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Dworzec PKP wkrótce przestanie straszy?

Trwaj? intensywne prace remontowe na jaworskim dworcu PKP. Strasz?cy od lat dworzec by?
szpetn? wizytówk? Jawora. Teraz to si? zmieni i ten zabytkowy obiekt odzyska swój dawny blask i
?wietno??. Pojawi si? nowa elewacja, wn?trze b?dzie pe?ni?o funkcje u?yteczno?ci publicznej,
znajda si? tam poczekalnia, kasy toalety oraz powierzchnie biurowe. Zagospodarowana zostanie
równie? przestrze? wokó? dworca wzbogacona o now? ziele?, ?awki, fontann? i o?wietlenie.
Remont ma si? zako?czy? w do ko?ca 2018 roku. Inwestycja kosztowa? b?dzie ponad 15
milionów z?otych.

Porozumienie zawarte w 2015 roku pomi?dzy Gmin? Jawor a PKP zak?ada?o wspóln? realizacj?
projektu przebudowy dworca kolejowego w Jaworze. Kolejne miesi?ce po?wi?cone by?y na
konsultacje i uzgodnienia z projektantem. Ostatecznie wspólna praca przynios?a efekt w postaci
rozpocz?cia remontu jaworskiego dworca. Odbywaj? si? cykliczne rady budowy z udzia?em
przedstawicieli PKP S.A. oraz wykonawcy remontu dworca. W spotkaniach uczestniczy równie?
burmistrz Emilian Bera wraz z pracownikami Wydzia?u Infrastruktury i Rozwoju jaworskiego
urz?du. Na zebraniach na bie??co przedstawione s? sprawy organizacyjne i koordynacyjne
zwi?zane z realizacj? przebudowy dworca kolejowego w Jaworze.
- Rozpocz?cie przebudowy dworca kolejowego w Jaworze do doskona?a wiadomo?? dla
mieszka?ców, turystów odwiedzaj?cych nasze miasto oraz mi?o?ników kolei. Cieszymy si?,
?e to miejsce znów b?dzie t?tni?o ?yciem, a budynek dworca wreszcie przestanie by?
szpetn? wizytówk? Jawora. To wszystko si? zmieni dzi?ki decyzji PKP. Serdecznie gratuluj?
i dzi?kuj? jako burmistrz miasta na terenie, którego terenie znajduje si? dworzec. - mówi
Emilian Bera, Burmistrz Jawora.

Roboty budowlane obejmowa? b?d? ca?y budynek dworca z zachowaniem jego formy zewn?trznej
przy zmianie uk?adu funkcjonalnego wewn?trz. Inwestycja polega? b?dzie m.in. na wymianie
instalacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu przy??czy, renowacji elewacji oraz robotach
dachowych, wprowadzeniu monitoringu wizyjnego oraz pod??czeniu do miejskiej sieci cieplnej.
Zakres prac przewiduje równie? przebudow? budynku toalet, rozbudow? istniej?cej drewnianej
wiaty, która przylega do budynku, budow? stacji transformatorowej, a tak?e wykonanie rozbiórki
budynku pawilonu, który jest pustostanem. Przed dworcem pojawi si? fontanna oraz zostan?
wyznaczone miejsca postojowe dla samochodów, pojawi? si? te? stojaki dla rowerów.
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