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Jaworzyna Śląska
dla rodzin z Ukrainy

Od 24 lutego nieustannie ludzie w całej Polsce jednoczą się, by zapewnić pomoc i wsparcie uciekającym przed okrucieństwem wojny Ukraińcom. Także gmina Jaworzyna Śląska przyłączyła się do tych działań. Codziennie czynny jest
punkt pomocy. Organizowane są miejsca noclegowe oraz dalsza opieka w czasie pobytu. Przedszkola i szkoły przyjęły
już pierwszych ukraińskich uczniów. Rozpoczęło się także przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL Ukraińcom uciekającym przed wojną, który jest niezbędny do korzystania z dalszych świadczeń socjalnych.
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Kolejne place zabaw
udostępnione dla dzieci
Zakończyły się odbiory kolejnych placów zabaw, tym
razem w Pasiecznej, Tomkowej, Nowym Jaworowie
i Milikowicach. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł
1 milion 170 tys. złotych.

Obecnie trwają prace przy
budowie kolejnych obiektów
w Czechach, Piotrowicach
Świdnickich oraz Pastuchowie na terenie szkoły podstawowej.

W Bolesławicach oraz
Bagieńcu realizacja zadania nastąpi do końca 2022 r.
W Bolesławicach pozyskana
została działka i opracowywany jest projekt budowlany.

Milikowice

Nowy Jaworów

Tomkowa

Pasieczna

Natomiast w Bagieńcu trwa
oczekiwanie na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego.
Na realizację budowy stref
rekreacyjnych we wszystkich
miejscowościach gmina Jaworzyna Śląska pozyskała
kwotę 3,3 mln zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

O zdrowiu wiedzą wszystko
Pogadanka na temat
zdrowia, wykonanie pracy
plastycznej i zagadki, podsumowujące zdobytą wiedzę –
uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej
wzięli udział w konkursie
„Dbam o zdrowie”.

stawiającej zdrowe produkty.
Rywalizacja poprzedzona była
pogadanką na temat zdrowia.

Konkurs został zrealizowany w świetlicy szkolnej. Zadaniem uczestników było rozwiązanie zagadek dotyczących
zdrowego odżywiania się i
higieny osobistej oraz wykonanie pracy plastycznej, przed-

Zostały również przyznane wyróżnienia, które otrzymali: Bartek Tadrzak, Jakub
Wroński, Barvinok Semen,
Kajetan Krzeczowski.
Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

Nagrodzeni:
I miejsce - Szymon Madetko
II miejsce - Julia Prymula
III miejsce - Miłosz Mlak

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej udowodnili, że o zdrowiu
wiedzą wszystko.

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia miłości, nadziei i spokoju.
Niech ten czas umocni naszą wiarę, napełni serca wrażliwością oraz szacunkiem
do drugiego człowieka. Niech świąteczny nastrój zapanuje we wszystkich domach
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek
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Burmistrz Jaworzyny Śląskiej
Grzegorz Grzegorzewicz
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Ponad 100 tys. na remont rowów
Od lat dbają o stan rowów
melioracyjnych w gminie.
Pozyskują środki, czyszczą,
udrażniają, a nawet odtwarzają na nowo. 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.
16 marca odbyło się walne
zebranie spółki.

16 marca odbyło się walne zebranie Spółki Wodnej. Prezes Marian Sawko i księgowa Halina Malec podsumowali prace wykonane w 2021 roku.

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. 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.

Podczas walnego zebrania, jakie odbyło się 16 marca
w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, omówiono
zakres prac na 2022 r., ale też
podsumowano rok ubiegły.
Władze spółki mają powody do
zadowolenia. W 2021 r. udało
się udrożnić 10 kilometrów rowów za kwotę 104 tys. 820 zł.
Prowadzono prace w Pasiecznej, Tomkowej, Pastuchowie,
Czechach, Milikowicach i Witkowie. – 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.

Prace melioracyjne wykonane przez Spółkę Wodną
w ostatnich latach.
► W 2018 r. – na kwotę 92.254,90 zł
► W 2019 r. – na kwotę 62.372,91 zł
► W 2020 r. – na kwotę 66.648,00 zł
► W 2021 r. – na kwotę 104.820,00 zł

Spłonął warsztat w Bolesławicach.
Mieszkańcy ruszyli z pomocą
Budynek warsztatu samochodowego i trzy pojazdy
spłonęły w pożarze, jaki wybuchł w sobotę 26 lutego po
godz. 11.00 w Bolesławicach.
Sąsiedzi i mieszkańcy wsi
ruszyli z pomocą poszkodowanym. Zorganizowali
kiermasz ciast. Założono
też zbiórkę internetową,
na którą można wpłacać
pieniądze.
W akcji gaszenia pożaru uczestniczyło 5 zastępów
straży pożarnej. Pomagali
też mieszkańcy wsi. Niestety,
warsztatu ani znajdujących
się w nim pojazdów nie udało
się uratować.
Mieszkańcy Bolesławic od
razu zorganizowali pomoc.
Tydzień później, w niedzielę
6 marca po mszach świętych
w parafii, zarówno w kościele
pw. św. Jadwigi w Bolesławicach, jak i Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny
w Wierzbnej odbył się kiermasz ciast.
Uruchomiono także zbiórkę internetową pod adresem
https://zrzutka.pl/chbnaz.
- Było to miejsce pracy, w którym od pokoleń moja rodzina
zarabiała na chleb. W wyniku
pożaru spłonęło doszczętnie

wszystko - nie ma gdzie iść do
pracy. Moja rodzina została
pozbawiona źródła dochodu.
Bardzo proszę o symboliczną
pomoc. Warsztat był zaraz po
remoncie, czekał na finalną wycenę pod ubezpieczenie - stąd
ryzyko braku odszkodowania.
Każdy grosz się liczy – czytamy
w opisie zbiórki.

W pożarze spłonął warsztat samochodowy oraz znajdujące się w nim pojazdy.
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Rowy ucierpiały także podczas
nawałnicy, jaka przeszła przez
naszą gminę w 2020 r. Wtedy,
żeby zabrać się za prace przy rowie
w Pastuchowie, musieliśmy usunąć z niego najpierw wiatrołomy
– 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.
Plany na najbliższy rok
spółka ma równie ambitne. –
Musimy dokończyć konserwację
kolejnych rowów, m.in. w Pasiecznej, Czechach, Witkowie.
Tu rów do Milikówki i Pełcznicy
praktycznie już nie istnieje –
wymienia prezes.

Mateusz Jopek
wicemistrzem
Polski w skoku
w dal
Z rezultatem 7,52 m Mateusz Jopek wywalczył
srebrny medal podczas Halowych Mistrzostw Polski
w Lekkoatletyce w Toruniu.
Tym samym obronił zeszłoroczny tytuł.
Zawody odbyły się w niedzielę 6 marca. Mateusz
Jopek już w pierwszej próbie
skoczył na odległość 7,52 m, co
ostatecznie dało mu II miejsce.
Mateusz Jopek przygodę
z lekkoatletyką rozpoczął 11 lat
temu. Bardzo szybko treningi
przerodziły się w wielką pasję
i przyniosły pierwsze sukcesy.
Obecnie trenuje w KS AZS AWF
Wrocław pod okiem Zdzisława
Kokota. Na co dzień wspierany jest przez Gminę Jaworzyna Śląska, WSSE „Invest-Park”
oraz firmę JAKO.
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Jaworzyna Śląska dla rodzin z
Od 24 lutego nieustannie ludzie w całej Polsce jednoczą się, by zapewnić pomoc i wsparcie uciekającym przed okrucieństwem wojny Ukraińcom. Także gmina Jaworzyna Śląska przyłączyła się do tych działań. Codziennie czynny
jest punkt pomocy. Organizowane są miejsca noclegowe oraz dalsza opieka w czasie pobytu. Przedszkola i szkoły
przyjęły już pierwszych ukraińskich uczniów. Rozpoczęło się także przyjmowanie wniosków o nadanie numeru
PESEL Ukraińcom uciekającym przed wojną, który jest niezbędny do korzystania z dalszych świadczeń socjalnych.
Informujemy o tym, gdzie należy się zgłosić na początek, jak
uzyskać pomoc prawną, gdzie
zrobić zakupy, jak trafić w konkretne miejsca. Jak najlepiej
zaaklimatyzować się w nowym
miejscu. Cieszy nas to, że pomagają też obywatele Ukrainy,
którzy mieszkali w Polsce przed
wybuchem wojny. Wasza pomoc
nigdy nie zostanie zapomniana
– informują przedstawiciele
stowarzyszenia Jaworzyńska
Pozytywka.

Obecnie na terenie naszej
gminy przebywa blisko 160
osób. 63 z nich zakwaterowano w obiektach współpracujących z gminą, m.in. w pensjonatach. Pozostałe osoby
znalazły schronienie u osób
prywatnych.
Pomoc organizowana jest
na wielu płaszczyznach.
Punkt pomocy
W budynku dworca kolejowego przy ul. 1 Maja 7 na
parterze uruchomiono punkt
pomocy, do którego można dostarczać dary. Jest on
otwarty codziennie od 16:00
do 18:00. Każdego dnia mieszkańcy naszej gminy hojnie
dzielą się niezbędnymi rzeczami. Część przekazano już
potrzebującym w Ukrainie,
część – rodzinom, które zatrzymały się na terenie naszej gminy. W tym momencie
najbardziej potrzebne są płyny do kąpieli, środki higieny
osobistej, kosmetyki dla dzieci, proszki do prania, płyny do
mycia. Cały czas zbierana jest
także żywność z długim terminem przydatności, m.in.
makaron, olej, mąka, cukier,
konserwy, pasztety. Należy
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W szkole w Starym Jaworowie w ramach akcji „Pomóżmy Ukrainie” zbierano
dary na rzecz mieszkańców Ukrainy poszkodowanych w wyniku wojny w ich
ojczyźnie. 11 marca wszystkie przekazano do punktu pomocy w Jaworzynie Śląskiej.

przynosić wyłącznie wskazane produkty.
Można też przekazać
wsparcie finansowe na numer konta Jaworzyńskiej
Pozytywki, która jest pomysłodawcą i koordynatorem punktu pomocy:
Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2369 0000 0001
4818 3583. W tytule przelewu
trzeba koniecznie dopisać, że
są to środki przeznaczone na
pomoc dla Ukrainy.
- Cały czas w wypowiedziach ukraińskich matek przewija się nadzieja, że przyjechały
tutaj na tydzień, dwa. Wojna
zaraz się zakończy i będą mogły wrócić do swoich domów.
Życzymy im tego z całego serca,
jednak już dzisiaj wiemy, że
niektórzy nie mają już do czego wracać. To tragiczne i tym
bardziej wywołuje współczucie
i chęć niesienia pomocy. Stara-

my się działać tak, aby w Polsce
przynajmniej na start stworzyć
im jak najlepsze warunki. Żeby
mogli poczuć się bezpiecznie. Po
kilku dniach, kiedy mija szok
związany z wojną, ucieczką i podróżą rodziny zaczynają myśleć
o szkole dla dzieci, o pracy dla
siebie, o przyszłości. Większość
z nich stara się stanąć samodzielnie na nogi, ale tutaj też
mogą liczyć na naszą pomoc.

Konieczny wniosek
o nadanie numeru PESEL
Aby Ukraińcy mogli skorzystać z jakiejkolwiek pomocy socjalnej gwarantowanej
przez państwo, czy podjąć
pracę, muszą złożyć wniosek
o nadanie numeru PESEL.
W tym celu należy wypełnić
wniosek dostępny do pobrania na stronie www.gov.pl lub
w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie
Śląskiej. Następnie umówić
się na wizytę w Referacie
Spraw Obywatelskich na
konkretny dzień i godz.
Rejestracja telefoniczna
możliwa jest codziennie
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 - 9.00 pod nr.
tel. 74 84 89 314. Dzięki temu
nikt nie będzie narażony na
stanie w kolejkach. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie
biometryczne. Osoby, które
go nie mają, mogą wykonać
je bezpłatnie 40 minut przed
umówioną wizytą.
Przed złożeniem wniosku
należy pamiętać o tym, by zaopatrzyć się w polski numeru telefonu i założyć polskie
konto bankowe. Osoby mające trudności z otrzymaniem
polskiego numeru mogą
zgłosić się po pomoc do
Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Ukrainy

Emerytów i Rencistów. Senio-

Masz
rzy zbierali środki podczas
czas i chcesz
Dnia Kobiet.
Warto jednak pamiępomóc. Zgłoś się
tać,
że dzieci, które przyjako wolontariusz
jeżdżają bez rodziców,
pod nr tel.
z babcią bądź znajomą ro535 407 110.
dziców, nie będą otrzymywać świadczeń socjalnych,
dopóki nie zostanie ustanowiony opiekun tymczasowy.
W tym celu należy złożyć
wniosek do sądu. Procedura
odbywa się w trybie przyspieszonym, kilkudniowym.
Organizowane są także dodatkowe zajęcia czy warsztaty
dla tych dzieci. Z ofertą bezpłat-

Codziennie w godzinach od 16.00 do 18.00 w budynku dworca przy ul. 1 Maja 7
jest otwarty punkt pomocy, do którego można dostarczyć dary.

300 zł jednorazowego
wsparcia
Po otrzymaniu numeru PESEL, można złożyć
w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 7 lub 8 wniosek
o przyznanie jednorazowego
świadczenia w wysokości 300
złotych na osobę. Osobom posiadającym dzieci przysługują
także pozostałe świadczenia
socjalne. – Mogą starać się
o wypłatę z programów 500+,
Dobry start, Rodzinny Kapitał
Opiekuńczy oraz o dofinansowanie pobytu w żłobku w czasie
ich pobytu z dziećmi w Polsce
– mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik
prasowy ZUS na Dolnym
Śląsku. – Do złożenia wniosku
potrzebny jest PESEL rodzica
oraz dziecka, konto w polskim
banku, adres e-mail oraz polski
numer telefonu. Bez tego złożenie wniosku nie będzie możliwe. Wniosek można składać
za pośrednictwem profilu
zaufanego. Trwają rozmowy
z przedstawicielami inspektoratu ZUS w Świdnicy w sprawie zorganizowania dyżuru,
podczas którego świadczona
byłaby wykwalifikowana pomoc zarówno w założeniu
profilu, jak i wysłaniu wniosku.

W tym celu konieczny jest
bezpośredni kontakt z dyrektorem placówki. Dotychczas
na terenie naszej gminy opieką oświatową objęto 38 dzieci
(10 w Starym Jaworowie, 14
w Jaworzynie Śląskiej, 2 w Pastuchowie, 12 w przedszkolu stan na 22.03.2022 - dzień wysyłki gazety do druku). Dzieci
otrzymały na start wyprawki
złożone z darów, przygotowane przez stowarzyszenie Jaworzyńska Pozytywka. Część
rzeczy zakupiono z pieniędzy
przekazanych przez Związek

nych zajęć dla dzieci w każdym
wieku ruszył już Miejski Klub
Sportowy Karolina. Najmłodsi
mogą zapisywać się na zajęcia
z piłki nożnej, kolarstwa i judo.
Więcej szczegółów pod numerem telefonu 535 670 609. Na
treningi kickboxingu zaprasza
natomiast Fighter Klub Jaworzyna Śląska. Kontakt pod nr.
tel. 881 784 287.
Zwrot kosztów pobytu
Na wsparcie finansowe
mogą liczyć także osoby, które
przyjęły pod swój dach uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, zapewniając
im dodatkowo wyżywienie.
W Ośrodku Pomocy Społecznej można składać wniosek
o refinansowanie poniesionych kosztów. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 marca zakłada zwrot 40 złotych
na osobę przez okres maksymalnie 2 miesięcy, chyba że
zostanie on później wydłużony. Wzór wniosku dostępny
jest w treści rozporządzenia
MSWiA z 16 marca 2022 r.,
a także do pobrania ze strony internetowej OPS: www.
jaworzynaslaska.naszops.pl,
Urzędu Miejskiego www.jaworzyna.net. Papierowa wersja dostępna jest w OPS - pok.
nr 7 i 8.

Uruchomiono specjalny numer telefonu, pod którym można szukać pomocy.

Opieka w szkole
i przedszkolu
Dzieci można zapisywać
do szkoły bądź przedszkola.
Rozmaitości Jaworzyńskie | nr 3 (86) | 2022 r.
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Daj z siebie 1%
To tak niewiele, a jednak dla niektórych to znaczna
pomoc w dążeniu do zdrowia, sprawności, realizacji
marzeń. Przed nami okres rozliczeń podatkowych.
Przekaż jeden procent swojego podatku tym,
którzy potrzebują pomocy.
Jeden procent twojego podatku nie jest darowizną ani
ulgą. Przekazując tę jedną setną
podatku dochodowego, nie dysponujemy swoimi pieniędzmi,
tylko kwotą należną Urzędowi
Skarbowemu. Odbiorcami 1%
są organizacje pożytku publicznego, które mogą wydawać te
pieniądze wyłącznie na działalność statutową, m.in. na pomoc
osobom chorym czy niepełnosprawnym.
Jak przekazać 1%?
Podczas wypełniania zeznania podatkowego, w rubryce „Wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publiczne-
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go OPP” należy wpisać nazwę
i numer, pod jakim widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której
chcemy przekazać 1% należnego podatku. Wpisujemy także
kwotę, jaką chcemy przekazać,
nie wyższą niż procent należnego podatku. Na jednym formularzu PIT podatnik może
przekazać odpis 1% tylko dla
jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na
więcej niż jednym formularzu
– w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku
publicznego. Urząd Skarbowy
przekaże środki wówczas, gdy
zapłacimy pełną kwotę należnego podatku.
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Rozlicz PIT w gminie
Jaworzyna Śląska
Roczny podatek dochodowy
PIT nie trafia w całości do
Skarbu Państwa. Duża jego
część zostaje przekazana
do gminy, w której został
rozliczony. Dlatego, jeżeli
jesteś mieszkańcem gminy Jaworzyna Śląska i nie
dopełniłeś obowiązku meldunkowego, możesz przeznaczyć część podatku na
rozwój infrastruktury, z której na co dzień korzystasz.
Blisko 40% podatku PIT,
który odprowadzają podatnicy, trafia do wskazanego przez
nich samorządu. Dla budżetu
gminy to bardzo ważne środki,
dzięki którym może szybciej się
rozwijać, zaspokajając potrzeby
mieszkańców. To właśnie podatki, zasilające budżet gminy,
przeznaczane są na budowę
i remonty dróg gminnych, chodników, rozwój sieci kanalizacyjnej, infrastruktury społecznej
czy placówek oświatowych. Tylko w ciągu minionych kilku lat
udało się zrealizować szereg inwestycji w mieście i na wsiach
bezpośrednio poprawiających
standard naszego życia. Także
w najbliższej przyszłości będą
one kontynuowane.
Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego na formularzu
PIT za 2021 rok, to wpisz:
► w części A – Urząd Skarbowy w Świdnicy, ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 1/3, 58-100
Świdnica
► w części B – adres zamieszkania, Gmina Jaworzyna Śląska i złóż zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w
Świdnicy.
Jeśli ktoś z Państwa rozliczył
już PIT, a jednak chciałby, aby
jego podatki służyły w gminie,
w której mieszka, to należy
dokonać prostej zmiany. Wystarczy wypełnić formularz
ZAP-3 (osoby nieprowadzące
działalności gospodarczej) lub
CEIDG-1 (osoby samodzielnie
prowadzące działalność gospodarczą).
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Zamelduj się
Osoby, które mieszkają
w gminie Jaworzyna Śląska,
a jeszcze nie dopełniły obowiązku meldunkowego, powinny niezwłocznie to uczynić.
Pamiętajmy, że prawo nakłada
na nas obowiązek meldunkowy, a posiadanie meldunku
z całą pewnością ułatwia prowadzenie codziennych spraw.
Szacuje się, że ok. 120 aktów
prawnych odwołuje się do pojęcia miejsca zameldowania.
Oznacza to, że załatwienie wielu naszych spraw może zostać
zakłócone lub ograniczone, jeśli
nasze miejsce zameldowania
jest inne niż faktyczne miejsce
zamieszkania. Dane dotyczące meldunku wykorzystywane
są m.in. w prowadzeniu spraw
z zakresu ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury), pomocy z urzędu pracy na wypadek
utraty zatrudnienia, dostępu
dzieci do żłobków, przedszkoli
i szkół, czy realizacji praw wyborczych. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego skutkuje mniejszymi dochodami
z budżetu państwa dla gminy,
niższymi wydatkami z funduszu sołeckiego (dla sołectw),
a co za tym idzie skromniejszymi możliwościami gminy w zakresie inwestycji komunalnych
(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie i wiele innych). Dodatkowo posiadanie
meldunku zgodnego ze stanem
faktycznym (czyli miejscem naszego stałego przebywania) ułatwia prowadzenie codziennych

spraw i korespondencji.
Zameldować się możemy w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie
Śląskiej przy ul. Powstańców 3, pokój nr
4 albo przez internet.
W obu przypadkach,
zanim
przystąpimy
do meldunku, konieczne jest przygotowanie
dokumentów potwierdzających nasz tytuł prawny do
mieszkania - usprawni to całą
procedurę. Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania, w którym chcemy się zameldować
lub posiadamy do niego inny
tytuł prawny, do formularza
dołączamy jeden z następujących dokumentów: odpis
z księgi wieczystej albo wyciąg
z działów I i II księgi wieczystej;
umowę cywilnoprawną, na
przykład umowę najmu; decyzję administracyjną lub orze-

czenie sądu. Jeżeli nie jesteśmy
właścicielami mieszkania ani
nie mamy do niego innego tytułu prawnego, do formularza
dołączamy oświadczenie właściciela mieszkania, potwierdzające nasz pobyt w nim oraz
dokument potwierdzający tytuł
prawny właściciela mieszkania
do lokalu. Jeżeli czynności dokonujemy w imieniu innej osoby, konieczne jest dołączenie
pełnomocnictwa.
Aby zameldować się przez
internet, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego,
pozwalającego na załatwienie
spraw administracyjnych online. Meldujemy się poprzez
stronę www.obywatel.gov.pl,
na której wybieramy interesującą nas usługę (meldunek),
potwierdzamy tożsamość profilem zaufanym. W przypadku
meldunku na pobyt stały nie
ponosimy żadnych kosztów.
Bezpłatne jest również wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały. Płatne
– 17 zł – jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt
czasowy.
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Inwestycje idą pełną parą
Zgodnie z planem toczą się prace związane z przebudową ulicy Kościuszki
oraz chodników wzdłuż ulicy Wolności.

Ulica Kościuszki

Ul. Kościuszki
– do połowy lipca
Remont ulicy realizowany
jest etapami. Na typ etapie sfrezowana została nawierzchnia
jezdni od ul. Świdnickiej do ul.
Bema, zdemontowany został
chodnik po obydwu stronach
drogi na odcinku do ul. Jana Pawła II oraz po jednej stronie drogi
na odcinku od ul. Jana Pawła II
do ul. Bema. W najbliższym czasie, na wskazanym odcinku, planowany jest również demontaż
istniejącego krawężnika i prace
instalacyjne z branży sanitarnej.
Przejście chodnikiem przy numerach parzystych.
Przypomnijmy, przebudowa rozpoczęła się na koniec
lutego. W ramach inwestycji
zostanie przebudowana cała
droga o łącznej długości 535,81 m
wraz z przebudową istniejącego
skrzyżowania czterowlotowego
na skrzyżowanie typu RONDO
(skrzyżowanie z ul. Jana Pawła
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. Zostanie wykonana
nowa nawierzchnia z mieszanki
mineralno-bitumicznej, nowe
oświetlenie LED, nowa sieć ka-

nalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej oraz sieć wodociągowa. Wykonane zostaną nowe
chodniki z kostki betonowej śrutowanej koloru białego z opaską
koloru antracytowego wzdłuż
jezdni oraz miejsca parkingowe
z kostki śrutowanej koloru szarego. Całość robót realizowana jest
etapowo, tak aby w jak najmniej
uciążliwy sposób dla mieszkańców zrealizować zakres przebudowy ul. Kościuszki.
Na czas trwania robót budowlanych dla mieszkańców ul.
Kościuszki udostępniono parking przy hali sportowej (wjazd
od ul. Świdnickiej).
Przebudowa ma kosztować 7,5 miliona złotych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo
Remontowo-Budowlane STA
DAR Dariusz Stańczyk ze Świebodzic.
Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa lipca
2022 r.

ści. Na w/w odcinku wykonano
również korytowanie pod konstrukcję chodnika. Realizowane
są prace związane z wykonaniem
stabilizacji cementowej oraz podbudowy z kruszywa 0-31,5. Trwa
montaż obrzeży betonowych od
strony posesji prywatnych oraz
krawężnika betonowego od strony ulicy. Ułożone zostały rury
osłonowe pod linię elektroenergetyczną zasilającą projektowane
punkty oświetleniowe LED przy
przejściach dla pieszych. Trwają
również prace montażowe studzienek deszczowych.
W
najbliższym
czasie
rozpocznie się układanie nawierzchni chodników oraz zjaz-

dów na odcinku, gdzie realizowane są prace. W kolejnym etapie
rozpoczną się prace demontażowe od przejazdu kolejowego
w kierunku Posterunku Policji.
W ramach zadania zostaną
również zamontowane urządzenia małej architektury takie jak:
wiata przystankowa, ławki, kosze
na odpady, gabloty i tablice informacyjne. W ramach prac przebudowane zostaną także przejścia
dla pieszych.
Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa sierpnia
2022 r.
Koszt robót budowlanych
zgodnie ze złożoną ofertą oraz
podpisaną umową z wykonawcą
to 3,2 miliona złotych. Zadanie
jest finansowane z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych oraz z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.

Ulica Wolności

Ul. Wolności
– do połowy sierpnia
Od lutego trwają prace związane z przebudową chodnika
przy ul. Wolności w Jaworzynie
Śląskiej. Zdemontowano stary
chodnik wraz z krawężnikiem na
odcinku od przejazdu kolejowego
do budynku nr 9 przy ul. Wolno-

Ruszyły zajęcia na świetlicach
Zajęcia plastyczne, gry, zabawy – atrakcji nie zabraknie.
Gmina Jaworzyna Śląska zaprasza na zajęcia do świetlic
środowiskowych w Czechach,
Pasiecznej i Witkowie.

Zajęcia w Czechach i Pasiecznej odbywać się będą w
każdy wtorek i czwartek od godziny 16:00 do godziny 19:00,
natomiast w Witkowie – od
godziny 15.00 do 18.00.
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O „Czystym Powietrzu” z mieszkańcami
Jak dobrze przygotować
wniosek, jakie są kryteria
jego oceny i w jaki sposób
rozliczyć otrzymaną
dotację? W Urzędzie
Miejskim w Jaworzynie Śląskiej odbyło się
spotkanie poświęcone
programowi „Czyste
Powietrze”. Na wszystkie
pytania mieszkańców
odpowiadał Roman Papiór, doradca energetyczny
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Spotkanie zorganizowano
w środę, 16 marca w ramach
działalności w urzędzie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Wzięli w nim udział
mieszkańcy zainteresowani
uzyskaniem szczegółowych

Mieszkańcy obecni na spotkaniu
mieli możliwość zadawania pytań
oraz konsultowania interesujących
ich zagadnień z doradcą energetycznym WFOŚiGW Romanem Papiórem.

informacji na temat zasad
składania wniosków o dofinansowanie i sposobów jego
rozliczenia. Doradca energetyczny z WFOŚiGW Roman
Papiór szczegółowo omówił

Zbierali środki
na pomoc Ukrainie
5 tysięcy złotych udało się
uzbierać podczas kiermaszu
ciast, jaki zorganizowano
w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej na rzecz
pomocy Ukrainie. - Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się
akcji, a szczególnie rodzicom i uczniom za upieczenie ciast i przekazanie ich
na ten szczytny cel – informuje Adriana Kotów-Jędras
z SP Jaworzyna Śląska.

Kiermasz
odbył
się
w czwartek 3 marca. Wspólnie
w obu budynkach szkoły wolontariusze sprzedali ciasto na
kwotę 5.040 tys. złotych. Pieniądze przekazano na pomoc
osobom potrzebującym. - Cieszymy się niezmiernie, że każda
akcja charytatywna, którą organizujemy na terenie naszej szkoły, spotyka się z wielką otwartością serc mieszkańców naszego
miasta i gminy – podsumowuje Adriana Kotów-Jędras.

zasady programu. Przedstawiono również wstępne informacje na temat nowych programów, które będą wkrótce
realizowane przez WFOŚiGW:
„Moje Ciepło” - przeznaczony dla właścicieli
nowych domów z podwyższonym standardem
energetycznym, gdzie dotacja będzie przyznawana
na montaż pompy ciepła powietrznej, wodnej lub gruntowej z wykorzystaniem do
ogrzewania domu lub ogrzewania i podgrzewania wody
użytkowej;
„Ciepłe Mieszkanie”, którego celem będzie wymiana
nieefektywnych źródeł ciepła
i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych
znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Głów-

Wsparli schronisko
dla zwierząt

4 marca dary do schroniska dostarczyli uczniowie wspólnie z dyrektorem szkoły
Krzysztofem Sołtysem.

Ponad 850 kilogramów
karmy uzbierali dla psów
i kotów przebywających
w świdnickim schronisku
uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworzynie
Śląskiej. W piątek 4 marca
dary dostarczono do schroniska.

Słodkości sprzedawano w obu budynkach szkoły. Zebrane pieniądze przekazano
na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
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nym zadaniem programu
będzie wspieranie likwidacji
indywidualnych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa
stałe w lokalach mieszkalnych;
„Mój prąd 4.0”, czyli
czwartej już edycji programu
dopłat do fotowoltaiki dla
osób fizycznych, przewidzianej na 2022 rok.
Wszyscy obecni na spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań oraz
konsultowania
interesujących ich zagadnień z doradcą.
Osoby
zainteresowane
uzyskaniem dofinansowania
z programu „Czyste Powietrze” zapraszamy do Urzędu
Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, gdzie pracownicy punktu konsultacyjno-informacyjnego udzielą szczegółowych
informacji.

Jaworzyńscy uczniowie przeprowadzili zbiórkę w ramach
konkursu „Klasa Ekomaniaków”.
Łącznie zebrano 857,31 kg karmy.
Uczniowie z ulicy Mickiewicza

zebrali 566,31 kg, z Jana Pawła II
- 291 kg.
Osoby wyróżnione w akcji:
1. Nikola Kunysz - 4c
2. Hanna Polus - 4c
3. Antonina Sułek - 4c
4. Fabian Poręba - 4a
5. Paweł Król - 4a
6. Szymon Roman - 5b
7. Amelia Myślicka - 7d
8. Jakub Wardach - 7c
9. Małgorzata Betnar - 8c
10. Kinga Wardach - 8b
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Stypendia sportowe
i artystyczne rozdane

Stypendia uroczyście wręczono w czwartek 3 marca.

Są młodzi, zdolni i pełni
pasji, którą stale przekuwają w kolejne sukcesy.
26 młodych sportowców
i artystów z naszej gminy
otrzymało stypendia burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
Stypendia uroczyście wręczono w czwartek 3 marca.
– Gratuluję Wam talentu, ciężkiej pracy i osiąganych przez
Was sukcesów. Bardzo się cieszymy, że mamy aż tylu stypen-

dystów. Gratuluję też Waszym
rodzicom – mówił burmistrz
Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz. – Sport to
moje drugie imię. Jest tu wielu
moich uczniów, co mnie bardzo
cieszy. W tych trudnych czasach
jesteście jak balsam dla duszy
i na pewno dołożymy starań,
aby w dalszym ciągu w naszej
gminie rozwijać talenty sportowe – tłumaczyła Adriana Kotów-Jędras, przewodnicząca
Komisji ds. Edukacji, Sportu

i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej. – Życzę Wam
dalszych sukcesów i nieustannej motywacji do rozwijania
Waszych pasji – dodała Justyna Chrebela, zastępca burmistrza.
Stypendia sportowe
otrzymali:
▪ Mateusz Jopek
(lekkoatletyka)
▪ Paulina Pastuszek
(kolarstwo)

▪ Kamila Pastuszek
(kolarstwo)
▪ Marcin Zarębski (kolarstwo)
▪ Oliwier Okarmus (kolarstwo)
▪ Krystian Smereczniak
(kolarstwo)
▪ Anna Szczepańska
(kolarstwo)
▪ Barbara Tomczak (kolarstwo)
▪ Piotr Tomczak (kolarstwo)
▪ Aleksander Borkowski
(kolarstwo)
▪ Adrian Miklaszewski
(kolarstwo)
▪ Marcin Romaniecki
(kolarstwo)
▪ Aleksandra Dyko
(gimnastyka)
▪ Miłosz Gołąb (taekwon-do)
▪ Marcel Zieliński (taekwon-do)
▪ Nikola Mojsa (podnoszenie
ciężarów)
▪ Julia Czyż (jeździectwo)
▪ Julia Herbut (judo)
▪ Hanna Sułek (judo)
▪ Zuzanna Pasikowska (karate,
kickboxing)
▪ Bartosz Wojewodzic (karate,
kickboxing)
▪ Patryk Rzepecki (karate,
kickboxing, boks)
▪ Anna Maria Michalska
(szachy)
▪ Julia Roman (piłka nożna)
▪ Kacper Krawczyk (piłka
nożna)
▪ Stypendium artystyczne
otrzymał Miłosz Dec (gra na
instrumencie – fortepian).

Pobiegli tropem wilczym
Mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska jak zawsze nie
zawiedli. Ponad 200 uczestników pobiegło w Biegu
Tropem Wilczym w niedzielę 6 marca.
Uczestnicy wystartowali punktualnie o godz. 12.00.
Dzieci miały do pokonania dystans 300 m, dorośli - 1963 m.
Na mecie na wszystkich czekały medale, które wręczali
burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz oraz zastępca burmistrza Justyna Chrebela.
Dodatkowo wśród wszystkich
uczestników rozlosowano nagrody specjalne.
Przypomnijmy, w 2011 r.
dzień 1 marca został ustano-

wiony świętem państwowym
– Narodowym Dniem Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Jest to
święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego
podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963
w obrębie przedwojennych
granic RP.
W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych
postanowiła zorganizować
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu
miała charakter survivalowy, wzięło w niej udział 50
uczestników. Rok później,
dzięki wielkiemu zaanga-
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Mieszkańcy gminy licznie stawili się na starcie kolejnej edycji Biegu Tropem
Wilczym.

żowaniu ludzi z Fundacji
Wolność i Demokracja, która
organizuje go do dzisiaj, bieg
zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce
znane z późniejszych edycji

w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500
biegaczy! Od 2015 bieg ma
charakter ogólnopolski i na
stałe wpisuje się w kalendarz
wydarzeń biegowych.
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Zagrali dla Serhija
i ukraińskich rodzin

Turniej piłkarski, kiermasz ciast, mnóstwo dobrej zabawy i uzbierane 4 tys. złotych
– MKS KAROLINA JAKO CUP już za nami. Dopisała pogoda,
a mieszkańcy gminy licznie stawili się na stadionie.
W niedzielę, 20 marca, na
stadionie miejskim w Jaworzynie Śląskiej odbył się charytatywny turniej piłki nożnej
dla orlików. W szranki stanęły młode drużyny reprezentujące kluby: MKS Polonia-Stal Świdnica, MKS Victoria
Świebodzice, MLKS Polonia
Środa Śląska, Football Academy Wałbrzych i Miejski Klub
Sportowy Karolina w Jaworzynie Śląskiej.
Początkowo rozgrywano
mecze w poszczególnych grupach. Następnie rywalizowano systemem pucharowym,
aż do finału włącznie. Najlepszą ekipą okazała się Victoria
II Świebodzice, która w finale pokonała pierwszy zespół
gospodarzy MKS Karolina

W szranki stanęły młode drużyny reprezentujące kluby: MKS Polonia-Stal Świdnica, MKS Victoria Świebodzice, MLKS Polonia Środa Śląska, Football Academy
Wałbrzych i Miejski Klub Sportowy Karolina w Jaworzynie Śląskiej.

I Jaworzyna Śląska. Na najniższym miejscu na podium
stanęła Ignerhome Polonia-Stal II Świdnica. Nagrody

wręczali burmistrz Jaworzyny
Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz i wiceprezes MKS Karolina Jacek Bieliński.

Serhii w 2019 r. grał w barwach Miejskiego Klubu Sportowego Karolina.
Dał się poznać jako profesjonalny zawodnik, ale też dobry i pomocny człowiek. - Jego profesjonalizm, walka na całym boisku, hart ducha, świetny przegląd pola i czytanie gry na wszystkich robiły ogromne wrażenie. Dał się również
poznać jako dobry, uczciwy człowiek, który zawsze chętnie służył pomocą.
Stał się jednym z członków wielkiej rodziny MKS Karolina Jaworzyna
Śląska – tłumaczą przedstawiciele klubu. Postanowili wesprzeć
rodzinę piłkarza. Znaleziono mieszkanie dla żony Serhii i dwójki
dzieci, dzięki wsparciu mieszkańców gminy udało się je urządzić.

Rozmaitości
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- Wszystkie spotkania stały
na wysokim poziomie i dostarczyły licznie zgromadzonym kibicom
sporej dawki adrenaliny. Młodzi
zawodnicy dali z siebie wszystko,
wykazywali się nietuzinkowymi
umiejętnościami piłkarskim, wyśmienitymi interwencjami bramkarskimi, wspaniałymi golami,
ciekawymi akcjami i techniką
użytkową - relacjonuje Rafał
Kwiatkowski, prezes MKS Karolina.
Nagrody odebrali także poszczególni zawodnicy. Wyróżnienia otrzymali:
Kornela Grandus (MKS Karolina II), Jakub Lech (FA
Wałbrzych), Kajetan Siedziukiewicz (Ignerhome Polonia-Stal I Świdnica), Artiom
Danilov (MLKS Polonia Środa Śląska), Mateusz Tomski
(MKS Victoria I Świebodzice),
Kamil Ulfik (Ignerhome Polonia-Stal II Świdnica), Kamil
Mikołajek (MKS Karolina I),
Norbert Szczepanik (MKS
Victoria II Świebodzice).
Najlepszym
strzelcem
okazał się Adam Wójtowicz
(MKS Victoria II Świebodzice)
z 17 golami. Bramkarzem turnieju został Mateusz Borowiec (MKS Victoria II Świebodzice), który przepuścił tylko 1
bramkę. Najlepszym zawodnikiem ogłoszono Ivana Radevycha (MKS Karolina I).
Przez cały czas trwania
turnieju, wszyscy uczestnicy
mogli spróbować swoich sił
na stacjonarnym rowerze szosowym, przygotowanym przez
sekcję kolarską MKS Karolina
Jaworzyna Śląska. Na przybyłych kibiców czekały również
przepyszne kiełbaski, popcorn
i wspaniałe wypieki przygotowane specjalnie na tę akcję.
Udało się zebrać imponującą kwotę 4.049,25 zł, która
w całości przekazana zostanie na wsparcie rodziny byłego zawodnika MKS Karolina
Serhija i innych ukraińskich
rodzin, które przebywają na
terenie gminy Jaworzyna Śląska.
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