
Ruszyła droga wielkich 
możliwości – S3 Jawor
Inwestycją najbardziej zainteresowany 
jest gospodarz Jawora Emilian Bera, który 
wiąże z jej powstaniem duże nadzieje. 
– Droga S3 jest kluczowa dla Jawora, 
Bolkowa oraz wszystkich gmin powiatu 
jaworskiego z kilku powodów. 
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Starania o inwestycję koncernu 
Daimler trwały od wielu miesię-
cy. W projekt zaangażowanych 
było kilkunastu partnerów m.in.: 
Ministerstwo Rozwoju, władze 
Jawora, Legnicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna, Polska Agencja 
Informacji i  Inwestycji Zagra-
nicznych reprezentująca stronę 
rządową oraz liczne instytucje 
otoczenia biznesu. Jawor, w ry-
walizacji o inwestora, pokonał 

kilkanaście innych lokalizacji na 
naszym kontynencie i stał się je-
dynym miejscem dla inwestycji 
Daimlera.
- To bez wątpienia historyczny 
moment dla naszego miasta. Zo-
stała wykonana wielka praca dla 
Jawora na teraz i na przyszłość. 
Kiedy w grudniu 2014 r. pokaza-
łem Jawor jako miasto o najwięk-
szym potencjale inwestycyjnym 
w Polsce, nie miałem wątpliwości, 

że to miejsce przyciągnie inwesto-
rów. Był to największy w Europie 
teren pod inwestycje w jednym 
kawałku, choć wtedy było to tyl-
ko pole pszenicy. Dzisiejsza de-
cyzja o ulokowaniu pierwszego 
w Polsce zakładu produkcyjnego 
Mercedes-Benz Cars to wyda-
rzenie uruchamiające lawinę 
zdarzeń, które znacząco zmie-
nią charakter naszego miasta, 
o  czym przekonamy się nie-

bawem – mówi Emilian Bera, 
burmistrz Jawora i  dodaje, że 
strefa powstała w rekordowym 
tempie. - W niecały rok udało 
nam się zrobić coś, co z  zało-
żenia było trudne do wykona-
nia. Powołanie tej strefy jest dla 
mnie olbrzymim osiągnięciem 
i w dobrym stylu podkreśla do-
tychczasową pracę wielu partne-
rów. Dziękuję wszystkim, którzy 
pracowali nad tym projektem.

Inwestycja koncernu Daimler w Jaworze to szansa, na jaką gmina czekała od wielu lat. Ambitny projekt 
utworzenia DSAG – S3 Jawor dzisiaj się realizuje

Jawor z fabryką Mercedesa!

Daimler - motoryzacyjny gigant inwestuje w Jaworze. Fabryka silników do samochodów marki 
Mercedes powstanie właśnie w sercu Dolnego Śląska. W pierwszej fazie inwestycja pochłonie ok. 500 
mln euro.
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Miasto stawia na zielone
Zadbane trawniki, 
kwietniki, drzewa 

i krzewy, czyste, 
ukwiecone skwery, 
nowe ławki i kosze. 

Tak w skrócie 
wygląda nowy 

pomysł Ratusza na 
zmianę wyglądu 

terenów zielonych 
w mieście. 
W Jaworze 

ruszył Program 
Rewitalizacji 

Zieleni Miejskiej. 
O szczegółach tego 

przedsięwzięcia 
mówi Emilian Bera, 

burmistrz Jawora.
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Rozmawiali o remoncie 
dworca i jego otoczenia
Zniszczony i zapomniany przez lata dworzec kolejowy do-
czeka się w końcu remontu. Kilka konkretnych propozycji 
padło podczas spotkania burmistrza Jawora Emiliana Bery 
z mieszkańcami na temat modernizacji budynku dworca 
i jego otoczenia. Jest szansa, że to odstraszające obecnie 
miejsce będzie znowu centrum komunikacyjnym i zachętą 
dla turystów do zatrzymania się w Jaworze na dłużej. Miasto 
ma plany przywrócenia temu miejscu dawnej świetności. 
Dlatego pojawią się także tereny zielone, stojaki na rowery, 
fontanna, ławeczki i nowe oświetlenie. Rozpoczęcie inwesty-
cji przebudowy dworca PKP w Jaworze planowane jest na 
2017 rok. Zakłada się, że prace pochłoną ponad 5 mln zł.
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Stało się! 29 czerwca podczas sesji jaworscy 
radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w 
Jaworze i nadania jej statutu. Uczestniczący 
w sesji młodzi liderzy nie kryli swojej radości 
z decyzji radnych. Tym  samym jaworska 
młodzież uzyskała zgodę na powołanie w 
Jaworze młodzieżowej rady. Na jej forum 
młodzi radni będą debatowali i konsultowali 
swoje pomysły z miejskimi radnymi.
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„Zielone światło”
dla jaworskiej młodzieży
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Było szaro i nieciekawie, 
robi się kolorowo i radośnie. 
W Jaworze chyba nigdy 
wcześniej nie było takiego 
zainteresowania zielenią 
miejską?
- Zdajemy sobie sprawę, że tereny 
zielone w naszym mieście wyma-
gają uporządkowania, poddania 
rewitalizacji. Krajobraz miasta 
wymaga poprawy, podkreślenia 
jego walorów krajobrazowych i tu-
rystycznych. Jest przecież naszą 
wizytówką. Dlatego rozpoczęliśmy 
kompleksowe prace, w  celu po-
prawy wyglądu i jakości miejskiej 
zieleni.
Krótko mówiąc, program ma 
poprawić estetykę miasta?
- Do tej pory w  Jaworze nie ist-
niał żaden spójny dokument czy 
projekt, który wyznaczałby kie-
runki rozwoju terenów zielonych, 
uwzględniałby potrzeby związane 
z ich utrzymaniem oraz oczekiwa-
nia Jaworzan co to tych przestrzeni. 
Tymczasem zieleń, jak wskazują na 
to badania, jest wysoko oceniana 
przez mieszkańców miast i należy 
do najbardziej pożądanych ele-
mentów infrastruktury miejskiej. 
Obok walorów estetycznych, takich 
jak współtworzenie plastyki mia-
sta czy wprowadzanie żywej ko-
lorystyki, tereny zielone spełniają 
również ważną funkcję rekreacyj-
ną i wypoczynkową. Skwery, par-
ki to nie tylko tereny zielone, ale 
również otwarta przestrzeń, która 
przyciąga rodziców z dziećmi, ludzi 
starszych, turystów, rowerzystów. 
Zwłaszcza latem widać wzmożone 
zainteresowanie takimi miejscami. 
Mieszkańcy potrzebują miejsc do 
odpoczynku, wyciszenia, kontaktu 
z naturą, ucieczki od zgiełku.
Trudno nie zauważyć, że 

w wielu miejscach zrobiło 
się ładniej, funkcjonalniej 
i zielono.
- Małymi krokami porządkujemy 
miasto. Na pierwszy ogień idzie 
centrum miasta, a  konkretnie 
skwery przy ul. Klasztornej, Armii 
Krajowej (obok marketu) i zieleniec 
u zbiegu ulic Piłsudskiego z Armią 
Krajową. Chcemy, aby nabrały ele-
gancji, stały się godną wizytówka 
miasta, podobnie jak skwer przy 
ulicy 1 Maja, któremu dawny wy-
gląd udało nam się przywrócić 
jeszcze w  ubiegłym roku. Jest to 
dopiero początek drogi, bo po-
dobne prace rewitalizacyjne obej-
mą również kolejne tereny zielone. 
Jest ich w mieście jeszcze ponad 30, 
wszystkie są w dosyć kiepskim sta-
nie i wymagają większego wsparcia, 
a w niektórych przypadkach całko-
witej przebudowy.
Jak pamiętam, obiecywał pan 
to podczas swojej kampanii 
wyborczej?
- Tak, i dotrzymuję słowa. Obiecy-
wałem miasto przyjazne mieszkań-
com, poprawę estetyki i czystości 
jaworskich ulic, placów, skwerów 
i to staje się faktem. Wiem, że wie-
lu jaworzan dostrzega te zmiany 
i  również się z  nich cieszy. Dla 
mnie, jako gospodarza miasta, nie 
ma nic cenniejszego jak radość 
mieszkańców, którzy są zadowoleni 
z mojej pracy.
Odnowionych do tej pory 
terenów zielonych może 
pozazdrościć Jaworowi 
niejedna gmina. Ich 
modernizacja wymagała nie 
tylko sporo pracy, ale też 
pieniędzy. Skąd miasto bierze 
środki na ten cel?
- Program ma wspierać działania 
Zarządu Lokalami Komunalnymi 

w odpowiednim zagospodarowy-
waniu przestrzeni miejskich, tak 
aby spełniały wszytkie swoje funk-
cje. To oczywiście kosztuje. Dlatego 
staramy się o pieniądze unijne na 
rewitalizację terenów zielonych. 
Wniosek o dofinansowanie został 
już złożony, teraz pokornie czeka-
my na rozstrzygnięcie konkursu. 
Do współpracy zaprosiliśmy także 
podmioty prywatne z terenu mia-
sta, które, jak się okazało, chętnie 
włączają się w nasze działania. Już 
dziś mogę powiedzieć, że dzięki 
wsparciu firm Global Pollena, Kor-
po oraz Spółdzielni Mieszkanio-
wej Lokatorsko – Własnościowej 
mieszkańców Osiedla Przyrzecza 
czeka wkrótce miła niespodzian-
ka. Na terenie obok boiska Orlik 
powstanie ogródek jordanowski 
z  nowoczesnym placem zabaw 
dla dzieci i  młodzieży, strefą dla 
starszych i  sporą ilością zieleni. 
Wachlarz możliwości współpracy 
dla podmiotów publicznych i pry-
watnych jest duży, dlatego nie ukry-
wam, że liczymy, iż z czasem do tej 
akcji upiększania miasta przyłączą 
się kolejni partnerzy.
Pozostaje tylko życzyć, aby 
rewitalizacja zieleni miejskiej 
nadal przebiegała sprawnie, 
a mieszkańcy już niedługo 
mogli cieszyć oko kolejnymi 
zadbanymi terenami zielonymi.
- Nie zamierzamy spocząć na lau-
rach. Będziemy nadal realizować 
program, poprawiać estetykę mia-
sta i dbać, by w naszym otoczeniu 
było bardziej przyjaźnie, bardziej 
funkcjonalnie i  bardziej zielono. 
Tymczasem już dziś zapraszam do 
spacerów po mieście i odpoczynku 
na świeżym powietrzu, w otoczeniu 
zieleni.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Emilianem Berą, burmistrzem Jawora

Miasto stawia na zielone
Zadbane trawniki, kwietniki, drzewa i krzewy, czyste, ukwiecone skwery, nowe ławki i kosze. Tak w skrócie wygląda nowy 
pomysł Ratusza na zmianę wyglądu terenów zielonych w mieście. W Jaworze ruszył Program Rewitalizacji Zieleni Miejskiej. 
O szczegóły tego przedsięwzięcia zapytaliśmy Emiliana Berę, burmistrza Jawora.
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Dostojny jubileusz setnych 
urodzin świętowała 
jaworzanka Pani Anna 
Niedzielska. Urodziła 
się 16 maja 1916 r. koło 
Tarnopola. Panią Annę 
w dniu urodzin odwiedzili 
m.in. Burmistrz Miasta 
Jawora Emilian Bera oraz 
Kierownik PT KRUS Józef 
Dzbanuszek. 

Prócz kwiatów, życzeń po-
myślności, dobrego zdrowia 
i 200 lat życia, Jubilatka otrzy-

mała okolicznościowy upo-
minek od Burmistrza Miasta 
Jawora. Najstarsza Jaworzanka 
była wzruszona wizytą gości. 
Mimo wielu lat Pani Anna 
cieszy się dobrym zdrowiem. 
Z  Jaworem związana jest od 
1979 r. Wcześniej, od 1945 r. 
była mieszkanką nieistnieją-
cej już dziś wsi Żarek w gmi-
nie Męcinka, gdzie wspólnie 
z mężem zajmowała się pro-
wadzeniem gospodarstwa rol-
nego. Pani Anna doczekała się 
6 dzieci, 18 wnuków, 28 pra-
wnuków i 8 praprawnuków.

Burmistrz Emilian Bera otrzymał 
absolutorium za 2015 rok. 
Realizację budżetu pozytywnie 
oceniła Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej w Jaworze oraz 
Regionalna Izba Obrachunkowa. To 
stało się podstawą do udzielenia 
absolutorium przez większość 
radnych.

Przyjęcie absolutorium oznacza, że Burmistrz wy-
dał gminne pieniądze zgodnie z prawem i z myślą 
o mieszkańcach Jawora. Na uwagę zasługuje fakt, 
że w 2015 roku Gmina Jawor osiągnęła nadwyżkę 
budżetową, a zadłużenie gminy spadło.
- Bardzo dziękuję za tę decyzję. Myślę, że to wy-
raz naszej wspólnej pracy i akceptacja dla tych 
wszystkich dobrych rzeczy, które wydarzyły się 
w minionym roku - mówił burmistrz Emilian Bera
Po podjęciu uchwały nie zabrakło gratulacji i bu-
kietów kwiatów dla włodarza naszego miasta. 
Burmistrz podziękował również pracownikom 
urzędu i  jednostek gminy za dobrą współpracę 
przy realizacji budżetu.

100 lat Pani Anny

Burmistrz z absolutorium

Ruszyła droga wielkich 
możliwości – S3 Jawor

– Droga S3 jest kluczowa dla 
Jawora, Bolkowa oraz wszyst-
kich gmin powiatu jaworskiego 
z kilku powodów. Po pierwsze, 
powstanie swoista obwodnica 
Jawora, tym samym zostanie 
wyprowadzony ciężki transport 
z centrum miasta. Będzie bez-
pieczniej i zdrowiej. Po drugie, 
miasto zostanie dobrze skomu-
nikowane z  resztą Europy. Po 
trzecie, S3 to rozwój gospodar-
czy regionu. W  tym wypadku 
mowa o drodze wielkich możli-
wości dla społeczności lokalnej. 
To właśnie droga ekspresowa 
numer 3 dała bardzo moc-
ne podwaliny pod powstanie 
w Jaworze Dolnośląskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej S3 Ja-
wor. W połączeniu z linią kole-
jową była dla mnie mocnym ar-
gumentem w przekonywaniu do 
utworzenia strefy ekonomicznej 

w  Jaworze. Warto dodać, że 
wiele podmiotów gospodar-
czych skorzysta na współpracy 
przy budowie eski. Wiele osób 
znajdzie zatrudnienie – wylicza 
Emilian Bera, burmistrz Jawora.
Inwestycję realizuje konsor-
cjum firm Eurovia i  Warbud, 
które wygrały przetarg. Trasa 
powstanie pomiędzy Legnicą 
i Jaworem, a budowany odcinek 
będzie miał prawie 20 kilome-
trów długości. Konsorcjum, 
w którym Eurovia jest liderem, 
zajmie się wykonaniem całego 
zakresu robót związanych z bu-
dową, czyli wykonaniem podbu-
dowy, przeprowadzeniem robót 
ziemnych, robót bitumicznych 
oraz robót mostowych. Prace 
mają potrwać 30 miesięcy (bez 
okresów zimowych), a  termin 
realizacji tego zadania zaplano-
wany jest na rok 2018.

Inwestycją najbardziej zainteresowany jest gospodarz 
Jawora Emilian Bera, który wiąże z jej powstaniem duże 
nadzieje.

Spotkanie rozpoczęła prezen-
tacja odnosząca się do histo-
rii dworca i jego znaczenia na 

mapie dawnych szlaków komu-
nikacyjnych. – Zespół kolejowy 
dominuje w krajobrazie Jawora 
od połowy XIX wieku. Jawor zy-
skał w tamtych czasach tak dużą 
infrastrukturę kolejową nie bez 
powodu. Jako jedno z pierwszych 
miast Dolnego Śląska mieliśmy 
uruchomioną pierwszą linię ko-
lejową prowadzącą z Wrocławia 
do Oławy. Dzisiaj, po prawie 160 
latach od tego wydarzenia, rozpo-
czynamy rozmowę na temat re-
witalizacji tego miejsca – mówił 
Arkadiusz Muła, dyrektor Mu-
zeum Regionalnego w Jaworze, 
który wraz z historykiem Miro-
sławem Szkiłądziem opowiadali, 
jak ważnym pod kątem szlaków 
komunikacyjnych był Jawor. 
Dlatego budynek dworca kolejo-
wego nawiązuje stylem do książę-
cych pałaców z okresu renesansu. 
Już w tamtym okresie widziano 

bowiem w Jaworze ogromny po-
tencjał gospodarczy, gdzie prze-
cinały się ważne szlaki handlowe. 
Stąd taki rozmach przy budowie 
tego obiektu. Dzisiaj zapomniany 
i zapuszczony wręcz odstrasza 
swoim widokiem, a  zarośnię-
ty krzakami teren omijany jest 
przez mieszkańców szerokim 
łukiem.  – Widząc, jak ten pięk-
ny, zabytkowy budynek nisz-
czeje, podjąłem w  ubiegłym 
roku rozmowy z PKP o ujęcie 
w planach remontowych jawor-
skiego dworca. Udało się wpisać 
ten obiekt na listę remontową do 
pilnej realizacji. Dzisiaj rozpo-
czynamy z mieszkańcami dys-
kusję, aby zebrać propozycje 
i sugestie odnośnie przyszłego 
wyglądu tego miejsca – mówił 
burmistrz Jawora Emilian Bera 
i wyjaśniał, dlaczego tak ważne 
jest dobre przygotowanie do re-
alizacji tej inwestycji.
Remont budynku dworca, który 
wpisany jest na listę zabytków, 

będzie przebiegał pod czujnym 
okiem konserwatora zabytków. 
To on ustali kolor elewacji, kształt 
okiennic czy elementów dekora-
cyjnych. Gmina, jako przyszły 
dzierżawca pomieszczeń dwor-
cowych (bez pomieszczeń miesz-
kalnych, których status nie ulega 
zmianie), ma jednak zapropo-
nować rozwiązania dotyczące 
wnętrza obiektu, a  także jego 
otoczenia.  – Chcemy, aby to miej-
sce stało się centrum przesiadko-
wym. Pojawią się tam przystanki 
dla autobusów i busów, parkingi, 
miejsca dla taksówek, przyjazne 
poczekalnie dla podróżnych, 
toalety i  przejścia prowadzące 
na perony. Całość będzie w peł-
ni monitorowana z  dodatkową 
ochroną przed aktami wandali-
zmu. – mówił burmistrz. Miasto 
ma bowiem plany przywrócenia 
temu miejscu dawnej świetności. 
Dlatego pojawią się także tereny 
zielone, stojaki na rowery, fontan-
na, ławeczki i nowe oświetlenie. 

Całość ma zachęcić turystę do 
odwiedzenia miasta, a mieszkań-
ca do korzystania z komunikacji 
publicznej. - Chcemy pokazać 
że wraz z  rewitalizacją murów 
budynku nastąpiła także rewi-
talizacja społeczna – zaznaczał 
burmistrz i dodał także, że stara 
się w Urzędzie Marszałkowskim 
o  uruchomienie bezpośrednie-
go połączenia z Wrocławiem. – 
Czekamy obecnie na odpowiedź 
z Kolei Dolnośląskich, czy uda się 
uruchomić te połączenia dwa razy 
dziennie tak, aby osoby pracujące 
mogły dojechać i wrócić z pracy 
– wyjaśnia burmistrz. A  ruch 
pasażerski może się zwiększyć 
w  momencie wypełnienia po-

wstałej w Jaworze strefy aktyw-
ności gospodarczej i pojawieniu 
się pierwszych inwestorów.
Za takimi zmianami jednym gło-
sem opowiedzieli się przybyli na 
spotkanie mieszkańcy. Zapropo-
nowano, aby połączyć historyczny 
charakter tego obiektu z elemen-
tami nowoczesności. Dlatego 
mają pojawić się ekrany LED 
informujące o  najważniejszych 
w mieście wydarzeniach, a także 
elektroniczne rozkłady jazdy dla 
podróżnych. Mieszkańcy chcieli-
by, aby na dworcu funkcjonowała 
kasa biletowa, a podziemne przej-
ścia nie były zalewane w czasie 
deszczu i dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

Głos w  sprawie zabrał także 
przewodniczący Komisji Po-
rządku Publicznego i  Bezpie-
czeństwa Marcin Jankowski, 
który zaproponował, aby przy 
rewitalizacji tego miejsca nie 
skupiać się tylko na funkcji 
transportowej, ale także kul-
turalnej. Jego zdaniem ważne 
jest, aby pojawił się tam ładny 
skwerek z zadbaną zielenią miej-
ską i ławkami. Tym bardziej, że 
rosną tam zabytkowe jawory 
i platany, które liczą sobie pra-
wie 160 lat.
Rozpoczęcie inwestycji przebudo-
wy dworca PKP w Jaworze plano-
wane jest na 2017 rok. Zakłada się, 
że prace pochłoną ponad 5 mln zł. 

Rozmawiali o remoncie dworca i jego otoczenia
Zniszczony i zapomniany przez lata dworzec kolejowy doczeka się w końcu 
remontu. Kilka konkretnych propozycji padło podczas spotkania burmistrza 
Jawora Emiliana Bery z mieszkańcami na temat modernizacji budynku dworca 
i jego otoczenia. Jest szansa, że to odstraszające obecnie miejsce będzie znowu 
centrum komunikacyjnym i zachętą dla turystów do zatrzymania się w mieście 
na dłużej.
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O Jaworze zrobiło się bardzo 
głośno. Koncern samocho-
dowy Daimler Mercedes – 

Benz wydał komunikat z infor-
macją – Inwestujemy w Jaworze! 
Minister Rozwoju Mateusz Mo-
rawiecki potwierdzając inwesty-
cję podkreślał zmianę myślenia 
o  polskiej gospodarce. Wcze-
śniej Jaworem interesował się 
Jaguar, ale dobra passa Jawora 
nie słabnie. Wszystko wskazuje 
na to, że to dolnośląskie miasto 
ma aspiracje do bycia mocnym 
graczem na mapie regionu. 
O inwestycji, którą żyje cała Pol-
ska rozmawiamy z najmłodszym 
burmistrzem na Dolnym Śląsku, 
Emilianem Berą.

* O Jaworze chyba nigdy nie 
było tak głośno?
- Jestem dumny, że o  Jaworze 
mówi cała Europa. Cieszy mnie, 
że nasze miasto jest wymieniane 
jako miejsce wielkiej inwestycji 
dla Polski. Nazwę Jawor zamien-
nie z Mercedes Benz odmienia-
no przez wszystkie przypadki na 
całym świecie. Informacja, że to 
właśnie w Jaworze będą produ-
kowane najnowocześniejsze sil-
niki, obiegła cały świat. Wszyscy 
nam kibicują, bo to ważna spra-
wa dla polskiej gospodarki.

* Jednym słowem Mercedes 
pomoże zmienić Jawor.
- Z całą pewnością jest to histo-
ryczna chwila dla Jawora. Decy-
zja Daimlera to punkt zwrotny 
w dziejach miasta, tak jak kie-
dyś budowa Kuźni czy Polleny. 
Mercedes to marka najbardziej 
pożądanych aut na świecie i to 
dobrze nam wróży.

* To brzmi trochę jak 
marzenia młodego 
samorządowca.
- Warto mieć marzenia i dzisiaj 
stają się one faktem. Dzięki tej 
inwestycji powstaną nowe miej-
sca pracy, będą wpływy z podat-

ków, ożywi się lokalny biznes. 
To wszystko wpłynie na rozwój 
całej społeczności naszego mia-
sta. Co ważne jest to inwestycja 
długofalowa, która pozostanie 
z nami tutaj w Jaworze na wiele 
lat. Dodam, że Jawor staje się 
ważnym miejscem dla polskiej 
gospodarki i  Dolnego Śląska. 
Mercedes zmieni cały nasz re-
gion.

* Jak czuje się najmłodszy 
burmistrz na Dolnym Śląsku 
po niespełna 2 latach z tak 
wielką inwestycją?
- Nic teraz nie odda mojej ra-
dości i zadowolenia. Mam po-
czucie, że uczestniczę w czymś 
wielkim dla mojego miasta. 
W kampanii wyborczej mówi-
łem, że stworzę warunki do in-
westowania, że powstaną nowe 
miejsca pracy, że uwolnię ener-
gię Jawora. Ta inwestycja to nic 
innego jak uwolnienie uśpione-
go potencjału i wielka szansa dla 
nas wszystkich.  

*Jak pamiętam obiecywał 
Pan to podczas swojej 
kampanii wyborczej.
- I dotrzymuję słowa. Obietnica 
stworzenia nowych miejsc pracy 
i przyjaznych warunków do inwe-
stowania staje się faktem. Mam 
wsparcie mieszkańców, którzy 
razem ze mną cieszą się z tej in-
westycji. Zawsze powtarzam, że 
dla gospodarza miasta nie ma nic 
cenniejszego jak radość i uśmiech 
mieszkańców, którzy są zadowo-
leni z jego pracy. 

* Panie burmistrzu, 
powspominajmy trochę. 
Proszę przypomnieć, jak to 
się zaczęło?
- Wszystko zaczęło się w grud-
niu 2014 roku w  moim gabi-
necie. Już następnego dnia po 
zaprzysiężeniu zabrałem się 
ostro do pracy. Moim celem był 
rozwój miasta, zmiana jego wi-

zerunku. Od zawsze wiedziałem, 
że Jawor ma potencjał i mieszka-
ją w nim świetni ludzie. Anali-
zując mapy i różne dokumenty 
planistyczne wiedziałem, że 
trzeba wykorzystać szansę, jaką 
daje budowa drogi ekspresowej 
S3, która przebiega przez tereny 
naszego miasta. Świadomość 
dobrej komunikacji drogowej 
wraz z działającą linią kolejową 
i dobrym położeniem w regionie 
to atuty, które zaprezentowałem 
trzem strefom ekonomicznym. 
Zainteresowanie przerosło moje 
oczekiwania. Wszystkie trzy 
strefy zaprosiły nas do współ-
pracy. Wybór padł na Legnicką 
Specjalną Strefę Ekonomiczną. 
Tym samym uruchomiliśmy 
lawinę wydarzeń, której efek-
tem jest przygotowanie terenu 
inwestycyjnego o powierzchni 
ponad 400 hektarów. Zaraz po 
tym do współpracy włączyło się 
wiele instytucji, które pomogły 
w  utworzeniu jednego z  naj-
większych i  najatrakcyjniej-
szych terenów inwestycyjnych 

w Polsce – Dolnośląskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej S3 
Jawor. 

* I od razu Jaworem 
zainteresował się Jaguar? 
- Wtedy jeszcze nie wiedzie-
liśmy, że jest to tak duży kon-
cern branży motoryzacyjnej. 
Było to owiane tajemnicą. Gdy 
ujawniono nazwę inwestora, 
o  Jaworze mówiło się w  całej 
Europie, a nawet dalej. To była 
świetna reklama, promocja 
miasta na ogromną skalę. Za-
interesowanie Jaguara i  walka 
o lokalizację z innymi miastami 
w Polsce i Europie zrobiły swo-
je. Na finiszu został tylko Jawor 
i Słowacja. Wtedy się nie udało, 
ale stało się coś niesamowitego. 
„Akcje” naszego miasta poszy-
bowały w górę. Wszystko prze-
tarł właśnie Jaguar. Był najlepszą 
i najtańszą promocją jaworskich 
terenów inwestycyjnych nie tyl-
ko w Europie. 

* Jaguar poszedł na 

Słowację, ale poszukiwania 
inwestora trwały...
- Pamiętam, że po tej decyzji cały 
hejt spadł na mnie jak lodowaty 
grad. Wyśmiewano i szydzono 
z naszego miasta i ze mnie. Nie 
było łatwo przez to przejść, ale 
dało mi to siłę i motywację do 
dalszych poszukiwań. Dla mnie 
przygoda z Jaguarem nigdy nie 
była porażką. Bardzo dużo zy-
skaliśmy dzięki temu inwestoro-
wi. Zainteresowanie jaworskimi 
terenami było bowiem cały czas 
bardzo duże. Jak tylko opadł 
kurz po bitwie o Jaguara nasze 
tereny odwiedziło kilku innych 
inwestorów z Japonii i Niemiec. 
A  dzisiaj możemy cieszyć się 
z Mercedesa. Jestem przekona-
ny, że kolejni inwestorzy to tylko 
kwestia czasu.

* Dzisiaj zyskaliście 
Mercedesa - lidera na rynku 
motoryzacyjnym. Lepiej być 
nie mogło…
- Tak! Bardzo się cieszę. Jest to 
bardzo prestiżowa firma. Ja-

wor dołączy do wielkich miast 
Mercedesa takich jak Berlin 
czy Stuttgart. Liczymy bardzo, 
że taki szyld przyciągnie na-
stępnych i następnych. Jestem 
pewny, że firma stworzy dobre 
warunki pracy. Wpłynie na roz-
wój samego Jawora, ale i naszych 
sąsiadów. 

* Myśli pan, że na to czekali 
mieszkańcy?
- Mieszkańcy chcą, aby ich mia-
sto się rozwijało. Największym 
wyzwaniem była i nadal będzie 
zmiana myślenia o  Jaworze. 
Wielu młodych ludzi nie pla-
nuje tutaj przyszłości i to trze-
ba zmienić. Brak perspektyw 
powoduje, że ludzie opuszczają 
swoje miasto, a co za tym idzie 
bliskich. Dzisiaj tak duży inwe-
stor w mieście daje ludziom na-
dzieję. Rysuje lepszą przyszłość. 
Daje wiarę, że Jawor będzie do-
brym miejscem do życia i dlate-
go warto tu mieszkać i pozostać.

* Jak widać czasami 
marzenia się spełniają...
- Myślę, że warto mieć wielkie 
cele, nie gubiąc mniejszych po 
drodze. To moja dewiza w pracy 
samorządowej. Warto mieć wi-
zję swojej pracy, bo tak powstają 
wspaniałe projekty. Warto mieć 
wielkie cele, wtedy stawka jest 
wysoka. Oczywiście nie mogę do 
tej pory się nacieszyć, że w bli-
sko dwa lata stworzyliśmy lepszą 
przyszłość Jawora. 

* Dużo już się spełnia, to 
czego Panu teraz życzyć? 
- Przede mną i  moim zespo-
łem współpracowników duże 
wyzwanie dokończenia trudnej 
i  ważnej pracy przy realizacji 
tej inwestycji. Życzyłbym także, 
aby pojawiało się wokół mnie 
jeszcze więcej życzliwych ludzi, 
którzy tak jak ja mają w sercu 
przyszłość Jawora. Reszta przyj-
dzie sama.
* Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Piotr Krażewski

Koncern samochodowy Daimler Mercedes – Benz wydał komunikat z informacją – Inwestujemy w Jaworze!

Mercedes wjeżdża do Jawora
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Młodzi mieszkańcy Jawora mają 
wiele ciekawych pomysłów na 
rozwój miasta. - Chcemy, aby głos 
młodego pokolenia mieszkańców 
Jawora był słyszany i brany pod 
uwagę.  Brakowało jednak takie-
go miejsca, gdzie moglibyśmy je 
przedstawić. W Jaworze uczymy 
się, mieszkamy, tu spędzamy swój 
wolny czas. Dobrze wiemy, jakie 
są problemy w naszym mieście. 
Razem z lokalnym samorządem 
chcemy pomóc w ich rozwiązaniu 
i wziąć część odpowiedzialności 
za rozwój naszego miasta. Prze-
prowadziliśmy w szkołach ankie-
ty z których wynika, że młodzież 
widzi potrzebę powołania mło-
dzieżowej rady w naszym mieście 
i chętnie zaangażuje się w jej po-
wstanie.  Składam serdeczne po-
dziękowania panu burmistrzowi 
i przewodniczącemu Rady za tak 
szybką reakcję i pomoc w zała-
twieniu wszystkich formalności. 
Dziękujemy wszystkim radnym 

za pozytywną decyzję w sprawie 
powołania młodzieżowej rady 
w Jaworze - podziękowała Wikto-
ria Lesiak, uczennica Powiatowe-
go Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Jaworze.
Prace nad powołaniem MRM 
w Jaworze przebiegały w ekspre-
sowym tempie. 17 czerwca przed-
stawiciele jaworskiej młodzieży 
spotkali się z Burmistrzem Jawora 
Emilianem Berą i Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Danielem 
Iwańskim. Młodzi liderzy złożyli 
wtedy na ręce samorządowców 
projekt uchwały wraz ze statutem 
o powołaniu Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Jaworze. 
- Bardzo się cieszę, że powstanie 
u nas młodzieżowa rada. Jeszcze 
gdy byłem miejskim radnym 
zgłosiłem do ówczesnej rady pro-
jekt uchwały w sprawie powoła-
nia Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Jaworze. Niestety mój pomysł 
nie spotkał się wówczas z aproba-

tą poprzednich władz miasta. Po-
mysł na powołanie młodzieżowej 
rady jest wynikiem współpracy 
z młodzieżą w ramach już istnieją-
cej młodzieżowej Rady działającej 
przy Burmistrzu Jawora - powie-
dział Emilian Bera.
To właśnie na forum Rady przy 
Burmistrzu zapadła decyzja 
o  współpracy z  legnickim od-
działem Towarzystwa Wolnej 
Wszechnicy Polskiej i realizacji 
wspólnego projektu  pod nazwą 
„Młodzi Obywatele Jawora”.  Aby 
lepiej przygotować młodzież do 
działalności publicznej, zorgani-
zowano I Jaworską Szkołę Lide-
rów Społecznych. Liderzy i liderki 
z jaworskich szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych uczestni-
czyli w warsztatach z zakresu ko-
munikacji, przywództwa czy or-
ganizacji i promocji przedsięwzięć 
społecznych. Szkolenia przyczyni-
ły się do podniesienia zaangażo-
wania społecznego oraz wzrostu 
świadomości obywatelskiej mło-
dych mieszkańców Jawora.
- Uważam, że młodzieżowa rada 
będzie „kuźnią młodych samorzą-
dowców” i wpłynie pozytywnie 
na zwiększenie zaangażowania 
młodych mieszkańców Jawora 
w życie publiczne, wymiany in-
formacji i  pomysłów, a  przede 
wszystkim lepszego zrozumienia 
potrzeb i oczekiwań względem lo-
kalnego samorządu. Cieszę się, że 
młodzież w Jaworze chce zaanga-
żować się w rozwój miasta. Jestem 
przekonany, że młodzieżowa rada 
będzie stanowiła przestrzeń dla 
młodzieży do rozmowy i współ-

pracy z jaworskim samorządem 
- przekonywał burmistrz. 
- Jesteśmy bardzo otwarci na 
współpracę z młodzieżą tym bar-
dziej, że wiekowo jesteśmy stosun-
kowo młodymi samorządowcami. 
Chcemy i będziemy konsultować 
projekty uchwał z  młodzieżą, 
które będą dotyczyły spraw mło-
dego pokolenia jaworzan. Mam 
nadzieję, że młodzieży nie zabrak-
nie zapału, kreatywności i pomy-
słów, aby rada funkcjonowała tak 
jak należy i była głosem młodego 
pokolenia dla dorosłych jaworzan 
- zapowiedział Daniel Iwański, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Jaworze.
Warto podkreślić, że inicjatywa 
powołania „młodej” rady wyszła 
od samej młodzieży. - To pozy-
tywny sygnał dla władz samo-
rządowych Jawora, że młodzież 
chce współpracować i działać na 
rzecz miasta. Serdecznie gratuluję 
jaworskiej młodzieży determina-
cji w dążeniu do celu utworzenia 
Młodzieżowej Rady Miasta w Ja-
worze. Wierzę, że współpraca 
z  młodymi ludźmi przyniesie 
bardzo dobre efekty. Wierzę, że 
dzięki takiej współpracy powsta-
ną ciekawe projekty, nie tylko dla 
młodych ludzi, ale dla całej spo-
łeczności naszego miasta - gratu-
lował burmistrz Jawora.
Wybory do młodzieżowej rady 
zostaną zorganizowane już na 
początku nowego roku szkolnego. 
Już teraz młodzi jaworzanie po-
winni mocno zastanowić się nad 
zgłoszeniem swojej kandydatury 
w wyborach. 

Piotr Wątrucki, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w  Jaworze 
I kadencji
- To bardzo duże przedsięwzięcie. 
Ta inwestycja jest nam niezbęd-
na. Wierzę, że przyciągnie ona 
kolejnych inwestorów do naszego 
miasta. Można tylko żałować, że 
tak późno. Jednak teraz jest dobry 
klimat do inwestowania i jestem 
zadowolony, że jesteśmy w  sta-
nie to wykorzystać. To szansa 
na pracę dla młodego pokolenia 
mieszkańców, planowanie życia 
tutaj - w Jaworze - i włączenia się 
w rozwój naszego miasta.

Tadeusz Koniak, właściciel Za-
kładu Handlowo-Usługowego 
TADEX:
- Brawo, brawo i jeszcze raz bra-
wo! Udało się! Trzymamy teraz 
kciuki za realizację tej inwestycji 
oraz za polski rząd, aby spełnił 
obietnice pomocy dla nowego 
inwestora. Dla Jawora to „drugi 
oddech”. Pierwszy miał miejsce 
w  latach 70-tych i po blisko 50 
latach mamy kolejną szansę na 
przyspieszenie rozwoju Jawora. 
To zmieni oblicze naszego miasta 
na wiele lat.

Jacek Krajewski, prezes Sto-
warzyszenia Międzynarodowe 
Targi Chleba:
- To ogromna szansa dla miasta. 
Widać, że spojrzenie na Jawor 
ewoluuje. Przez wiele lat wie-
dzieliśmy, że miasto ma świet-
ną lokalizację, blisko szlaków 
komunikacyjnych i  należy ten 
atut wykorzystać. Jawor rozwija 
się dzięki energii władz miasta 
i współpracy z władzami central-
nymi. Powstaną miejsca pracy 
dla mieszkańców gminy i powia-
tu jaworskiego. Cieszę się, że uda-
ło się odkryć potencjał gospodar-
czy miasta, który do tej pory był 
uśpiony. Ta inwestycja to szansa 
na „odmłodzenie” Jawora.

Daniel Iwański, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej:
- To duży sukces dla miasta, 
powiatu i Dolnego Śląska. Swo-
iste „koło zamachowe”, które 
wpłynie znacząco na rozwój Ja-
wora i Powiatu Jaworskiego. To 
również jedna z pierwszych tak 
kluczowych inwestycji w DSAG-
-S3 Jawor. Jestem przekonany, że 
wkrótce przyjdą kolejni inwesto-
rzy, którzy będą pojawiać się jak 
„grzyby po deszczu”.

ks. Waldemar Hawrylewicz, 
proboszcz Parafii pw. Matki 
Boskiej Różańcowej:
- Jestem bardzo zadowolony, że 
się udało i w Jaworze powstanie 
nowa, tak duża inwestycja. Bę-
dzie to ogromny „rozruch” dla 
całego miasta i pomoc dla wielu 
rodzin z Jawora i okolic. Bardzo 
kibicuję, aby przedsięwzięcie po-
myślnie doszło do skutku, bo za 
nim pójdą nowe miejsca pracy 
dla naszych mieszkańców.

Tadeusz Zatorski, właściciel 
kiosku wielobranżowego:
- Bardzo ważna i potrzebna in-
westycja. Prestiż w Europie i na 
świecie. To bardzo duży plus 
dla naszego miasta, wszytkich 
mieszkańców i  przede wszyst-
kim szansa na rozwój, jakiej do 
tej pory nie było. Na tej inwe-
stycji skorzystamy my wszyscy, 
Jaworzanie, a  także mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. Cieszę 
się niezmiernie, że Mercedes wy-
brał właśnie Jawor na lokalizację 
swojej nowej fabryki. 

Andrzej Jabłonowski, właściciel 
Auto Centrum Gazbut:
- Jako młody przedsiębiorca, już 
od dłuższego czasu prowadzący 
działalność w  naszym mieście, 
cieszę się z decyzji niemieckiego 
koncernu Mercedes-Benz. Wi-
dząc zaangażowanie i determi-
nację władz miasta w pozyskiwa-
niu tak ważnego i potrzebnego in-
westora, który z pewnością prze-
trze szklaki dla kolejnych takich 
inwestycji, a  także dostrzegając 
zmiany, jakie zachodzą w  na-
szym mieście, już dziś gratuluję 
burmistrzowi i życzę powodzenia 
w realizacji kolejnych, ważnych 
przedsięwzięć. Tak trzymać! Wi-
dać, że prawdziwa „dobra zmia-
na” nadchodzi.

Joanna Madejczyk – Białowąs, 
prezes Jaworskiego Centrum 
Medycznego Sp. z o.o.:
- To bardzo pozytywna decyzja. 
Powstawanie wiele miejsc pra-
cy w  Jaworze i  całym regionie. 
Każde nowe miejsce pracy jest 
ważne. Mam nadzieje, że taka 
inwestycja, jaką jest budowa 
fabryki Mercedesa, przyciągnie 
do Jawora kolejnych dużych in-
westorów, a  to pobudzi rozwój 
naszego miasta.

Aleksander Pruszkowski, Hono-
rowy Obywatel Miasta Jawora:
- Cieszę się, że ta fabryka silni-
ków do aut Mercedes powstanie 
w Jaworze. Mamy szczęśliwą rękę 
do budowania dużych zakładów. 
Inwestycja spowoduje rozwój re-
gionu i pojawią się miejsca pra-
cy dla mieszkańców. Wzrośnie 
ranga miasta i pojawią się nowe 
inwestycje. Liczę również, że 
w przyszłości jaworska „Kuźnia” 
stanie się partnerem handlowym 
dla nowego inwestora.

Mieczysław Panasiuk, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lo-
katorsko – Własnościowej:
 - Dla spółdzielni to bardzo dobra 
wiadomość. Mam nadzieję, że ta 
inwestycja wpłynie na budowę 
budynków mieszkalnych i na wy-
najem. Jest szansa, że rynek nie-
ruchomości i  inwestycji budow-
lanych ruszy z miejsca. Gratuluję 
sukcesu! Jestem zadowolony, że 
w końcu się udało!

Dariusz Szczygieł, prezes TKKF 
„Piast”:
- Wielki, w pełni zasłużony plus 
dla burmistrza Emiliana Bery, 
władz miasta i osób pracujących 
przy tym projekcie. Trafiona 
inwestycja, która zmieni wize-
runek Jawora w oczach samych 
mieszkańców, a  także w  Polsce 
i  w  Europie. Jeśli ludzie będą 
mieć zatrudnienie, to tu będą 
chcieli żyć, mieszkać i pracować. 
Właśnie takiego impulsu potrze-
bowaliśmy!

Jolanta Hauser, prezes Pre-
mium Distribution Sp. z o.o.:
- To bardzo pozytywna wiado-
mość dla Dolnośląskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej w Ja-
worze. Inwestycja takiego kon-
cernu jak Daimler AG, to dla 
naszego regionu szansa rozwoju 
i nowe możliwości zatrudnienia 
dla mieszkańców. Jako prezes lo-
kalnego przedsiębiorstwa doce-
niam starania władz o pozyska-
nie nowych inwestorów - bo to 
oznacza, że panuje tu pozytywny 
klimat dla biznesu. Dzięki temu 
wszyscy - i  jako przedsiębiorcy, 
i  jako mieszkańcy, zyskujemy 
nowe perspektywy.

„Zielone światło” dla jaworskiej młodzieży
Stało się! 29 czerwca podczas sesji jaworscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworze i nadania jej statutu. Uczestniczący w sesji młodzi liderzy nie 
kryli swojej radości z decyzji radnych. Tym  samym jaworska młodzież uzyskała zgodę na powołanie 
w Jaworze młodzieżowej rady. Na jej forum młodzi radni będą debatowali i konsultowali swoje 
pomysły z miejskimi radnymi.

Mercedes w Jaworze – 
komentarze:

Parafia pozyskała wszelkie po-
zwolenia od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz 
zleciła wykonanie dokumen-
tacji  uprawnionemu konser-
watorowi, specjalizującemu 
się w  odrestaurowywaniu 
monumentalnych płócien. Na 
potrzebę pozyskania na ten 
cel środków z  Urzędu Mar-

szałkowskiego województwa 
dolnośląskiego zwrócił uwa-
gę burmistrz Jawora, Emilian 
Bera. W  kwietniu tego roku 
Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego podjął decyzję 
o  przyznaniu parafii dotacji 
w wysokości 50 000 zł na prace 
konserwatorskie i restaurator-
skie przy obrazie „Apoteozy”.  

W projekcie bierze udział rów-
nież Pracownia Konserwacji 
Dzieł Sztuki Muzeum Regio-
nalnego w Jaworze, która pro-
wadzi konserwację barokowej 
ramy obrazu.  Niestety w trak-
cie upływu lat zmieniono kolo-
rystykę ramy. Samo płótno jest 
uszkodzone w wielu miejscach 
oraz silnie zabrudzone. Pełna 

konserwacja zostanie ukończo-
na w 2017 roku. Wyposażenie 
ołtarza powstało w 1734 roku 
w warsztacie znakomitego ma-
larza, Felixa Antona Schefflera. 
Przybył on na Śląsk z  Bawa-
rii. Jego twórczość zalicza się 
do najciekawszych realizacji 
późnobarokowych w  Europie 
Środkowej.

Parafia św. Marcina i Gmina Jawor ratują zabytki

Obraz oddany do konserwacji
Owocem współpracy 
parafii pw. św. Marcina 
w Jaworze oraz Gminy 
Jawor są podjęte działania 
przy konserwacji 
cennego wyposażenia 
jaworskiej świątyni, 
jednej z najstarszych 
i okazalszych w diecezji 
legnickiej. Ze względu na 
zły stan techniczny obrazu 
„Apoteoza św. Marcina 
z Tours” znajdującego 
się w ołtarzu głównym 
kościoła, przystąpiono do 
działań ratowniczych.
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Urzędowe opłaty, założenie firmy, meldunki, odbiór worków na odpady, 
złożenie wniosku o 500+ czy ws. dowodu osobistego - to wszystko i wiele 
więcej mieszkańcy Jawora załatwiają od kilku miesięcy w jednym miejscu, 
bez konieczności błądzenia po korytarzach i szukania odpowiedniego 
pokoju.
Biuro Obsługi Klienta przy Urzędzie Miejskim ruszyło 1 lutego. - To nowa jakość w obsłudze i funk-
cjonowaniu jaworskiego Urzędu Miejskiego - mówił podczas uroczystości otwarcia burmistrz Emilian 
Bera. – Mam nadzieję, że dla Jaworzan stanie się ono miejscem nowoczesnej, szybkiej i profesjonalnej 
obsługi, w przyjaznej atmosferze – podsumował burmistrz.

Biuro Obsługi Klienta dla jaworzan

Nowocześnie
i profesjonalnie

Jakie zmiany czekały na 
mieszkańców i wszystkich ko-
rzystających z usług urzędu, 
odpowiada burmistrz Jawora 
Emilian Bera.
- BOK to miejsce pierwszego 
kontaktu z urzędem, w którym 
każdy będzie mógł uzyskać 
informację, wsparcie i pomoc. 
Zależało nam, aby ten kontakt 
ułatwić i przyspieszyć, bo któż 
z nas lubi załatwiać urzędowe 
formalności. Od 1 lutego  ten 
kontakt to zupełnie nowa ja-
kość w  obsłudze klienta. Ta 
zmiana to nie tylko wyma-
lowane ściany i  nowe meble. 
Proszę uwierzyć, że zakres wy-
zwań, jakie zastałem w tej niby 
oczywistej sprawie, jakim jest 
dostępność urzędu dla wszyst-
kich mieszkańców, był spory. 
Wysokie, strome schody dla 
osoby na wózku inwalidzkim 
czy w  podeszłym wieku były 
przeszkodą nie do pokonania. 
Od teraz mieszkańcy nie mu-
szą już biegać po korytarzach 
w poszukiwaniu odpowiednie-
go wydziału czy referatu. Aby 
załatwić podstawowe, urzędo-
we sprawy wystarczy wizyta 
właśnie w tym biurze. 
Interesanci mogą więc liczyć, 

że swoje sprawy załatwią ła-
twiej i szybciej?
- Dostępna, przestronna i funk-
cjonalna sala dla klientów, 
kilkanaście stanowisk obsłu-
giwanych przez pracowników 
z  najczęściej odwiedzanych 
wydziałów i  referatów oraz 
pomoc urzędników to stan-
dard, jaki chcemy zapewnić 
mieszkańcom podczas wizyty 
w urzędzie. Jaworzanie mogą 
załatwiać urzędowe formal-
ności maksymalnie wygod-
nie, siedząc, a nie stojąc przy 
stanowiskach obsługi. Dzięki 
przemyślanej organizacji prze-
strzeni interesanci mogą liczyć 
na oszczędność czasu i oczywi-
ście kompetentną obsługę.
A  teraz najważniejsze. Jakie 
sprawy można załatwiać w no-
wym biurze obsługi?
- W  jednym miejscu moż-
na załatwić sprawy związa-
ne z  funkcjonowaniem całej 
gminy, w wielu przypadkach 
od początku do końca. Od 
złożenia pisma czy wniosku, 
poprzez formalności zwią-
zane z  wydaniem dowodu 
osobistego, rejestracją dzia-
łalności gospodarczej, wy-
kupem lokali mieszkalnych, 

obowiązkiem meldunkowym 
czy wycinką drzew, aż po spra-
wy związane z dostawą wody 
i odbiorem ścieków, które do 
tej pory można było załatwić 
tylko w  siedzibie referatu 
wodno-kanalizacyjnego przy 
ul. Poniatowskiego. To spo-
re udogodnienie zwłaszcza 
dla osób, które często mają 
do załatwienia kilka spraw 
w różnych referatach. Podob-
nie z  odbiorem kodów kre-
skowych i worków na śmieci, 
które można tutaj pobierać. 
Dodatkowo uruchomiliśmy 
nie jedną a dwie kasy, w któ-
rych przyjmowane są opłaty, 
podatki i inne należności wo-
bec gminy. Mamy nadzieję, 
że dzięki temu kolejki będą 
mniejsze, a  klienci zadowo-
leni.
Jakie inne rozwiązania urząd 
przygotował z myślą o lepszej 
obsłudze mieszkańców? 
- To przede wszystkim zmiany 
w godzinach pracy magistratu. 
Chcąc sprostać oczekiwaniom 
jaworzan wydłużamy czas pra-
cy urzędu w każdy wtorek do 
godziny 18.00. To obejmuje 
stanowiska, które obsługują 
największą liczbę klientów. No-

wym rozwiązaniem jest także 
„strefa klienta”, czyli specjalne 
miejsce, gdzie można wygod-
nie zaczekać lub wypełnić 
wniosek, skorzystać z kompu-
tera z dostępem do Internetu, 
a przy tym zapoznać się m.in. 
z  ofertą kulturalną, sportową 
czy turystyczną miasta. Pomy-
śleliśmy także o najmłodszych. 
Specjalnie dla nich utworzono 
„strefę malucha”, gdzie dzieci 
mogą spokojnie poczekać, aż 
ich rodzice załatwią urzędowe 
formalności. 
Nowego Biura Obsługi Klien-
ta może pozazdrościć Jawo-
rowi niejedna gmina. Pierwsi 
klienci nie kryli zadowolenia 
z aranżacji wnętrz i rozwiązań 
funkcjonalnych. Ze zmian za-
dowolona jest także załoga. 
- Nie zamierzamy od teraz spo-
cząć na laurach. Będziemy sta-
le monitorować przebieg prac 
Biura Obsługi Klienta tak, aby 
w jak najlepszym stopniu do-
pasować go do potrzeb klien-
tów. Tymczasem zapraszam do 
korzystania z jego usług. Mam 
nadzieję, że od teraz wizyta 
w urzędzie nie będzie wiązała 
się ze stresem, ale stanie się 
przyjemnością.

Rozmowa z Emilianem Berą, burmistrzem Jawora

Średnio ponad 7,5 tysiąca kg śmieci miesięcznie – tyle 
gminnych nieczystości w ostatnim czasie wysprząta-
ła miejska zamiatarka. Zakup wart około pół miliona 
złotych na pewno się opłacił. Zamiatarka regularnie 
sprząta jaworskie ulice i chodniki, a co najważniejsze 
robi to w sposób ekologiczny, dzięki zastosowanemu 
systemowi zraszania, który ogranicza do minimum py-
lenie podczas prac.
Ladog G129 to nowoczesny sprzęt z szeroką gamą narzędzi wy-
miennych do całorocznego wykorzystania. Tak wiele w tak niewiel-
kiej maszynie - szczotka walcowa, pług, posypywarka piasku i soli 
oraz myjka wysokociśnieniowa. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi 
utrzymanie czystości jest skuteczniejsze, łatwiejsze i zajmuje mniej 
czasu. Zakup takiego typu samochodu dla miasta był po prostu 
niezbędny.

Jaworski sprzęt wymiata

Urząd bliżej mieszkańców
W Urzędzie Miejskim w Jaworze uruchomiono Biuro Obsługi Klienta – przestronne, jasne, pachnące 
nowością i przyjazne dla klientów. W schludnej, nowoczesnej i sporej przestrzeni biurowej czekają na 
mieszkańców uśmiechnięci urzędnicy. Na wejściu zjazd dla niepełnosprawnych, a za nim 9 stanowisk 
pracy. Każde opatrzone opisem i numerem. Na końcu umiejscowiono biura Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz Wydziału Spraw Obywatelskich. Nie ma szans, żeby się tutaj zgubić.

* 6 lipca (środa) Spektakl dla dzieci Plac Zabaw Jawornik
* 13 lipca (środa) Park Miejski koło Siłowni
* 20 lipca (środa) malowanie w plenerze Kościół Pokoju
* 27 lipca (środa) malowanie muralu HUFIEC 
* od 1 do 5 sierpnia – ECMEN zajęcia dla dzieci

więcej na stronie internetowej www.jok.jawor.pl

Wakacyjne
propozycje

Wakacje w bibliotece

Oddział 
Dziecięco-Młodzieżowy
Propozycja Oddziału Dziecięco-
-Młodzieżowego na lato to „Po-
dróże w czasie i przestrzeni”, 
które w każdy wakacyjny wto-
rek będą odbywały się w sali 
zabaw na II piętrze.
W lipcu zapraszamy na spotka-
nie z cywilizacjami Egiptu i Gre-
cji. Każdy będzie mógł prze-
konać się jak żyli ludzie sprzed 
tysięcy lat i jakie mieli tajemnice. 
Co kryły w sobie piramidy i jak 
wyglądała pierwsza olimpiada. 
Wcielając się w starożytnych, 
uczestnicy zrobią swoje pira-
midy i wykażą się sprawnością 
fizyczną.
Sierpień upłynie pod hasłem 
„Ale kosmos!”, a podczas zajęć 
uczestnicy poznają ciekawostki 
związane z kosmosem i będą 
rozwijać aktywność twórczą 
podczas kosmicznych kon-
kurencji, budowania rakiety, 
mini-statków kosmicznych i po-
dróży do nieznanych zakątków 
niezmierzonego wszechświata.
Dział Muzyczny
Dział Muzyczny rozpoczął wa-
kacje 25 czerwca od konkursu 

muzycznego „Playback Show”. 
Chętne dzieci już zaprezen-
towały swoje umiejętności 
w imitowaniu śpiewu na bazie 
playbacku i naśladowaniu 
scenicznych zachowań gwiazd 
w wybranych utworach.
W każdą środę lipca dział za-
prasza na spotkania „Lato z au-
diobookiem”, na których dzieci 
będą słuchać wybranych przez 
siebie nagrań. Zaplanowany 
jest też cykl konkursów mu-
zycznych „Jaka to melodia”.
W sierpniu Dział Muzyczny ma 
wakacyjną przerwę w pracy.

Dział Udostępniania dla 
Dorosłych
Wypożyczalnia zaprasza se-
niorów, i nie tylko, do letniego 
zakątka, gdzie można będzie 
na świeżym powietrzu poczytać 
na głos, posłuchać słuchowisk 
radiowych, pograć w gry plan-
szowe. Letni zakątek będzie 
czynny w każdą wakacyjną śro-
dę na podwórku biblioteki.
A jeśli wybierasz się na urlop, 
ale jeszcze nie wiesz, gdzie 
jechać lub jeśli możesz sobie 
pozwolić tylko na krótki wypad 

gdzieś niedaleko, ale zastana-
wiasz się dokąd - skorzystaj 
z propozycji Czytelni „Pomysł 
na urlop? Dolny Śląsk”. Będzie 
można uzyskać podpowiedzi, 
przejrzeć publikacje regionalne, 
a nawet wybrać się na wirtu-
alne spacery po miejscowo-
ściach Dolnego Śląska.

Filia nr 1
W każdy czwartek na dzieci 
czeka Filia nr 1 z zajęciami, 
podczas których będą mogły 
miło spędzić czas.
W lipcu przygotowała dla 
młodych czytelników zajęcia, 
które uczą kreatywnego my-
ślenia. Będą to kalambury, 
quizy ortograficzne oraz gry 
planszowe i zabawy stoliko-
we. Nie zabraknie też zajęć 
plastycznych.
Hasło przewodnie zajęć sierp-
niowych to „Zwierzęta też mogą 
być bohaterami”. Poznamy 
perypetie i przygody Franklina, 
Krecika, Kubusia Puchatka 
i Misia Uszatka. Ceniących so-
bie ruch wirtualny zapraszamy 
na Xbox’a.

Rozpoczęły się wakacje - czas odpoczynku i zabawy. W naszej 
bibliotece również będzie można miło spędzić wolne chwile.
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Na początek władze Jawora 
podjęły decyzję o rewitalizacji 
miejskich skwerów (piszemy 
o tym szerzej na str. 2) - a jest 
ich w naszym mieście ponad 30. 
Pracownicy urzędu opracowali 
Program Rewitalizacji Zieleni 
Miejskiej i sukcesywnie wdra-
żają go w życie.

Zielone płuca
Na wielkie brawa zasługuje ini-
cjatywa Jaworskiego Stowarzy-
szenia Kobiet Aktywnych „Przed 
siebie”. Stowarzyszenie wygrało 
5 000 zł w konkursie „Zielone 
płuca Tesco”, które przeznaczy 
na stworzenie pięknego, zielo-
nego zakątka w pobliżu marke-
tu. To dobry sygnał dla władz 
miasta, że mieszkańcy „pod-
chwycili” pomysł rewitalizacji 
miejskich skwerów. Remonty 
powodują, że Jawor zyskuje ko-
lejne zielone, ukwiecone, przy-
jemne miejsca do odpoczynku, 
chwilowego relaksu czy spaceru. 
I to wszystko w zielonej, kojącej 
uliczny zgiełk przestrzeni. Wła-
dze miasta starają się o dofinan-
sowanie ze środków unijnych, 
które pozwolą kontynuować po-
litykę w kierunku odnowy tere-
nów zieleni w naszym mieście.

Ogród Jordanowski na 
Przyrzeczu

Kolejna i  zarazem największa 
z dotychczasowych inwestycji, 
to utworzenie Ogrodu Jorda-

nowskiego na Przyrzeczu. Bę-
dzie to kompleks rekreacyjny, 
w  którym powstanie siłownia 
„pod chmurką”, plac zabaw (dla 
dzieci młodszych i  starszych) 
oraz miejsce do odpoczynku 
dla wszystkich, którzy cenią so-
bie chwilę relaksu w  przyjemnej 
scenerii, wśród zieleni. W tym 
miejscu czas wolny będą mogli 
spędzać wszyscy jaworzanie nie-
zależnie od wieku, a szczególnie 
rodzice przywożący dzieci na 
treningi do pobliskiego Orlika. 
Dzieci będą mogły korzystać 
m.in. z  bujaków, huśtawek, 
zjeżdżalni i piaskownicy – do-
brej zabawy nie będzie końca i to 
być może w towarzystwie smoka 
BOBINI. Będą szachy plenero-
we, stoły do tenisa oraz pole do 
gry w „Bule”. Projekt uwzględnia 
fajną aranżację zieleni, instalację 
ławek i koszy oraz wytyczenie 
centralnej części ogrodu oraz 
stworzenie w niej miejsca od-
poczynku dla odwiedzających. 
Pierwsze prace ruszą jeszcze 
w tym roku, przewidziany koszt 
inwestycji to około 500 tys. zł. 

Wiaty przystankowe
Kolejna inwestycja zasługują-
ca na uwagę i brawa dla władz 
miasta to postawienie niedawno 
4 nowych, pięknych wiat przy-
stankowych na ul. Rapackiego 
i  odnowa oznakowania po-
ziomego gminnych ulic. Wia-
ta będzie zabezpieczać przed 

niekorzystnymi warunkami  
atmosferycznymi i  zapewni 
lepszy komfort wszystkim oso-
bom korzystającym z komuni-
kacji publicznej, a  szczególnie 
mieszkańcom dojeżdżającym 
do pracy i  na uczelnie. Tym 
samym poprawi się estetyka 
miasta. Władze miasta wpadły 
na dobry pomysł, aby wiaty były 
również miejscem na ekspozycję 
reklam, więc koszt ich postawia-
nia w przyszłości może zwrócić 
się z „nawiązką”. 

Budynek dworca
Bardzo dobrą wiadomością dla 
mieszkańców Jawora i turystów 
odwiedzających nasze miasto 
jest informacja o  remoncie 
zaniedbanego i  zabytkowe-
go dworca kolejowego. Do tej 
pory budynek dworca niszczał 
i nie stanowił dobrej „wizytów-
ki”. Nowe władze porozumiały 
się z  PKP i  w  tym roku ruszą 
pierwsze prace remontowe. Już 
w  ubiegłym roku wykonano 
pierwsze prace polegające na 
wyburzeniu niszczejących od lat 
zabudowań handlowych przy ul. 
Dworcowej. Trzymamy kciuki 
za powodzenie tej operacji. Po-
przednim władzom ta sztuka się 
nie udała, więc liczymy, że teraz 
będzie inaczej.

Miejski szalet
Innym zapomnianym w Jaworze 
miejscem wymagającym remontu 

jest miejski szalet. W celu zadba-
nia o mieszkańców, a w szczegól-
ności o  odwiedzających Jawor 
turystów, władze miasta posta-
nowiły wyremontować szalet przy 
Placu Wolności. Jest on od wielu 
lat nieczynny, a osoby, które chcą 
skorzystać „z  potrzeby”, mogą 
skorzystać z toalet ratusza w go-
dzinach jego otwarcia. Środki na 
remont szaletu będą pochodziły 
z budżetu gminy Jawor, a praca-
mi remontowymi kierować będzie 
Zarząd Lokali Komunalnych. 

Rewitalizacja Parku Pokoju
W  Jaworze trwają również 

rozmowy i  spotkania robocze 
w celu opracowania dokumenta-
cji projektowej w sprawie rewi-
talizacji Parku Pokoju i utworze-
nia Centrum Pokoju i Dialogu. 
To wszystko w ramach przed-
sięwzięcia priorytetowego pod 
nazwą „Renowacja Kościołów 
Pokoju w  Jaworze i  w  Świd-
nicy przykładem ratowania 
świetności należnej zabytkom 
z  listy Światowego Dziedzic-
twa UNESCO”. Na spotkaniu 
prezentowane są innowacyjne 
pomysły utworzenia w  parku 
funkcjonalnego miejsca spotkań 
dla mieszkańców i ułatwień dla 

turystów odwiedzających Jawor. 
Park ma zyskać nowy blask i stać 
się miejscem spotkań mieszkań-
ców miasta.

Oświetlenie
Co więcej, od 17 czerwca Gmina 
Jawor planuje rozpoczęcie wy-
konania oświetlenia na ul. Za-
grodowej. Inwestycja wpłynie na 
poprawę poczucia bezpieczeń-
stwa na drodze. 
Trzeba przyznać, że inwestycyj-
ny „boom” w Jaworze trwa na-
dal. Z czasem Jawor będzie pięk-
niejszy z licznymi miejscami do 
odpoczynku dla mieszkańców.

Inwestycyjny „boom” w Jaworze
W Jaworze powstają kolejne inwestycje. I nie mówimy tutaj o ostatnim sukcesie, jakim jest pozyskanie nowego inwestora 
w postaci fabryki Mercedesa czy rozpoczęcie budowy jaworskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Z myślą o mieszkańcach 
władze samorządowe Jawora dbają również o estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej. Powstają nowe skwery, 
wiaty przystankowe, wkrótce rozpocznie się remont zaniedbanego przez lata budynku dworca PKP, miejskiego szaletu. 
Trwają również intensywne prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji Parku Pokoju. 
Burmistrz Jawora w kampanii wyborczej podkreślał, że miasto ma ogromny, niewykorzystany potencjał i zmienia Jawor na 
lepsze miejsce do życia dla mieszkańców.

Skwer przy ulicy Armii Krajowej Ulica Rapackiego

Plac Wolności

Burmistrz Jawora Emilian Bera i radny Rady Miejskiej Marcin Jankowski
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W  piątek Muzeum Regionalne 
zorganizowało warsztaty gra-
ficzne z udziałem mieszkańców 
regionu, poprowadzone przez 
legnickiego miedziorytnika Grze-
gorza Fijałkowskiego. A  tuż po 
nich nastąpiło otwarcie wystawy 
czasowej „Miasta śląskie w gra-
fice Grzegorza Fijałkowskiego”, 
którą można oglądać do końca 
września. 
Pozostały program Dni Jawora od-
był się już na stadionie miejskim. 
Otwarcia dokonał burmistrz Ja-
wora Emilian Bera. Wszystkich 
w dobry, muzyczny nastrój wpra-
wił młodzieżowy zespół EUFO-
RIA. Tanecznymi umiejętnościa-
mi popisali się przedstawiciele 
K-Dance Studio. Swoje wdzięki na 
scenie zaprezentowały kandydatki 
i kandydaci do tytułu MISS & MI-
STER Jawora. „Najpiękniejszych” 
poznamy podczas Święta Chleba 
i Piernika już w sierpniu. Piątko-
wym hitem był występ znanego 
i lubianego zespołu WEEKEND, 
który zaśpiewał, razem z publicz-

nością,  swoje największe przebo-
je, w tym najbardziej znany „Ona 
tańczy dla mnie”. Pragnienie moż-
na było ugasić wodą mineralną 
„Jaworowy Zdrój”, którą można 
się było poczęstować w te upalne 
dni. Na wysokości zadania stanęli 
także jaworscy strażacy, którzy kil-
kakrotnie chłodzili wodą rozpalo-
ną publiczność. Dla osób, którym 
było mało muzycznej uczty, Maciej 
Wowk - DJ z Muzycznego Radia 
zaserwował listę tanecznych hitów 
różnych pokoleń.
Drugiego dnia imprezy zapre-
zentowały się jaworskie organi-
zacje pozarządowe, które rozbiły 
na stadionie swoje miasteczko 
pod hasłem ”Przystanek Jawor” 
oraz przedszkolaki z  wesołym 
programem artystycznym po-
święconym ochronie ziemi. Nie 
zabrakło Akademii Młodego Ak-
tora z przedstawieniem dla dzieci 
„Pinokio”. W sobotnim przeglą-
dzie lokalnych zespołów mu-
zycznych „Jaworska Szafa Gra!”  
wzięło udział pięć ekip.  Konkurs 

zwyciężył zespół Miasto Gniewu 
z  Legnicy, który podbił serca 
jurorów utworami Autonomia, 
Dysthymia i Dwa psy. Następnie 
na scenie pojawił się „Tercet Eg-
zotyczny”, który zaprezentował 
publiczności swoje największe 
przeboje. Grupa występuje na sce-
nie już ponad 50 lat. Wokalistka ze-
społu Izabela Skrybant – Dziewiąt-
kowska wprowadziła publiczność 
w latynoamerykańskie klimaty. Tuż 
po Tercecie wystąpił zespół Bee 
Gees Cover - jedyna kapela w Pol-
sce wykonująca przeboje słynnych 
braci Gibb. Późnym wieczorem 
ognisty występ zaprezentował Te-
atr Prawdziwy z Bielawy. Połącze-
nie ognia i tańca dało fantastyczny 
efekt na tle ciemnego nieba. Dni 
Jawora zakończyły się dyskoteką 
dla wszystkich mieszkańców, którą 
poprowadził DJ. 
Już teraz zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Jawora do udziału 
w Święcie Chleba i Piernika, któ-
re odbędzie się w dniach 26-28 
sierpnia 2016 r.

Dni Jawora za nami
To były wyjątkowo upalne Dni Jawora, które rozpoczęliśmy nietypowo od… akcji 
krwiodawstwa. W piątek na jaworskim rynku pojawił się „krwiobus”.  W ciągu kilku 
godzin udało się zebrać ponad 7 litrów krwi! Jaworzanie licznie odpowiedzieli na 
apel honorowego oddawania krwi i podzielenia się swoim najcenniejszym darem. 
Zebrana krew zostanie przeznaczona dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem, 
dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny oraz dla ofiar wypadków. Akcja 
została zorganizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
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AKCJA LATO W MIEŚCIE 2016

Oficjalne otwarcie uroczystości 
odbyły się w Teatrze Miejskim 
w  Jaworze. Dyrektor Gim-
nazjum nr 2 przywitał grono 
pedagogiczne, uczniów i  pra-
cowników gimnazjum, byłych 
nauczycieli, pracowników, ab-
solwentów oraz przyjaciół i sym-
patyków placówki. Podczas spo-
tkania zaprezentowano bogatą 
historię szkoły oraz zdjęcia ze 
szkolnych kronik, które przed-
stawiła młodzież.  Gimnazjum 
nr 2 w Jaworze zostało założone 
w 1999 roku i wchodziło w skład 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych. Powstało ono na bazie 
Szkoły Podstawowej nr 2,  która 
została powołana w 1946 roku. 

Budynek obecnego gimnazjum 
należy do najstarszych funk-
cjonujących na terenie miasta 
gmachów oświatowych.
– Szkoła to miejsce dające 
wiele radości i  satysfakcji dla 
uczniów, a  także możliwości 
rozwoju. Misja naszej szkoły to 
ciągła praca na rzecz uczniów. 
Nie ma nic bardziej cennego 
niż chwila, gdy absolwenci 
wspominają czasy nauki oraz 
słowa, jak bardzo znów chcieliby 
zasiąść za szkolną ławką. Te cie-
płe słowa dodają siły i są świa-
dectwem, że misja, którą pełni 
szkoła dla swych uczniów, ma 
głęboki sens. Dziękuje wszyst-
kim, że jesteście z nami – po-

dziękował gościom dyrektor 
Leszek Chrzanowski.
- Życzę dyrekcji i wszystkim pra-
cownikom dużo zdrowia i zado-
wolenia z wykonywanej pracy 
na rzecz szkoły. Uczniom życzę 
dobrych wyników w nauce. Cie-
szę się, że szkoła wypiękniała, 
rozbudowała się i ma dobrą opi-
nię wśród mieszkańców Jawora 
– powiedziała Pani Irena Bauer, 
wieloletnia dyrektor szkoły.
Podczas uroczystości nie zabra-
kło bukietów kwiatów dla byłych 
dyrektorów szkoły i prezentów 
złożonych na ręce obecnego 
dyrektora popularniej „Dwój-
ki”.  Życzymy kolejnych tak 
wspaniałych jubileuszy.

70-lecie „Dwójki”
Piękny jubileusz 70-lecia szkoły obchodziło Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Jaworze. Dla absolwentów i byłych nauczycieli placówki była to wyjątkowa 
okazja do wspomnień z lat szkolnych.

Na zaproszenie organizatorów, 
gośćmi specjalnymi tegorocz-
nej edycji byli przedstawiciele 
z Jawora, którzy zaprezentowali 
niepołomiczanom oraz miesz-
kańcom Małopolski jaworskie 
tradycje, rzemiosło oraz dorobek 
kulturalny i sportowy, krótko mó-
wiąc - przedsmak tego, co mamy 
najlepszego!
Jaworskiego „akcentu” nie zabrakło 
zarówno na stoiskach wystawienni-

czych, scenie oraz podczas różnych 
wydarzeń towarzyszących. Po raz 
pierwszy niepołomiczanie mieli 
okazję do skosztowania znakomi-
tego, świeżego chleba i ciast z pie-
karni-cukierni Martex S. Furtka, wy-
robów wędliniarskich przekazanych 
przez lokalnych wytwórców – Ma-
sarnię Pegrol i sklep wędliniarski E. 
Skowron, czy wody mineralnej wydo-
bywanej prosto ze źródła św. Jadwigi - 
„Jaworowy Zdrój”. Jaworskiej „uczcie” 

kulinarnej towarzyszyła prezentacja 
wyrobów oferowanych przez Activa 
Polska Sp. z o.o, jaworskiego produ-
centa akcesoriów do grillowania.
Weekend w Niepołomicach był 
pełen atrakcji, w tym m.in. kon-
certy, wystawy i  występy arty-
styczne z  udziałem jaworskich 
zespołów muzycznych, a  także 
zawody strzeleckie, w  którym 
zmierzyli się członkowie klubów 
z Jawora i Niepołomic.

Jawor na Dniach Niepołomic
W Niepołomicach - partnerskim mieście Jawora, w dniach 3–5 czerwca odbyły się 
25. Dni Niepołomic. To jedna z największych plenerowych imprez kulturalnych 
organizowanych na dziedzińcu Zamku Królewskiego oraz w jego otoczeniu.

05.07 - Turniej Darta (szkoły podstawowe i gimnazja)
 - Zespól boisk ORLIK, zbiórka godz. 12.00
07.07 - Zawody strzeleckie z KBKS (szkoły podstawowe i gimnazja)
 - Strzelnica Grzegorzów, godz. 11.00
12.07 - Biegi na dystansach dla szkół podstawowych i gimnazjów
 - Stadion Przyrzecze, godz. 11.00
14.07 - Turniej siatko-nogi dla gimnazjów – zespoły dwuosobowe
 - Zespół boisk ORLIK, zbiórka godz. 11.00
19.07 - Turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjów
 - Zespół boisk ORLIK, zbiórka godz. 11.00
21.07 - Turniej unihokeja dla szkół podstawowych i gimnazjów
 - Zespół boisk ORLIK, zbiórka godz. 11.00
26.07 - Turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych
 - Zespół boisk ORLIK, zbiórka godz. 11.00
29.07 - Zawody strzeleckie z KBKS
 - Strzelnica Grzegorzów, godz. 10.00
05.08 - Turniej plażowej piłki siatkowej dla gimnazjów
 - OW „Jawornik”, godz. 10.00
07.08 - Turniej koszykówki dla szkół podstawowych i gimnazjów STREETBALL
 - Zespół boisk ORLIK, godz. 11.00
12.08 - Biegi na dystansach dla szkół podstawowych i gimnazjów
 - Stadion Przyrzecze, zbiórka godz. 11.00
14.08 - Turniej DARTA
 - Zespół boisk ORLIK, zbiórka godz. 11.00
19.08 - Turniej piłki nożnej dla gimnazjów (zespoły 1+5 + rezerwowi)
 - Zespół boisk ORLIK, zbiórka godz. 11.00
21.08 - Turniej tenisa ziemnego dla gimnazjów
 - Stadion Przyrzecze, godz. 11.00
26.08 - Turniej plażowej piłki siatkowej dla gimnazjów
 - OW „Jawornik”, zbiórka godz. 10.00
29.08 - Biegi przełajowe dla szkół podstawowych i gimnazjów
 - Zespół boisk ORLIK, zbiórka godz. 11.00
31.08 - Konkurs rzutów do kosza
 - Zespół boisk ORLIK, zbiórka godz. 11.00

Planowane są również dwie 
wycieczki turystyczne - 

terminy wyjazdów i miejsca 
w trakcie ustaleń.

- każdy uczestnik musi 
przedstawić pisemną 

zgodę opiekunów 
prawnych, a w przypadku 
grupowego uczestnictwa 

odpowiedzialność za 
uczestników ponosi opiekun
- w przypadku niesprzyjającej 
pogody impreza może zostać 

odwołana i przesunięta na 
inny termin 

- wszystkie imprezy 
sportowe są ubezpieczone, 
uczestniczyć mogą dzieci 

i młodzież z Jawora
- więcej informacji w OSiR, tel. 

76/ 870 26 46, 695 815 005 
(Jan Lorko)
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Zarząd główny PTTK, na 
wniosek Zarządu Oddziału 
PTTK Ziemi Jaworskiej, za 
stałe wspieranie działań i wie-
loletnią współpracę wyróż-
nili Medalem PTTK: Urząd 
Miasta w Jaworze, Starostwo 
Powiatowe w  Jaworze, Nad-
leśnictwo Jawor, Komendę 
Powiatową Policji w Jaworze, 
PPHU DREX Maria Golonka, 
GANT Sp. z o.o. we Wrocła-
wiu, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Paszowicach, Jaworski 
Ośrodek Kultury, Muzeum 
Regionalne w Jaworze, Woj-
ciech Krasecki, Krzysztof Pa-
trzek, Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Jaworze, Nowa Ga-
zeta Jaworska - Józef Noworól, 
Ryszard Trześniowski, Zespół 
SETA - Studentka Elipsa Tu-
rystyczno-Artystyczna.
Zarząd Główny PTTK na 
wniosek ZO PTTK Ziemi 

Jaworskiej za pomoc i współ-
działanie Dyplomem Hono-
rowym wyróżnił: Powiatowy 
Zespół Schronisk Młodzie-
żowych w  Jaworze, Stowa-
rzyszenie LGD Partnerstwo 
Kaczawskie w Mściwojowie, 
Gospodarstwo Agrotury-
styczne Cicha Bartna w Bol-
kowicach - Beata i  Marek 
Olszewscy, Zarząd Terenowy 
NSZZ Solidarność Policjan-
tów w Jaworze.
Zarząd Główny PTTK na 
wniosek ZO PTTK Ziemi 
Jaworskiej, za wieloletnią, ak-
tywną pracę wyróżnili Złotą 
Honorową Odznaką PTTK 
Zofię Żogal, SKKT PTTK 
„Na szlaku” przy Gimnazjum 
nr 2 w  Jaworze oraz SKKT 
PTTK przy SP nr 5 w Jaworze. 
Srebrna Honorowa Odznaka  
PTTK została przyznana dla 
SKKT PTTK „Tramp II” przy 

Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w  Jaworze. 
Brązowe Honorowe Odznaki 
PTTK otrzymali następujący 
działacze i  instytucje: Marta 
Bander, Michalina Drabczyk, 
Aleksandra Drabczyk, Maria 
Golonka, Zenona Kowalik, 
Wanda Mikiel, Urszula Norko, 
Bogusław Zieliński, Grażyna 
Żmuda, SKKT PTTK przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w  Jaworze 
orz SKKT PTTK „Drapichru-
sty” przy SP w Gniewkowie.
Dyplom Zarządu Głównego 
PTTK otrzymali: Jacek Chu-
chla, Barbara Firkowicz, Ja-
dwiga Zwierzew, Kazimierz 
Zwierzew i Jerzy Pyć. Brązowe 
odznaki „Zasłużony w pracy 
PTTK wśród młodzieży” 
otrzymali: Anna Kurzydło, 
Krystyna Piwko, Barbara Po-
korna i Barbara Skalik.

W tym roku przypada okrągła rocznica 
powstania PTTK Ziemi Jaworskiej. 
Przez ostatnie 50 lat stowarzyszenie 
turystyczno-krajoznawcze dbało 
o promocję tego co najpiękniejsze, 
czyli piękna naszego jaworskiego 
i nie tylko krajobrazu. Było też 
organizatorem licznych wypraw 
turystycznych dla wielu pokoleń.

W tym roku, na uroczystych obchodach 50-lecia 
obecnych było wielu gości i działaczy. W Teatrze 
Miejskim wręczono medale, odznaczenia i wyróż-
nienia. Wiele ciepłych słów i gratulacje odebrał 

Prezes PTTK Leszek Drabczyk. 
Jaworscy turyści obejrzeli występy, wysłuchali 
okolicznościowych przemówień i  zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie w Rynku. Zbigniew Majewski 
i Eugeniusz Zwierzchowski zostali wyróżnieni od-
znaką honorową „Za zasługi dla turystyki” nada-
waną przez Ministra Sportu i Turystyki. Za pomoc 
i współpracę medale otrzymały lokalne samorządy 
i instytucje. Podczas uroczystości podsumowano 
też turystyczne konkursy. Wyróżnieni otrzymali 
nagrody i dyplomy. Podsumowaniem spotkania 
była tradycyjna biesiada z piosenką.
Na tym jednak nie koniec tegorocznych, jubile-
uszowych obchodów. Więcej informacji na ten te-
mat można uzyskać na stronie: www.pttkjawor.pl.

Jubileusz 50–lecia Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej

Gratulacje i wyróżnienia Od 17 do 23 lipca w Jaworze będziemy gościć w ramach projektu „MAGIS 
2016” ok. 40 osobową grupę młodzieży, pochodzącą z różnych stron 
świata, która po tygodniu spędzonym w Jaworze wybiera się na Światowe 
Dni Młodzieży do Krakowa.

Dla młodzieży przygotowany został program pełen atrakcji: zwiedzanie 
miasta, warsztaty plenerowe, wieczór kultury polskiej, turnieje sportowe 
i wiele innych. Chcemy, aby nasi goście zostali ciepło przyjęci, poczuli się jak 
we własnym domu i aby ich pobyt w Jaworze na długo zapadł im w pamięci. 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Jawora, aby zostali „przewodnikami” 
po mieście dla naszych gości. W szczególności zachęcamy młodzież, która 
chce podnieść swoje umiejętności z języka angielskiego i zaprzyjaźnić się ze 
swoimi rówieśnikami.

MAGIS 2016 w Jaworze

Model WLA z 1942 został wy-
produkowany na potrzeby U. S. 
Army na potrzeby przewożenia 
radiostacji i  broni w  czasie II 
wojny światowej. WL to model 
z  dolnozaworowym silnikiem 
o pojemności 750 cm3. Wersja 
militarna miała zmodyfikowane 
tylnie zawieszenie, z przodu spe-
cjalną lampę tzw. blackout (za-
ciemnienie), aluminiowe głowice 
silników i kaburę na pistolet ma-

szynowy Thompson. W ramach 
pożyczki wojennej (Lend-Lease) 
Armia Czerwona otrzymała od 
USA prawie 29 tysięcy tych ma-
szyn. Po wojnie pozostała więc 
ogromna ilość tych modeli, które 
do dziś zasila rynek pojazdów za-
bytkowych w Europie.
Model Electra Glice z 2000 roku 
to praktycznie osobna marka 
Harleya. Potężne, świetnie wy-
posażone i wygodne motocykle 

to turystyczna wizytówka firmy 
i jednocześnie nośnik tradycji się-
gającej 1965 roku, kiedy to pierw-
sze Electry wjechały na drogi. Był 
to pierwszy model H-D urucha-
miany elektrycznym rozruszni-
kiem. Motocykliści odwiedzili 
w Jaworze jeszcze Kościół Pokoju, 
a następnie udali się do Kondrato-
wa na IV Zlot Motocyklowy, gdzie 
przy grillu i muzyce rockowej ba-
wili się do białego rana.

Motocykliści wjechali do Jawora
Do Jawora przyjechało ponad 100 motocyklistów. Na jaworskim Rynku pojawiło się wielu 
miłośników niklowanych cudeniek. Wśród cennych eksponatów można było podziwiać 
dwa wspaniałe motocykle marki Harley Davidson.
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Najlepsi z najlepszych, 
zawodnicy i trenerzy 
z roku 2015, a także 
samorządowcy z miast 
i gmin regionu oraz 
parlamentarzyści 
spotkali się 30 stycznia 
na dorocznej Gali 
Mistrzów Sportu 
Zagłębia Miedziowego 
w Hotelu Qubus 
w Legnicy. Podczas 
uroczystości nie 
zabrakło akcentu 
jaworskiego.

Grzegorz Lenart, mistrz sztu-
ki walki z Klubu AEP Vorneus 
Jawor, ubiegłoroczny złoty me-
dalista Mistrzostw Świata K1 
WFMC Hagen Niemcy 2015 
r. otrzymał wyróżnienie w ka-
tegorii najlepszego zawodnika 
minionego sezonu sportowego. 
Do udziału w plebiscycie został 

nominowany przez samorząd ja-
worski, jako sportowiec, który 
w swojej karierze odniósł wiele 
sukcesów na arenie ogólnopol-
skiej oraz międzynarodowej. To 
pierwszy tak duży sukces za-
wodnika AEP Vorenus podczas 
prestiżowej Gali.
Wyróżnienie Jaworzanina bar-
dzo ucieszyło burmistrza Jawo-
ra, Emiliana Berę. 
- Miasto Jawor jest jednym ze 
współorganizatorów tego przed-
sięwzięcia i każdy sukces nasze-
go reprezentanta, zawodnika czy 
trenera to ogromny powód do 
dumy dla jaworzan – podsumo-
wał burmistrz Emilian Bera.
Wśród sportowców z  Jawora 
nominowanych do tytułu najpo-
pularniejszego zawodnika 2015 
byli: Anna Kulbida (Klub Spor-
towy „Olimpia” Jawor), Michał 
Nawracaj (triathlon), Łukasz 
Tomaszewski (Klub Sportowy 
„Victoria” Jawor). O miano naj-
popularniejszego trenera ubie-

gali się dwaj 
szkoleniow-
cy jaworskiej 
„Vi c t o r i i” : 
Jakub Zaim 
i  Sławomir 
Miłoń.  Po 
raz pierwszy 
w  kategorii 
„ i m p r e z a 
roku” wy-
t y p o w a n o 
„ M e m o -
riał Stefana 
Mielczarka” 
i „Water Jam 
Jawornik”.
O r g a n i -
z a t o r a m i 
p l e b i s c y t u 
byli :  Mia-
sto Legnica i regionalny portal 
www.e-legnickie.pl przy wspar-
ciu samorządów, w  tym m.in. 
Gminy Jawor. O  wyłonieniu 
ścisłej czołówki nagrodzonych 
zawodników decydowali czytel-

nicy portalu, a następnie kapitu-
ła konkursu.
Gala Mistrzów Sportu Zagłębia 
Miedziowego odbyła się pod pa-
tronatem KGHM Polska Miedź 
S.A.

Jaworski sportowiec wyróżniony podczas Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego

Sukces Grzegorza Lenarta

Na początku marca br. wystartowała w naszym 
mieście Jaworska Karta Dużej Rodziny. W ciągu 
niespełna czterech miesięcy do programu 
przystąpiło 13 prywatnych przedsiębiorców, 
którzy oferują atrakcyjne rabaty na swoje towary 
i usługi. Po niższej cenie można kupić m.in.: 
obuwie, odzież dziecięcą, owoce, warzywa, 
kwiaty, książki czy meble.

Ale to nie wszystko - dużo taniej można skorzystać również 
z usług prawniczych, internetowych, fotograficznych 
i fryzjerskich. Do tego cała gama produktów z jednostek 
gminnych, choćby Kryta Pływalnia „Słowianka” za pół 
ceny czy wszystkie spektakle teatralne 30% taniej. 
Już dzisiaj z zaproponowanych zniżek korzysta 36 rodzin 
wielodzietnych, tj. takich, które mają troje i więcej dzieci. 
Zachęcamy kolejne rodziny do wypełnienia stosownego 
wniosku i przyłączenia się do programu. Szczegółowe 
informację znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem 
www.jawor.pl w zakładce Jaworska Karta Dużej Rodziny. 
Wszelkie formalności można załatwić w Biurze Obsługi Klienta, 
na stanowisku 2b. Więcej informacji pod nr tel. 76/870-20-25.

Firmy biorące udział 
w programie JKDR:

Strzał w dziesiątkę!

• Skynet Multimedia Daniel 
Zachert ul. Starojaworska 
89c, 59-400 Jawor www.
skynetmedia.pl - rabat na 
usługę dostępu do internetu 
25%
 
• Pani Marlena Jakób-
czyk „U Marleny” - Sklep 
Obuwniczy na Targowisku 
Miejskim (Plac Podzamcze 
76/77) - rabat na obuwie 
10%
 
• Pani Elżbieta Wojtków - 
Stoisko Obuwnicze w Domu 
Handlowym przy ul. Grun-
waldzkiej 6 - rabat na obu-
wie 10%
 
• Pani Anna Duda „Anna” 
- stoisko z warzywami 
i owocami na Targowisku 
Miejskim - rabat 10%
 
• Pani Magdalena Smagacz 
„U Smagacza” - fotografia 
okolicznościowa i reklamo-
wa - rabat 5%
 
• Pan Wojciech Rynnik FH 
„Rywal”, ul. Grunwaldzka 9 
- odzież dziecięca i zabawki 
- rabat 15%
 
• Kancelaria Radcy Praw-
nego Agnieszka Rozmus, 
ul. Rapackiego 8 - usługi 
prawnicze - rabat 30% 
do 31.05.2016 r., od 
1.06.2016 r. rabat 20%
 
• Pani Monika Lech Salon 
Fryzjerski „La Pasione”, ul. 
Wokulskiego 5 - usługi fry-
zjerskie - rabat 5%
 

• Pani Grażyna Garbarczyk 
Kwiaciarnia 100-krotka, ul. 
Chrobrego 4 - rabat 15% na 
kwiaty cięte, rabat 10% na 
kwiaty doniczkowe
 
• Księgarnia „Bajka” ul. 
Zamkowa 15a - rabat 10% 
na cały asortyment
 
• ”Tuptuś” Sklep Obuwniczy 
Józef Rykaczewski, Targo-
wisko Miejskie, 15 % rabatu 
na obuwie dziecięce
 
• FHU „Sylwester”, ul. Sta-
szica 12 - Sklep obuwniczy, 
rabat na obuwie 10%

• ARKAS Sp. z o.o., ul. 
Kuziennicza 4 - 10% rabatu 
na meble, 5% rabatu na 
uchwyty, elektronikę, akce-
soria i AGD 

 
Jednostki gminne 
uczestniczące
w programie:
 
• Ośrodek Sportu i Rekre-
acji - usługa basenowa na 
Krytej Pływalni „Słowianka” 
- rabat 50%

• Jaworski Ośrodek Kultury 
- koncerty i spektakle - rabat 
30%
 
• Muzeum Regionalne - 
bilety wstępu do muzeum 
oraz na koncerty - rabat 
50%
 
• Miejska Biblioteka Publicz-
na - karta czytelnika - rabat 
40% 

Burmistrz przyznał stypendia 
i nagrody aż 36 zawodnikom, 
którzy w  2015 roku odnieśli 
znaczące sukcesy sportowe 
w  takich dyscyplinach jak: 
akrobatyka, kickboxing, piłka 
siatkowa, triathlon oraz tenis 
ziemny. Dwa wyróżnienia przy-
padło sportowcom z dziedziny 
kickoboxingu i futbolu.
– Już kolejny raz mogę powie-
dzieć, że jesteście dumą nie 
tylko jaworskiego sportu, ale 
naszego miasta – mówił bur-
mistrz Emilian Bera podczas 
wręczenia laureatom nagród. 
– Mam nadzieję, że stypendia 
będą motywacją do odnosze-
nia kolejnych sukcesów spor-

towych, staną się impulsem 
do jeszcze większej pracy oraz 
umocnią w dążeniu do realiza-
cji własnych marzeń i ambicji. 
Niech postępy i  osiągnięcia 
będą niewyczerpanym źródłem 
dumy i zadowolenia. Życzę wy-
trwałości i  szczęścia w poko-
nywaniu wszelkich przeszkód. 
Jestem przekonany, że sportowa 
pasja będzie nie tylko formą 
spełniania ambicji, ale przede 
wszystkim życiową przygodą 
– zwrócił się do nagrodzonych 
włodarz miasta.
Burmistrz Miasta Jawora w 2016 
roku przyznał 25 stypendiów 
sportowych na okres siedmiu 
miesięcy (dla zawodników za 

osiągnięcia – od 100 do 300 zł/
mc), 5 nagród jednorazowych 
(po 500 zł dla trenerów, których 
podopieczni w 2015 roku zajęli 
od I-III miejsca na mistrzo-
stwach krajowych lub między-
narodowych) i  2 wyróżnienia 
sportowe (dla zawodników – dy-
plomy i puchary). Pula przezna-
czona na stypendia to 28.630 zł.
Tegoroczni stypendyści to: Kamil 
Kulik, Patryk Kusztal, Domini-
ka Hamulczyk, Kewin Czerniej, 
Bartosz Kołodziej, Karol Koło-
dziej, Tomasz Krzemień, Łukasz 
Mikuła, Mateusz Głąbicki, Filip 
Fajkiel, Sebastian Muzeja, Ma-
teusz Termena, Jonatan Detyna, 
Katarzyna Dominik, Mikołaj 

Grabowski, Bartłomiej Juckie-
wicz, Kornel Woźniak, Dariusz 
Woźny, Szymon Woźny, Oliwia 
Wrócińska, Bartłomiej Konior, 
Oliwia Makowiecka, Gabriel 
Wójcicki, Kacper Woźniakie-
wicz, Patryk Dychtanowski, 
Aleksander Śliwka.
Trenerzy: Jakub Zaim, Sławo-
mir Miłoń, Łukasz Tomaszew-
ski, Joanna Citków, Grzegorz 
Lenart.
Nagrodzeni zawodnicy: Łu-
kasz Tomaszewski, Michał Na-
wracaj, Mateusz Dereweńko, 
Grzegorz Lenart, Rafał Cyran-
kowski. 
Wyróżnienia otrzymali: Michał 
Łękawa i Julian Kulik.

Stypendia i nagrody dla zawodników i trenerów

Miasto przyjazne sportowcom
Sport jest dla nich największą pasją. Odnoszą sukcesy i godnie reprezentują miasto na sportowych 
arenach Polski i międzynarodowych. Najlepsi zawodnicy i trenerzy za swoje szczególne osiągnięcia 
zostali uhonorowani przez burmistrza Emiliana Berę podczas uroczystego spotkania w jaworskim 
teatrze.
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Po raz kolejny 
piękny i zabytkowy 
ewangelicki Kościół 
Pokoju w Jaworze 
gości w swoim 
wnętrzu, dzieląc 
się ze słuchaczami 
doskonałą akustyką, 
artystów z całej Polski. 
Jak co roku i ten cykl 
został podzielony na 
5 koncertów z myślą, 
że każdy meloman 
znajdzie coś w swoim 
guście.

- To dla mnie prawdziwa przy-
jemność otwierać koncert, na 
którym wybrzmiała Orkiestra 
Kameralna Filharmonii Naro-
dowej. Jawor to miasto kultur, 
wielowiekowej tradycji, która 
rozbrzmiewa w tym miejscu 
dźwiękami instrumentów. Cie-
szy mnie fakt, że świat muzyki 
dawnej ma swoich odbiorców 
pośród mieszkańców nasze-
go malowniczego regionu 
– mówił burmistrz podczas 
inauguracji 22. edycji Koncer-
tów Pokoju. 
Przed nami jeszcze Koncert 
Kameralny w ramach jezu-
ickiego programu MAGIS 
2016 przygotowującego do 
Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie – w piątek, 22 
lipca 2016 r. o godz. 18.00. 
Wśród wykonawców znaleźli 
się: Joachim Mencel Artisena 
Band, Joachim Mencel - lira 

korbowa, fortepian, Piotr Ba-
ron - klarnet basowy, Maciej 
Adamczak – kontrabas, Szy-
mon Madej – perkusja.
Koncert Finałowy odbędzie 
się w sobotę, 29 października 
2016 r. o godz. 16.30, a wy-
konają go: Zespół Instrumen-
tów Dawnych Warszawskiej 
Opery Kameralnej Musicae 
Antiquae Collegium Varso-
viense, Władysław Kłosiewicz 
- kierownictwo artystyczne, 
klawesyn. W programie rów-
nież „Słowo o muzyce”, które 
wygłosi Elżbieta Szomańska.
Sprzedaż i rezerwacja biletów 
odbywa się od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00 
– 15.00 w kasie Muzeum 
Regionalnego w Jaworze tel. 
76/870 30 86, w godz. 9.00 
– 17.00 w siedzibie Informacji 
Turystycznej, ul. Rynek 3 lub 
godzinę przed wydarzeniem 
w Kościele Pokoju w Jaworze.

Jaworskie Koncerty Pokoju zainaugurowane

Uczta dla 
melomanów

Ponad 100 tys. 
na rewitalizację1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, na jaworskim Rynku bawiło się najmłodsze 

pokolenie mieszkańców Jawora.
Dzień Dziecka rozpoczął się od barwnego korowodu dzieci przebranych za biedroneczki, kwiatuszki, żabki, pszczółki i słoneczka. Dzieci 
zgromadziły się pod sceną przy JOK-u, gdzie zostały przywitane przez Burmistrza Miasta Jawora Emiliana Berę i Dyrektora Jaworskiego 
Ośrodka Kultury Pawła Opalińskiego. Podczas Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca „Słoneczny Uśmiech” dzieci zaprezentowały 
swój talent wokalny, a umiejętności taneczne podczas II Maratonu Zumba Kids.

Dwanaście drużyn - 
młodych sympatyków 
piłki halowej przystąpiło 
do trzeciego już 
Dolnośląskiego Turnieju 
zGRAny Jawor. Zimowy 
turniej piłki halowej, 
rozgrywany na parkiecie 
hali sportowej przy ul. 
Wiejskiej, to już tradycja. 
Także i tym razem nie 
zabrakło rywalizacji na 
wysokim poziomie i wielu 
sportowych emocji.

Zawodnicy podzieleni zostali 
na dwie grupy. Po rozgrywkach 
grupowych najlepsze okazały 
się drużyny Polonii Stal Świd-
nica i Zagłębia Lubin. Pierwsza 
zdobyła w sumie 18 bramek nie 
tracąc ani jednego gola. I to te 
drużyny stanęły do wielkiego 

finału, w którym to właśnie Po-
lonia okazała się lepsza i zwy-
ciężyła lubinian wynikiem 2:0.
Całkiem dobrze radzili sobie na 
boisku nasi lokalni piłkarze. Ja-
voria Jawor w meczu o trzecie 
miejsce wygrała z Nysą Kłodz-
ko, a rzuty karne przypieczę-
towały piąte miejsce dla JTS-
-u Jawor w meczu z AP Chojnik 
Jelenia Góra. Następne na liście 
znalazły się Talent Bolesławiec, 
dwie drużyny Olimpic Wro-
cław, Zagłębie Lubin II, AKS 
Strzegom i UKS Gniewków.
Najskuteczniejszym zawod-
nikiem Turnieju okazał się 
Patryk Paliński (Polonia Stal 
Świdnica), Jaworzanin - Julian 
Kulik został królem strzelców 
(8 bramek!), a  Marcel Luba 
z Zagłębia wybrany został naj-
skuteczniejszym bramkarzem.
Puchary i  medale zwycięz-

com wręczył burmistrz Jawora 
Emilian Bera, pomysłodawca 
turnieju, wspólnie z przewod-
niczącym Komisji Kultury 
i Sportu Michałem Banderem 
oraz wiceprzewodniczącym 
Komisji Kultury i Sportu Ma-
ciejem Pawlinowem.
Na koniec sportowych zma-
gań mecz rozegrali także sa-
morządowcy, m.in. burmistrz 
Złotoryi Robert Pawłowski, 

burmistrz Jawora Emilian 
Bera, ks. Tomasz Stawiak (sę-
dzia piłkarski), radni miejscy 
oraz trenerzy zaproszonych 
drużyn.
Na szczególne uznanie zasłu-
gują trenerzy: JTS Piast Jawor 
Leszek Wawoczny oraz UKS 
Gniewków Robert Matkowski, 
a także rodzice młodych piłka-
rzy za wszelkie organizacyjne 
i sportowe wsparcie.

zGRAny Jawor po raz trzeci
Radzili sobie całkiem dobrze

Dzieci świętowały
Gmina Jawor pozyskała dotację w wysokości ponad 106 tys. 
zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie 
Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Dokument stanowi 
podstawę do ubiegania się o środki z funduszy Unii 
Europejskiej do roku 2020. 

Dobra wiadomość dla samorządu

Do konkursu dotacji ogło-
szonego przez zarząd woje-
wództwa oraz Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju gmina 
zgłosiła projekt pt.: „Bogate 
dziedzictwo kulturowe i walory 
przyrodnicze Miasta Jawora 
platformą współpracy, inte-
gracji i komunikacji z miesz-
kańcami obszaru rewitalizacji”. 
Wniosek został pozytywnie 
oceniony i dzięki temu Jawor 
znalazł się wśród 77 dolno-
śląskich samorządów, które 
otrzymają dofinansowanie.
- To dobra wiadomość dla 
naszego samorządu - mówi 
burmistrz Emilian Bera. - Teraz 
przed nami kilka miesięcy 
wytężonej pracy, aby dobrze 

przygotować niezbędną do-
kumentację do prowadzenia 
procesów rewitalizacyjnych 
i rozwiązywania związanych 
z tym problemów na obsza-
rach miasta wymagających 
szczególnej interwencji. 
Oprócz wsparcia finansowego  
miasto otrzyma także pomoc 
merytoryczną w procesie 
opracowania programu. 
Źródłem finansowania działań 
wspierających gminy w przy-
gotowaniu programów rewita-
lizacji jest Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna 2014-
2020, w ramach projektu pn. 
„Przygotowanie programów 
rewitalizacji na terenie Woje-
wództwa Dolnośląskiego”.
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Kilkudziesięciu zawodników 
z klubów sportowych 
z Dolnego Śląska i okolic 
mierzyło siłę swoich 
muskułów podczas 
I Zawodów w Wyciskaniu 
Wielokrotnym na Ławce 
Poziomej o Puchar 
Burmistrza Miasta Jawora.

Do zmagań ze sztangą przystą-
pili amatorzy sportów siłowych 
z Jawora, Strzegomia, Wałbrzy-
cha, Jeleniej Góry, Wrocławia, 
a nawet Sosnowca. Nasze mia-
sto zaprezentowali podopiecz-
ni Ogniska TKKF Piast oraz 
uczniowie gimnazjów nr 1 i 2, 

którzy wykazali się nie tylko 
ogromną siłą i  doskonałą for-
mą, ale również niebywałą wolą 
walki.
W  boju zawodnicy wyciskali 
sztangę o wadze połowy ciężaru 
własnego ciała. O wyniku decy-
dowała ilość powtórzeń. Zma-
gania siłaczy oceniała komisja, 
w której zasiedli goście specjalni 
zawodów, mistrzowie kultury-
styki: Małgorzata Sabat i Jerzy 
Pisulski oraz pomysłodawcy za-
wodów: Dariusz Szczygieł, pre-
zes TKKF Piast Jawor i Marek 
Radwański, prezes KS START 
Strzegom.
Mistrzem w  kategorii junior 
(14-18 lat) został Igor Serafin 

z Gimnazjum nr 1 w Jaworze, 
w kategorii do 30 lat najmoc-
niejszy był Dawid Hartleb, któ-
ry do naszego miasta przyje-
chał aż z Rzeszowa, natomiast 
najlepszym sztangistą wśród 
starszych zawodników (powy-
żej 30 lat) okazał się Krystian 
Szczypior - członek Centrum 
Rekreacyjno- Rehabilitacyjne-
go Ogniska TKKF Piast w Ja-
worze.
- Gratuluję zawodnikom świet-
nej formy i imponujących wyni-
ków oraz dziękuję za wspaniałą, 
sportową atmosferę i rywaliza-
cję na najwyższym poziomie – 
powiedział burmistrz Emilian 
Bera.

Siłacze walczyli o puchar

Egzekucja nocą
Jaworzanie po raz kolejny 
zwiedzali muzeum, gdzie 
czekały liczne atrakcje, 
mówi dyrektor Muzeum, 
Arkadiusz Muła. W tym roku 
Noc Muzeów przebiegała 
pod hasłem Rycerze 
i Rabusie. Na dziedzińcu 
muzeum odbył się pokaz 
historyczny w wykonaniu 
grupy rekonstrukcyjnej pn. 
Pokazy historyczne.pl.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się dawne gry, zabawy 

i pokazy. Kolejki ustawiały się 
do mincerza bijącego monety, 
piekarza, ale największa usta-
wiła się przed zamkiem, do 
którego rzucano woreczkami 
wypełnionymi piaskiem, w celu 
jego wyburzenia. Nie zabrakło 
chętnych do przymierzania ry-
cerskich hełmów. Sporą sensa-
cję wywołał też pokaz egzekucji 
miejscowego rabusia Hansa von 
Zedlitz, scena ta była wpleciona 
w spektakl oparty na wydarze-
niach z XVI wieku, które wpi-
sują się w edukację regionalną 
- stwierdza Arkadiusz Muła, po-

mysłodawca tegorocznej edycji. 
Podczas wieczornego zwiedza-
nia muzeum ogromne zainte-
resowanie wywołał miecz dwu-
ręczny dotąd nieeksponowany, 
z dawnej jaworskiej zbrojowni, 
oraz warsztaty tkackie dla dzieci.
Frekwencja jak zwykle dopisa-
ła, muzeum odwiedziło kilkaset 
osób. Na zwiedzających czeka-
ła dodatkowa atrakcja, nocne 
zwiedzanie Kościoła Pokoju 
oraz konkurs wiedzy o  rycer-
zach rabusiach z atrakcyjnymi 
nagrodami, które ufundował 
burmistrz Jawora.

Atrakcje Nocy Muzeów za nami

21 kilometrów 
trasy nie przeraziło 
zapalonych biegaczy. 
Do tegorocznego 
12. Półmaratonu 
o Puchar Burmistrza 
Jawora zgłosiło się 50 
mieszkańców Powiatu 
Jaworskiego, w tym 
głównie naszego 
miasta, i blisko 200 
zawodników z Polski.

Wybiegli z jaworskiego Rynku 
o godz. 10 w niedzielę, 5 czerw-

ca br., by przez Piotrowice, 
Chełmiec, Myślinów i Myśli-
bórz wrócić na „Jawornik”.
Najtrudniejszy jak zawsze oka-
zał się podbieg pod Chełmiec. 
Najlepsi pokonali trasę w nie-
spełna godzinę od startu. W ka-
tegorii OPEN wygrał Damian 
Glapiak - strażak z Wolsztyna. 
Drugie miejsce zajął Dariusz 
Szrama z  Obornik Śląskich. 
Pierwszym na mecie Jawo-
rzaninem był Michał Bujała 
z piątą lokatą. W biegu trady-
cyjnie wystartowali jaworscy 
samorządowcy: Daniel Iwań-

ski, Maciej Pawlinow, Michał 
Bander i oczywiście burmistrz 
Emilian Bera.
W  ramach Jaworskiego Pół-
maratonu od lat odbywa się 
Bieg Strażacki poświęcony 
tragicznie zmarłemu Maria-
nowi Kotkowskiemu. Strażacy 
oprócz kategorii OPEN byli 
dodatkowo sklasyfikowani, 
a  nagrody i  puchary wręczył 
im komendant powiatowy, mł. 
bryg. mgr  Waldemar Sarlej. 
Szczegółowe wyniki zamiesz-
czone są na stronie Maratonów 
Polskich.

Zawodnicy UKS Javoria 
Jawor (rocznik 2003 
i 2006) oraz JTS Jawor 
(rocznik 2005) wyjechali 
do partnerskiego 
miasta Roseto degli 
Abruzzi we Włoszech, 
by reprezentować 
nasze miasto na 
Międzynarodowym 
Turnieju Piłki Nożnej 
„Spiagge d’Abruzzo Cup”. 
Turniej trwał od 22 do 25 
kwietnia i był największą 
tego typu imprezą we 
Włoszech.

W  organizowanym już po 
raz 20 turnieju uczestniczyło 
ponad 200 zespołów z  całe-
go świata. Patronat nad nim 
sprawuje UEFA i FIGC (Wło-
ska Federacja Piłki Nożnej). 
Udział jaworskich drużyn 

w  światowych rozgrywkach 
był możliwy dzięki wsparciu 
naszego pobytu w  Roseto 
przez włoską spółkę „IS Pol-
ska” oraz gościnności władz 
miasta partnerskiego.
Nasi młodzi piłkarze odnieśli 
sukces! Wielki wysiłek, deter-
minacja, ból, pot, a w końcu 

ulga i radość z podium. Takie 
emocje towarzyszyły zawod-
nikom drużyny UKS Javoria 
Jawor (rocznik 2006), która 
zajęła drugie miejsce. Wszyscy 
sportowcy wrócili zdrowi, za-
dowoleni i uśmiechnięci, choć 
nie kryli zmęczenia trwającą 
niemal dobę podróżą.

12. Półmaraton o Puchar Burmistrza Jawora

Biegli w upale

Jaworscy piłkarze w światowych rozgrywkach

Sukces UKS Javoria Jawor
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Futbolowa majówka
Młodzi miłośnicy futbolu spotkali się na Turnieju piłki nożnej szkół 
podstawowych. Do zawodów stanęły 4 drużyny, więc walka o miejsce na 
podium była zacięta. Zawodnicy grali w systemie każdy z każdym 2 razy po 8 
minut.
Rozgrywki sędziował Piotr Wąsowski, który z dokładnością odgwizdywał wszystkie nieczyste zagrywki. 
W zawodach bezkonkurencyjna okazała się drużyna FC Bayern, która nie straciła żadnej bramki zdo-
bywając w turnieju 9 punktów. Puchar powędrował na półkę do klubu JTS, bo zdecydowana większość 
drużyny to zawodnicy stamtąd. Drugie miejsce zdobył „Real Madryt”, a  trzecie „Orzełki”. Organizatorzy 
zadbali o nagrodę dla czwartej drużyny o nazwie „Jaworzanie”. Puchary i nagrody (getry) w imieniu 
organizatorów wręczył Jan Lorko z jaworskiego OSiRu.

Mszą św. w intencji Ojczyzny, narodowymi 
tańcami i śpiewem pieśni patriotycznych 
Jaworzanie uczcili narodowe święto 
Konstytucji 3 Maja. Było uroczyście 
i widowiskowo. Tegoroczne obchody 
odbyły się na placu przy Kościele pw. św. 
Faustyny na Osiedlu Przyrzecze.
Tuż po Mszy św., na przykościelnym deptaku zrobiło 
się kolorowo i radośnie. I tym razem na wiernych 
opuszczających mury kościoła czekała miła niespo-
dzianka. Pełne wigoru tańce i barwne stroje tancerzy 
z Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg” 
wywołały zachwyt na twarzach licznie zgromadzonych 
mieszkańców. Młoda jaworzanka Oliwia Piaskowska 
z Gimnazjum nr 2 – laureat konkursu recytatorskie-
go – odczytał 3-majowy memoriał. Dzieci i młodzież 
ze szkół jak zwykle zadbali o to, by każdy uczestnik 
obchodów narodowego święta posiadał na sercu 
przypięty biało-czerwony kotylion. Trzeciomajową uro-
czystość, na którą zaprosił burmistrz Jawora Emilan 
Bera, zakończył występ Chóru Albertówka i wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych.

Uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 Maja

Kolorowo, radośnie, 
patriotycznie
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Jawor vs. reszta Polski - takie wyzwanie 
towarzyszyło III Jaworskiej Gali Sztuk 
Walki. W spotkaniu wieczoru Grzegorz 
Lenart pokonał w III rundzie przez TKO 
reprezentanta Niemiec Aleksandra Busse 
i zdobył pas zawodowego Mistrza Europy 
WFMCK1 Pro w limicie wagowym 91,800 
kg! 
Gala składała się z dwóch części. W sumie na rin-
gu zmierzyło się 18 fighterów, wśród których były 
też panie. Jednak najwięcej emocji przyniósł dłu-
go oczekiwany pojedynek Grzegorz Lenart kontra 
Alexander Busse. Stawką był pas międzynarodo-
wego zawodowego mistrza Europy K1 federacji 
WFMC. Nasz faworyt odniósł zasłużone zwycię-
stwo przez nokaut, więc dla sędziów i publiczno-
ści werdykt był już wyłącznie formalnością.

Jaworska Gala Sportów Walki

Vorenus podołał wyzwaniu

fot. Kuba Szewczyk

Osoby, które chcą się pozbyć np. kanapy, foteli, krzeseł, szafy, ko-
mody, stołów, dywanów, wykładzin, mebli ogrodowych, wózków 
dziecięcych, opon samochodowych, sprzętów elektrycznych czy 
elektronicznych powinny je wystawić przy kontenerach na odpady 
zmieszane, w przeddzień ich wywozu.
Odpady te będą odbierane z poszczególnych ulic zgodnie z harmo-
nogramem, który znajduje się ww.jawor.pl w zakładce gospodarka 
odpadami.

Masz do wyrzucenia stare meble, dywany czy zużyty sprzęt?
W sobotę 16 lipca oraz 23 lipca na terenie miasta odbędzie się zbiórka
wielkogabarytowych odpadów komunalnych.
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