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Spółka Wodna:
kilometry udrożnionych
rowów

Od lat dbają o stan rowów melioracyjnych w gminie. Pozyskują środki, czyszczą, udrażniają, a nawet odtwarzają
na nowo. Ilość tych prac można mierzyć kilometrami. Wszystko po to, aby nie dochodziło do podtopień okolicznych gruntów. Tylko w 2021 r. Spółka Wodna w Jaworzynie Śląskiej wyremontowała 10 kilometrów rowów za
kwotę ponad 100 tys. zł.
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Rusza przebudowa ulicy

Kościuszki
w Jaworzynie
Śląskiej.
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Jednostki OSP
z Jaworzyny Śląskiej

z nowoczesnym
sprzętem łączności
i alarmowania. 6

Od stycznia
obowiązują nowe

harmonogramy
odbioru
odpadów.
10

Urząd Miejski
Poznawali tajniki
w nowym budynku segregacji
Od stycznia wszystkie referaty Urzędu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej funkcjonują w nowym
budynku, przy ul. Powstańców 3.
Dotychczas referaty urzędu
rozmieszczone były w dwóch
obiektach, przy ul. Wolności 9
i Powstańców 3. Od stycznia
2022 wszystkie mieszczą się
w lokalizacji przy ul. Powstańców.
Wykaz nowych numerów
telefonów do pracowników poszczególnych referatów znajduje się na stronie internetowej urzędu www.jaworzyna.
net w zakładce kontakty telefoniczne.
Jednocześnie przypominamy, że od stycznia 2022
obowiązują nowe 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.
b) z tytułu opłat za odpady komunalne - 80 1020 5226
0000 6702 0722 7996.

Należy zmienić numery
konta w zleceniach przelewu i dokonywać płatności na
nowe numery. 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 trzeba wpisać, 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.
Do końca roku 2021 r. do
mieszkańców gminy dostarczono zawiadomienia o nowych, indywidualnych numerach kont do wpłat należności
z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy numer rachunku można również
uzyskać w Urzędzie Miejskim
przy ul. Powstańców 3 w pokoju nr 1 lub telefonicznie pod nr.
tel.: 74 84 89 231, 74 84 89 235.

Tomasz Jaworski, przedstawiciel Zakładu Oczyszczania Miasta, zapoznał
uczniów szkoły w Pastuchowie z zasadami prawidłowej segregacji śmieci.

W jaki sposób segregować
odpady? Czym jest PSZOK?
Gdzie wyrzucamy zużyte
baterie? Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Pastuchowie
uczyli się, jak prawidłowo
segregować śmieci.
14 stycznia zajęcia z zakresu właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi
i edukacji ekologicznej z najmłodszymi uczniami szkoły
w Pastuchowie poprowadził
Tomasz Jaworski, przedstawiciel Zakładu Oczyszczania
Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy.
Na zajęciach zostały poruszo-

Przed nami spotkanie
w sprawie przebiegu
autostrady A4 i S5
Rozpoczęły się spotkania
dla mieszkańców dotyczące
przebiegu autostrady A4
od Legnicy do Wrocławia
oraz drogi ekspresowej S5
od Sobótki do Bolkowa. Dla
mieszkańców Jaworzyny
Śląskiej spotkanie zaplanowano na 17 lutego. Odbędzie
się ono online, za pośrednictwem aplikacji.

Od stycznia 2022 wszystkie referaty mieszczą się w budynku przy ul. Powstańców 3.
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ne m.in. takie tematy jak segregacja odpadów na 5 frakcji,
zmiany w systemie gospodarowania odpadami w zakresie
segregacji odpadów, sposoby
na ograniczenie ilości i masy
wytwarzanych odpadów. Wyjaśniono również dzieciom,
czym jest PSZOK, gdzie się
znajduje i po co on tam jest,
co to są odpady niebezpieczne
i gdzie pozbywamy się leków,
baterii i świetlówek.
Podczas zajęć dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach i wykazywały się znajomością zasad segregacji odpadów
komunalnych na terenie gminy.

W trakcie jego trwania
projektanci zaprezentują pro-

ponowane warianty przebiegu tras A4 i S5 oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców.
Każdy będzie mógł zgłosić
swoje propozycje i przekazać ewentualne uwagi lub
sugestie zarówno w trakcie
spotkania jak i po jego zakończeniu. Początek spotkania
zaplanowano o godz. 17.00.
Wcześniej na stronie www.
jaworzyna.net. opublikujemy link do spotkania oraz
potrzebne materiały.
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Spółka Wodna: kilometry
udrożnionych rowów
Od lat dbają o stan rowów melioracyjnych w gminie. Pozyskują środki, czyszczą, udrażniają,
a nawet odtwarzają na nowo. Ilość tych prac można mierzyć kilometrami. Wszystko po to, aby nie dochodziło
do podtopień okolicznych gruntów. Tylko w 2021 r. Spółka Wodna w Jaworzynie Śląskiej
wyremontowała 10 kilometrów rowów za kwotę ponad 100 tys. zł.
Spółka Wodna w naszej
gminie działa od 2001 r. Jej
zadaniem jest udrażnianie rowów na terenie gminy. Całkowity dochód spółki stanowią
dobrowolne składki uiszczane corocznie przez rolników.
W naszej gminie jest to 16
złotych od hektara, przy czym
za powierzchnię rolną o powierzchni od 10 do 500 arów
stawka wynosi 8 złotych. Dodatkowo spółka pozyskuje
dodatkowe środki na swoją
działalność, m.in. od Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu. Tylko w 2021 r. udało się
pozyskać 46 tys. złotych. –
Z roku na rok coraz więcej środków zewnętrznych udaje nam się
pozyskać. Niestety, bolączką jest
ściągalność stawek od rolników.
Na 1300 osób płaci połowa. To
daje nam 42 tys. zł ze składek na
cały rok. Osoby, które nie płacą,
nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest utrzymywanie rowów melioracyjnych w dobrej kondycji.
A to przecież podstawa właściwego gospodarowania gruntami
i ich użytkowania. Wystarczy, że
zatka się mały kawałek i zalewa
pole. W naszej gminie te składki
są symboliczne, niepodnoszone
od lat, a korzyści z wykonanych
prac dotyczą nas wszystkich –
mówi Halina Malec, księgowa
spółki.
Rowy wymagają prac
Corocznie Spółka Wodna z całości zgromadzonych
środków zleca wykonanie najpilniejszych prac. – Rowy są zaniedbane. Wiele z nich od lat nie
czyszczono, a niektóre wymagają
odtworzenia. W ciągu ostatnich
lat udało nam się zrobić bardzo
dużo. Odtworzyliśmy wiele rowów w Pastuchowie, Czechach,
Witkowie. Rowy ucierpiały także
podczas nawałnicy, jaka prze-

Spółka Wodna dba, by rowy na terenie gminy były czyste i drożne.

szła przez naszą gminę w 2020
r. Wtedy, żeby zabrać się za prace
przy rowie w Pastuchowie, musieliśmy usunąć z niego najpierw
wiatrołomy. Mamy na terenie
naszej gminy tereny, na których
regularnie dochodzi do rozlewisk, np. przed Bagieńcem i tymi
rowami musimy się szczególnie
zajmować. Niestety, wszystko jest
uzależnione od środków – mówi
Marian Sawko, prezes spółki,
który swoje stanowisko piastuje już drugą kadencję. Za swoją
pracę nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Wręcz przeciwnie, wiele działań wykonuje
własnym sumptem.
Możliwości wsparcia
jest wiele
Rolnicy, którzy nie mają
możliwości
uregulowania
składek, mogą je odpracować.
Można także wykonać niezbędne prace przy rowie i zaliczyć to na poczet należności.
Warto też zgłaszać wszelkie
potrzeby prac w danym miej-
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scu. W walnych zebraniach
spółki uczestniczą nich sołtysi, którym można przekazywać wszelkie sugestie prac.
– Naprawdę zapraszamy do
płacenia składek, współpracy.
Systematyczne prace sprawiają,
że odtwarzamy sieć melioracji
wodnej w naszej gminie i utrzymujemy ją w dobrej kondycji
– wyjaśnia Halina Malec.
W sprawach spółki i opłat
można kontaktować się telefonicznie pod nr. 883 389 145.

W 2021 roku Spółka Wodna podjęła współpracę z nowym wykonawcą, który w terminie realizuje wszystkie
zlecenia. – Firma jest dobrze
wyposażona, rzetelnie wykonuje
swoje prace i mamy nadzieję, że
wspólnie uda się jeszcze wiele
zrobić – mówi Marian Sawko.
A plany na najbliższy rok są
bardzo ambitne. – Musimy dokończyć konserwację kolejnych
rowów, m.in. w Pasiecznej, Czechach, Witkowie. Tu rów do Milikówki i Pełcznicy praktycznie już
nie istnieje – wymienia prezes.
Działalność Spółki Wodnej
jest bardzo ważna dla budowania sieci melioracji w naszej gminie. Wieloletni brak
systematycznej konserwacji
rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów,
przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych
podtopień. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają
nadmiaru wód, tworzą się
zastoiska podtapiające przyległe grunty. Do tego dochodzi
też problem ich celowego niszczenia, zasypywania i zaśmiecania. Całkowita degradacja
rowów melioracyjnych i sieci
drenarskich będzie skutkować nieodwracalnymi stratami w gospodarce rolnej.

Prace melioracyjne wykonane przez Spółkę Wodną
w ostatnich latach.
► W 2018 r. – na kwotę 92.254,90 zł
(prace we wsiach Czechy, Milikowice, Pasieczna, Piotrowice
Świdnickie, Bolesławice, Stary Jaworów, Witków, Nowice,
Pastuchów)
► W 2019 r. – na kwotę 62.372,91 zł
(prace we wsiach Nowice, Bolesławice, Witków, Tomkowa)
► W 2020 r. – na kwotę 66.648,00 zł
(prace we wsiach Tomkowa, Czechy, Bagieniec, Stary Jaworów,
Pasieczna)
► W 2021 r. – na kwotę 104.820,00 zł
(prace we wsiach Pastuchów, Tomkowa, Witków, Pasieczna,
Czechy, Milikowice)
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UWAGA
ROLNICY

- informacja w sprawie
szkoleń z KOWR
1 lutego 2022 o godzinie
10:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi w Starym
Jaworowie oraz w Szkole
Podstawowej im. Świętego
Mikołaja w Pastuchowie
odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania ofert
do przetargów ofertowych
na dzierżawę nieruchomości z zasobu KOWR. Szkolenie będzie prowadzone
zdalnie przez pracowników KOWR i będzie miało
formę wideokonferencji.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną spotkanie odbędzie się w reżimie
sanitarnym. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu 74 848 92 30 oraz
74 848 93 10.
Istnieje możliwość indywidualnego korzystania
z linku do wideokonferencji.
Link zostanie udostępniony
w terminie późniejszym na
stronie Urzędu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej.

Gmina
Jaworzyna
Śląska 2021
w liczbach
Według danych statystycznych, na koniec 2021 roku
gmina Jaworzyna Śląska
liczyła 10 tys. 38 mieszkańców. Sołectwem z największą liczbą mieszkańców jest
Pastuchów.
W ubiegłym roku urodziło się 78 dzieci, o 15 mniej niż
w roku poprzednim. W mieście
urodziło się 39 dzieci, tyle samo
na wsiach. Na świat przyszło 36
dziewczynek i 42 chłopców.
Zmarło 155 osób, o 9 więcej
niż w roku 2020. Odeszło 74
kobiety i 81 mężczyzn.
Związek małżeński zawarły 74 osoby.
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Zakłady Porcelany
Stołowej „Karolina”
z nowym udziałowcem
większościowym
HM Investment sp. z o.o., będąca właścicielem Gerlach S.A.,
dokonała przejęcia większościowego pakietu udziałów
w Zakładach Porcelany Stołowej Karolina sp. z o.o.

Dokumenty przejęcia podpisano 11 stycznia. Głównym
celem transakcji jest spodziewana synergia działań
i efektów dla obu spółek, który pozwoli uczynić z siedziby
w Jaworzynie Śląskiej jedno
z głównych centrów produkcyjnych
współpracujących

długoterminowo z marką Gerlach. To kolejny etap realizacji
strategii rozwoju Gerlacha,
zawartej w przesłaniu marki:
„Gerlach. Ułatwiamy życie”.
- Dwa przedsiębiorstwa
z ugruntowaną pozycją na polskim rynku: Gerlach z ponad
260-letnią tradycją w tworzeniu

najwyższej jakości sztućców, naczyń oraz noży kuchennych oraz
marka Karolina z ponad 160-letnim stażem w produkcji porcelany białej oraz FBC, łączą swoje
siły, aby korzystać z doświadczeń
i przełożyć je na rozwój obu
stron. Oparcie współpracy na
silnych relacjach handlowych
oraz uznaniu konsumentów to
gwarancja umocnienia pozycji
marek na rynku polskim oraz
rynkach zagranicznych. Szeroka i atrakcyjna oferta obu marek, które mocno stawiają na
najwyższą jakość wyrobów ma
pomóc w jeszcze lepszym realizowaniu potrzeb konsumentów
i elastycznym dopasowywaniu
się do dynamicznie zmieniającego się rynku – informuje
Piotr Piechota, prezes ZPS
„Karolina”.

Dołożyli cegiełkę,
by pomóc potrzebującym
Co roku przed świętami
Bożego Narodzenia władze
gminy, radni, kierownicy
jednostek organizacyjnych
zbierają między sobą środki
na wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców.
Coroczna zbiórka pieniędzy
na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń w Jaworzynie Śląskiej.
Zasada jest prosta. Każdy
dokłada cegiełkę od siebie,
a uzbierana kwota dzielona
jest pomiędzy tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy.
W tym roku przed świętami
Bożego Narodzenia uzbie-

rano 10 tys. złotych. Z tego
6.645 zł przekazała partnerska
gmina Pfeffenhausen. Dzięki tak dużej kwocie udało się
wesprzeć 15 osób, z których

10 osób otrzymało 650 zł, a 5
osób - 700 zł. Wsparcie udało się przekazać przed samymi świętami, w dniach 23-24
grudnia 2021 r.

W tegorocznej zbiórce wzięli udział:
► radni: Barbara Chromy, Katarzyna Chmielowiec, Wiesław Dybeł, Marian Gawron, Sebastian Grajaszek, Adriana Kotów-Jedras, Romuald Madaj, Artur Nazimek, Sylwester Terpic,
► dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych: Małgorzata Adamowicz, Sylwester Bartczak, Joanna Bytniewska, Jadwiga Chrobak, Łukasz Kwadrans, Maciej
Plencler, Krzysztof Sołtys, Adrian Szewczyk
► władze gminy: burmistrz oraz zastępca burmistrza
► radny powiatu świdnickiego: Jacek Krzaczek
► oraz mieszkańcy gminy: Ewa Nazimek, Marek Zawisza.
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Drogi po remoncie
W grudniu zakończył się
remont dwóch odcinków
jezdni - pomiędzy Pastuchowem a Przyłęgowem, a także
pomiędzy Pastuchowem
a Piotrowicami Świdnickimi.
Remont drogi Pastuchów
– Przyłęgów przeprowadziła Służba Drogowa Powiatu
Świdnickiego.
Wykonawcą
inwestycji była firma BISEK –
Asfalt Kostomłoty. Koszt prac
to 244 tys. 897 zł.
- Dziękujemy staroście
świdnickiemu Piotrowi Fedorowiczowi, dyrektorowi Służby
Drogowej Powiatu Świdnickiego Markowi Olesińskiemu,

Droga pomiędzy Pastuchowem a Przyłęgowem.

przewodniczącemu Rady Powiatu Krzysztofowi Sołtysowi
za sprawną realizację inwestycji. Podziękowania należą się
także radnym miejskim w Jaworzynie Śląskiej Romualdowi

Odcinek ulicy Wyzwolenia pomiędzy Pastuchowem a Piotrowicami Świdnickimi.

Madajowi, Arkadiuszowi Stelmachowi i sołtys wsi Danucie
Stelmach za wsparcie w zabieganiu o remont nawierzchni.
Wykonane prace poprawią poziom bezpieczeństwa mieszkańców – mówi burmistrz
Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz.
Nową nawierzchnię zyskał
także odcinek ulicy Wyzwolenia pomiędzy Pastuchowem
a Piotrowicami Świdnickimi. Remont drogi prowadziła Służba Drogowa Powiatu
Świdnickiego.
Wykonawcą
inwestycji było konsorcjum
firm P.U.P i H „COM-D” Sp.
z o.o. z Jawora i Jeleniogórskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Całkowity
koszt wyniósł 243 tys. 936 zł.

Świąteczne paczki dla potrzebujących
160 paczek z artykułami
spożywczymi trafiło do
najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy
Jaworzyna Śląska. Ośrodek
Pomocy Społecznej corocznie dba o to, aby w domach
osób samotnych, chorych,
często znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej,
także zagościła atmosfera
świąt Bożego Narodzenia.
Niestety, podobnie jak
w roku 2020 r., w 2021 r.
pandemia
koronawirusa
uniemożliwiła
organizację
tradycyjnej wigilii dla osób
potrzebujących. - W tym szczególnym czasie, jakim są święta
Bożego Narodzenia, nikt nie
powinien poczuć się całkowicie

pozostawiony sam sobie. Ośrodek Pomocy Społecznej zatem
przygotował 160 paczek świątecznych dla naszych mieszkańców. Paczki zostały dostarczone
do najuboższych, samotnych
i chorych podopiecznych tut.
OPS, sybiraków, a także chorych pozostających pod opieką
miejscowej parafii i Towarzystwa Przyjaciół Seminarium –
mówi Joanna Bytniewska,
kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jaworzynie
Śląskiej. - Produkty zakupiły
i paczki przygotowały pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej,
a w ich dostarczeniu pomogli
oprócz pracowników OPS: panie
z Towarzystwa Przyjaciół Seminarium w Jaworzynie Śląskiej,
kierowca Urzędu Miejskiego,
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dyrektor i pracownik Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie
Śląskiej, ksiądz wikariusz. Za
okazaną pomoc przy organizowaniu produktów do paczek
bardzo dziękuję.

160 paczek jeszcze przed świętami
trafiło do najbardziej potrzebujących
mieszkańców naszej gminy.

Ponad
400 tys. zł
dla szkół
z terenu
naszej
gminy
Dodatkowe zajęcia dydaktyczne, organizacja
kółek zainteresowań, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne – wszystko w ramach projektu
„Edukacja w eksperymencie”, na realizację którego
gmina Jaworzyna Śląska
pozyskała ponad 400 tys.
złotych.
Projekt będzie realizowany przez szkoły podstawowe w gminie Jaworzyna
Śląska od 1 marca 2022 r.
do 28 lutego 2023 r. Głównym założeniem projektu
jest podniesienie kluczowych kompetencji, postaw
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 633 uczniów ze
wszystkich trzech szkół
podstawowych z terenu
gminy oraz podniesienie
umiejętności psychospołecznych,
psychofizycznych u 73 rodziców ww.
uczniów.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia
poza szkołą, będą organizowane kółka zainteresowań
oraz doradztwo psychologiczno–pedagogiczne. Całkowity koszt zadania to 477
057,25 zł, z czego 405 497,25
zł wyniesie dofinansowanie.
Projekt dofinansowany jest z Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego.

5

Nowoczesny sprzęt
dla strażaków
Ponad 230 tys. złotych kosztował specjalistyczny sprzęt, w jaki w 2021 r. wzbogaciły się jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Jaworzyna Śląska w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb
ratowniczych. Dofinansowanie wyniosło prawie 80 tys. zł.
Program realizowany jest
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Celem
tego programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych
poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych
zjawisk
atmosferycznych
lub awarii technicznych,
których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.
W 2021 roku w ramach
programu dla wszystkich
jednostek zakupiono środki
łączności i alarmowania.

Jednostki otrzymały
sprzęt o wartości:
► OSP Jaworzyna Śląska –
45 750,00 zł, dofinansowanie:
18 300,00 zł
► OSP Bolesławice –
34 275,00 zł, dofinansowanie:
13 710,00 zł
► OSP Nowice – 42 675,00 zł,
dofinansowanie: 17 070,00 zł
► OSP Pastuchów –
42 675,00 zł, dofinansowanie:
17 070,00 zł
► OSP Pasieczna – 34 275,00
zł, dofinansowanie: 13 710,00
zł
► OSP Piotrowice
Świdnickie – 34 275,00 zł,
dofinansowanie: 13 710,00 zł

W 2021 roku dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono środki łączności i alarmowania.

Łączna wartość zakupów wyniosła 233 925,00
zł. W tym dofinansowanie
– 79 860,00 zł. 140 355,00 zł
stanowiła dotacja z budżetu
gminy.

Rusza przebudowa ulicy Kościuszki
7,5 miliona złotych ma
kosztować przebudowa
ulicy Kościuszki
w Jaworzynie Śląskiej.
Pod koniec 2021 roku
została podpisana
umowa z wykonawcą
– Przedsiębiorstwem
Remontowo-Budowlanym
STA DAR Dariusz Stańczyk
ze Świebodzic.
W ramach inwestycji zostanie przebudowana cała
droga ul. Kościuszki o łącznej
długości 535,81 m wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania czterowlotowego na
skrzyżowanie typu RONDO
(skrzyżowanie z ul. Jana Paw-
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ła II). Docelowo droga będzie
posiadać dwa pasy ruchu
o szerokości 2,50 – 3,00 m
każdy. Przebudowana zostanie istniejąca jezdnia, skrzyżowania, zjazdy, pobocza,
chodnik, powstaną miejsca
postojowe.
Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje również m.in.:
▪ budowę sieci kanalizacji
deszczowej;
▪ budowę oświetlenia drogowego włącznie z doświetleniem przejść dla pieszych;
▪ budowę kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami;
▪ przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej;

▪ przebudowę sieci wodociągowej;
▪ wykonanie progu listwowego oraz wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych;
Teren budowy został
już przekazany wykonawcy.
Zgodnie z uzgodnieniami
planuje on rozpocząć roboty budowlane na przełomie
stycznia/lutego. Będą one realizowane etapami. Remont
wiąże się z utrudnieniami dla
mieszkańców ulic Kościuszki,
Jana Pawła II, Ekerta, Prądzyńskiego, Miodowej, Pocztowej, Bema w dotarciu do
swoich posesji. Po otrzymaniu szczegółowego harmono-

gramu wraz z projektem organizacji ruchu na czas robót
budowlanych poinformujemy wszystkich mieszkańców
o zmianach w organizacji ruchu.
Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa
lipca 2022 r.
Koszt
robót
budowlanych zgodnie ze złożona ofertą oraz podpisaną
umową z wykonawcą to
kwota ponad 7,5 mln zł, z czego
ponad 5 mln stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
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Nowe oblicze ul. Wolności
Z początkiem lutego rozpoczną się prace związane
z przebudową chodnika
przy ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej. W ramach
prac przebudowane zostaną
także przejścia dla pieszych.
Pod koniec 2021 roku
została podpisana umowa
z wykonawcą na realizację
robót budowlanych - firmą
HYPMAR Hypta Mariusz
z Modlęcina. W ramach inwestycji zostanie przebudowany chodnik wzdłuż drogi
gminnej nr 111250D wraz
z przebudową trzech przejść
dla pieszych z doświetleniem
- w okolicy pętli autobusowej,
w okolicy Zakładów Porcelany Stołowej „Karolina” oraz
w obrębie skrzyżowania z ulicą Mickiewicza.
W ramach prowadzonych
prac zostaną także wykonane:
▪ odwodnienie drogi poprzez rozbudowę istniejącego
systemu deszczowego i budowę przyłączy do istniejącego
kanału kanalizacji deszczowej oraz remont istniejących
wpustów deszczowych;
▪ doświetlenie przejść dla
pieszych w ciągu drogi gmin-

nej nr 111250D z budową słupów i opraw typu LED;
▪ wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu;
▪ regulacja pionowa studzienek z wymianą studzienek, zaworów wodociągowych
i gazowych, włazów kanałowych, studzienek telefonicznych;
▪ zagospodarowanie terenów zieleni poprzez: budowę
utwardzonych nawierzchni
z elementów betonowych
w obrębie skwerów i placów;
montaż elementów małej
architektury (ławki, kosze
na śmieci, kosze na psie odchody, tablice i gabloty informacyjne, skrzynki na gazetę
lokalną, wiatę przystankową
wraz z konstrukcją pod pnącza); montaż nowego ogrodzenia stalowego z ozdobną
perforacją na fundamencie
w formie stóp fundamentowych dla każdego ze słupków
stalowych; dostawa i rozstawienie metalowych donic na
rośliny oraz betonowych siedzisk; wykonanie podświetlenia roślinności (profile
i oprawy LED); remont muru

oporowego przy skwerze
(skrzyżowanie ul. Westerplatte z Wolności); wykonanie
nasadzeń drzew, krzewów
oraz bylin w gruncie i w donicach stalowych.
Z początkiem lutego rozpoczną sie roboty budowlane
i będą realizowane etapami.
To oznacza duże utrudnienia
dla mieszkańców i przedsiębiorców ul. Wolności w dotarciu do swoich posesji. Po
otrzymaniu
szczegółowego
harmonogramu wraz z projektem organizacji ruchu na czas
robót budowlanych poinformujemy wszystkich mieszkańców o zmianach w organizacji
ruchu.
Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa
sierpnia 2022 r.
Koszt
robót
budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisaną
umowa z wykonawcą to
ponad 3,2 mln zł brutto. Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.

Porady ZUS-u dla
mieszkańców
w 2022 roku
Z uwagi na duże zainteresowanie poradami pracowników ZUS, które dotychczas
były organizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego, także
i w tym roku mieszkańcy
gminy będą mogli z nich
skorzystać.
W pierwszym półroczu pracownik ZUS-u będzie udzielał
porad w następujących terminach: 16 lutego, 16 marca, 20
kwietnia, 18 maja, 15 czerwca.
Zawsze w stałych godzinach od
11.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym zapisaniu
się na wizytę pod nr. tel. 74 85
88 230 lub 74 85 88 233.
Porady pracowników inspektoratu ZUS w Świdnicy to
doskonała okazja, by na miejscu
zasięgnąć wiedzy w interesującej ich sprawie z zakresu szeroko
rozumianych ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur.
Pracownicy Inspektoratu
w Świdnicy będą udzielać porad
w budynku przy ul. Powstańców
3 (sala konferencyjna)
Podczas wizyty obowiązuje
zachowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Strażacy z darami w Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt
Są zawsze 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, udowadniając, że istnieje wiele form
pomocy, a każda z nich
jest równie wartościowa
i piękna. W grudniu strażacy z OSP Jaworzyna Śląska
zainicjowali akcję zbierania darów dla Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt
w Świdnicy. Odzew mieszkańców gminy przeszedł
ich oczekiwania.

Zima jest trudnym czasem dla zwierząt, dlatego
w grudniu strażacy Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Jaworzynie Śląskiej zainicjowali
zbiórkę darów dla Schroniska

13 stycznia strażacy przekazali dary do świdnickiego schroniska.
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dla Bezdomnych Zwierząt
w Świdnicy. Dary zbierano
w remizie, w markecie „Biedronka”, a także odbierano
z domów darczyńców. Odzew
mieszkańców zaskoczył pomysłodawców. Zebrano 300
– 400 kg darów: karmy, koce,
środki czystości. W czwartek
13 stycznia wszystkie przekazano do schroniska. – Na nasze
ręce zostały przekazane podziękowania dla nas oraz mieszkańców, którzy włączyli się w pomoc
dla zwierzaków. Mamy nadzieję
na pomoc w dalszych tego typu
projektach. Dziękujemy – informują druhowie z OSP Jaworzyna Śląska.

7

Radni apelują
do mieszkańców
o szczepienia
Niemal jednogłośnie radni
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej zaapelowali
do mieszkańców gminy
o szczepienie się przeciwko
COVID-19.
Radni zdecydowali o przyjęciu apelu podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 grudnia. „W związku z narastającą czwartą falą
zachorowań na COVID-19,
radni Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej zwracają się
z apelem do mieszkańców
gminy o jak najszybsze zaszczepienie się przeciwko tej
groźnej, śmiertelnej chorobie.
Około 97 % osób zapadających na COVID-19 to osoby
niezaszczepione. Przechodzą
chorobę znacznie ciężej, wielu
z nich umiera. Przyjęcie szczepionki powoduje łagodniejszy
przebieg choroby, szybszy
powrót do zdrowia i przede
wszystkim uniknięcie najgorszego. Pandemia zabija

naszych bliskich, przyjaciół,
współpracowników. Jest przyczyną cierpienia i rodzinnych
tragedii. Rujnuje miejsca pracy i źródła dochodów, bez których nie utrzymamy naszych
rodzin. Bez względu na poglądy polityczne i ocenę sytuacji
w Polsce, w imię troski o siebie, rodzinę, ale także o współmieszkańców i współobywateli zaszczepmy się. Wykażmy
się społeczną solidarnością
i odpowiedzialnością. Nawet
jeśli wątpimy, bo alternatywą jest tragedia, której nie da
się w żaden sposób cofnąć.
Samorządowa Przychodnia
Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej zapewnia możliwość
szczepienia wszystkim mieszkańcom gminy oraz podania
kolejnej trzeciej dawki szczepionki” – czytamy w apelu,
pod którym podpisali się niemal wszyscy radni. Wstrzymał się Marcin Kantor, a radna Katarzyna Chmielowiec
była nieobecna.

Ulica Kolejowa
w Pastuchowie
po remoncie

Prawie 260 tys. złotych kosztowały prace inwestycyjne
na ul. Kolejowej w Pastuchowie. Roboty zakończyły się
w grudniu 2021 r.
Prace swoim zakresem
obejmowały wymianę armatury wodociągowej i roboty
kanalizacyjne, odtworzenie
chodnika z nowej kostki be-

tonowej oraz wykonanie
nawierzchni asfaltowej na
odcinku ok. 150 mb wraz z kanalizacją deszczową.
Koszt wykonanych prac
to ponad 250 tys. zł. Inwestycję prowadził Zakład Usług
Komunalnych w Jaworzynie
Śląskiej na zlecenie Gminy Jaworzyna Śląska.

Złóż wniosek na usunięcie azbestu
Mieszkańcy zainteresowani
usunięciem azbestu z posesji powinni do końca lutego
złożyć do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
wniosek wraz z informacją
o wyrobach zawierających
azbest.
Gmina Jaworzyna Śląska
zamierza w 2022 r. przystąpić
do konkursu organizowanego
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.:
„SYSTEM – Wsparcie działań
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych
przez WFOŚiGW. Część 1)
Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach
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programu dofinansowywane
będą prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu z
posesji mieszkańców w 2022
roku.
W związku z tym, wszyscy
właściciele posesji, na których
znajduje się azbest, zarówno
ujęci w inwentaryzacji, jak i
nie, mają obowiązek w każdym roku kalendarzowym
złożyć informację o wyrobach
zawierających azbest, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w
sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w
których były lub są wykorzy-

stywane wyroby zawierające
azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8,
poz. 31).
Ponadto właściciele nieruchomości zainteresowani
usunięciem niebezpiecznego
materiału w roku 2022 powinni złożyć wniosek wraz z
informacją o wyrobach zawierających azbest do 28 lutego
2022 r. do Urzędu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej. Wzór
wniosku oraz informacji o wyrobach zawierających azbest
jest dostępny na stronie internetowej www.jaworzyna.
net w zakładce Ochrona Środowiska.
Istotnym dla realizacji
całego projektu jest, aby zgłoszone wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu nie
były wycofywane, dlatego

złożenie przez wnioskodawcę
wniosku powinno być dobrze
przemyślane. Ponadto wnioskodawca powinien starannie oszacować ilość azbestu
przeznaczonego do usunięcia.
Bliższych informacji zasięgać można pod nr. tel. (74) 848
93 10 w godzinach 7:30-15:00.
Warto zaznaczyć, że składane w poprzednich latach
informacje o wyrobach zawierających azbest nie są traktowane jako wnioski o jego usunięcie. Lista nieruchomości
objętych zadaniem w 2022
roku zostanie sporządzona
na podstawie wniosków złożonych do 28 lutego 2022 r. W
przypadku dużej ilości zgłoszeń, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
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HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. zZakład
o.o. Oczyszcza
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica
www.zomswidnica.pl
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
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Miasto Jaworzyna Śląska, 2022 rok
Ulice według podziału

1-go Maja, Bema, Dembowskiego, Ekerta, J
Akacjowa, Brzozowa, Ceglana, Dębowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Kasztanowa,
Konstytucji III Maja, Kościuszki, Miodowa, Pias
Klonowa, Kościelna, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Powstańców, Słowackiego,
Pogodna, Polna, Prądzyńskiego, Słoneczn
Sosnowa, Sportowa, Spółdzielcza, Świerkowa, Westerplatte, Wolności
Studzienna, Świdnicka, Towarowa, Traugutta,

Terminy odbiorów
m-c
I

Terminy odbiorów

NIESEGREGOWANE
poniedziałek

BIO
wtorek

TWORZYWA
wtorek

PAPIER
piątek

SZKŁO
piątek

NIESEGREGOWANE
Czwartek

BIO
wtorek

3, 10, 17, 24, 31

4, 11, 18, 25

11, 25

28

21

7 piątek, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22

8, 22

25

18

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22

III

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22, 29

8, 22

25

18

3, 10, 17, 24, 31

1, 8, 15, 22, 29

IV

4, 11, 16 sobota, 25

5, 12, 19, 26

5, 19

29

22

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

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

VI

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

14, 28

24

18 sobota

2, 9, 17 piątek, 23

II

7, 14, 21, 28

VII

4, 11, 18, 25

5, 12, 19, 26

12, 26

29

22

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

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

IX

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

6, 20

30

23

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

X

3, 10, 17, 24, 29 sobota

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25, 31 poniedz.

4, 11, 18, 25, 31 poniedz. 4, 18, 31 poniedz. 29 sobota

21

T

XI

7, 14, 21, 28

8, 15, 22, 29

15, 29

25

18

3, 10, 17, 24

8, 15, 22, 29

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

2, 1

odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe tzw. "WYSTAWKI" meble, dywany, zużyte opony z samochodów osobowych, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (TV, pral
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

terminy

2 luty, 8 czerwiec, 12 paźd

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

Zakład Oczyszcza
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m-c
I
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NIESEGREGOWANE
poniedziałek

BIO
wtorek

TWORZYWA
wtorek

PAPIER
piątek

SZKŁO
piątek

NIESEGREGOWANE
Czwartek

BIO
wtorek

3, 10, 17, 24, 31

4, 11, 18, 25

11, 25

28

21

7 piątek, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22

8, 22

25

18

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22

III

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22, 29

8, 22

25

18

3, 10, 17, 24, 31

1, 8, 15, 22, 29

IV

4, 11, 16 sobota, 25

5, 12, 19, 26

5, 19

29

22

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26
4 środa, 10, 17, 24, 31

II

V

2, 9, 16, 23, 30

4 środa, 10, 17, 24, 31

4 środa, 17, 31

27

20

6 piątek, 12, 19, 26

VI

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

14, 28

24

18 sobota

2, 9, 17 piątek, 23

VII

4, 11, 18, 25

5, 12, 19, 26

12, 26

29

22

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

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

6, 13, 20, 27

6, 20

30

23

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

21

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25, 31 poniedz.

IX

5, 12, 19, 26

X

3, 10, 17, 24, 29 sobota

4, 11, 18, 25, 31 poniedz. 4, 18, 31 poniedz. 29 sobota

XI

7, 14, 21, 28

8, 15, 22, 29

15, 29

XII

5, 12, 19, 27 wtorek

6, 13, 20, 28 środa

13, 28 środa

T

7, 14, 21, 28

25

18

3, 10, 17, 24

8, 15, 22, 29

9, 23

16

1, 8, 15, 22, 30 piątek

6, 13, 20, 28 środa

2, 1

odpady wielkogabarytowe

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

23 luty, 1 czerwiec, 5 pażdziernik

2 luty, 8 czerwiec, 12 paźd

* dla zabudowy wielorodzinnej odbiór odpadów z tworzyw sztucznych i BIO odbywa się co tydzień a papier i szkło dwa razy w
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Oddaj odpady do GPSZOK
Odpady, których, ze względu na rozmiary bądź właściwości, nie można umieścić w pojemnikach,
należy dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
W każdym gospodarstwie
domowym powstają odpady,
których nie można umieścić
w pojemnikach na śmieci. Są
to przede wszystkim odpady
wielkogabarytowe, biodegradowalne, budowlane. Takie
odpady powinniśmy oddać
do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Znajduje się
on na terenie Zakładu Usług
Komunalnych przy ul. Świdnickiej.
Do GPSZOK przyjmowane
są tylko posegregowane odpady i tylko komunalne. To
oznacza, że nie są przyjmowane odpady od przedsiębiorców, pochodzące z prowadzonej przez nich działalności
gospodarczej.

Odpady można oddać do
punktu tylko po okazaniu
dowodu uiszczenia opłaty za
wywóz nieczystości.
Do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
przyjmowane są:
► zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny – w każdej
ilości,
► zużyte baterie
i akumulatory – w każdej
ilości,
► odpady budowlane
i rozbiórkowe –
jednorazowo w ciągu
miesiąca – w ilości do 350 kg
► meble i odpady
wielkogabarytowe –
jednorazowo w ciągu

miesiąca – w ilości do 350 kg
► zużyte opony –
jednorazowo w ciągu
miesiąca – w ilości do 10 szt.
► chemikalia, w tym
opakowania po
chemikaliach – w każdej
ilości,
► odpady zielone –
jednorazowo– w ilości do
200 kg
► 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.
PSZOK nie przyjmuje odpadów takich jak: papa, styropian
budowlany, odpadów zawierających azbest oraz eternit.
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 numerem telefonu 74 637 98 37.

Zasady segregacji odpadów
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Powstaje Muzeum Granitu
Lokalna Grupa
Działania „Szlakiem
Granitu” w sierpniu
rozpoczęła budowę
Centrum Turystycznego
Granitowego Szlaku
w Dobromierzu. Powstanie
w nim m.in. Muzeum
Granitu, do którego już
dziś zbierane są eksponaty.
Głównym zadaniem Centrum Turystycznego będzie
wsparcie lokalnych producentów w działaniach promocyjno-sprzedażowych. Dodatkowo w budynku zostanie
utworzone Muzeum Granitu.
- Ma to być miejsce, w którym
chcemy pokazać bogatą historię ludzi i miejsc związanych

z wydobyciem kamienia. Zapraszamy do współtworzenia
tego miejsca, poprzez przekazy-

wanie eksponatów (narzędzia,
maszyny, dokumenty, zdjęcia
itd.) związanych z wydobyciem

i przeróbką kamienia. Dodatkowo ciekawe historie i wspomnienia związane z granitem
chcemy zapisać na nośnikach
audio-video i zachować dla
przyszłych pokoleń jako wartość historyczno-edukacyjną
– zachęca Krystian Ulbin,
prezes LGD „Szlakiem Granitu”.
Osoby
zainteresowane współpracą proszone są
o kontakt z biurem LGD „Szlakiem Granitu” pod nr. tel. 661
238 869, e-mail: promocja@
lgd-szlakiemgranitu.pl
lub
o kontakt z pełnomocnikiem
zarządu ds. Muzeum Granitu
Sebastianem Klimsiak – tel.
695 788 682.

Dodatek osłonowy – komu się należy
i jak otrzymać świadczenie
Od stycznia istnieje
możliwość ubiegania się
o świadczenie, które pokryje
koszty energii elektrycznej
oraz żywności ze względu
na wzrost cen. Dodatek
osłonowy można otrzymać
pod kilkoma warunkami
na podstawie złożonego
wniosku.
To nowe, jednorazowe
świadczenie wprowadzone
w ramach Tarczy Antyinflacyjnej. Przysługuje za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2022
r. i jest uzależnione od kryterium dochodowego.
Dodatek przysługuje gospodarstwom:
▪ jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na
osobę nie przekracza 2100 zł
netto,
▪ wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na
osobę nie przekracza 1500 zł
netto.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego,
dodatek osłonowy przysługuje
w wysokości różnicy pomię-

dzy kwotą dodatku a kwotą
przekroczenia, jest to tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.
Jeżeli wysokość dodatku,
ustalona wg powyższej zasady, będzie niższa niż 20 zł,
dodatek ten nie przysługuje.
W przypadku złożenia
wniosku o dodatek osłonowy w okresie:
▪ od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód
gospodarstwa
domowego
osiągnięty w przedostatnim
roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. z 2020 r.
▪ od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się
dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim
roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. z 2021 r.
Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
▪ gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł
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▪ gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł
▪ gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1062,50 zł
▪ gospodarstwo 6 i więcej
osobowe – 1150/1437,50 zł
Wyższa kwota dotyczy
gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania:
kocioł na paliwo stałe, koza,
ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny,
piecokuchnia,
kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane
węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do
centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31
października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie
nie będą rozpatrywane.
Dodatek osłonowy będzie
wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do
31 marca 2022 r. oraz do 2
grudnia 2022 r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek
o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 mie-

siące przed upływem tych
terminów, dodatek osłonowy
jest wypłacany jednorazowo,
niezwłocznie po przyznaniu
tego dodatku.
Wnioski o dodatek osłonowy można składać osobiście w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3 (pokój nr 6, parter)
w poniedziałek i wtorek
w godz. 8:00 – 12:00 oraz
w czwartek i piątek w godz.
12:00 – 15:00, za pośrednictwem poczty lub w formie
elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP - https://epuap.gov.pl
Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony
internetowej Ministerstwa
Klimatu i Środowiska www.
gov.pl/web/ klimat/do-pobrania lub OPS www.jaworzynaslaska.naszops.pl.
Wersja papierowa jest
dostępna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie
Śląskiej od dnia 10 stycznia.
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„Fart” świętuje 10. urodziny!
Zaczynali jako sekcja nauki
tańca, dziś są rozpoznawalną marką w regionie i Polsce. Zachwycają układami,
sercem do tańca i z sukcesem zdobywają wyróżnienia
na kolejnych konkursach.
Formacja taneczna „Fart”,
działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury
i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej, obchodzi
10-lecie swojego istnienia.
Impreza
jubileuszowa,
wielokrotnie
przekładana
z powodu epidemii koronawirusa, odbyła się w sobotę
11 grudnia 2021 r. Dziewczęta
zaprezentowały część swojego bogatego dorobku artystycznego. Nie zabrakło także
wspomnień sprzed lat, które
wywołały u wielu nie tylko

Zmiana trenera
Gromu Witków
Drużynę biało-niebieskich
w sezonie 2021/2022 poprowadzi Jacek Fojna. Głównym celem nowego szkoleniowca będzie utrzymanie
zespołu w klasie okręgowej.
Jacek
Fojna,
do niedawna
trenował zawodników
Orła Lubawka,
beniaminka wschodniej grupy Koleje Dolnośląskie
IV ligi. Współpracował także
z III-ligową Foto-Higieną Gać
i IV-ligowym Górnikiem Wałbrzych.
Po rundzie jesiennej Grom
zajmuje 13. miejsce w tabeli.
Po zatrudnieniu nowego trenera, zespół z Witkowa planuje również wzmocnienia
kadrowe.
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uśmiech, ale także i wzruszenie. Na ręce instruktorów,
Anny Trzeciak i Lubomira
Szmida, gratulacje i podziękowania złożyli burmistrz
Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz oraz dyrektor
SOKiBP Sylwester Bartczak.
Okolicznościowe upominki
otrzymały także tancerki należące do zespołu.
Początki zespołu „Fart”
sięgają 2010 r., kiedy w SOKiBP powstała sekcja nauki
tańca nowoczesnego pod

kierownictwem
uznanego
instruktora tańca, Lubomira
Szmida. Po kilku latach jako
kolejny instruktor, specjalizujący się w układach mażoretkowych, dołączyła do niego
Anna Trzeciak. I ten znany
i poważany duet instruktorski
do dzisiaj zajmuje się zespołem tanecznym, prezentującym układy mażoretkowe i taniec nowoczesny.
„Fart” w czasie dziesięciu
lat swojego istnienia zanotował kilkadziesiąt występów

na różnego rodzaju imprezach
w województwie dolnośląskim: festynach, turniejach,
paradach, dniach miast i imprezach
charytatywnych.
Dziewczęta z zespołu występowały także za granicą,
między innymi na festiwalu
w Macedonii. Brały udział
w międzynarodowych warsztatach tanecznych w Republice Czeskiej. W 2021 roku
zajęły IV miejsce na Mistrzostwach Mażoretek Polski Zachodniej w Górze w kategorii
pompom oraz III miejsce w II
Mistrzostwach Polski Federacji WAMT Polska. Zespół,
wkraczając w 11. rok swojego
funkcjonowania, stał się najdłużej działającym dziecięco-młodzieżowym zespołem
tanecznym w historii gminy
Jaworzyna Śląska.

Udane zakończenie sezonu zawodników
Fighter Klub Jaworzyna Śląska
Młodzi sportowcy nie tylko
gromadzą doświadczenie,
ale też z sukcesami prezentują się na kolejnych turniejach. Z Otwartego Mikołajkowego Turnieju Młodych
Mistrzów w Świebodzicach
przywieźli aż 9 medali.
Turniej odbył się w sobotę 18 grudnia w Świebodzicach. Zorganizowany został
przez stowarzyszenie Fighter
Kaczmarek-Grodowski pod
patronatem burmistrza Świebodzic Pawła Ozgi. Dla zawodników
jaworzyńskiego
klubu okazał się bardzo szczęśliwy.
Z dorobkiem medalowym
wrócili:
▪ Bartosz Wojewodzic – 2
złote medale (soft i kicklight)
▪ Miłosz Jagielski – złoto
(techniki specjalne)
WYDAWCA:

▪ Patryk Rzepecki – złoto (kicklight)
▪ Zuzia Pasikowska – złoto
(soft)
▪ Mateusz Matii Wnęk – złoto (kicklight)
▪ Kuba Grajaszek – złoto (soft)
▪ Mikołaj Lewandowski –
złoto (soft)
▪ Roksana Witko – złoto (soft)
▪ Amelia Kulpińska – srebro
(techniki specjalne)
Oprócz tego klub zdobył
trzecie miejsce i puchar drużynowo. Dwóch zawodników
zdobyło także nagrody specjalne. Patryk Rzepecki został uznany najlepszym technikiem turnieju, a Bartosz
Wojewodzic – największym
wojownikiem.
- Wszyscy nasi zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej
strony! Wykazali się walecznością, szli do przodu, zdobywając cenne doświadczenie!

ADRES REDAKCJI:

Urząd Miejski
ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska
w Jaworzynie Śląskiej tel. 74 84 89 257, e-mail: a.komaniecka@jaworzyna.net

Wielkie brawa dla Emanuela
Kujawy, Karola Pasikowskiego,
Martyny Paluch, Natana Wozowczyka, Piotrka Faber, Fabiana Witko-Błaszczyka, Bartosza
Górskiego, Karola Kołodki za
naprawdę dobre pojedynki w
softach i kicklight! Jestem dumny – relacjonuje Przemek Pasikowski, trener Fighter Klub
Jaworzyna Śląska.
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