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Epidemia nie przeszkodziła w budowie dróg

Na szczęście epidemia nie miała wpływu na realizowane w gminie inwestycje drogowe. Ukończone są ulica Wolności oraz droga
Jaworzyna Śląska - Piotrowice Świdnickie. Szczegóły na stronie 8.

W TYM WYDANIU ROZMAITOŚCI JAWORZYŃSKICH

Kolejny aczkolwiek nietypowy rok
szkolny zakończony. Podsumowanie
na stronie 2.

Wszystkie
jednostki
OSP
w naszej gminie uzyskały wsparcie
z NFOŚiGW. Więcej na stronie 6.

22 czerwca gminę odwiedziła Minister Sportu Pani Danuta Dmowska-Andrzejuk. Czytaj na stronie 12.
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Z życia gminy

Dalej zachowajmy ostrożność
Choć chyba wszyscy
mamy już dość tego typu
komunikatów, to jednak nie
lekceważmy wydawanych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Podkreślić należy, że
zdecydowana większość z nas
przestrzega ustalanych reguł.
Niemniej jednak w dalszym
ciągu prosimy o ostrożność.
Przypominamy, że w Urzędzie
Miejskim do odwołania obowiązują następujące zasady:
• przychodzimy w maseczkach;
• zachowujemy odpowiednie odległości pomiędzy

osobami oraz pracownikami. Ułatwić mają to naklejki na podłogach. Nie
twórzmy niepotrzebnych
kolejek na niewielkiej powierzchni;
dezynfekujmy ręce po wejściu do budynków. W tym
celu wystawione są środki
od dezynfekcji oraz jednorazowe rękawiczki.
Ponadto, rekomendujemy:
posługiwanie się własnymi
przyborami do pisania;
przychodzenie z już wypełnionymi dokumentami. Wizytę w budynkach

można poprzedzić ustaleniami telefonicznymi lub
przez internet, tak by wizyta w urzędzie trwała jak

mii z inicjatywy Burmistrza
Grzegorza Grzegorzewicza
z budżetu gminy wsparcie
popłynęło do:
Pogotowia
Ratunkowego w Świdnicy
(z przeznaczeniem na zakup
kombinezonów ochronnych)
oraz do Szpitala Latawiec
w Świdnicy i Szpitala im. A.
Sokołowskiego w Wałbrzychu

(z przeznaczeniem na zakup
maseczek ochronnych). Każda z placówek wsparta została
kwotą ok. 10 tys. zł.
Radni Rady Miejskiej:
Katarzyna Chmielowiec, Barbara Chromy, Wiesław Dybeł,
Marian Gawron, Sebastian
Grajaszek, Adriana Kotów-Jędras, Romuald Madaj,

•

•
•

•

najkrócej;
korzystanie z kontaktu
elektronicznego, telefonicznego.

Z myślą o innych
Okres epidemii sprawił,
że wielu z nas bardziej zaczęło dostrzegać innych, którzy
znajdują się w trudniejszej
sytuacji niż my sami. W tego
typu sytuacjach u wielu ludzi
chęć pomagania przeradza się
w czyn. Chętniej dzielimy się
tym, co posiadamy. W najtrudniejszym okresie pande-

Artur Nazimek, Arkadiusz
Stelmach i Sylwester Terpic
przekazali swoje miesięczne
diety radnych dla jednostek
funkcjonujących w gminie:
kwotę 5.275 zł dla Samorządowej Przychodni Zdrowia,
kwotę 2.637 zł dla Przychodni Sanus oraz 1.000 zł dla
Przedszkola.

Pomoc dla przedsiębiorców
Pandemia koronawirusa
wywarła skutki na wielu obszarach życia. Nie we wszystkich już teraz można precyzyjnie oszacować powstałe straty.
Z pewnością w zakresie wpływu epidemii na gospodarkę,
nie można jeszcze mówić o
ostatecznym bilansie. Ten
będzie miał różne warianty
zarówno w zakresie poszczególnych branż, jak i okresu
jaki będzie obejmował. Najogólniej można stwierdzić, że
polski rząd za priorytet uznał
ochronę miejsc pracy, wychodząc z założenia, że odtworzenie miejsc pracy i pomoc
bezrobotnym jest dla budżetu
państwa droższe niż pomoc
w jego utrzymaniu. Mając na
względzie takie podejście uruchomione zostały liczne i różnorodne programy pomocowe
kierowane do przedsiębiorstw.
Jednym z adresatów pomocy były Zakłady Porcelany
Stołowej „Karolina”. Przy tej
okazji Spółkę odwiedziła Mi-

nister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg,
by spotkać się z Zarządem
Spółki i władzami gminy. W
spotkaniu oprócz gospodarzy – i głównego gościa wziął
udział również wiceminister
Ireneusz Zyska – będący równocześnie posłem z naszego
okręgu, Jarosław Kresa - wicewojewoda dolnośląski, Marcin
Gwóźdź – Poseł na Sejm RP
oraz Ewelina Szydłowska –
radna Sejmiku Dolnośląskiego. Obecny podczas wizyty
burmistrz Jaworzyny Śląskiej
Grzegorz
Grzegorzewicz
stwierdził, że wsparcie dla
największego pracodawcy w
gminie ma kluczowe znaczenie nie tylko z perspektywy
lokalnego rynku pracy, ale
również dla ogólnej sytuacji
ekonomicznej gminy, dlatego
także z punktu widzenia samorządu lokalnego działania
rządu mają w tym przypadku
zasadnicze znaczenie, są godne podkreślenia i należą się za

› Minister M. Maląg odowedziała ZPS Karolina

nie słowa podziękowania.
Samorząd gminny również nie odwrócił się od osób
prowadzących
działalność
gospodarczą, które na skutek
niezbędnych decyzji musiały ograniczyć znacznie swoją aktywność gospodarczą.
Burmistrz podjął działania,
które doraźnie wsparły finansowo lokalne firmy w
okresie, w którym zostały
one pozbawione przychodów. Zakupiono vouchery na
usługi, z późniejszym terminem realizacji, które zostaną
przeznaczone na konkursy,
loterię podczas wydarzeń or-
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ganizowanych przez Gminę i
jej podległe jednostki. Drugą
inicjatywą było przygotowanie uchwał w sprawie przedłużenia terminów płatności
rat podatku od nieruchomości
wskazanym przedsiębiorcom,
których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19 oraz
zwalniającej z opłaty prolongacyjnej. Rada Miejska podjęła obie uchwały na sesji w
dniu 12 maja.
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Z życia gminy
Podsumowanie roku szkolnego, nagrody dla najlepszych absolwentów
Dobiegł końca kolejny rok
szkolny. Z powodu epidemii,
na pewno pozostanie on w
pamięci uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy musieli
podjąć dodatkowe wyzwanie, jakim była nauka zdalna
swoich dzieci. W połowie
marca, gdy zamknięte zostały
szkoły, najpierw wszyscy żyli
nadzieją, że potrwa to kilka
dni. Następnie, że może tradycyjne zajęcia lekcyjne uda
się wznowić po Wielkanocy
albo chociaż po majowych
świętach. Niestety w zasadzie
do końca roku szkolnego, z
pewnymi wyjątkami, lekcje w
starej, znanej wszystkim formie już nie powróciły. Forma
nauki zdalnej, pomimo wielu
jej niedostatków okazała się
jedyną możliwą.
Aby prowadzić ją w jak
najszerszym zakresie rząd
podjął decyzję o wykorzystaniu środków w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na zakup sprzętu

komputerowego umożliwiającego naukę „na odległość”.
Gmina błyskawicznie, po
ogłoszeniu naboru uzyskała
na ten cel środki w wysokości 60 tys. zł, za które zakupiła 30 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów
wszystkich szkół podstawowych. Sam zakup nie był zadaniem prostym, albowiem
zapotrzebowanie na sprzęt
komputerowy było ogromne.
W uzgodnieniu z dyrektorami naszych szkół, w pierwszej
kolejności, pomocą objęci zostali uczniowie z rodzin wielodzietnych, w których kilkoro
dzieci równolegle realizowało
obowiązek nauki zdalnej. W
drugim naborze za 55 tys. zł
udało się zakupić kolejne 20
szt. komputerów.
Jednak nawet najlepszy
sprzęt komputerowy i najbardziej sprawny system elektroniczny nie zastąpią nauczyciela i jego relacji z uczniem,
szkolnej ławki i korytarza, do-

jazdów wysłużonym szkolnym
autobusem, kolegów i koleżanek. Być może i z tego faktu
popłynąć może życiowa lekcja, o tym, że, mimo wszystko,
współczesny świat to nie tylko komputery, internet, programy, aplikacje, etc., ale jest
jeszcze w nim trochę miejsca
na człowieka i to co potrafi i
może on tylko osobiście (bez
pomocy technicznych) wnieść
do społeczności, w której się
uczy, pracuje, bawi, żyje.
Zwieńczeniem tego specyficznego, by nie powiedzieć

smutnego, roku szkolnego
było jego zakończenie. Bez
uroczystych apeli, uścisków,
wylewnych gratulacji, z dystansem przy odbieraniu świadectw. Te zostały rozdane w
małych grupach ograniczających się do danej klasy.
Wakacje rozpoczęło dzisiaj 677 uczniów (i pewnie nie
mniejsza liczba rodziców), z
czego 115 odebrało świadectwa z czerwonym paskiem, a
dla 76 uczniów był to ostatni
dzień „w murach starej szkoły”.

› Uczniowie odebrali świadectwa

Stypendia dla najlepszych
Tradycyjne specjalnie nagrody rzeczowe najlepszym
uczniom każdej ze szkół
wręczył Burmistrz Grzegorz
Grzegorzewicz.
Dodatkowo wszyscy absolwenci szkół
podstawowych, którzy kończą ósmą klasę ze średnią
co najmniej 5,0 otrzymują
jednorazowe stypendium w
wysokości 1000 zł. W tym
roku w uroczystości wręczenia wyróżnień, na zaproszenie
Burmistrza Pana Grzegorza

Grzegorzewicza wziął udział
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Wojciech
Murdzek. Na uroczystym
spotkaniu nie zabrakło również dyrektorów szkół podstawowych Pani Małgorzaty
Adamowicz, Pana Krzysztofa
Sołtysa, Pana Macieja Plenclera oraz Pani Adriany Kotów-Jędras przewodniczącej
komisji rady miejskiej ds. edukacji, sportu i bezpieczeństwa
publicznego oraz Pana Seba-

stiana Grajaszka wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Wszyscy oni pogratulowali
młodzieży i rodzicom oraz
wyrazili nadzieję, że nagroda

i otrzymane stypendia będą
stanowiły mobilizację do zdobywania kolejnych sukcesów,
na kolejnych szczeblach edukacji.

Stypendium otrzymali następujący uczniowie:
Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej
LP

IMIĘ I NAZWISKO

ŚREDNIA OCEN

1

Oliwia Cieślak

5,61

2

Aleksandra Cichocka

5,50

3

Kacper Prymas

5,47

4

Magdalena Dobroń

5,0

Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
LP

IMIĘ I NAZWISKO

ŚREDNIA OCEN

1

Angelika Dankowska

5,07

2

Aleksandra Słomska

5,0

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
w Starym Jaworowie
LP

› Najlepsze absolwentki Szkoły Postawowej w Starym Jaworowie

IMIĘ I NAZWISKO

ŚREDNIA OCEN

1

Aleksandra Zadka

5,44

2

Izabela Mikołajek

5,39

3

Natalia Błoch

5,22

4

Natalia Jacek

5,17

5

Izabela Prymula

5,06

Specjalną nagrodą za wybitne osiągnięcia naukowe uhonorowany został także tegoroczny maturzysta Mateusz Drąg.
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Wakacje inne niż dotychczasowe
W tym roku wakacje z
uwagi na epidemię spędzamy
inaczej. Mniej jest wyjazdów,
kolonii, obozów, a te, które
będą się odbywać przebiegać
będą w większym rygorze, co
stanowi dodatkowe wyzwanie
dla organizatorów letniego
wypoczynku.
Tego lata Samorządowy
Ośrodek Kultury, pragnąc
umilić dzieciom czas wakacji,
zaprosił najmłodszych mieszkańców naszej gminy na wakacyjne wycieczki. W ramach
tradycyjnego cyklu „Lato z
SOKiBP” w dniach 1 i 8 lipca
odbyły się dwa wyjazdy. I choć
nie były to dalekie i długie
podróże, to sprawiły uczestnikom wiele radości, dając przy
okazji namiastkę „normalno-

niu, poszukiwaniu i odkrywaniu…
Dla tematycznej równowagi drugi wyjazd był naznaczony przede wszystkim beztroską zabawą i aktywnością
ruchową. 8 lipca odbyła się
wycieczka w miejsce dobrze
znane i lubiane przez najmłodszych czyli do sali zabaw
„Cinema Fun” w Świdnicy.
Oprócz zabawy na konstrukcjach, dzieci szkoliły swoje
zdolności kulinarne, biorąc
udział w warsztatach z pieczenia i zdobienia muffinek, a
także trenując swoje umiejętności konstruktorskie podczas
zajęć z robotyki z użyciem
klocków Lego.

ści” w rzeczywistości, w jakiej
wszyscy się od pewnego czasu
znaleźliśmy.
Pierwsza wycieczka była
wyprawą do świata nauki
i rozrywki, jaką zapewnia
„Explora Park” w Wałbrzychu.
Dzieci, za sprawą 150 interaktywnych zabawek, gier logicznych, modeli i programów
multimedialnych przygotowanych przez Instytut Badań Kompetencji, pogłębiały
swoją wiedzę – przy okazji
świetnie się przy tym bawiąc.
Podczas odwiedzin w Parku
Nauki i Rozrywki uczestnicy
mieli również okazję wysłuchać krótkiej lekcji tematycznej dotyczącej tajników przyrody, skrywających w sobie
elementy matematyki. Czas
upłynął na badaniu, dociekaRozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 73 (2020 r.)
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Nowa sala ślubów czeka na nupturientów
11 lipca po raz pierwszy
został zawarty związek małżeński w nowej sali ślubów.
Dotychczasowa sala w starym
budynku Urzędu Miejskiego
przy ul. Wolności 9, swoje lata
świetności miała już dawno
za sobą. Dodatkowo jej mała

powierzchnia uniemożliwiała praktycznie organizację
uroczystości dla większej niż
kilkanaście liczby osób. Było
to sporym utrudnieniem dla
osób, które chciały zawrzeć
związek małżeński na drodze
cywilnej. Dzięki oddaniu do

› Nowa sala USC

użytku budynku przy ul. Powstańców 3 sytuacja zmieniła
się zasadniczo. Jedna z sal została przygotowana do zawierania w niej ślubów. „Młodym
parom”, w taj ważnej chwili, w
nastrojowym pomieszczeniu,

› Nowa sala USC

towarzyszyć będzie mogło
bez przeszkód kilkudziesięciu gości. Osoby zamierzające
podjąć decyzję o zmianie stanu cywilnego zapraszamy do
Urzędu Stanu Cywilnego w
Jaworzynie Śląskiej.

Posterunek wizytówką centrum miasta
Dobiegł końca długo
oczekiwany remont posterunku Policji. Architektoniczna
perełka Jaworzyny Śląskiej
odzyskała dawny blask. Za-

danie realizowane było przez
Komendę Wojewódzką Policji
we Wrocław pod nazwą „Termomodernizacja Posterunku
Policji w Jaworzynie Śląskiej

› Posterunek w nowej odsłonie

› Posterunek wewnątrz

w ramach projektu „Policja
też może być EKO” – wzrost
efektywności energetycznej
w obiektach policji dolnośląskiej – Bolków, Strzegom,
Jaworzyna Śląska”, a dofinansowanie pochodziło ze
środków Funduszu Spójności
w ramach projektu Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020”. Oprócz robót
związanych z termomodernizacją na zewnątrz budynek
przeszedł również gruntowny
remont wewnątrz. Wykonawcą prac była firma Budmax
Aleksander i Roland Banaś
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 73 (2020 r.)

Sp. z o.o., Sp. komandytowa
z Boguszowa-Gorc. Wartość
inwestycji to kwota 2,6 mln
zł. Sam projekt budowlany był
dofinansowywany w części z
budżetu Gminy Jaworzyna
Śląska. Funkcjonariusze Policji powrócą do służby w pałacyku po zakończeniu ostatnich prac wewnątrz obiektu
związanych z montażem wyposażenia oraz systemu łączności.
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Sprzęt dla OSP
Zakończył się kolejny
program wsparcia jednostek
ochotniczych straży pożarnych. Po doposażeniu głównie
w sprzęt służący do ratowania
ofiar wypadków drogowych
zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości, kolejne środki przekazywane zostały ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W tegorocznej, drugiej edycji tego
typu programu, wszystkie
sześć naszych jednostek uzyskało wsparcie. Przygotowane
przez gminę wnioski obejmowały zakup przede wszystkim
ubioru strażaków do akcji. Na

wyposażeniu naszych jednostek znajdą się więc specjalistyczne ubrania, hełmy, kominiarki, buty oraz rękawice. W
każdej z jednostek przybędzie
sprzętu za ponad 28 000 zł,
co w skali wszystkich sześciu
jednostek przekroczy kwotę
170 000 zł. Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi
70%.
Wręczenie promes przez
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu odbyło się w dniu
7 lipca o godz. 12:00 przed
siedzibą Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożar-

› Sprzęt dla OSP

nej w Wałbrzychu. W uroczystości wzięli udział m.in.:
Szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Minister Michał
Dworczyk, Wicewojewoda
Dolnośląski Jarosław Kresa,
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz

Macko, Wiceprezes WSSE
Kamil Krzysztof Zieliński,
Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Pan Łukasz Kasztelowicz, Burmistrz Grzegorz
Grzegorzewicz oraz Druhowie z naszych jednostek OSP.

listych. Zadanie to wykona
wyłoniona w przetargu firma
„EDEN”. Prace zostaną przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia. Z osobami które
złożyły wnioski wykonawca
będzie się kontaktować się

telefonicznie. Do usunięcia
pozostało jeszcze wiele ton
azbestu, kolejne wnioski będzie można składać w styczniu
2021 r.

Zapraszamy po zaświadczenia
Ja co roku gmina Jaworzyna Śląska przystąpiła do
programu usuwania azbestu
z nieruchomości organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Nasz

wniosek został pozytywnie
rozpatrzony i gmina uzyskała
na to zadanie dotację w wysokości 90 %, całości zadania,
tj. 40868,10 zł. Uprzątniętych
zostanie ok. 58 ton azbestu,
najczęściej w postaci płyt fa-

Ruszył nabór wniosków w programie „Moja Woda”
Od 1 lipca, osoby fizyczne będące właścicielami lub
współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się
budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem tych
nieruchomości, dla których
udzielono już dofinansowania
z Programu Priorytetowego

„Moja Woda” – mogą uzyskać
dotację w wysokości do 80%
kosztów kwalifikowanych instalacji przydomowej retencji,
nie więcej niż 5 000,00 zł na
jedno przedsięwzięcie.
Termin naboru wniosków: nabór ciągły od
dnia 01.07.2020 r. do dnia

31.05.2024 r. lub do czasu
rozdysponowania puli środków. Więcej informacji o zasadach funkcjonowania programu znaleźć można m.in.
na portalu beneficjenta, pod
adresem internetowym: https://portal.fos.wroc.pl/
za
pośrednictwem którego moż-
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na składać wnioski. Więcej
informacji udzielają również
m.in. Biura Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Epidemia nie przeszkodziła w budowie dróg
Ulica Wolności
Na szczęście epidemia nie
miała wpływu na realizowane
w gminie inwestycje drogowe. Zgodnie z zakładanym
harmonogramem 28 kwietnia
oddano do użytku wyremontowaną drogę przy ul. Wolności. Trwająca od końca 2019
r. inwestycja pn.: „Remont
drogi gminnej nr 111250D
ul. Wolności w Jaworzynie
Śląskiej” współfinansowana
była z Funduszu Dróg Samo-

dofinansowanie.
W trakcie trwania inwestycji, wykonany został
również odcinek sieci wodociągowej o długości 182
m i średnicy 160 mm, która
zasili w bieżącą wodę działki
budowlane położone wzdłuż
ulicy Wolności. Koszt robót
budowlanych wyniósł 132
985,42 zł brutto. Sieć została
wykonana przez ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.

› Układanie asfaltu wieńczy wykonane prace

rządowych. Remont swoim
zakresem obejmował odcinek
ulicy Wolności od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do
granic
administracyjnych
miasta Jaworzyna Śląska, w
stronę miejscowości Czechy.
W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę istniejących
nawierzchni,
korytowanie
oraz wywóz powstałych w ten
sposób urobków. Podbudowa
drogi została na nowo ułożona
oraz zagęszczona. Położono
dwie warstwy asfaltu- wiążącą
oraz ścieralną. Długość całkowita wyremontowanej drogi
wynosi 677,92 m, a szerokości - 4,50 m do 6,30 m w najszerszym miejscu. W ramach
prac dodatkowych zagospodarowano teren u zbiegu ulic
Kasztanowej oraz Wolności.
Oprócz utwardzenia terenu,
powstało również odwodnienie - co zniwelowało powstawanie zastoin wodnych.
Wykonawcą prac było
Świdnickie Przedsiębiorstwo
Dróg i Mostów. Całkowity koszt projektu wyniósł:
660 481,02 zł, z czego
435 190,24 zł to pozyskane

Ulica Ogrodowa
Realizacja drugiej z inwestycji, przez lata bardzo oczekiwana przez mieszkańców,
dobiega końca. Epidemia i
podjęte przez wykonawcę
środki ostrożnościowe przy
organizacji pracy nie wpłynęły istotnie na harmonogram
prac. Natomiast pokrzyżowała go pogoda. Deszczowa
pogoda w maju i czerwcu
spowodowała, że wykonawca
odkładać musiał układanie
kolejnych warstw nawierzchni. Całość zrealizowanych już
prac obejmowała prace rozbiórkowe, budowę sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
sieci wodociągowej oraz roboty ziemne związane z wymianą gruntu na całej szerokości
wykopów. W ramach realizacji tej inwestycji oprócz nowej nawierzchni drogowej o
łącznej długości 531 m przebudowane zostały zjazdy oraz
chodniki oraz wykonane dodatkowe miejsca parkingowe.
Wykonawca powinien zakończyć roboty do końca lipca br.
Również na tą inwestycję
udało się uzyskać wsparcie z

rządowego Programu „Fundusz Dróg Samorządowych”,
w ramach którego uzyskano
70% dofinansowania kosztów
przebudowy ulicy Ogrodowej
wraz z budową kanalizacji
deszczowej. Natomiast budowa sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej stanowi
w całości wydatek budżetu
gminy. W przypadku tej inwestycji mówimy o kwocie 2 306
943,11 zł brutto.
Droga Jaworzyna Śląska
– Piotrowice Świdnickie
Inwestycją, którą udało
się bardzo sprawnie zrealizować była przebudowa drogi
powiatowej Jaworzyna Śląska
– Żarów, na odcinku biegnącym przez naszą gminę. Po
stronie gminy Żarów z uwagi na niesprzyjające warunki
atmosferyczne, prace zwolniły. Droga ta remontowana
była ponad dziesięć lat temu
i wymagała już poważniejszej
modernizacji. Okazała się ona
możliwa dzięki wsparciu z
Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku tej drogi
dofinansowanie wyniosło 2
521 010,00 zł. Po remoncie
jakość szosy jest diametralnie
lepsza, ale mamy nadzieję, że
nie będzie powodować przekraczania przez kierowców
dopuszczalnej prędkości, na
tym dość zdradliwym, bo pagórkowatym terenie.
Droga Jaworzyna Śląska-Bolesławice
Kolejną drogą na której
pojawią się ekipy remonto-

wo-budowlane będzie droga
gminna Jaworzyna Śląska –
Bolesławice. Ponieważ stan
drogi był bardzo zły, do czasu
gruntownego remontu wiosną
zlikwidowano
najistotniejsze ubytki w drodze. Kompleksowy remont powinien
rozpocząć się jeszcze w tym
roku. Będzie możliwy dzięki
wsparciu, które gmina uzyskała w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Przyznane
dofinansowanie na poziomie
1,550 mln zł stanowi 75%
wartości inwestycji (koszt
całkowity ponad 2 mln złotych). W województwie dolnośląskim wsparcie uzyskało
101 zadań: 23 powiatowe i
78 gminnych. W 2020 r. wysokość środków w Funduszu
Dróg Samorządowych, w skali całego państwa, ma wynieść
ponad 3,2 mld zł.
Realizacja tych inwestycji
znacznie poprawi stan dróg
przebiegających przez gminę.
W kolejce są jednak kolejne
trakty, których stan pozostawia sporo do życzenia. W
chwili obecnej planowane są
przygotowania do kolejnego
naboru w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych, który
dotyczyłby remontu ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej
(wraz z wyminą sieci wod-kan), remontu ul. Ceglanej
w Jaworzynie Śląskiej oraz
remontu drogi gminnej przez
Stary Jaworów.

› Droga z Jaworzyny Śląskiej do Piotrowic, po remoncie
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Jaśniej na osiedlu domków jednorodzinnych
Gmina uzyska dofinansowanie na realizację zadania
„Budowa oświetlenia na terenie Gminy - ul. Klonowa,
Dębowa, Jodłowa w Jaworzynie Śląskiej.” Dofinansowanie
w kwocie 112 tys. zł, co sięga
75% kosztów inwestycji.

W ramach prac zostało
zamontowanych 30 energooszczędnych latarni ledowych.
Prace powinny zostały zrealizowane w czerwcu.
W trudnym czasie dla samorządów, kiedy każde pozyskane dofinansowanie ma

szczególne znaczenie, dlatego
podziękowania za wsparcie
kierujemy do Wicemarszałka
Województwa Dolnośląskiego Pana Grzegorza Macko
oraz radnej Województwa
Dolnośląskiego Pani Eweliny
Szydłowskiej.

Przystanki kolejowe w Piotrowicach Świdnickich i Pasiecznej?
Minister Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Michał Dworczyk podczas
jednej z wizyt w naszej gminie przekazał informację, że w
rządowym programie rozbudowy sieci kolejowej powstanie 200 nowych przystanków
kolejowych w całej Polsce, z
czego jedenaście w woj. dolnośląskim i aż dwa w naszej
gminie, tj. w Piotrowicach
Świdnickich oraz w Pasiecznej. Przystanki mają ułatwić
korzystanie z transportu kolejowego i wymazać białe plamy
komunikacyjne.
Za kwotę 1 mld zł zbudowane zostaną nowe przystan-

ki kolejowe, odbudowane te,
które od lat nie istnieją oraz
wydłużane perony tam, gdzie
nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne. Celem jest
likwidacja wykluczenia komunikacyjnego.
Dzięki programowi budowy 200 przystanków podróż pociągiem stanie się
powszechniejsza, a regionów
wykluczonych
komunikacyjnie będzie zdecydowanie
mniej. Warunkiem realizacji
inwestycji będzie deklaracja
regionalnego
organizatora
przewozów o korzystaniu z
wybudowanej infrastruktury.
Program wpisuje się w proces

odmrażania polskiej gospodarki, ponieważ inwestycje
publiczne są od lat kołem zamachowym gospodarki oraz
lekiem na wyjście z kryzysu.
Przedstawiona lista zadań
stanowi zestaw propozycji
działań inwestycyjnych, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Lista 200 zadań
została opracowana na podstawie postulatów składanych
przez organy samorządowe
(prezydentów miast, urzędy
gminy, urzędy marszałkowskie), przewoźników, zarządcę infrastruktury kolejowej,
przedsiębiorców, lokalne sto-

› Zamonotowane latarnie ledowe

warzyszenia oraz obywateli.
Dokładne lokalizacje przystanków i stacji, ich nazwy,
precyzyjny zakres zadań oraz
wybór pomiędzy ewentualnymi alternatywami będą przedmiotem dodatkowych konsultacji w celu jak najlepszego
dostosowania do potrzeb lokalnych społeczności.

Kuchnia szkolna do remontu
Kuchnia szkolna w Szkole Podstawowej w Jaworzynie
Śląskiej przejdzie modernizację. Remont będzie możliwy
dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu”. Całkowita
wartość zadania to 100 000,00
zł, z czego przyznane dofinansowanie to 80 000,00 zł.
Tę wyczekiwaną informację
Burmistrzowi Grzegorzowi
Grzegorzewiczowi przekazał
wicewojewoda dolnośląski Ja-

rosław Kresa.
Środki zostaną przeznaczone na remont zaplecza
kuchennego, a także na zakup
nowego sprzętu wykorzystywanego w kuchni do przygotowania posiłków. Realizacja tego zadania jest bardzo
ważna, bowiem w tej kuchni
przygotowywane są posiłki
dla uczniów ze wszystkich
placówek szkolnych na terenie
gminy, jak również dla osób
potrzebujących.

› Kuchnia szkolna niebawem przejdzie kompleksowy remont

Lokale mieszkalne na sprzedaż
Niebawem gmina przystąpi do zbycia w drodze przetargu trzech mieszkań komunalnych. Będą to następujące
nieruchomości:
• w Jaworzynie Śląskiej, przy
ul. Ludwika Ekerta 2 C/13,
o pow. 41,90 m² (IV piętro),
lokal składa się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy

o pow. 3,00 m². Cena – ok.
91.000,00 zł. Przetarg ustny
nieograniczony, który odbędzie się 30.07.2020 r. godz.
10:30.
• w Jaworzynie Śląskiej, przy
ul. Ludwika Ekerta 2 D/1 o
pow. 41,70 m2 (parter),lokal
składa się z: dwóch pokoi,
kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. oraz pomieszczenia
przynależnego tj.
piwnicy

o pow. 2,50 m². Cena – ok.
93.000,00 zł.
• w Pastuchowie, przy ul.
Szkolnej 2/2 o pow. 34,73
m² (parter), lokal składa się
z: pokoju, kuchni oraz pomieszczeń przynależnych tj.
w.c. na korytarzu o pow. 0,97
m2 i piwnicy o pow. 8,00 m² .
Cena – ok. 48.000,00 zł.
Podane ceny nie zawierają
podatku vat. Informacje dot.
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Blisko 1 300 000 zł wsparcia z Funduszu Inwestycji Samorządowych
Ponad 388 mln zł ma trafić do samorządów na Dolnym Śląsku w ramach rządowego wsparcia z Funduszu
Inwestycji Samorządowych.
Planowana wartość rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych dla wszystkich
gmin i powiatów w Polsce to
6 mld zł. Środki te mają samorządom zrekompensować
ubytki wpływów z podatków
powstałe w wyniku epidemii
koronawirusa. Środki z nowego funduszu będzie można
wydatkować do końca 2022
r. mają być one wydawane na

lokalne inwestycje, np. remonty dróg, szkół, przedszkoli.
W założeniu chodzi o utrzymanie zleceń dla mniejszych,
lokalnych firm i zachowaniu
miejsc pracy w tych firmach.
Gmina Jaworzyna Śląska ma
otrzymać blisko 1,3 mln zł.
Promesę podczas sesji Rady
Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. na ręce Burmistrza
Grzegorza Grzegorzewicza
i Przewodniczącego Rady
Miejskiej Artura Nazimka
przekazał Wiceminister Klimatu Pan Ireneusz Zyska.

› Gmina ma otrzymać blisko 1,3 mln zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „DOBRY START” (300+)
będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r., a w przypadku wniosków
składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020 r.
Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2020 r.
Świadczenie „DOBRY START” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego
do ukończenia przez dziecko/osobę uczącą się 20 roku życia, lub 24 roku życia jeżeli dziecko/
osoba ucząca się legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Uwaga! Świadczenie „DOBRY START”
nie przysługuje studentom, przedszkolakom oraz uczniom zerówek!
Formularze wniosków dostępne będą w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. 1 Maja 7 (parter).
Dział Świadczeń Wychowawczych będzie przyjmował interesantów w dniach:
poniedziałek, wtorek – w godzinach od 8:00 do 12:00
środa – nieczynne
czwartek, piątek – w godzinach od 12:00 do 15:00.
Gdy złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START”
wraz z dokumentami nastąpi w lipcu lub sierpniu 2020 r.
ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START” oraz wypłata przysługującego świadczenia
następuje nie później niż do 30 września 2020 r.
Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START”
wraz z dokumentami od miesiąca września 2020 r. do miesiąca listopada 2020 r.
skutkuje ustaleniem prawa do ww. świadczenia oraz jego wypłatą
w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Zapraszamy po zaświadczenia
Mieszkańców, którzy uiścili opłatę jednorazową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności, zapraszamy po odbiów zaświadczeń do ksiąg wieczystych
w Urzędzie Miejskim przy ul. Powstańców 3, pokój nr 6.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefon 74 84 89 238.
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 73 (2020 r.)
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Wyniki wyborów Prezydenta RP w gminie
W gminie Jaworzyna Śląska, podobnie jak w całym
kraju, wybory Prezydenta RP
wygrał Andrzej Duda. Przewaga nad konkurentem Rafałem Trzaskowskim była jednak nieco większa niż w skali
całego państwa.
Sprawujący urząd Pre-

zydent uzyskał 2533 głosy
(53,62%), natomiast prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy Rafał Trzaskowski
2191 (46,38%). Andrzej Duda
wygrał w 6 z 7 obwodowych
komisji wyborczych, a Rafał
Trzaskowski w jednej – tj. w
Bolesławicach, gdzie głoso-

wali mieszkańcy Bagieńca,
Bolesławic i Tomkowej. Do
urn w gminie poszło 59,45%
Kandydat (nazwisko i imiona)

uprawnionych do głosowania
wyborców.
Liczba głosów

Procent głosów

DUDA Andrzej Sebastian

2 533

53,62%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

2 191

46,38%

RAZEM

4 724

Protokoły obwodowych komisji wyborczych

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Granice obwodu głosowania

1

Sala sportowa i edukacyjna,
ul. Świdnicka 15a, 58-140 Jaworzyna Śl.

Jaworzyna Śląska ulice: 1 - go Maja, Bema, Dębowskiego, Kilińskiego, Konstytucji 3 - go Maja, Miodowa, Piaskowa, Pileckiego,
Pocztowa, Pogodna, Polna, Prądzyńskiego, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Studzienna, Świdnicka, Towarowa, Wesoła, Węglowa, Wolności nr 1, Żwirowa, Czechy, Nowy Jaworów, Pasieczna

2

Sala sportowa i edukacyjna,
ul. Świdnicka 15a, 58-140 Jaworzyna Śl.

Jaworzyna Śląska ulice: Ekerta, Jana Pawła II, Kościuszki,
Traugutta

3

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
(sala sportowa), ul. Mickiewicza 10, 58-140
Jaworzyna Śląska

Jaworzyna Śląska ulice: Akacjowa, Brzozowa, Ceglana, Dębowa,
Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Sosnowa, Spółdzielcza,
Świerkowa, Wolności (za wyjątkiem nr 1, 5, 7, 11)

4

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
(sala sportowa), ul. Mickiewicza 10, 58-140
Jaworzyna Śląska

Jaworzyna Śląska ulice: Kościelna, Ogrodowa, Mickiewicza,
Powstańców, Słowackiego, Sportowa, Wolności 5, 7, 11,
Westerplatte

Nr obwodu
głosowania

5
6
7

Świetlica wiejska, Pastuchów,
ul. Wyzwolenia 22, 58-140 Jaworzyna Śl.
Szkoła Podstawowa
w Starym Jaworowie, Stary Jaworów 38,
58-140 Jaworzyna Śląska
Dom Strażaka w Bolesławicach,
Bolesławice 51B, 58-140 Jaworzyna Śl.

Pastuchów, Piotrowice Świdnickie
Milikowice, Nowice, Stary Jaworów, Witków
Bagieniec, Bolesławice, Tomkowa

Rejestracja do systemu powiadomień:
Wyślij SMS o treści: TAK.JAWORZYNA
na numer 664 400 100
Jednorazowa opłata za wysłanie sms
zgodna z planem taryfowym wysyłającego. Otrzymywanie wiadomości jest
bezpłatne.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu będzie Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej - ul.
Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: hebrowski@wp.pl 3. Administrator
przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji
zamówionej przez Panią/Pana usługi otrzymywania powiadomień tekstowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli
udzielonej przez Panią/Pana zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe
z tego zbioru będą udostępniane wyłącznie operatorowi systemu
powiadomień. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
wyłącznie przez okres trwania usługi. 6. Przysługują Pani/Panu
prawa do: cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, dostępu do swoich danych, przenoszenia, sprostowania oraz usunięcia swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne do
uruchomienia usługi.
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 73 (2020 r.)
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Spotkanie z Minister Sportu
22 czerwca 2020 roku
Minister Sportu Pani Danuta
Dmowska-Andrzejuk
przybyła z wizytą do Gminy
Jaworzyna Śląska. Pierwszym
celem była wizytacja zaplecza
boiska piłkarskiego w Witkowie, którego budowa została
dofinansowana przez resort
sportu w ramach programu
„Sportowa Polska”. Tam też
była okazja do spotkania z
młodymi piłkarzami oraz
starszymi zawodnikami, którzy na co dzień korzystają z
obiektu.
Drugim punktem napiętego programu wizyty było
zwiedzenie hali sportowej w
Jaworzynie Śląskiej, a przede
wszystkim spotkanie w niej z
przedstawicielami wszystkich
klubów sportowych z terenu

naszej gminy oraz
władzami miejskimi.
Gospodarze
opowiedzieli Pani
Minister o największych imprezach
sportowych
odbywających się
w naszej gminie:
Grand Prix Solidarności MTB oraz
wyścigu kolarskim
„Szukamy następców Olimpijczyka
Tadeusza Mytni› MKS Karolina uzyskał wspracie z programu KLUB
ka”. Pani Minister
podkreśliła, że od 2016 roku złotych.
Ministerstwo Sportu wsparło
Po wymianie poglądów
dodatkowymi środkami zada- przyszedł czas na najmilszą
nia inwestycyjne oraz progra- część wizyty, którą było wręmy sportowe realizowane na czenie przez Panią Minister
terenie gminy Jaworzyna Ślą- listów gratulacyjnych wyróżska, kwotą ponad 4 milionów niającym się młodym spor-

towcom. Z wizyty zadowoleni
byli szczególnie członkowie i
zawodnicy MKS-u Karolina,
którzy otrzymali symboliczny
czek na 15 tys. zł w ramach
tegorocznej edycji rządowego
programu „Klub”.

Przedwcześnie zakończony sezon
Polski Związek Piłki Nożnej, który w porozumieniu
z prezesami Wojewódzkich
ZPN, 7 maja podjął decyzję o
zakończeniu sezonu 2019/20.
W ślad za nią odpowiednie
decyzje podjęły poszczególne
związki wojewódzkie. Zgodnie z decyzjami organizatorów
rozgrywek sezon 2019/2020
w niższych ligach zakończy
się bez spadków do niższych
lig, natomiast awanse zostaną

przyznane na podstawie dotychczas rozegranych spotkań.
Dla drużyn z naszej gminy
oznacza to, że na najwyższym
miejscu w tabeli (3) w lidze
okręgowej rozgrywki zakończył Grom Witków. Pierwsza drużyna MKS-u Karolina
uplasowała się na 9 pozycji w
lidze okręgowej. O sporym
pechu z powodu podjętych
decyzji może mówić Darbor
Bolesławice, który był drugi

w tabeli A klasy z realnymi
szansami walki o awans. W
najliczniej obsadzonej drużynami z gminy B klasie, w
chwili zakończenia rozgrywek
LKS Piotrowice Świdnickie
– zajmował 8 miejsce, druga
drużyna MKS-u Karolina 10
miejsce, Tęcza Bolesławice –
11, a Sparta Przełom Pastuchów -13.
Z perspektywy czasu, z
pewnością panuje przekona-

nie, że można było jeszcze
opóźnić decyzję o wcześniejszym zakończeniu sezonu.
Dominującą jest jednak nadzieja, że kolejny sezon przede
wszystkim rozpocznie się, a do
tego będzie dłuższy, co chociaż
częściowo zrekompensuje zawodnikom i kibicom utracone
bezpowrotnie emocje związane z piłkarską rywalizacją.

Na dobrej drodze do Tokio
Rozpoczęty z opóźnieniem sezon lekkoatletyczny
bardzo dobrze zaczął jaworzynianin Mateusz Jopek. 49.
Ročník Velké Ceny Města
Olomouce to pierwsze zawody
rozegrane w tym sezonie lekkoatletycznym. Na zawodach,
które odbyły się 27 czerwca
2020 r. w czeskim Ołomuńcu, nie tylko zdobył pierwsze
miejsce w turnieju, ale także
poprawił swój rekord życiowy
skacząc 7m 95 cm. Mateusz w
trakcie zawodów zdeklasował
swoich czeskich i słowackich
rywali. Jakub Bystroň, który

zajął w zawodach drugie miejsce osiągnął odległość 7,56 m,
czyli 39 cm mniej od naszego
zwycięzcy.
U naszych południowych
sąsiadów Mateuszowi zawsze
dobrze się skakało. W ubiegłym roku podczas zawodów
w Taborze, Mateusz ustanowił
swój rekord - 7,63 m. Kilka
dni później, na Międzynarodowym Mityngu Lekkoatletycznym „43 Velká cena” w
Nowym Mieście nad Metują,
skoczył na odległość 7,69 m.
Mateusza jak i jego trenera, Zdzisława Kokota bardzo

› Mateusz Jopek świetnie rozpoczął sezon

cieszy regularność. Przy zaledwie jednym spalonym skoku,
Mateusz zanotował wszystkie
próby z odległościami 7,67m i
więcej. Teraz trzymamy kciuki

za przekroczenie przez Mateusza bariery 8 metrów i po
cichu liczymy, że znajdzie się
w kadrze Polski na Igrzyska
Olimpijskie w Tokio.
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