19 , 26 3 , 10 , 17 , 24 , 31 3 , 17 , 31 7 sobota , 27

II 6 , 13 , 20 , 27 7 , 14 , 21 , 28 7 , 21 17 10 2 , 9 , 16 , 23 7 , 14 , 21 , 28 14 , 28 3 24

III 6 , 13 , 20 , 27 7 , 14 , 21 , 28 7 , 21 24 17 2 , 9 , 16 , 23 , 30 7 , 14 , 21 , 28 14 , 28 10 31

IV 3, 11 wt. ,17 ,24 ,29 sob. 4 , 12środa , 18 , 25 4 , 18 21 15 sobota 6 , 14 piątek , 20 , 27 4 , 12 środa , 18 , 25 12 środa,25 7 28

V 8 , 15 , 22 , 29 2 , 9 , 16 , 23 , 30 2 , 16 , 30 26 6 sobota 5 piątek , 11 , 18 , 25 2 , 9 , 16 , 23 , 30 9 , 23 12 19

VI 5 , 12 , 19 , 26 6 , 13 , 20 , 27 13 , 27 30 2 1 ,9piątek ,15 ,22 ,29 6 , 13 , 20 , 27 6 , 20 16 23

VII 3 , 10 , 17 , 24 , 31 4 , 11 , 18 , 25 11 , 25 28 7 6 , 13 , 20 , 27 4 , 11 , 18 , 25 4 , 18 14 21

VIII 7 , 14 , 21 , 28 1 , 8 ,16 środa ,22 ,29 8 , 22 25 4 3,10 ,18 piątek 24 ,31 1 , 8 ,16 środa, 22 ,29 1,16 środa,29 11 19 sobota

IX 4 , 11 , 18 , 25 5 , 12 , 19 , 26 5 , 19 29 8 7 , 14 , 21 , 28 5 , 12 , 19 , 26 12 , 26 15 22

X 2 , 9 , 16 , 23 , 30 3 , 10 , 17 , 24 , 31 3 , 17 , 31 27 6 5 , 12, 19 , 26 3 , 10 , 17 , 24 , 31 10 ,24 13 20

XI 6 , 13 , 20 , 27 7 , 14 , 21 , 28 14 , 28 24 4 sobota 3 piątek ,9 ,16 , 23 ,30 7 , 14 , 21 , 28 7 , 21 10 17

XII 4 , 11 , 18 , 23 sobota 5 , 12 , 19 ,27 środa 12 , 27 środa 22,29 1 7 , 14 , 21 ,29 piątek 5 , 12 , 19 ,27 środa 5 , 19 8,22 15

terminy 

Akacjowa, Brzozowa, Ceglana, Dębowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kościelna, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Powstańców, Słowackiego, 

Sosnowa, Sportowa, Spółdzielcza, Świerkowa, Westerplatte, Wolności

1-go Maja, Bema, Dembowskiego, Ekerta, Jana Pawła II, Kilińskiego, 
Konstytucji III Maja, Kościuszki, Miodowa, Piaskowa, Pileckiego, Pocztowa, 

Pogodna, Polna, Prądzyńskiego, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, 
Studzienna, Świdnicka, Towarowa, Traugutta, Wesoła, Węglowa, Żwirowa

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.                                                                                                           
ul. Metalowców 4                                                                                                  
58-100 Świdnica                                                

www.zomswidnica.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Miasto Jaworzyna Śląska, 2023 rok
Ulice według podziału

* dla zabudowy wielorodzinnej odbiór odpadów z tworzyw sztucznych i BIO odbywa się co tydzień a papier i szkło dwa razy w miesiącu

m-c
Terminy odbiorów Terminy odbiorów

odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe tzw. "WYSTAWKI" meble, dywany, zużyte opony z samochodów osobowych, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (TV, pralki, lodówki, itp.) - wystawiamy do godz. 6:00 

rano w wyznaczone dni. Odpady należy zgłosić dzien przed odbiorem pod nr tel. 074 852 21 04                 

22 luty, 7 czerwiec,4 pażdziernik 1 luty, 28 czerwiec,11 październik

BIO                                                   
Wtorek                                   

TWORZYWA         
Wtorek PAPIER piątek SZKŁO piątek BIO                                               

Wtorek                                         
TWORZYWA                           

Wtorek 
PAPIER 
piątek

SZKŁO 
piątek

I 3 , 17 10 , 24 20 13  10 ,  24 3 , 17 , 31 7 sobota , 27

II 7 , 21 7 , 21 17 10  14 ,28 14 , 28 3 24

III 7 , 21 7 , 21 24 17 14 , 28 14 , 28 10 31

IV 4 , 12 środa , 18 , 25 4 , 18 21 15 sobota 4 , 12 środa , 18 , 25 12 środa , 25 7 28

V 2 , 9 , 16 , 23 , 30 2 , 16 , 30 26 6 sobota 2 , 9 , 16 , 23 , 30 9  , 23 12 19

VI 6 , 13 , 20 , 27 13 , 27 30 2 6 , 13 , 20 , 27 6 , 20 16 23

VII 4 , 11 , 18 , 25 11 , 25 28 7 4 , 11 , 18 , 25 4 , 18 14 21

VIII 1 , 8 ,16 środa ,22 ,29 8 , 22 25 4 1 , 8 ,16 środa ,22 ,29 1 , 16 środa , 29 11 19 sobota

IX 5 , 12 , 19 , 26 5 , 19 29 8 5 , 12 , 19 , 26 12 , 26 15 22

X 3 , 10 , 17 , 24 , 31 3 , 17 , 31 27 6 3 , 10 , 17 , 24 , 31 10 , 24 13 20

XI 14 , 28 14 , 28 24 4 sobota 7 ,  21 7 , 21 10 17

XII  12 , 27 środa 12 , 27 środa 22 1 5 , 19 5 , 19 8 15

terminy

NIESEGREGOWAN
E Tomkowa 
poniedziałek

NIESEGREGOWAN
E Bolesławice 
poniedziałek

BIO                            
poniedziałek                               

TWORZYWA                
poniedziałek PAPIER piątek SZKŁO piątek

NIESEGREGOWANE    
Nowice 
czwartek

NIESEGREGOWANE 
Bagieniec 

czwartek

BIO                                
poniedziałek                               

TWORZYWA                
poniedziałek

PAPIER 
piątek

SZKŁO 
piątek

I 2 , 16 , 30 9 , 23  16 , 30 9 , 23 20 13 12 , 26 5 , 19 9 , 23 2 , 16 , 30 7 sobota , 27

II 13 , 27 6 , 20 13 , 27 6 , 20 17 10 9 , 23 2 , 16 6 , 20 13 , 27 3 24

III 13 , 27 6 , 20 13 , 27 6 , 20 24 17 9 , 23 2 , 16 , 30 6 , 20 13 , 27 10 31

IV 11 wtorek , 24 3 , 17 , 29 
sobota 3,11 wtor,17,24,29 sobo. 3 , 17 , 29 sobota 21 15 sobota 6 , 20 14 piątek , 27 3,11 wtor,17,24,29 sobo. 11 wtorek , 24 7 28

V 8 , 22 15 , 29 8 , 15 , 22 , 29 15 , 29 26 6 sobota 5 piątek , 18 11 , 25 8 , 15 , 22 , 29 8 , 22 12 19

VI 5 , 19 12 , 26 5 , 12 , 19 , 26 12 , 26 30 2 1 , 15 , 29 9piątek , 22 5 , 12 , 19 , 26 5 , 19 16 23

VII 3 , 17 , 31 10 , 24 3 , 10 , 17 , 24 , 31 10 , 24 28 7 13 , 27 6 , 20 3 , 10 , 17 , 24 , 31 3 , 17 , 31 14 21

VIII 14 , 28 7 , 21 7 , 14 , 21 , 28 7 , 21 25 4 10 , 24 3 , 18 piątek , 31 7 , 14 , 21 , 28 14 , 28 11 19 sobota

IX 11 , 25 4 , 18 4 , 11 , 18 , 25 4 , 18 29 8 7 , 21 14 , 28 4 , 11 , 18 , 25 11 , 25 15 22

X 9 , 23 2 , 16 , 30 2 , 9 , 16 , 23 , 30 2 , 16 , 30 27 6 5 , 19 12 , 26 2 , 9 , 16 , 23 , 30 9 , 23 13 20

XI 6 , 20 13 , 27 13 , 27 13 , 27 24 4 sobota 3 piątek , 16 , 30 9 , 23 6 , 20 6 , 20 10 17

XII 4 , 18 11 , 23 sobota 11 , 23 sobota 11 , 23 sobota 22 1 14 , 29 piątek 7 , 21 4 , 18 4 , 18 8 15

terminy

4 , 18 11 , 25

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Gmina Jaworzyna Śląska, 2023 rok
Miejscowości według podziału

Pasieczna, Nowy Jaworów, Milikowice, Witków, Stary Jaworów Czechy , Pastuchów, Piotrowice

m-c
Terminy odbiorów Terminy odbiorów

NIESEGREGOWANE                                     
Środa

NIESEGREGOWANE                            
Środa

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.                                                                                                           
ul. Metalowców 4                                                                                                  
58-100 Świdnica                                                

www.zomswidnica.pl

1 , 15 8 , 22

1 , 15 , 29 8 , 22

13 czwartek , 26 5 , 19

10 , 24 4 czwartek , 17 , 31

7 , 21 14 , 28

5 , 19 12 , 26

2 , 17 czwartek , 30 9 , 23

13 , 27 6 , 20

11 , 25 4 , 18

Gmina Jaworzyna Śląska, 2023 rok

8 , 22 2 czwartek , 15 , 29

6 , 20 13 , 28 czwartek

odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe tzw. "WYSTAWKI" meble, dywany, zużyte opony z samochodów osobowych, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (TV, pralki, lodówki, itp.) - wystawiamy do godz. 6:00 rano w wyznaczone dni. 
Odpady należy zgłosić dzien przed odbiorem pod nr tel. 074 852 21 04                 

8 luty ,14 czerwiec , 18 październik 15 luty, 21 czerwiec,25  październik

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.                                                                                                           
ul. Metalowców 4                                                                                                  
58-100 Świdnica                                                

www.zomswidnica.pl

odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe tzw. "WYSTAWKI" meble, dywany, zużyte opony z samochodów osobowych, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (TV, pralki, lodówki, itp.) - wystawiamy do godz. 6:00 rano w wyznaczone dni. 
Odpady należy zgłosić dzien przed odbiorem pod nr tel. 074 852 21 04                 

22 luty , 7 czerwiec , 4 październik 1 luty , 28 czerwiec , 11  październik

Miejscowości według podziału
Tomkowa, Bolesławice Nowice, Bagieniec

m-c

Terminy odbiorów Terminy odbiorów

BIO                                                   
Wtorek                                   

TWORZYWA         
Wtorek PAPIER piątek SZKŁO piątek BIO                                               

Wtorek                                         
TWORZYWA                           

Wtorek 
PAPIER 
piątek

SZKŁO 
piątek

I 3 , 17 10 , 24 20 13  10 ,  24 3 , 17 , 31 7 sobota , 27

II 7 , 21 7 , 21 17 10  14 ,28 14 , 28 3 24

III 7 , 21 7 , 21 24 17 14 , 28 14 , 28 10 31

IV 4 , 12 środa , 18 , 25 4 , 18 21 15 sobota 4 , 12 środa , 18 , 25 12 środa , 25 7 28

V 2 , 9 , 16 , 23 , 30 2 , 16 , 30 26 6 sobota 2 , 9 , 16 , 23 , 30 9  , 23 12 19

VI 6 , 13 , 20 , 27 13 , 27 30 2 6 , 13 , 20 , 27 6 , 20 16 23

VII 4 , 11 , 18 , 25 11 , 25 28 7 4 , 11 , 18 , 25 4 , 18 14 21

VIII 1 , 8 ,16 środa ,22 ,29 8 , 22 25 4 1 , 8 ,16 środa ,22 ,29 1 , 16 środa , 29 11 19 sobota

IX 5 , 12 , 19 , 26 5 , 19 29 8 5 , 12 , 19 , 26 12 , 26 15 22

X 3 , 10 , 17 , 24 , 31 3 , 17 , 31 27 6 3 , 10 , 17 , 24 , 31 10 , 24 13 20

XI 14 , 28 14 , 28 24 4 sobota 7 ,  21 7 , 21 10 17

XII  12 , 27 środa 12 , 27 środa 22 1 5 , 19 5 , 19 8 15

terminy

NIESEGREGOWAN
E Tomkowa 
poniedziałek

NIESEGREGOWAN
E Bolesławice 
poniedziałek

BIO                            
poniedziałek                               

TWORZYWA                
poniedziałek PAPIER piątek SZKŁO piątek

NIESEGREGOWANE    
Nowice 
czwartek

NIESEGREGOWANE 
Bagieniec 

czwartek

BIO                                
poniedziałek                               

TWORZYWA                
poniedziałek

PAPIER 
piątek

SZKŁO 
piątek

I 2 , 16 , 30 9 , 23  16 , 30 9 , 23 20 13 12 , 26 5 , 19 9 , 23 2 , 16 , 30 7 sobota , 27

II 13 , 27 6 , 20 13 , 27 6 , 20 17 10 9 , 23 2 , 16 6 , 20 13 , 27 3 24

III 13 , 27 6 , 20 13 , 27 6 , 20 24 17 9 , 23 2 , 16 , 30 6 , 20 13 , 27 10 31

IV 11 wtorek , 24 3 , 17 , 29 
sobota 3,11 wtor,17,24,29 sobo. 3 , 17 , 29 sobota 21 15 sobota 6 , 20 14 piątek , 27 3,11 wtor,17,24,29 sobo. 11 wtorek , 24 7 28

V 8 , 22 15 , 29 8 , 15 , 22 , 29 15 , 29 26 6 sobota 5 piątek , 18 11 , 25 8 , 15 , 22 , 29 8 , 22 12 19

VI 5 , 19 12 , 26 5 , 12 , 19 , 26 12 , 26 30 2 1 , 15 , 29 9piątek , 22 5 , 12 , 19 , 26 5 , 19 16 23

VII 3 , 17 , 31 10 , 24 3 , 10 , 17 , 24 , 31 10 , 24 28 7 13 , 27 6 , 20 3 , 10 , 17 , 24 , 31 3 , 17 , 31 14 21

VIII 14 , 28 7 , 21 7 , 14 , 21 , 28 7 , 21 25 4 10 , 24 3 , 18 piątek , 31 7 , 14 , 21 , 28 14 , 28 11 19 sobota

IX 11 , 25 4 , 18 4 , 11 , 18 , 25 4 , 18 29 8 7 , 21 14 , 28 4 , 11 , 18 , 25 11 , 25 15 22

X 9 , 23 2 , 16 , 30 2 , 9 , 16 , 23 , 30 2 , 16 , 30 27 6 5 , 19 12 , 26 2 , 9 , 16 , 23 , 30 9 , 23 13 20

XI 6 , 20 13 , 27 13 , 27 13 , 27 24 4 sobota 3 piątek , 16 , 30 9 , 23 6 , 20 6 , 20 10 17

XII 4 , 18 11 , 23 sobota 11 , 23 sobota 11 , 23 sobota 22 1 14 , 29 piątek 7 , 21 4 , 18 4 , 18 8 15

terminy

4 , 18 11 , 25

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Gmina Jaworzyna Śląska, 2023 rok
Miejscowości według podziału

Pasieczna, Nowy Jaworów, Milikowice, Witków, Stary Jaworów Czechy , Pastuchów, Piotrowice

m-c
Terminy odbiorów Terminy odbiorów

NIESEGREGOWANE                                     
Środa

NIESEGREGOWANE                            
Środa

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.                                                                                                           
ul. Metalowców 4                                                                                                  
58-100 Świdnica                                                

www.zomswidnica.pl

1 , 15 8 , 22

1 , 15 , 29 8 , 22

13 czwartek , 26 5 , 19

10 , 24 4 czwartek , 17 , 31

7 , 21 14 , 28

5 , 19 12 , 26

2 , 17 czwartek , 30 9 , 23

13 , 27 6 , 20

11 , 25 4 , 18

Gmina Jaworzyna Śląska, 2023 rok

8 , 22 2 czwartek , 15 , 29

6 , 20 13 , 28 czwartek

odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe tzw. "WYSTAWKI" meble, dywany, zużyte opony z samochodów osobowych, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (TV, pralki, lodówki, itp.) - wystawiamy do godz. 6:00 rano w wyznaczone dni. 
Odpady należy zgłosić dzien przed odbiorem pod nr tel. 074 852 21 04                 

8 luty ,14 czerwiec , 18 październik 15 luty, 21 czerwiec,25  październik

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.                                                                                                           
ul. Metalowców 4                                                                                                  
58-100 Świdnica                                                

www.zomswidnica.pl

odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe tzw. "WYSTAWKI" meble, dywany, zużyte opony z samochodów osobowych, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (TV, pralki, lodówki, itp.) - wystawiamy do godz. 6:00 rano w wyznaczone dni. 
Odpady należy zgłosić dzien przed odbiorem pod nr tel. 074 852 21 04                 

22 luty , 7 czerwiec , 4 październik 1 luty , 28 czerwiec , 11  październik

Miejscowości według podziału
Tomkowa, Bolesławice Nowice, Bagieniec

m-c

Terminy odbiorów Terminy odbiorów
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W każdym gospodarstwie domowym 
powstają odpady, których nie można 
umieścić w pojemnikach na śmie-
ci. Są to przede wszystkim odpady 
wielkogabarytowe, biodegradowalne, 
budowlane. Takie odpady powin-
niśmy oddać do Gminnego Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. Znajduje się on na terenie 
Zakładu Usług Komunalnych przy ul. 
Świdnickiej. 

Do GPSZOK przyjmowane są tyl-
ko posegregowane odpady i  tylko ko-

munalne. To oznacza, że nie są przyj-
mowane odpady od przedsiębiorców, 
pochodzące z  prowadzonej przez nich 
działalności gospodarczej. 

Odpady można oddać do punktu tyl-
ko po okazaniu dowodu uiszczenia opła-
ty za wywóz nieczystości.

Oddaj odpady do PSZOK

► zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny – w każdej ilości,
► zużyte baterie i akumulatory – 
w każdej ilości,
► odpady budowlane 
i rozbiórkowe – jednorazowo 
w ilości do 350 kg miesięcznie,
► meble i odpady 
wielkogabarytowe – jednorazowo 
w ilości do 350 kg miesięcznie,
► zużyte opony – jednorazowo 
w ilości do 10 szt., 
► chemikalia, w tym opakowania 
po chemikaliach – w każdej ilości,
► odpady zielone – w ilości do 200 
kg miesięcznie,
► odpady ulegające biodegradacji 
inne niż zielone – w każdej ilości,
► inne odpady niebezpieczne 
powstające w gospodarstwach 
domowych – w każdej ilości,
► papier i tektura – w każdej 
ilości,

► metal – w każdej ilości,
► tworzywa sztuczne – w każdej 
ilości,
► szkło i opakowanie ze szkła – 
w każdej ilości,
► opakowania 
wielomateriałowe – w każdej 
ilości,
► opakowanie ulegające 
biodegradacji – w każdej ilości.

Odpady przyjmowane są 
w  środy w  godzinach od 12.00 do 
17.00 oraz w  soboty w  godzinach 
od 9.00 do 14.00  po wcześniejszym 
umówieniu wizyty pod nr. tel. 74 637 
98 37, 669 997 510, 669 997 516 lub 
mailowo pod adresem e.sujka@
zukjaworzyna.pl, a.biskupowicz@
zukjaworzyna.pl. 

Odpady należy dostarczyć do 
punktu we własnym zakresie.

► zmieszane odpady komunalne,
► odpady budowlane 
zawierające azbest, papę, smołę 
oraz wełnę mineralną,
► zmieszane odpady z budowy, 
remontu i demontażu,
► części samochodowe (np.: 
szyby, zderzaki, reflektory, 
elementy karoserii, plastiki 
samochodowe),
► opony z pojazdów ciężarowych, 
ciągników i maszyn rolniczych,
► odpady nieoznaczone, 
bez możliwości wiarygodnej 
identyfikacji (brak etykiet),
► odpady w opakowaniach 
cieknących,
► odpady poprodukcyjne,
► padłe zwierzęta,
► odpady od osób fizycznych 
w ilościach wskazujących na 
pochodzenie z innego źródła 
niż wytworzone na terenie 

nieruchomości 
zamieszkałej przez jej 
mieszkańców,
► odpady powstałe w wyniku 
prowadzonej działalności 
gospodarczej,  w szczególności 
odpady budowlane i rozbiórkowe 
oraz odpady zielone,
► odpady pochodzące od 
mieszkańców innych gmin.
 
Pracownik PSZOK odmówi 
przyjęcia ww. odpadów oraz 
odpadów nieposegregowanych lub 
zanieczyszczonych innymi odpadami. 
Zabrania się także wyrzucania 
i pozostawiania na terenie gminy 
Jaworzyna Śląska odpadów nie 
przyjętych przez obsługę PSZOK. 
Wszystkie przypadki porzucenia 
odpadów w miejsca do tego nie 
przeznaczone będą weryfikowane 
i zgłaszane odpowiednim służbom.

Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przyjmowane są:

PSZOK nie przyjmuje odpadów 
takich jak: 
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Z uwagi na duże zain-
teresowanie poradami 
pracowników ZUS, orga-
nizowanymi w siedzibie 
Urzędu Miejskiego przy 
ul. Powstańców 3, także 
i w tym roku mieszkańcy 
gminy będą mogli z nich 
skorzystać.

W  pierwszym półroczu 
pracownik ZUS-u  będzie 
udzielał porad 15 lutego, 15 
marca, 19 kwietnia, 17 maja, 
21 czerwca. Zawsze w  sta-
łych godzinach od 11.00 do 
14.00 w sali konferencyjnej 
na parterze urzędu.

Porady pracowników 
inspektoratu ZUS w  Świd-
nicy to doskonała okazja, 
by na miejscu zasięgnąć 
wiedzy z  zakresu szeroko 
rozumianych ubezpieczeń 
społecznych, rent i  emery-
tur. 

Wspólne biesiadowanie, kolędowanie 
i występy artystyczne dzieci - tradycyj-
nie przed świętami przedstawiciele rady 
sołeckiej Starego Jaworowa zaprosili 
najstarszych mieszkańców sołectwa na 
wspólne spotkanie opłatkowe.

W  sobotę, 10 grudnia z  inicjatywy soł-
tysa Starego Jaworowa Kazimierza Chęci-
ka oraz rady sołeckiej w Szkole Podstawo-
wej w  Starym Jaworowie zorganizowano 

wigilię dla seniorów z  sołectwa. W  spo-
tkaniu wzięli udział m.in. burmistrz Jawo-
rzyny Śląskiej  Grzegorz Grzegorzewicz, 
zastępca burmistrza  Justyna Chrebela, 
radny miejski Marian Gawron, ks. Krzysz-
tof Adamski - proboszcz parafii pw. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP w  Starym Jawo-
rowie. Wigilię występami artystycznymi 
uświetniły najmłodsze dzieci z  oddziału 
przedszkolnego. 

Po dwóch latach przerwy 
spowodowanej pandemią 
koronawirusa w czwar-
tek, 22 grudnia ponad 200 
mieszkańców gminy Jawo-
rzyna Śląska spotkało się na 
tradycyjnej wieczerzy wigi-
lijnej. Nie zabrakło życzeń, 
występów artystycznych 
i wspólnego kolędowania. 

W  spotkaniu oprócz bur-
mistrza  Grzegorza Grzego-
rzewicza  i  jego zastępcy  Ju-
styny Chrebeli  wzięli także 
udział wiceminister Ireneusz 
Zyska,  radna sejmiku dolno-
śląskiego  Ewelina Szydłow-
ska-Kędziera, wicemarszałek 
województwa dolnośląskie-
go  Grzegorz Macko, Artur 
Fiołek  – doradca w KPRM i 
w imieniu ministra Micha-
ła Dworczyka,  radni miej-
scy, sołtysi, przedstawiciele 
instytucji gminnych.  – Przez 
dwa lata pandemia uniemożli-
wiła organizację wigilii i  cieszę 
się, że udało nam się wreszcie 

spotkać. Życzę Wam wesołych, 
spokojnych i  przede wszyst-
kim zdrowych świąt, a  dzie-
ciątko Jezus niech błogosławi 
Wam w  każdym dniu nowego 
roku  – mówił  Grzegorz Grze-
gorzewicz.  – To szczególny 
czas i spędzajmy go szczególnie, 
razem, w  gronie bliskich nam 
osób. Spokojnych świąt – doda-
ła  Justyna Chrebela. Wigilia 
rozpoczęła się od wspólnej 
modlitwy, którą poprowadził 
proboszcz parafii pw. św. Jó-
zefa Oblubieńca NMP w  Ja-
worzynie Śląskiej ks.  Marek 
Mielcarek. Do kolędowania 
zaprosili natomiast członko-

Porady 
ZUS-u dla 
mieszkańców 
w 2023 roku

Wigilia wszystkich 
mieszkańców

Na tradycyjnej wieczerzy wigilijnej spotkało się ponad 200 mieszkańców gminy.

wie zespołu „Jaworzynianie”.
W  organizację wigilii za-

angażowanych było wiele 
osób, m.in. pracownicy Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, Szkoły 
Podstawowej w  Jaworzynie 
Śląskiej,  Samorządowego 
Ośrodka Kultury i  Bibliote-
ki Publicznej, Urzędu Miej-
skiego, Marek Pojasek oraz 
wolontariusze z  Towarzy-
stwa Przyjaciół Seminarium 
działającego przy parafii pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP, 
Związku Emerytów i  Renci-
stów w Jaworzynie, stowarzy-
szenia „Wspierajmy się 60+”.

Nie zapomnieli o seniorach

Spotkanie swoimi występami uświetniły dzieci z oddziału przedszkolnego ze szkoły w Starym Jaworowie. 
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Sztab WOŚP w  gminie 
Jaworzyna Śląska, wolonta-
riusze oraz wspierający ich 
wysiłki darczyńcy i sponsorzy, 
przygotowali dla Was wiele 
atrakcji w dniu finału. Oprócz 
kwesty na ulicach miejscowo-
ści naszej gminy, będzie moż-
na odwiedzić wolontariuszy 
podczas organizowanych kier-
maszów i imprez.

Pastuchów
W  Pastuchowie już od 

godz. 8:00 przed byłą restau-
racją Mimoza zaplanowano:

▪ wspólne pieczenie kieł-
basek,

▪ coś na ciepło: hot-dogi, 
popcorn, pyszny bigos, grza-
niec, gofry, kiermasz ciast 
i słodkości, kawa i herbata,

▪ szkolenie i  pokaz pierw-
szej pomocy, przejażdżki 
wozem strażackim KSRG - 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Pastuchowie,

▪ pokaz sprzętu strzelec-
kiego Związku Strzeleckiego 
im. Orląt Lwowskich.

Bolesławice
Przed remizą OSP Bolesła-

wice od godz. 11:00 czekają na 
Was:

▪ pyszne kiełbaski, zupa 
gulaszowa, frytki, pajda ze 
smalcem, oscypki, pierogi,

▪ kiermasz ciast i słodkości,
▪ spotkanie ze strażakami 

OSP Bolesławice.

Jaworzyna Śląska
W  hali sportowo-eduka-

cyjnej przy ul. Świdnickiej 15a 
o  godz. 15:00 rozpocznie się 
impreza finałowa. W czasie jej 
trwania zaplanowano:

▪ strefę zabaw dla dzieci 
z  urządzeniami rozrywko-

wymi - Magenta organizacja 
imprez okolicznościowych 
oraz przygotowanymi przez 
naszych wolontariuszy sto-
iskami,

▪ koncerty Arthura Samuela 
i zespołu Aorta ze Strzegomia,

▪ występy dziewcząt z  ze-
społu tanecznego „Fart” Jawo-
rzyna Śląska i  roztańczonych 
dzieciaków z YOUR SPACE,

▪ pokaz zawodników Fi-
ghter Klub Jaworzyna Śląska, 

▪ licytacje WOŚP - wśród 
fantów znajdują się sztabowe 
gadżety WOŚP i  inne dary od 
sponsorów,

▪ kiermasz ciast i słodkości,
▪ pokazy pierwszej pomo-

cy i  spotkanie ze strażakami 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jaworzynie Śląskiej,

▪ stoiska z  różnymi kon-
kursami i  aktywnościami nie 
tylko dla dzieci: „Jedziemy 

dla WOŚP” pod opieką sekcji 
kolarskiej GLKS w Jaworzynie 
Śląskiej, fotobudka, minigolf, 
VR i innymi atrakcjami.

Zasil skarbonkę, kiedy 
chcesz

Zbiórkę w  gminie Jawo-
rzyna Śląska można wesprzeć 
także poprzez wpłatę do szta-
bowej eSkarbonki lub datek 
do skarbon stacjonarnych: fir-
mowych bądź sztabowych. 

Znajdziecie je w:
▪ Bibliotece Publicznej 

w  Jaworzynie Śląskiej, ul. 
Wolności 2a/01,

▪ Zakładzie Usług Komu-
nalnych w  Jaworzynie Ślą-
skiej Sp. z o. o., ul. Świdnicka 9, 
w Biurze Obsługi Klienta,

▪ Sklepie „Dorotka 2” w Ja-
worzynie Śląskiej, ul. Wolno-
ści 11,

▪ Gabinecie Kosmetycznym 
„Diana” Kamila Paprota w  Ja-
worzynie Śląskiej, ul. 1 Maja 4,

▪ Primo Car Ręczna Myjnia 
Samochodowa, ul. Sikorskiego 
22, Świdnica.

Link do eSkarbonki sztabu 
WOŚP w  gminie Jaworzyna 
Śląska: https://eskarbonka.
wosp.org.pl/dhtzx4

„Finał dla wszystkich - ma-
łych i  dużych” to hasło, które 
przyświeca tegorocznemu 
finałowi WOŚP. Podczas wy-
darzenia będą zbierane środki 
na zakup sprzętu medyczne-
go, który identyfikuje bakterie 
prowadzące do sepsy. 

Przed nami 31. finał WOŚP
Już 29 stycznia 2023 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 31.,  

atrakcji nie zabraknie także w gminie Jaworzyna Śląska.

W dniu finału na ulicach Jaworzyny Śląskiej spotkacie wolontariuszy jaworzyńskiego sztabu.


