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Praca dla mieszkańców

- powstaje największa w Polsce
strefa ekonomiczna. Po roku
solidnej pracy urzędników, w tym
naszych z Jawora, Dolnośląska Strefa
Aktywności Gospodarczej stała się
faktem. Teraz czas na inwestorów.
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Magia świąt na jaworskim rynku

Kolędowo, nastrojowo, razem
Świąteczna sceneria, kolędy, żywa szopka, jarmark bożenarodzeniowy, Mikołaj oraz uśmiech,
życzliwość i radość na twarzach mieszkańców. Tak było w niedzielny wieczór na jaworskim Rynku
podczas dorocznego Spotkania Wigilijnego, na które mieszkańców zaprosili Burmistrz Jawora Emilian
Bera oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Iwański.
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Fakty i mity remontu DK 3
Nie ma żadnej oficjalnej informacji o
braku kontynuacji remontu drogi.
Gmina Jawor gotowa do
dalszych prac remontowych.
Str. 7

Taniej za śmieci

Opłaty będą niższe.
Czteroosobowa rodzina rocznie
zaoszczędzi prawie 100 zł!
str. 10

Inwestycje dla wygody

Nowe chodniki i uliczki w wielu
miejscach miasta.
Fotorelacja str. 8-9

Gospodarza poznasz po obejściu

Ma być czysto i schludnie,na to muszą
być pieniądze. Kupiliśmy nowy
sprzęt do porządkowania ulic.
Str. 7

Jaworska Karta Dużej Rodziny
Jak zaoszczędzić pieniądze
w domowym budżecie?
Str. 10

Wigor dla seniorów

Nie muszą już w samotności
siedzieć w domach. W Jaworze
powstał pierwszy dom seniora!
Str. 10

Młodzież doradza burmistrzowi
Uczniowie chcą zmieniać Jawor. Świetna
lekcja demokracji i praw obywatelskich.
Str. 11

Uroczystość objął patronatem
honorowym Biskup Legnicki
Zbigniew Kiernikowski.
Magia, jaka zapanowała tego dnia
w centrum miasta przyciągnęła
wielu jaworzan. W powietrzu
czuć było, że święta tuż, tuż…
Ze sceny popłynęły serdeczne
życzenia, które mieszkańcom
złożyli burmistrz Emilian Bera
oraz ksiądz dziekan Dominik
Drapiewski. Fragment ewangelii
odczytał pastor Parafii Ewangelic-

ko-Augsburskiej Tomasz Stawiak
oraz ksiądz Tomasz Bunikowski.
O pokoju i życzliwości mówił
ksiądz dr. Krzysztof Wiśniewski, który prowadził w Jaworze
rekolekcje adwentowe. Zanim
mieszkańcy podzielili się opłatkiem, harcerze przekazali na ręce
burmistrza Betlejemskie Światło
Pokoju. - Przekazujemy to, co harcerze mają najcenniejsze - czysty
ogień - mówił nowy komendant
hufca, podharcmistrz Michał

Czarnecki. Ten symbol bożonarodzeniowego ciepła domowego
ogniska każdy mógł zabrać ze
sobą do domu. Tego wieczoru
dla nikogo nie zabrakło ciepłego,
wigilijnego poczęstunku.
W programie jaworskiej kolędy znalazło się również kilka
nowości. Po raz pierwszy na
Rynku stanęła szopka z żywymi zwierzętami, która sprawiła najmłodszym wiele radości.
Podobnie jak odwiedziny Świę-

tego Mikołaja, który z uwagi
na brak śniegu przesiadł się
z sań do bryczki. W barwnej
paradzie tanecznym krokiem
do centrum zawitały elfy oraz
pomocnicy Świętego. Wesoły
orszak tanecznym krokiem poprowadzili tancerze z KDance
Studio pod przewodnictwem
Izabeli i Adriana Kowalskich.
Dodatkową atrakcją był pokaz
sprzętu wojskowego: nowoczesnych radiostacji oraz pojazdów
osobowo-terenowych, a także
przejazdy na kucykach, osiołkach i wielbłądzie. Każdy mógł
wykonać pamiątkowe zdjęcie
w jednej z dwóch fotobudek,
które stanęły w Rynku.
Świątecznej atmosfery dodawał
Jaworski Jarmark Bożonarodzeniowy i pięknie prezentujące się
stoiska przepełnione świątecznymi ozdobami i pysznościami.
Całość ubarwiły występy wokalne
w wykonaniu dzieci i młodzież
z jaworskiej Scholi oraz Chóru
Albertówka, a także program
artystyczny przygotowany przez
muzyka z Iwanofrankowska na
Ukrainie.
Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.
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Rozmowa z Emilianem Berą, burmistrzem Jawora

To był dobry rok
Mija rok Pana pracy.
Rok rozpoczęty
zainteresowaniem
Jaguara pod względem
zlokalizowania u nas
dużej inwestycji.
- To faktycznie był mocny akcent. W kampanii na pierwszym miejscu stawiałem miejsca pracy. Jak tylko dowiedziałem się, że duży koncern
szuka terenu pod inwestycję,
zaproponowałem nasze miasto.
Okazało się, że mamy doskonałe warunki. A prawdziwą
wisienką na torcie była zapowiedź budowy drogi ekspresowej S3, która będzie przez
te tereny przechodzić. Uważam za ogromny sukces Jawora
przejście swoistych eliminacji,
gdzie konkurowaliśmy z takimi miastami jak Kraków czy
Katowice. Sukcesem była również wygrana w konkurencji
z takimi krajami jak Czechy
czy Węgry. Wprawdzie ostatecznie Jaguar zainwestował
na Słowacji i nie mi oceniać,
jak dużo pieniędzy musiał ten
kraj zaoferować, aby koncern
wybrał właśnie ten kraj. Dla
mnie jako burmistrza miasta,
które reprezentowało Polskę
w tych trudnych negocjacjach
było swoistą nobilitacją Jawora. Proszę zwrócić uwagę,
że przecież tereny nie należały
jeszcze do strefy, nie było także uchwalonych dokumentów
planistycznych. Tempo prac
w tamtym czasie, dziesiątki
spotkań, tony dokumentów,
niekończące się wizytacje delegacji, często w szczerym polu
i upale, a na koniec prezentacje przed prawie 50 osobowym składem reprezentantów
koncernu było przyspieszoną
szkołą samorządu. Ten inwestor udowodnił nam, że przy
wytężonej pracy całego urzędu, można być przygotowanym
do dużych inwestycji. Dzisiaj
Jawor nie musi mieć żadnych
kompleksów. I chociaż z jednej
strony nie ma Jaguara, to miasto zyskało niesamowitą promocję, a liczba instytucji zaangażowanych w projekt wypromowania naszych terenów jako
najlepszych do inwestowania
jest wyjątkowa. Jeszcze nigdy
Jawor nie był języczkiem uwagi
Ministerstwa Gospodarki czy
Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych.
Dzisiaj w Jaworze jest największy teren objęty strefą nie
tylko w Polsce ale i Europie,
a inwestowaniem właśnie tutaj
interesują się znane, światowe
koncerny. Pierwsza fabryka
w Jaworze to kwestia czasu.
Pana oponenci
uważają, że przegrana
batalia o Jaguara
to pana klęska...
- Jeśli klęską uznać utworzenie
największego terenu objętego
strefą w Europie to gratuluję

poczucia humoru. Jak bardzo
trzeba nie lubić Bery, żeby nie
docenić pracy wykonanej po
godzinach przez urzędników
i tego, że jako jedyne miasto
w Polsce przeszliśmy sito eliminacji. O Jaworze mówiło się
we wszystkich mediach krajowych, ale także zagranicznych.
I jak w końcu uznać za klęskę
utworzenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej –
S3 Jawor i włączenia terenów
do Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w tak rekordowym tempie? Inne miasto robią to latami, a my zrobiliśmy
w niecały rok! Przypomnę,
że strefa w Jaworze jest od 15
lat, a żaden inwestor jakoś się
w niej nie zmaterializował.
Mało tego. Nie potrafiono
wybudować choćby drogi dojazdowej. Dzisiaj mogę poinformować, że nie potrzebowałem 15 lat, aby porozumieć się
z PKP i pozyskać działkę, przez
którą taka droga będzie poprowadzona, a Kamiennogórska
Specjalna Strefa Ekonomiczna
już zleciła wykonanie projektu jej budowy. Jest więc szansa,
że ten wstydliwy problem uda
się w końcu rozwiązać.

zyskają te wielodzietne. Jest
to kolejny krok po wprowadzeniu Jaworskiej Karty Dużej
Rodziny, aby obniżać jej koszty. Zapewniam, że za śmieci
mniej zapłacą wszyscy mieszkańcy Jawora.

Mówimy o dużych
inwestorach,
a co z naszymi lokalnymi
przedsiębiorcami.
Przecież dzisiaj to oni
zatrudniają jaworzan.
- Jedną z pierwszych decyzji było obniżenie podatków
od środków transportowych.
W efekcie staliśmy się niejako
rajem podatkowym dla firm
transportowych. Ostatnio
za zgodą Rady Miasta obniżyłem także podatki od ciężarówek 4-osiowych. Udało
się także ściągnąć do Jawora
pierwszy oddział firmy leasingowej, a dokładnie Europejski
Fundusz Leasingowy. Pracujemy nad tym, aby pojawiły się
kolejne firmy leasingowe. Takie efekty cieszą, bo stymulują
rozwój gospodarczy, a przede
wszystkim nasze firmy zaoszczędzone pieniądze mogą
przeznaczyć na dalszy rozwój.
Wprost dla Jawora oznacza
to więcej pieniędzy w budżecie.

A co z działaniami
na rzecz młodych
jaworzan?
- Mamy w Jaworze wspaniałą
młodzież, która chętnie angażuje się w życie miasta. Potrzeba jej jedynie dobrej oferty
i zachęty do działania. Aby bliżej poznać potrzeby młodych
ludzi, zaprosiłem ich do udziału w Radzie ds. Młodzieży przy
Burmistrzu. Na zaproszenie
odpowiedziało aż 50 osób.
Podczas spotkań i rozmów dowiedzieliśmy się czego młodzi
oczekują od miasta i co powinniśmy robić. W tym roku także
po raz pierwszy wprowadziłem
stypendia naukowe. Do tej
pory w Jaworze przyznawane
były tylko stypendia sportowe, a na wyróżnienie zasługują także uczestnicy olimpiad
i konkursów na szczeblach
ponadlokalnych, czy uczniowie z najwyższą średnią. Takich prymusów nagrodziłem.
Więcej środków otrzymali
także sportowcy, którzy uzyskali świetne wyniki sportowe.
Uważam, że na takich działaniach oszczędzać nie można.
Młodzi, zdolni ludzie tworzą
markę naszego miasta. Są ambasadorami Jawora.

Jeśli mowa o podatkach
to ostatnio głośno
o kolejnej pana decyzji...
- Tak się przez przypadek złożyło, że rozpocząłem rok od
obniżki podatków i kończę
także na ich obniżce. Właśnie
przygotowałem projekt uchwały, która zakłada obniżenie
stawek opłat za śmieci. Została ona jednogłośnie przyjęta
przez Radnych na ostatniej
sesji. Oznaczo to, że od nowego roku czeka na mieszkańców
miła niespodzianka. Rodziny
będą mogły zaoszczędzić nawet 120 zł rocznie. Najwięcej

Tych działań korzystnych
dla mieszkańców było
więcej. Co według
pana było największym
osiągnięciem w tej
dziedzinie?
- Z pewnością uruchomienie
Dziennego Domu Senior-WIGOR. Na jego utworzenie
gmina pozyskała 220 tys. zł
z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. To miejsce to nowa
jakość we wsparciu osób starszych. Wprowadziliśmy także
„koperty życia”. Do jaworskich
seniorów jeszcze w tym roku
trafi 500 takich kopert. Zawierają one przydatne informacje
w momencie koniecznej pomocy lekarskiej. Już dzisiaj
zaplanowałem w budżecie kolejne pieniądze na udział w tej
akcji. Chcemy, aby docelowo
taką kopertę otrzymał każdy
mieszkaniec Jawora powyżej
70 roku życia.

Docenił pan także
wolontariuszy.
Podobno zaskoczeniem
była ostateczna
liczba zgłoszonych
do wyróżnienia
za wolontariat.
- Wiedziałem, że jest duża grupa młodych ludzi bezinteresownie angażujących się w różne akcje i działania na terenie

miasta. Dlatego postanowiłem
im podziękować, stąd pomysł
organizacji I Gali Wolontariatu. Przyznam, że z kameralnej
imprezy, jaką planowaliśmy
zorganizować, spotkanie przerodziło się w dużą uroczystość.
Sala ECMEN ledwo pomieściła wszystkich zgłoszonych
do wyróżnienia. To bardzo
cieszy, że jest w Jaworze taka
mocna grupa osób otwartego
serca, która pomaga bezinteresownie, nie oczekując zapłaty.
Nietrudno nie zauważyć,
że zrobiło się czyściej
i ładniej. Pojawiły się
nowe skwery i chodniki...
- Proszę uwierzyć, że porządek
w mieście to spore wyzwanie.
Zakres zaniedbań jakie zastałem w tej niby prostej sprawie
– zachowania czystości - był
i jest ogromny. Małymi krokami porządkujemy miasto.
Są już nowe rośliny, w samym
rynku nasadziliśmy prawie 300
krzewów i kwiatów. Zaczęliśmy porządkować i modernizować miejskie skwery i place
zabaw. Wyremontowaliśmy
kilka miejskich chodników.
Zakupiliśmy także nowoczesną
zamiatarkę, która do tej pory
zebrała ponad 10 ton nieczystości z naszych ulic i chodników. Bez takiego sprzętu byłoby ciężko mówić o pracach
porządkowych, zwłaszcza
że ręczne zamiatanie „trwa
wieki”, a nie wszystko pracą ludzi da się wykonać szybko. Są
rzeczy, które trzeba zautomatyzować. Pójść z duchem czasu. Do tego warto wspomnieć
o zakupie 200 nowych koszy
na śmieci oraz utwardzeniu 14
miejsc pod kontenery. Działania te będziemy kontynuować
także w przyszłym roku.
Jednym słowem zrobi
się czyściej. Czy
także bezpieczniej?
- W tym roku dzięki dobrej
współpracy z policją i strażą
pożarną, tą zawodową jak
i ochotniczą, udało się zrealizować kilka ważnych inicjatyw. Dofinansowaliśmy
zakup dwóch samochodów
dla Komendy Powiatowej
Policji w Jaworze. Nowe
auta służą dzielnicowym
w ich codziennej pracy
na terenie naszego miasta. Dodatkowo przekazaliśmy duży wóz
ratowniczo-gaśniczy
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zyskała także
jaworska OSP, która również
otrzymała auto do działań ratowniczych. W przyszłym roku
natomiast planujemy wspomóc
jaworskie pogotowie ratownicze.
Czy według pana
mijający rok był

dobry dla Jawora?
To niech ocenią mieszkańcy.
Wspólnie z radnymi zrobiliśmy to, co do nas należało.
Generalnie zawsze można
więcej i zawsze znajdą się niezadowoleni. Od czegoś trzeba jednak zacząć zwłaszcza,
że wiele działań i inicjatyw
zaczynaliśmy od zera. Patrząc
na mijający rok widać, że osiągnięć jest sporo. Jestem dumny
z remontu drogi krajowej nr
3. Zakres prac to ponad dwa
miliony złotych. Przez trzydzieści lat na tej drodze nic się
nie działo. Tymczasem okazało
się, że w krótkim czasie można ruszyć z miejsca i oddać
mieszkańcom i kierowcom
wyremontowane od podstaw
odcinki ulic z nowym oświetleniem, chodnikami, przyłączami i podziemnymi sieciami.
To jest sukces nas wszystkich,
a nie jakaś wyimaginowana
klęska. Mam nadzieję, że remont będzie kontynuowany
w przyszłym roku. Nasza gmina jest do tego przygotowana.
Dowodem na to niech będzie
kontynuacja prac związanych
z wymianą sieci kanalizacyjnej w kolejnym etapie przy
ul. Narutowicza. Mamy pełną
dokumentację i pieniądze. Teraz ruch należy do właściciela
drogi, czyli GDDKiA.
Praca
idzie więc
do przodu,
ale Jawor
w mijającym
roku potrafił
się także
pięknie
bawić.
Ofertę kulturalną i rozrywkową
jaką przygotowaliśmy

dla mieszkańców w tym roku
oceniam dobrze. Wspomnę
kilka dużych imprez jak chociażby Święto Chleba i Piernika, gdzie biliśmy rekord
na najdłuższy piernik w Polsce,
uroczystości 25-lecia samorządu i przekazania proporca
10. Wrocławskiemu Pułkowi
Dowodzenia, czy 11 listopada
i święto patrona miasta. Rok
kończymy w pięknej atmosferze podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. W przyszłym
roku pojawią się kolejne ciekawe imprezy, które mam nadzieję spodobają się naszym
mieszkańcom.
A czego by Pan
życzył mieszkańcom
na święta i Nowy Rok?
W świąteczny czas dzielimy się
z rodziną, najbliższymi tym
co najlepsze - dobrem i życzliwością. Życzę, aby zbliżające
się święta Bożego Narodzenia
oraz Nowy Rok przyniosły
radość i spokój, aby Państwa
domy ogrzał ciepły uśmiech
i wzajemna życzliwość oraz
przekonanie, że najważniejsza
jest bliskość rodziny, serdeczność i miłość.
Dziękuję za rozmowę.
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Przyjazny dla inwestorów i mieszkańców - taki ma być przyszłoroczny budżet Jawora

Na miarę możliwości
Znalazły się w nim nowe inwestycje, przygotowanie pod fundusze unijne.
Przewidziana została również nadwyżka finansowa.
W przyszłym roku „w górę
nie pójdą” stawki podatków.
Dodatkowo burmistrz chce
obniżyć opłaty za wywóz śmieci. Ostateczny kształt budżetu
poznamy jeszcze w grudniu Już
dzisiaj wiadomo, że wszystkie
stałe Komisje Rady Miejskiej
zaopiniowały go pozytywnie.
Przyszłoroczne dochody Jawora wyniosą ponad 73 mln zł,
a wydatki nieco ponad 70 mln
zł. Na inwestycje zaplanowano
4,8 mln zł.
- To nie jest budżet moich marzeń. Skrojony został na miarę
najpilniejszych potrzeb, ale też
możliwości finansowych naszego miasta. Udało nam się
wprawdzie zaplanować nadwyżkę, ale fakt ten nie czyni
go łatwym, a wręcz przeciwnie
sprawia, że jest to budżet trudny, który nie spełnia wszystkich
naszych oczekiwań. Przyszły
rok będzie czasem zaciskania
pasa, aby przygotować finanse
pod nowe rozdanie środków

unijnych. Konkursy mają ruszyć już w przyszłym roku,
a na to potrzebne są pieniądze
własne samorządu. Dlatego
w kasie miasta musimy mieć
zapasy i takie zaplanowałem.
Liczę, że utworzenie tych
oszczędności radni zaakceptują – mówi burmistrz Jawora
Emilian Bera.
Już dzisiaj można zdradzić,
że wśród zadań, jakie w przyszłym roku czekają miasto,
są m.in.: remonty chodników
oraz budowa nowych miejsc
postojowych, których wciąż jest
za mało. W budżecie zabezpieczono również pieniądze na wymianę wyeksploatowanych sieci
wodno-kanalizacyjnych przy
ul. Wrocławskiej oraz sieci doprowadzające wodę do Osiedla
Słowiańskiego. Do tego dojdą
tzw. „przedsięwzięcia wspólne”,
czyli modernizacja budynków
komunalnych czy kontynuacja
rozpoczętej w tym roku rewitalizacji terenów zielonych.

Przy ulicach miejskich nadal prowadzona będzie systematyczna wymiana słupów oświetleniowych i lamp
na energooszczędne. Zgodnie
z zapowiedzią, przybędzie też
nowych wiat przystankowych,
takich ja te przy ul. Limanowskiego. Kolejne skwery zyskają
nowy blask m.in. przy Sądzie
Rejonowym. Zaplanowano też
nowe place zabaw.
- Sporą pulę pieniędzy przeznaczyliśmy na rozpoczęcie takich
ważnych przedsięwzięć, jak budowa budynku komunalnego, rewaloryzacja Parku Pokoju i utworzenia Centrum Pokoju i Dialogu,
rozbudowa cmentarza komunalnego czy wreszcie termomodernizacja i rozbudowa Krytej Pływalni
„Słowianka”. Chcemy przygotować
się do budowy otwartego basenu.
W tym roku wykonamy dokumentację basenu. Na te inwestycje będziemy starali się o dofinansowanie unijne – wyjaśnia
skarbnik gminy Anna Kołodziej.

W budżecie zaplanowano również środki na niezbędne prace
poprawiające stan techniczny
istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej m.in. na Osiedlu
Przyrzecze oraz Ośrodku Wypoczynkowym Jawornik, który
będzie miejscem organizacji tegorocznych Mistrzostw Europy
Modeli Pływających.
Dodatkowo w przyszłym roku
gmina będzie wspierać powiat w działaniach drogowych
na terenie miasta. Pomoże także
w zakupie nowej karetki pogotowia ratunkowego.
Równie ważne będzie przygotowanie do najważniejszych
imprez kulturalnych Jawora.
Przed nami Dni Jawora, Święto
Chleba i Piernika, a także wiele zupełnie nowych wydarzeń,
których do tej pory nie było.
Zaplanowano również pieniądze na program onkologiczny
badań przesiewowych wśród
najmłodszych mieszkańców
miasta.

Rusza budowa drogi S3. Obwodnica Jawora coraz bliżej

Tranzyt poza miastem
Realizacja drogi ekspresowej S3 wchodzi w kolejny etap. Na początku października
w Jaworze podpisano umowę na budowę blisko 20-kilometrowej trasy S3 na odcinku
Legnica-Jawor. Droga ma zostać oddana do użytku w 2018 roku.
- To bez wątpienia historyczny czas
dla Jawora, Bolkowa i wszystkich
miejscowości powiatu jaworskiego.
Warto było walczyć o drogę rozwoju
dla naszego miasta i nikt nam już tej
kluczowej inwestycji nie zabierze. Za
trzy lata pojedziemy zupełnie nową
drogą, która zmieni komunikację
dla naszego miasta na kilkadziesiąt
lat - mówi burmistrz Jawora Emilian
Bera.
Budową blisko 20-kilometrowej trasy
na odcinku Jawor – Legnica zajmie
się konsorcjum firm Eurovia i Warbud, które wygrały ogłoszony przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad przetarg na realizację inwestycji.
Umowa podpisana w obecności
m.in. byłej wiceminister gospodarki
Ilony Antoniszyn-Klik, posła na Sejm
RP Roberta Kropiwnickiego, byłego
europosła Piotra Borysa, którego poprawka w Parlamencie Europejskim
zabezpieczyła środki na budowę
drogi ekspresowej S3, a także samorządowców, prezesów i dyrektorów
jaworskich instytucji i firm z jednej
strony kończy kilkudziesięcioletni
okres oczekiwania na jedną z ważniejszych inwestycji Dolnego Śląska,
z drugiej zaś rozpoczyna trzyletni
okres wielkiej budowy.
Droga ekspresowa łącząca Jawor
z Legnicą zostanie zaprojektowana
i wybudowana w okresie 36 miesięcy

od daty podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych). Prace
pochłoną ok. 316 mln zł.
Trasa połączy od strony północnej budowany obecnie odcinek
S3 Nowa Sól- Legnica, a od strony
południowej odcinek S3 Jawor-Bolków, na którego budowę umowa została zawarta miesiąc temu.
Oznacza to, że już teraz GDDKiA
realizuje prawie 120 km drogi ekspresowej S3 od Nowej Soli przez
Legnicę do Bolkowa, o łącznej
wartości prawie 3,2 mld zł. Droga
będzie dwupasmowa, z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Kiedy zostanie oddana do użytku z Jawora
wreszcie zniknie tranzyt ciężarówek przejeżdżających przez miasto.

Jaki będzie Jawor za 5 lat? Miasto ma strategię rozwoju

Jawor 2020
Szanowni Państwo,
W sierpniu br. zakończyliśmy
prace nad STRATEGIĄ ROZWOJU MIASTA JAWORA NA
LATA 2014–2020 - kluczowym
dokumentem planistycznym
i strategicznym, który wyznacza kierunki jego rozwoju
na najbliższe lata.
Zawarta w nim docelowa wizja
Jawora jest wynikiem intensywnych prac mieszkańców
reprezentujący różne grupy
społeczne, a także firm, organizacji pozarządowych i instytucji.
Wszystkim, którzy w różnych
formach angażowali się w prace
nad strategią, serdecznie dziękuję. Jest to nasze wspólne dzieło.
Nie bez znaczenia jest czas,
kiedy nowa strategia wchodzi
w życie. Trwająca do roku 2020
perspektywa unijna będzie
ostatnim tak dużym zastrzykiem pieniędzy zewnętrznych
dla naszego kraju. Należy z tego
skorzystać. Wyzwania, ale
i szanse, jakie w związku z tym
pojawiają się przed naszym
miastem, są kluczowe dla jego
przyszłości. Dlatego wymagały
sformułowania ambitnych, ale
realnych do wykonania celów,
które będą zdefiniowane i wdrażane przez samorząd rozumiany

jako wspólnota nas wszystkich
– mieszkańców miasta.
Cieszę się, że do pracy nad
dokumentem włączyło się tak
wielu jaworzan. Uspołeczniony charakter strategii świadczy
o tym, że powstała na solidnych
podstawach, a jej finalny kształt
to część naszych wspólnych marzeń. Jestem przekonany, że realizacja określonych w niej kierunków rozwoju pozwoli zbudować przestrzeń miasta, która
w różnych wymiarach będzie
urzeczywistnieniem Państwa
oczekiwań, planów oraz celów;
przestrzeń rzetelnej pracy, dobrego odpoczynku i lepszego
życia.
Jednak fundamentem przyszłego sukcesu miasta będzie
jak najszersze zaangażowanie
Państwa - mieszkańców Jawora
w różne formy działań, które
w kolejnych latach będą inicjowane i podejmowane w oparciu o zapisy nowej strategii,
na co niezmiernie liczę.
Jestem przekonany, że Jawor
2020 to będzie nasz wspólny
projekt!
Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora

www.jawor.pl
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Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor stała się faktem

Największa w Polsce!
Podczas listopadowego posiedzenia rządu przyjęto rozporządzenie w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej - S3 Jawor (DSAG-S3). Obszar ma walory, jakich nie ma żadna inna lokalizacja w kraju.
Ponad 422 ha gruntów inwestycyjnych położonych na terenach
Jawora i Męcinki, w sąsiedztwie
drogi krajowej nr 3 i nowo
budowanej drogi S3, stało się
formalnie Dolnośląską Strefą
Aktywności Gospodarczej - S3
Jawor (DSAG – S3 Jawor). To
największy projekt gospodarczy
w pasie nowobudowanej drogi
ekspresowej w Polsce.
- To była gigantyczna praca, ale
udało się! Utworzenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej da szansę rozwoju gospodarczego nie tylko dla Dolnego
Śląska, ale całej Polski. To powód
do zadowolenia, do pokazania,
że warto mieć cele, które mogą
wydawać się niemożliwe do zrealizowania, a jednak znajdują swój
szczęśliwy finał – mówi Emilian
Bera burmistrz Jawora.
- Obszar DSAG-u ma walory,
jakich nie ma żadna inna lokalizacja w kraju. To teren, na
których będą mogły zainwestować zarówno duże koncerny,
jak i mniejsze przedsiębiorstwa.
O ogromnej skali projektu
świadczą m.in. nakłady, które
zostaną poniesione na powstanie infrastruktury technicznej –
ponad 140 mln zł oraz zaangażowanie wielu partnerów projektu
m.in. samorządów lokalnych,
władz województwa, Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych – mówi Rafał
Jurkowlaniec prezes Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Tym co wyróżnia obszar Dolnośląskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej na tle innych terenów inwestycyjnych w kraju jest
m.in. świetne skomunikowanie.

Podstrefa LSSE jest zlokalizowana przy budowanej trasie S3,
z której na teren DSAG-u będzie
prowadził bezpośredni zjazd.
Oprócz możliwości skorzystania z zachęt inwestycyjnych
w postaci zwolnień z podatku
dochodowego, przedsiębiorcy
będą mieli też dostęp do wykwalifikowanych pracowników
oraz gotowych hal produkcyjno-magazynowych do wynajęcia.
Zgodnie z szacunkami, na terenie DSAG-u może powstać ok.
19 tys. nowych miejsc pracy, przy
nakładach inwestycyjnych wynoszących ponad 11, 6 mln zł.

Obniżenie podatku od ciężarówek opłaciło się zarówno miastu jak i przedsiębiorcom

Podatkowy raj w Jaworze

Niebawem minie rok jak Rada Miejska w Jaworze na wniosek burmistrza o połowę obniżyła podatek od środków transportowych dla ciągników siodłowych
dwuosiowych pneumatycznych od 31 t oraz przyczep i naczep trzyosiowych pneumatycznych od 38 t.
To nie koniec obniżek
w podatkach. Na
listopadowej sesji Rada
Miejska zaakceptowała
kolejny projekt burmistrza
dotyczący obniżenia podatku
od samochodów ciężarowych
czteroosiowych.
Zarówno przed rokiem, jak
i teraz, projekty uchwał budziły
wiele obaw związanych
z uszczupleniem wpływów
do miejskiego budżetu.
O odpowiedź na pytania
w tej sprawie poprosiliśmy
burmistrza Jawora
Emiliana Berę.

- Obniżenie podatku od
środków transportowych
spotkało się z wieloma
obawami wśród
samorządowców. Czy
obniżenie było słuszną
decyzją?
- Byłem od początku przekonany, że ta decyzja przyniesie dobre efekty i zatrzyma ucieczkę
firm transportowych z Jawora,
ostatecznie zwiększy wpływy
do budżetu, a przede wszystkim
stanie się bodźcem dla naszych
firm, które oszczędzając na podatku, spożytkują te pieniądze
na rozwój i zatrudnienie nowych
pracowników. Z takiego założenia wyszedłem proponując
przedsiębiorcom z branży trans-

portowej obniżenie podatku od
środków transportowych o połowę. Potraktowałem to działanie jako inwestycję zakładając,
że minimalne stawki podatkowe
przyciągną do Jawora także firmy leasingowe. Niższy podatek
oznacza dla nich tańszą dzierżawę pojazdów ciężarowych.
To była ryzykowna decyzja.
- Oczywiście, że były obawy,
czy to działanie nie uszczupli
miejskiego budżetu, czy firmy
transportowe, z którymi prowadziłem rozmowy dotrzymają
słowa i właśnie w Jaworze będą
rejestrować swoje pojazdy. Jednak dzisiaj z perspektywy roku
cieszę się, że udało się podjąć to

ryzyko, bo są efekty. Minimalne stawki podatkowe to przecież
pro mocja miasta wśród regionalnych przewoźników i stanowią bodziec do lokalizacji u nas
siedzib firm leasingowych. Po
wielu miesiącach zabiegów jesienią powstał w naszym mieście
pierwszy oddział firmy leasingowej - Europejski Fundusz Leasingowy. Pracujemy nad tym,
aby pojawiły się kolejne firmy
leasingowe.
Jak wygląda to pod
względem liczb?
- W ciągu ostatnich 11 miesięcy zarejestrowało się w Jaworze
o 70 pojazdów więcej niż rok
wcześniej. Dokładnie było to 36

naczep i 34 ciągniki siodłowe. To
oznacza, że choć przedsiębiorcy
płacą korzystny dla nich bo niższy podatek, ostatecznie wpływy
do budżetu Jawora z tego tytułu
były większe niż rok wcześniej.
Czy to było powodem
decyzji o kolejnej obniżce?
Jak pokazał przykład sprzed
roku, obniżenie podatku dało
obopólne korzyści zarówno
gminie jak i przedsiębiorcom,
przedsiębiorcy zapłacili mniej,
a mimo tego gmina otrzymała
więcej. W taki sposób pomagamy sobie wzajemnie i wpływamy na rozwój gospodarczy,
a co za tym idzie poprawę
kondycji firm, które zaoszczę-

dzone na podatku pieniądze
mogą przeznaczyć na nowe
inwestycje. Jestem przekonany, że tym razem będzie podobnie. Obniżyliśmy podatek
dla ciężarówek 4-osiowych do
minimalnej wartości, tj. 1618
zł i 2399 zł w zależności od rodzaju zawieszenia. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście
rejestrowania nowych ciężarówek używanych przy budowie
m.in. drogi ekspresowej S-3
i innych dużych przedsięwzięć w budownictwie, w tym
na terenie DSAG. Jak widać
na przykładzie naszego samorządu, czasem powiedzenie, że
mniej, znaczy więcej ma swój
sens.

6

www.jawor.pl

grudzień 2015 r.

Powstała Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Jawora

Trzeba sobie pomagać
Jaworskie firmy oraz instytucje z otoczenia biznesu od maja br. współpracują
z burmistrzem w ramach Rady Gospodarczej.

Wśród członków Rady nie zabrakło
Związku Pracodawców Ziemi Jaworskiej, Zachodniej Izby Gospodarczej
z Wrocławia, Związku Pracodawców
„Polska Miedź”, Specjalnych Stref
Ekonomicznych, Cechu Rzemiosł
Różnych, Urzędu Skarbowego,
Powiatowego Urzędu Pracy oraz
największych firm z terenu Jawora:
Industrialesud Polska, Martex, Global Cosmed Group, Korpo i Kuźnia
Jawor. Ich zadaniem jest opiniowanie i doradzanie w najważniejszych
sprawach dotyczących sfery gospodarczej miasta.
- Jest to kolejna inicjatywa, po Radzie
ds. Młodzieży oraz wprowadzeniu
konsultacji społecznych, która ma
otworzyć nasz samorząd, tym razem
na lokalne środowiska gospodarcze
i zawodowe. Chcemy pokazać, że
lokalni przedsiębiorcy są dla nas
ważnym partnerem w tematach do-

tyczących rozwoju miasta. A takich
tematów i inicjatyw samorząd podejmuje wiele. Często dotyczą one
wprost lokalnego biznesu. Dlatego
postanowiłem powołać Radę Gospodarczą, aby stała się forum wymiany
myśli i poglądów na tematy związane
z gospodarką naszego miasta – zapewnia burmistrz Jawora Emilian
Bera.
Działająca społecznie Rada jest organem opiniodawczym i doradczym
w najważniejszych sprawach dotyczących sfery gospodarczej miasta.
Podczas posiedzeń są prowadzone
dyskusje nad problemami trapiącymi przedsiębiorców oraz nad tymi,
z którymi boryka się miasto.
Pierwszy, konkretny wymiar dotychczasowych spotkań Rady Gospodarczej przy burmistrzu miasta
to decyzja o współpracy jaworskiego
biznesu z oświatą.

Dorota Szcześniewska

Prezes Związku Pracodawców Ziemi Jaworskiej:

- Samorząd i biznes, dla dobra obu stron, powinny współdziałać
i się wspierać. Obserwując ostatni rok mogę stwierdzić, że rozwój
gospodarczy naszego miasta jest ważny dla obecnych władz
Jawora.
Współpracujemy, rozmawiamy, dzielimy się naszym
doświadczeniem i pomysłami. Rada Gospodarcza, którą powołał
burmistrz Emilian Bera stanowi ku temu doskonałą przestrzeń.
Burmistrz angażuje się w tworzenie możliwości porozumienia
pomiędzy jaworskimi szkołami a pracodawcami, co w przyszłości
da korzyść wszystkim zainteresowanym stronom: młodzieży, czyli
przyszłym pracownikom, a także pracodawcom i jaworskiemu
szkolnictwu.
Bardzo dobre efekty przyniosła decyzja burmistrza o obniżeniu
podatku od środków transportowych dla tirów na początku 2015 r.
Spotkania i rozmowy są prowadzone w atmosferze wzajemnego
szacunku.

Dobry klimat do inwestowania.

Korpo i rozbudowa

Jaworski oddział firmy Korpo rozpoczął budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej. Budynek o powierzchni 3000 m²
poprawi logistykę w spółce i stworzy możliwości pod nowe projekty.
Nowa hala to także nowe możliwości,
które będą miały przełożenie na dalszy wzrost liczby pracowników. W tym
roku zatrudnienie w firmie sięgnęło
rekordowej liczby 400 osób i będzie
wzrastało.
- Perspektywiczność w myśleniu i go-

spodarność lokalnego samorządu
sprawiły, że firma Korpo, którą mam
przyjemność reprezentować, aktualnie
jest na etapie zaawansowanych prac
nad projektem rozbudowy zakładu.
Oczywiście pociągnie to za sobą nowe
miejsca pracy i zatrudnienie dla kolej-

nych osób – mówi Alexander Kramer,
dyrektor handlowy KORPO Sp. z o.o.
- Tej inwestycji mogłoby nie być gdyby
nie osobiste zaangażowanie obecnych
władz miasta i burmistrza Bery, który
od początku zapewnił o swej daleko
idącej pomocy w realizacji rozbudo-

wy zakładu, a przy tym skutecznie dbał
o tworzenie klimatu sprzyjającego inwestorom – dodaje przedsiębiorca.
Rozbudowa firmy to dobra wiadomość
dla naszego miasta. Rozwój lokalnego
przedsiębiorcy daje sygnał, że w Jaworze jest dobry klimat do inwestowania.

Kuźnia Jawor produkuje
dla Lamborgini Rolls Royce
i Mercedesa.

Pracownicy
poszukiwani
Kuźnia Jawor przetrwała trudne
czasy i dzisiaj produkuje dla światowych potentatów. Mało tego,
tworzy nowe miejsca pracy.
Ulokowana praktycznie w bliskim
centrum miasta dla wielu mieszkańców Kuźnia Jawor to zakład z długą
tradycją, wiele lat temu wręcz wizytówka miasta i główny pracodawca
dający zatrudnienie ponad 400 osobom. Przez lata zakład podupadał,
a pozostałe hale produkcyjne wręcz
straszyły pustką. Wydawać by się
mogło, że zakład lata świetności
ma już za sobą. Nic bardziej mylnego. Dzisiaj elementy produkowane
w zakładzie trafiają do takich aut jak
Mercedes, Lamborgini czy Rolls
Royce’a.
Zakład produkujący odkuwki matrycowe zlokalizowany w Jaworze
przez ostatnie trzy lata podlegał
znacznym modyfikacjom. Firma pozyskała nowych klientów z Japonii,
Anglii i Niemiec, którzy produkują
wyroby na cały świat.
- Dostarczamy elementy do koparek
JCB, dachów kabrioletów takich
samochodów jak Lamborgini Rolls
Royce, układów sterowniczych
dla marek Nissan, Renault czy
sławnej już G-Klasy Mercedesa.
Zakład przechodzi restrukturyzację
i przystosowanie do warunków
rynkowych, ponieważ na takich konkurujemy z całą Europą a także Azją
– mówi Bartłomiej Nowak, prezes
firmy Kuźnia Jawor.
Zmiany zaczęto od stworzenia nowoczesnej struktury organizacyjnej,
zmodernizowano park maszynowy,
zainstalowano cztery nowe centra
obróbcze i nowy system monitorowania produkcji. Firma stara się
także odzyskiwać ciepło z procesów
technologicznych do ogrzewania
budynków. Otworzono się także na
współpracę z uczelniami wyższymi
takimi jak Politechnika Wrocławska
i Akademia Górniczo Hutnicza z Krakowa. Razem z nimi realizowane są
projekty ze wsparciem unijnym.
- Ale to nie wszystko. Dzięki bardzo dobrej współpracy z miastem
i obecnym burmistrzem Emilianem
Berą stworzyliśmy możliwość restrukturyzacji finasowania Kuźni
Jawor. To bardzo ważne dla dalszego rozwoju zakładu, a tym samym
zabezpieczenia zatrudnienia mieszkańców Jawora. Dobra współpraca
z samorządem jaworskim pozwoliła
zagospodarowywać nieużywane
hale i biura, które dotychczas tylko
obciążały budżet Kuźni. Dzięki tej
współpracy lokujemy na terenie
miasta firmy, które przyczyniają się
do jego rozwoju – wyjaśnia prezes
zakładu.
Te wszystkie działania powodują,
że przedsiębiorstwo dynamicznie
rozwija się i inwestuje. Obecnie
Kuźnia jest w trakcie wdrażania najwyższych standardów zarządzania
produkcją dla motoryzacji. Najlepiej
świadczy o tym fakt, że firma poszukuje do współpracy mieszkańców
Jawora, którzy chcieliby wzmocnić
zespół na stanowiskach operatorów
pras, młotów czy maszyn sterowanych numerycznie.
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Fakty i mity ważnej dla nas inwestycji

Remont krajowej „trójki”
Dobiegł końca remont drugiego odcinka drogi krajowej nr 3 w Jaworze. Drogi, której zarządcą
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
Do pełnego zakończenia prac
zostało jeszcze kilka etapów.
GDDKiA zapewnia, że będą
zrealizowane.

na wymianę sieci nie ma, bo nikt
jej do tej pory nie przygotował.
Chcąc ratować sytuację od razu
zleciłem jej wykonanie.

Kilka faktów
Drogi z cyfrą „3” w nazwie są
dwie. Jedna oznaczona symbolem: DK3 o statusie drogi
krajowej, przebiegająca przez
Jawor od Narutowicza przez
Limanowskiego do mostu na
Dąbrowskiego i dalej ulicą
Mickiewicza. Druga to droga
ekspresowa oznaczona symbolem S3, która będzie obwodnicą
Jawora i jest w trakcie budowy
(zakończy się w 2018 r.). Obie
drogi mają jednego właściciela
– Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Kiedy droga
ekspresowa S3 zostanie wybudowana, jej starsza siostra, czyli
DK3 przebiegająca przez nasze
miasto zmieni właściciela. Niechciany spadek otrzyma gmina
Jawor.
- Jak tylko uzyskałem tą informację, nie mogłem jej zbagatelizować. Dlatego podjąłem
starania, aby przejąć ją w jak
najlepszym stanie i uzyskać zgodę na sfinansowanie jej remontu – tłumaczy burmistrz Jawora
Emilian Bera. Rozmowy prowadzono zarówno z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-

Dlaczego dłużej?
Jak tylko remont wystartował
prace postanowili przeprowadzić również TAURON (wymiana słupów oświetleniowych,
likwidacja linii napowietrznej,
wymiana przyłączy do budynków) i PGNiG, które chciało wymieniać sieć gazową. W efekcie
zakres prac znacznie wykroczył
poza pierwotny plan. Niestety,
spowodował wydłużenie robót.
- Prace robimy kompleksowo.
Już została wymieniona sieć
wodna i w części kanalizacyjna. Dodatkowo gminna Spółka
Ciepło dokonała wymiany oraz
termoizolacji rur ciepłowniczych przechodzących w kilku

strad oddział we Wrocławiu jak
i w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju w Warszawie. Zakończyły się sukcesem. Droga
przebiegająca przez miasto została wpisana do planu inwestycyjnego GDDKiA, a z budżetu
państwa przeznaczono 5,5 mln
zł na jej remont. Michał Radoszko, rzecznik prasowy GDDKiA
we Wrocławiu, informował, że
inwestycję podzielono na etapy,
aby ułatwić kierowcom poru-

szanie się po mieście i nie zablokować całej trasy przejazdu
przez miasto. Niestety, wtedy
zaczęły się pierwsze problemy
z inwestycją prowadzoną przez
GDDKiA.
Wymiana sieci
Aby remont drogi stał się faktem Jawor jako miasto musiał
wymienić sieci biegnące w drodze. W budżecie zabezpieczono
na ten cel pieniądze, ale okazało

Jawor zmienia oświetlenie na energooszczędne

Nowa maszyna sprzątająca usprawni porządkowanie miasta

Szybciej i sprawniej

Zgodnie z zapowiedzią na ulice Jawora wyjechała specjalistyczna
zamiatarka do sprzątania miasta. Sprzęt został zaprezentowany
i odebrany 27 października. Na ten cel przeznaczono ponad
600 tys. zł z miejskiego budżetu. Do tej pory zebraliśmy 10 ton odpadów.

To pierwszy tego typu sprzęt,
który służy utrzymaniu czystości terenów miejskich. Auto
jest wysokowydajnym urządzeniem zamiatającym, z szeroką
gamą narzędzi wymiennych,
do całorocznego wykorzystania. Jest wyposażone w szczotkę walcową, pług, posypywarkę
piasku i soli oraz myjkę wysokociśnieniową.

Zdaniem burmistrza Jawora
Emiliana Bery zakup samochodu był niezbędny. – Miasto wymaga prac związanych
z utrzymaniem czystości. Tego
typu sprzętu do prac porządkowych to tej pory w mieście
nie było. Zamiatarka jest m.in.
wykorzystywana do zbierania piachu gromadzącego się
przy krawężnikach ulic, dzięki

się, że nie ma niezbędnej dokumentacji. - Logika wskazywała
na to, że skoro remontowany jest
tak ważny dla miasta odcinek
drogi należy wymienić biegnące w drodze stare i zniszczone
sieci wodno-kanalizacyjne. Ich
awaria wymuszałaby niszczenie
nowej nawierzchni. A tego nikt
by nie zrozumiał – wspomina
burmistrz Emilian Bera. – Z zaskoczeniem przyjąłem w lutym
br. informację, że dokumentacji

miejscach pasa drogowego. Co
więcej we współpracy z przedsiębiorstwem SKANSKA zabezpieczyliśmy kanał Młynówka
w pasie remontowanej drogi –
wylicza Tomasz Panasiuk z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
– Obecnie na remontowanych
odcinkach zakończyliśmy wymianę wszystkich należących
do gminy sieci.
Aktualnie GDDKiA kończy remont drugiego odcinka. - Nie
otrzymaliśmy żadnej oficjalnej
informacji, że ktoś się rozmyślił i
remont nie będzie kontynuowany.
Mam nadzieję, że zmiany w rządzie nie wpłyną na finansowanie
remontu drogi przebiegającej
przez Jawor i wszystko zakończy
się tak, jak zostało zaplanowane.
Gmina Jawor jest gotowa do dalszych prac remontowych. – dodaje burmistrz Jawora.

czemu studzienki nie będą się
zapychały. Zimą natomiast zajmie się odśnieżaniem.
Zamiatarka to profesjonalne,
wysokiej jakości urządzenie,
przeznaczone do zamiatania ulic, chodników i placów.
Jego parametry pozwalają na
dotarcie do miejsc trudnych,
wąskich uliczek i miejskich zakamarków. Dzięki temu szybko
i sprawnie zimą odśnieży ulice,
a latem zamiecie chodniki oraz
miejskie place i skwery.
- Pojazd ten spełnia także wysokie standardy ekologiczne
dzięki zastosowanemu systemowi zraszania dróg, który
ogranicza do minimum pylenie
podczas prac – wyjaśnia Stefan Zieliński, Prezes miejskiej
spółki Inwestycje, która zajmie
się obsługą urządzenia.
Wcześniej Rada Miejska wyraziła zgodę na propozycję burmistrza, aby przeznaczyć na
zakup zamiatarki ponad 600
tys. zł z miejskiego budżetu.

Będzie jaśniej
Wymienionych zostało 65 słupów oświetleniowych i 95 opraw.
Wszystkie nowoczesne i energooszczędne.
Prace prowadzone są przy 15
miejskich ulicach oraz w obrębie Starego Miasta.
- Zależy mi na zmianie estetyki w mieście, ale także
na poprawie bezpieczeństwa
dla naszych mieszkańców.
Dzięki wymianie oświetlenia
na energooszczędne będą
także znaczne oszczędności.
W najbliższych latach miasto zamierza w większości
wymienić stare oświetlenie
na nowe oraz budować nowe
tam, gdzie obecnie go nie ma
– wyjaśnia burmistrz Jawora
Emilian Bera.
Prace prowadzone były przy
ul. Armii Krajowej. W ramach
robót przewidziano likwidację
linii napowietrznej i zamianę
jej na linię kablową. Dodatkowo wymieniono stare lampy
na nowej generacji, energooszczędne typu sodowego.
Przy ul. Armii Krajowej stanęło
w sumie 25 nowych słupów
aluminiowych o wysokości 8,5
m z wysięgnikami na 1,5 m.
Firma Tauron, która realizowała inwestycje, prowadziła

prace metodą przewiertów
i przecisków, bez konieczności rozkopywania jezdni, co
znacznie ułatwiło i przyspieszyło realizację inwestycji.
Dodatkowo miasto wymienia
słupy i oprawy na 14 miejskich ulicach: Piastowskiej,
Paderewskiego (wymiana
12 słupów i 14 opraw),
Grunwaldzkiej (5 słupów i 6

opraw), Poniatowskiego, Lipowej, Wrocławskiej (wymiana
14 opraw), Wieniawskiego,
Czarnieckiego, Klasztornej,
Wrocławskiej, Wiejskiej (7 słupów i 8 opraw), Sikorskiego,
Witosa i Orzeszkowej.
Wymiana oświetlenia kolejnych miejskich ulic będzie
planowana sukcesywnie
w następnych etapach.
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Dofinansowanie przebudowy chodnika przy ul. Słowackiego

Przebudowa chodnika i skweru przy ul. 1-go Maja

Przebudowa chodnika i sweru przy ul. 1-go Maja

DLA WYGODY MIESZKA
Montaż wiaty przystankowej przy ul. Limanowskiego

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Limanowskiego
na odcinku od ul. Witosa do marketu Biedronka

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Limanowskiego na
odcinku od ul. Witosa do marketu Biedronka

Nowa nawierzchnia i ławki na cmentarzu

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Królowej Marysienki

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Limanowskiego na
odcinku od ul. Witosa do marketu Biedronka

Przebudowa chodnika i skweru przy ul. 1-go Maja

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Limanowskiego na
odcinku od ul. Witosa do marketu Biedronka

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Prostej
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Dworzec przestanie straszyć. Miasto porozumiało się z PKP

Wyremontują zabytek
To już pewne! Budynek dworca kolejowego będzie
gruntownie remontowany. List intencyjny w tej sprawie
podpisali burmistrz Jawora Emilian Bera i dyrektor
Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP we
Wrocławiu Tadeusz Szulc. Pierwsze prace ruszą w 2016
roku.

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Witosa

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Witosa

AŃCÓW
Przebudowa chodnika i skweru przy ul. 1-go Maja

Przebudowa nawierzchni ul. Cukrowniczej

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Limanowskiego
na odc. od ul. Witosa do marketu Biedronka

Przebudowa nawierzchni ul. Cukrowniczej

Przebudowa nawierzchni ul. Cukrowniczej

Skwer 1 Maja przed przebudową

Skwer 1 Maja po przebudowie

- To bardzo dobra wiadomość
dla Jawora! Jeden z naszych
pięknych zabytków odzyska
swój dawny blask. Do tej pory
budynek dworca niszczał i nie
było pomysłu, jak go uratować. Cieszę się, że nasze
rozmowy z przedstawicielami
PKP doprowadziły do tego, że
dzisiaj znane są już konkrety
odnośnie terminów rozpoczęcia prac remontowych - mówi
burmistrz Jawora Emilian
Bera.
Przypomnijmy, w marcu
burmistrz spotkał się z przedstawicielami PKP S.A., aby
omówić problem niszczejącej
infrastruktury kolejowej na terenie miasta. Podpisano wówczas porozumienie a później
list intencyjny, gdzie zawarto
konkretne zapisy dotyczące
przebudowy nadgryzionego
zębem czasu dworca.
Jak zapewnił Tadeusz Szulc,
dyrektor zarządzający nieruchomościami PKP we
Wrocławiu, rozpoczęcie prac
modernizacyjnych planowane
jest już w przyszłym roku. Jak

stwierdził, ważna w tym przypadku jest deklaracja, że we
współpracy z samorządem
zagospodarowana zostanie
powierzchnia dworca, z przeznaczeniem na realizację
zadań własnych samorządu.
Listę planowanych inwestycji
dworcowych na Dolnym Śląsku w kolejnym okresie 20152017 r. otwiera Jawor.

Przy dworcu
przestało straszyć

Prace remontowe dworca
ruszą w przyszłym roku, tymczasem po niszczejących od
lat zabudowaniach handlowych
przy ul. Dworcowej pozostało
już tylko wspomnienie. To także
efekt rozmów prowadzonych
przez burmistrza Emiliana Berę
z przedstawicielami PKP S.A.,
na temat możliwości zagospodarowania dworca kolejowego
w Jaworze oraz przestrzenni
wokół niego.
Wyburzeniem nieestetycznych
budynków na zlecenie PKP
S.A. zajęła się jaworska spółka Inwestycje.
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Mają gdzie przyjść, porozmawiać, ponownie czują, że są potrzebni

Rocznie 5-osobowa rodzina może zaoszczędzić nawet 120 zł

Połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteka i gabinetu rehabilitacyjnego –
tak w skrócie można opisać Dzienny Dom Senior-WIGOR.

Taniej za śmieci

Wigor dla seniorów

Na jego utworzenie gmina pozyskała ponad 220 tys. zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
To jedno z działań skierowanych
do jaworskich seniorów, a także
realizacja postulatu starszych wiekiem mieszkańców Jawora.
- To miejsce to nowa jakość we

wsparciu osób starszych w naszym
mieście - mówił podczas uroczystości otwarcia placówki burmistrz
Jawora Emilian Bera. - Mam nadzieję, że będzie dla jaworskich seniorów jak drugi dom, i że wszyscy
będą miło i aktywnie spędzać tutaj
swój wolny czas.

Pierwszy jaworski dom Senior WIGOR mieści się w istniejącym
budynku przy ulicy Kwiatowej,
gdzie wcześniej przeprowadzony
został gruntowny remont elewacji
i zakupiono niezbędne wyposażenie.
Nowa placówka otacza wsparciem
jaworzan w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Do dyspozycji
są pozbawione barier architektonicznych pomieszczenia, w których seniorzy mogą spędzać co
najmniej 8 godzin każdego dnia,
od poniedziałku do piątku. W placówce świadczone są usługi
socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej,
sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie czy terapii zajęciowej. Jest również ciepły posiłek – wylicza kierowniczka Domu
Seniora Brygida Kaczkowska.

„Kopertę życia” trzymaj na lodówce!
Gmina zaplanowała kolejne działania z myślą
o starszych mieszkańcach. Do jaworskich
seniorów jeszcze w tym
roku trafi 500 specjalnych kopert, zawierających przydatne informacje przy pomocy lekarskiej. - To najprostszy
sposób, w jaki mieszkańcy będą mogli pomóc ratownikom medycznym,
wezwanym na interwencję do domu. Docelowo
koperty otrzymają wszy-

scy jaworscy seniorzy
powyżej 70 roku życia.
Koperta z wypełnioną
ankietą ma zawierać informacje o przebytych

chorobach, przyjmowanych lekach i ewentualnych uczuleniach. Jest
tam też miejsce na imię,
nazwisko, numer Pesel
i kontakt do najbliższej
rodziny.
- Plastikowa koperta
posiada magnes i należy
umieścić ją na lodówce.
Założono bowiem, że takie urządzenie znajduje
się w każdym polskim
domu. To miejsce, gdzie
ratownik medyczny będzie szukał informacji

o pacjencie - wyjaśnia
radna Rady Miejskiej
Brygida Kaczkowska,
pomysłodawczyni akcji.
Koperta życia ma pomóc przede wszystkim
starszym, samotnie
mieszkającym osobom.
W nagłych wypadkach
może być bowiem problem z uzyskaniem najważniejszych informacji
o pacjencie, które potrzebne są ratownikom
medycznym podczas ratowania zdrowia i życia.

Jaworska Karta 3+. Duże rodziny ze wsparciem miasta

Chwali nawet opozycja

Radni uchwalili jednogłośnie. Akcja ma na celu dodatkowe wsparcie rodzin
wielodzietnych i umożliwienie im szerszego dostęp do usług, z których
dotychczas nie mogły skorzystać ze względu ograniczane możliwości finansowe.
- Rodzina stanowi dla nas ogromną wartość i chcemy ją wspierać –
wyjaśnia burmistrz Jawora Emilian
Bera. - Pomoc samorządu to nie
tylko wydatki, ale również radość
i satysfakcja. Zniżki umożliwią rodzinom wielodzietnym korzystanie z różnego rodzaju udogodnień.
Na początek ułatwiają im dostęp
do kultury, rozrywki czy aktywności sportowej, słowem tego,
co oferuje mieszkańcom gmina.
Liczymy, że z czasem do programu włączą się również prywatni
przedsiębiorcy, właściciele lokali
usługowych i gastronomicznych,
którzy zaproponują posiadaczom
karty własne zniżki. Dzięki temu
pakiet usług będzie się rozrastał,
a korzyści będą obopólne – zachęca burmistrz.
Dzięki Karcie rodziny z jednym
lub dwojgiem opiekunów oraz
trojgiem lub więcej dzieci będą
mogły skorzystać z pakietu ulg
i zniżek. Nie ma znaczenia dochód osiągany przez rodziców,

trzeba natomiast mieszkać razem
na terenie miasta.
- Na ulgach skorzystają nie tylko rodziny – zapewnia Jadwiga
Wojda–Elbrah, przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej
w Jaworze. - Przedsiębiorca, który
zdecyduje się udzielać rabatów
na swoje usługi i produkty, w zamian będzie mógł posługiwać się
specjalnym oznakowaniem, dzięki czemu zyska wizerunek firmy
przyjaznej rodzinie oraz zdobędzie
większe zaufanie wśród klientów –
dodaje radna.
Wachlarz możliwości współpracy dla podmiotów publicznych
i prywatnych w ramach programu jest duży - przekonuje Wanda
Wituszyńska z Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego
w Jaworze. Na wykazie już dzisiaj
są instytucje miejskie jak kryta
pływalnia, teatr czy muzeum. Do
programu może przystąpić każda

firma działająca na terenie miasta,
w każdym momencie jego trwania. - Lista jest otwarta. Na bieżąco
będzie aktualizowana i publikowana – zachęca pracownica wydziału
oświaty.
Jaworska Karta Dużej Rodziny
będzie wydawana dla każdego
członka rodziny na wniosek, który od stycznia będzie do pobrania
w Urzędzie Miejskim w Jaworze.
Wszelkie informacji o programie
będą wkrótce dostępne na stronie
internetowej www.jkdr.jawor.pl

Nowe, niższe opłaty za śmieci stają się faktem. Oznacza to, że od nowego
roku mieszkańcy Jawora zapłacą mniej.
Od nowego roku czeka
na mieszkańców Jawora
miła niespodzianka. 8
grudnia burmistrz Jawora
Emilian Bera podpisał
projekt uchwały, która
wprowadza korzystne dla
jaworzan stawki opłaty
„śmieciowej”. Zmiany nie
będą wymagały składania
nowych deklaracji.
Najwięcej zyskają rodziny
wielodzietne. Dla przykładu
pięcioosobowe gospodarstwo domowe, które zadeklarowało segregowanie
śmieci, zaoszczędzi aż 120
zł w ciągu roku. Natomiast
rodzina składająca się
z sześciu domowników
i więcej, która nie deklarowała chęci segregacji
opadów, zapłaci aż 132 zł
mniej w skali roku.
- Dotychczasowe stawki
były wysokie. Stąd zmiany
– mówi burmistrz Jawora

Emilian Bera. – Od tego
roku wprowadzamy nowe
rozwiązania. Po pierwsze by
ulżyć jaworskim rodzinom,
szczególnie tym wielodzietnym i to właśnie one najwięcej zyskają na obniżce. Jest
to kolejny krok po wprowadzeniu Jaworskiej Karty Dużej Rodziny, w kierunku pomocy rodzinom w obniżaniu
kosztów ich życia. – mówi
burmistrz i dodaje, że ostatecznie obniżka obejmie
wszystkich mieszkańców
naszego miasta.
Obniżka nie oznacza
jednak, że zmniejszy się
jakość funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami w gminie.
- Obniżka opłat za śmieci
nie będzie miała wpływu
na obniżenie jakości usług
związanych z odbiorem
odpadów komunalnych.
Będziemy nadal pracować

nad tym, aby ta jakość stale rosła – informuje Izabela
Sozańska kierownik Referatu Gospodarki Odpadami
jaworskiego urzędu.
W tym roku to chociażby
większa dbałość o estetykę i funkcjonalność miejsc
pod kontenery na odpady.
Utwardzono już 14 takich
miejsc. To także zakup 200
nowych koszy na śmieci,
które zastąpią te stare
i zniszczone. Działania
te będą kontynuowane
w przyszłym roku.
Warto dodać również,
że obniżce śmieci towarzyszą inne, dobre dla mieszkańców Jawora informacje.
W 2016 roku mieszkańcy
zapłacą najmniejszy podatek od działalności gospodarczej czy budynków
w porównaniu ze stawkami
w innych miejscowościach
powiatu jaworskiego.

Ile mniej zapłacą za śmieci jaworzanie:

www.jawor.pl
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Stypendia i nagrody dla najlepszych zawodników
i trenerów

Za sukcesy
w 2014 roku
W Jaworze nie brakuje utalentowanych sportowców.
Stypendia sportowe przyznano 28 zawodnikom,
wśród których znajdują się laureaci miejsc od I do III
na mistrzostwach krajowych lub międzynarodowych.

Stypendia otrzymali zawodnicy Javorii: Kamil Kulik i Patryk
Kusztal, koszykarz Michał Glabuś, triathlonista Kacper Zmuda
oraz akrobaci: Emilia Zawadzka,
Dominika Hamulczyk, Kewin
Czerniej, Mateusz Karaban,
Bartosz Kołodziej, Karol Kołodziej, Tomasz Krzemień, Łukasz
Mikuła, Maciej Zatyka, Mateusz
Głąbicki, Filip Fajkiel, Sebastian
Muzeja, Bartosz Sokołowski,
Mateusz Termena, Marcin Witek, Jonatan Detyna, Katarzyna
Dominik, Mikołaj Grabowski,
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Pierwsza Jaworska Gala Wolontariatu z setką dobrych pomocników

Wolontariusze docenieni
W przeddzień obchodów Światowego Dnia Wolontariatu burmistrz Jawora
Emilian Bera nagrodził jaworską młodzież i osoby angażujące się w życie
społeczne i kulturalne naszego miasta oraz pracujące w ramach wolontariatu
w szkołach, instytucjach i stowarzyszeniach.

Bartłomiej Juckiewicz, Oliwia
Marciniak, Kornel Woźniak,
Dariusz Woźny, Szymon Woźny
i Oliwia Wrócińska.
Ich trenerzy otrzymali nagrody
pieniężne. Przyznano także jedno wyróżnienie. Wśród trenerów nagrody otrzymali: Jakub
Zaim, Łukasz Tomaszewski,
Sławomir Miłoń, Joanna Citków
- wszyscy akrobatyka sportowa.
Nagrody dla sportowców dostali Łukasz Tomaszewski, Michał
Nawracaj (triathlon) i Gabriel
Wójcicki (tenis ziemny).

Stypendia burmistrza dla najzdolniejszych

Po raz pierwszy
w Jaworze

Z inicjatywy burmistrza Emiliana Bery jaworskim
prymusom przyznano stypendia naukowe. Z budżetu
w porozumieniu z Radą Miasta, Burmistrz na ten cel
przeznaczył 20.000 zł.

Ponad 100 wolontariuszy wypełniło po brzegi salę konferencyjną Europejskiego Centrum
Młodzieży, gdzie zorganizowano uroczystość. Burmistrz Emilian Bera nie krył satysfakcji, że
w sali ECMEN było tak tłoczno.
- Kiedy po raz pierwszy pojawił
się pomysł organizacji Gali Wolontariatu spodziewaliśmy się
skromnej uroczystości. Tymczasem okazało się, że mamy
w Jaworze potężną armię ludzi
pomagających innym. Działa-

ją po szyldem coraz liczniejszych stowarzyszeń, także
w szkołach i innych instytucjach, są to ludzie młodzi,
uczniowie i ich nauczyciele,
którzy podopiecznym przekazują wielki dar niesienia
pomocy potrzebującym. Organizując galę chcieliśmy ich
wyróżnić i docenić, a także
pokazać jak ważna jest praca
społeczna.
Podziękowania za działalność
odebrały m.in. Grażyna Gajda,

prezes Stowarzyszenia Kobiet
Aktywnych, Teresa Prokopek-Stępniak z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Alina Nolbrzak ze Stowarzyszenia Damy
Radę i Magdalena Smagacz
(Skorupiakom Mówimy NIE),
oraz nowy komendant Hufca
ZHP Michał Czarnecki. Nie
zabrakło także podziękowań
dla nauczycieli i dyrektorów
jaworskich szkół, którzy inspirują młodych ludzi do pracy
społecznej.

Spotkanie uświetniła prezentacja zdjęć podsumowująca działania wolontariuszy w mijającym roku. Natomiast młodzież
otrzymała karty upominkowe
uprawniające do bezpłatnego
korzystania z biletowanych
miejskich wydarzeń kulturalnych. Na zakończenie dużą
niespodzianką dla wszystkich
był ogromny tort. Po uczcie dla
podniebienia, rozpoczęła się
uczta muzyczna, czyli koncert
Grubsona.

Powstała Rada ds. Młodzieży przy Burmistrzu Miasta Jawora

Młodzież doradza burmistrzowi

- Do tej pory w Jaworze przyznawane były tylko stypendia
sportowe, a na wyróżnienie zasługują także uczestnicy olimpiad i konkursów na szczeblach
ponadlokalnych, czy uczniowie
z najwyższą średnią. Szczególnie
uzdolniona młodzież jest przecież najlepszym ambasadorem
naszej gminy i doskonale ją promuje – mówi burmistrz Jawora
Emilian Bera.
Stypendia przyznawane są
w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce oraz za szczególne
osiągnięcia naukowe. Sięgnąć
po nie mogą uczniowie, którzy
są mieszkańcami gminy Jawor
i jednocześnie w danym roku
szkolnym uzyskali wysokie
średnie ocen: nie mnie niż 5,6
w klasie IV-VI szkoły podstawowej i nie mniej niż 5,5 w gimnazjum. Do tego premiowane jest
dobre zachowanie. Burmistrz

nagradza także indywidualnych
laureatów konkursów, olimpiad
przedmiotowych na szczeblu co
najmniej wojewódzkim.
- A jest o co powalczyć. Uczeń
może mieć przyznane niezależnie stypendium za wyniki w nauce i równocześnie za szczególne
osiągnięcia naukowe. W sumie
może więc otrzymać nawet do
1000 zł w danym roku szkolnym.
– wyjaśnia Mirosława Pasiek,
Naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 15
sierpnia każdego roku w Urzędzie Miejskim w Jaworze.
W tym roku nagrodzono trzydziestu najzdolniejszych, jaworskich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki
w nauce i szczególne osiągnięcia
w roku szkolnym 2014/2015.

Są młodzi, ambitni, pełni ciekawych pomysłów i energii. Ponad pięćdziesięciu uczniów jaworskich
szkół odpowiedziało na zaproszenie burmistrza.
Do inicjatywy włączył się przewodniczący Rady Miejskiej Daniel
Iwański, a jednym z pierwszych tematów dla Rady było stworzenie
założeń Miejskiego Wolontariatu.
- Chcemy, aby młodzi mieszkańcy
Jawora mieli możliwość realizacji
dobrych pomysłów na rzecz miasta. Jestem przekonany, że Rada
Młodzieżowa da im przestrzeń,
gdzie będą mogli rozmawiać i aktywnie współdziałać z jaworskim
samorządem - mówi burmistrz
Jawora Emilian Bera.
Od teraz młodzi mieszkańcy Jawora
mogą konsultować pomysły i działania skierowane do swojej grupy
wiekowej. Uczestnictwo w Radzie
to także zachęta do zaangażowania w życiu publicznym, wymiany
informacji i pomysłów, a przede

wszystkim lepszego zrozumienia
potrzeb i oczekiwań względem lokalnego samorządu.
- Jesteśmy bardzo otwarci na
współpracę tym bardziej, że wiekowo jesteśmy stosunkowo młodymi samorządowcami. Dzięki
temu bariera wiekowa nie jest
w tym przypadku przeszkodą.
Przez takie działania daliśmy młodzieży sygnał do lepszej komunikacji - zachęca Daniel Iwański,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze.
Na jednym z posiedzeń Rady
młodzi ludzie prezentowali swoje
pomysły na inicjatywy i projekty
skierowane do młodego pokolenia, które mogą być zrealizowane wspólnie z samorządem już
w przyszłym roku.
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Dzięki wsparciu finansowemu miasta, policja w Jaworze ma nowe radiowozy

Dla bezpieczeństwa
Dwa nowoczesne, w pełni oznakowane i wyposażone samochody
marki KIA CEE’D trafiły do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.
Gmina Jawor dofinansowała zakup aut, przekazując na ten cel 72 tys.
zł z miejskiego budżetu.
Kluczyki do nowych aut jaworskiej policji przekazali
burmistrz Jawora Emilian
Bera, Przewodniczący Rady
Miejskiej Daniel Iwański oraz
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Marcin Jankowski.
- Jednym z priorytetów naszych działań jest poprawa porządku publicznego
w mieście oraz zapewnienie
spokoju i poczucia bezpieczeństwa jaworzan. Dlate-

go zdecydowaliśmy się na
wsparcie zakupu radiowozów
dla policji, które umożliwią
szybkie dotarcie na miejsce
zdarzeń – mówił Przewodni-

czący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Marcin Jankowski.
O dobrej współpracy samorządu i policji mówił Ko-

mendant Powiatowy Policji
w Jaworze Bogdan Kujawiak,
który dziękując za wsparcie
zakupu nowych aut zapewnił, że będą one użytkowane przez policję oraz służby
ruchu drogowego na terenie
Jawora. Natychmiast po zakończeniu uroczystości oba
radiowozy rozpoczęły służbę
policyjną w Referacie Ruchu
Drogowego. Auta będą także
służyły do pracy dzielnicowym jaworskiej KPP.

Dzieci i młodzież mają gdzie trenować

W zdrowym ciele zdrowy duch

Pachnące nowością pomieszczenia, nowe sprzęty i mnóstwo dobrej energii to wszystko
towarzyszyło otwarciu nowej siedziby Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnemu przy Gimnazjum
nr 1 w Jaworze.
Pachnące nowością pomieszczenia, nowe sprzęty
i mnóstwo dobrej energii
to wszystko towarzyszyło
otwarciu nowej siedziby
Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnemu przy Gimnazjum nr 1 w Jaworze.
Nad dobrą kondycją jaworzan od 12 czerwca br.
czuwają pomysłodawcy
przedsięwzięcia - Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej „PIAST”. Gmina
Jawor pomogła w sfinansowaniu zakupu urządzeń
treningowych, przekazując
na ten cel dotację w kwocie
37 tys. zł.
- Gmina Jawor stawia sobie za cel wspieranie tego

typu przedsięwzięć, dlatego przekazaliśmy Towarzystwu pomieszczenia
i wsparliśmy zakup wyposażenia Centrum. Jest to
bardzo cenna inicjatywa,
gdyż z zajęć prowadzonych przez TKKF korzysta
ok. 250 dzieci i młodzieży
uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
czy ponadgimnazjalnych

z terenu Jawora – mówi Michał Bander Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu.
Dodatkowo liczną grupę
korzystających z siłowni
stanowią kluby sportowe
skupiające dzieci i młodzież
w tym kluby piłkarskie, siatkarskie, bokserskie, koszykarskie, dla których baza
ta stanowi miejsce przygotowań oraz utrzymania
kondycji fizycznej podczas
sezonu zimowego. Zajęcia
odbywają się pod okiem
wykwalifikowanych trenerów, którzy udzielają wskazówek z zakresu treningu,
diety i harmonogramu
ćwiczeń.
Nowa sala do ćwiczeń po-

wstała w nieużytkowanych
od dawna pomieszczeniach
Gimnazjum nr 1 z inicjatywy prezesa TKKF Piast Dariusza Szczygła, przy wsparciu wielu mieszkańców Jawora oraz ludzi dobrej woli.
Z otwarcia siłowni cieszyła
się także dyrektor szkoły. Wszyscy ci, którzy chociaż
raz byli tutaj przed uruchomieniem siłowni wiedzą, ile
trzeba było włożyć pracy,
aby te pomieszczenia doprowadzić do użytku. Dariusz
Szczygieł jest człowiekiem,
który ma niesamowite pasje,
a tylko tacy ludzie mogą realizować marzenia – dodała
na koniec dyrektor Gimnazjum nr 1 Aldona Łapińska.

Współpraca z 10. Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia

Jawor ma swój batalion

Jawor patronuje jednemu z czterech batalionów wchodzących
w skład 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.
27 maja, podczas obchodów
25-lecia samorządności, władze miasta przekazały proporzec rozpoznawczy dowódcy
Jaworskiego Batalionu Logistycznego 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Tym
samym przypieczętowano
podpisane porozumienie
o współpracy samorządu jaworskiego w wojskiem.
- To dla nas wielka satysfakcja i zaszczyt, że od teraz Batalion Logistyczny
10. Wrocławskiego Pułku
Dowodzenia będzie nosi
nazwę „Jaworski”, a na proporcu widnieje herb naszego miasta ze św. Marcinem.
Niech od tej chwili będzie on

również patronem żołnierzy
Jaworskiego Batalionu Logistycznego - mówił burmistrz
Jawora Emilian Bera podczas
ceremonii przekazania proporca, jednocześnie dzięku-

jąc ówczesnemu dowódcy
płk. Zygmuntowi Malcowi
oraz żołnierzom za dobrą
współpracę, zaangażowanie
oraz uczestnictwo Pułku
w najważniejszych uroczy-

stościach i wydarzeniach
organizowanych w Jaworze.
Przypomnijmy: Gmina Jawor i 10. Wrocławski Pułk
Dowodzenia podpisały porozumienie o współpracy
na rzecz upowszechniania
patriotycznych postaw wśród
lokalnej społeczności, w którym strony zobowiązały się
do realizacji wielu wspólnych
celów, m.in.: kultywowania
i upowszechniania tradycji
oraz historycznego dorobku
Wojska Polskiego, rozwijania predyspozycji młodzieży
do służby w Siłach Zbrojnych
RP, czy organizowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym.

Dzieci niepełnosprawne będą mogły uczyć się na miejscu,
bez konieczności dalekich wyjazdów

Klasy integracyjne
Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia Puchatka oraz Gimnazjum nr 1
to pierwsze miejskie placówki oświatowe objęte systemem wsparcia dla
dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Od września w obu jednostkach podopieczni z orzeczeniami do kształcenia
specjalnego mogą uczyć się i wychowywać razem z rówieśnikami w ramach
utworzonych oddziałów integracyjnych.
Decyzję burmistrza Jawora Emiliana
Bery o uruchomieniu klas objętych programem integracji poprzedziły konsultacje z dyrektorami miejscowych szkół
i przedszkoli oraz rodziców.
- Dotychczasowe rozmowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych upewniły
mnie, że jest potrzeba, aby w naszym
mieście powstały tzw. klasy integracyjne, które umożliwią uczniom prawidłowe rozwijanie się w grupie rówieśników
blisko ich domu, bez konieczności dojazdów do oddalonych o kilkadziesiąt
kilometrów szkół specjalnych. Wychodząc na przeciw temu problemowi
podjęliśmy decyzję o utworzeniu grup
integracyjnych zarówno na poziomie
szkolnym, jak i przedszkolnym – wyjaśnia naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy

Społecznej Mirosława Pasiek.
Zadaniem klas integracyjnych jest
umożliwienie dziecku niepełnosprawnemu zdobycie wiedzy i umiejętności
w środowisku rówieśniczym. Podczas
zajęć nad podopiecznymi czuwają
wychowawca oraz nauczyciel wspomagający, którzy do dyspozycji mają
specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
Dodatkowo w tym roku w Przedszkolu
nr 8 otworzono Salę Doświadczeń Świata, która wyposażona jest w urządzenia
do stymulacji dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, takie jak łóżko wodne,
szafę logopedyczną, ścieżkę sensoryczną i dźwiękową czy tunel lustrzany.
Kolejny nabór do klas integracyjnych
w oddziale przedszkolnym i szkolnym
prowadzony będzie na rok szkolny
2016/2017. Jak informuje naczelnik
Mirosława Pasiek, jeśli będzie taka
potrzeba w przyszłym roku, istnieje
możliwość utworzenia oddziału integracyjnego również w Szkole Podstawowej nr 1.

Więcej na działania sportowe w Jaworze

Premia na sport
Ten rok to także dodatkowe wsparcie dla jaworskiego sportu.
Do rozdysponowania było w sumie 500 tys. zł pomiędzy organizacje
pozarządowe, które złożyły swoje oferty do konkursu ogłoszonego
przez Miasto Jawor. Decyzją burmistrza przeznaczono 20 tys. zł
więcej na działania sportowe w gminie.
W sumie oceniono 27 wniosków o dofinansowanie przyznając 30 tys. zł na
organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, 470 tys. zł na sport, z czego 433
tys. zł na szkolenia oraz współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży oraz
37 tys. zł na imprezy i zawody sportowe.
- Ocenialiśmy m. in. realne możliwości
realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania, udział środków własnych
i wkład rzeczowy, zaangażowanie członków stowarzyszenia w zadanie oraz czy
przedstawiona kalkulacja kosztów nie
jest oderwana od rzeczywistości. Dodatkowo ważne było, w jaki sposób
w latach poprzednich dane stowarzyszenie realizowało swoje zadania i czy
terminowo rozliczyło się z ubiegłorocznej dotacji. – wyjaśnia Mirosława
Pasiek, przewodnicząca komisji.
Prace komisji przebiegały sprawnie,
a podziału środków dokonano w sposób przejrzysty i bezstronny.
- Znane mi są potrzeby środowiska

sportowego i dlatego uważam, że powinniśmy premiować dobre pomysły i projekty sportowe. Dlatego postanowiłem
wydzielić z własnej rezerwy dodatkowe
środki w wysokości 20 tys. zł na te zadania
– mówi burmistrz Emilian Bera.
Dzięki temu można było ubiegać się
o dodatkowe pieniądze na zadania
sportowe. Premiowany był efekt partnerstwa, czyli imprezy organizowane
przy współpracy kilku podmiotów,
a także ciekawe, nowatorskie pomysły
na imprezy sportowe w Jaworze.
- Zdaję sobie sprawę z tego, że potrzeb
jest znacznie więcej. Dlatego przez cały
rok wspólnie z Komisją Kultury i Sportu przyglądałem się, jak funkcjonują
poszczególne kluby i stowarzyszenia
sportowe, aby z roku na rok zwiększać pulę środków przeznaczonych na
sport w naszej gminie. Stąd w budżecie na 2016 rok propozycja zwiększenia
wsparcia sportowej aktywności – dodaje burmistrz.
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Dni Jawora - Piknik Rodzinny

Program onkologiczny. Dla zdrowia jaworskich dzieci

Zdrowym być i więcej nic
Pod takim hasłem, w niedzielę 4 października, odbył się festyn o tematyce profilaktyki onkologicznej. Mieszkańców zaprosili wspólnie dyrektor Przychodni
Rejonowej w Jaworze Joanna Strączek, wiceprezes Jaworskiego Centrum Medycznego Waldemar Malinowski oraz burmistrz Jawora Emilian Bera.
Patronat honorowy nad imprezą objęła profesor Alicja
Chybicka, Kierownik Katedry
i Kliniki Transplantologii Szpiku, Onkologii Hematologii
Dziecięcej Akademii Medycznej
we Wrocławiu, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Efektem współpracy jaworskiego samorządu z profesor Alicją
Chybicką jest program profilaktyki onkologicznej, którym objęci zostaną najmłodsi mieszkańcy
Jawora. Badania pierwszej grupy
uczniów przeprowadzone zostaną już w 2016 r.
- Wszyscy wiemy, jak ważna dla
zdrowia jest profilaktyka. Dlatego stawiamy nie tylko na edukację
mieszkańców, i to już od najmłodszych lat, ale także realnie chcemy przyczynić się do zwiększenia
wykrywalności chorób u dzieci.

Cieszę się, że nasze zaproszenie
przyjęła profesor Alicja Chybicka,
tak wspaniały autorytet w tej dziedzinie. Jestem przekonany, że nasz
wspólny, pionierski program będzie na tyle udany, że zachęcimy
także inne gminy do współpracy
z nami. A w efekcie uda się przebadać jak największą grupę dzieci i młodzieży szkolnej – mówił
podczas otwarcia uroczystości
burmistrz Emilian Bera.
Dlatego ważnym punktem onkofestynu było podpisanie listu intencyjnego o współpracy
pomiędzy wrocławską kliniką,
jaworskimi przychodniami
zdrowia i miastem, którego
głównym celem jest przeprowadzenie profilaktycznych badań
laboratoryjno-diagnostycznych
u dzieci w zakresie chorób onkologicznych, a także rzetelna in-

formacja przekazana rodzicom
odnośnie możliwości badań
w kierunku wykrycia zagrożeń
powodujących choroby nowotworowe.
- W Polsce dzieci badane
są dopiero wtedy, gdy zachorują. A ważna jest profilaktyka. Raz w roku każde zdrowe
dziecko powinno być zbadane
przez lekarza. Zdrowie dzieci można przecież poprawić,
dlatego gratuluję Jaworowi
tego programu, który chętnie
będę wspierała - podkreślała
podczas uroczystości profesor
Alicja Chybicka, która wspólnie z burmistrzem, szefami
jaworskich przychodni oraz
przybyłymi na festyn dziećmi
i ich rodzicami wysłała w niebo ponad 100 balonów z życzeniami o zdrowie.
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Tak się bawiliśmy w 2015 roku
2015 rok obfitował wiele w ważnych wydarzeń, imprez i uroczystości. Za każdym razem organizowaliśmy je wspólnie
i byliśmy razem, czy to za sprawą Miasteczka Organizacji Pozarządowych podczas Dni Jawora czy to akcji charytatywnych,
podczas których łączyliśmy swe siły i serca w szczytnych celach. Pamiętaliśmy o ważnych momentach w naszej historii,
niejednokrotnie powracaliśmy do jaworskich tradycji, spotykaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Europy i gościliśmy ich
u siebie, rywalizowaliśmy na sportowo, świętowaliśmy jubileusze.
Ten rok pokazał, że jaworzanie potrafią razem się bawić i razem pracować.
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15-lecie Krytej Pływalni Słowianka
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360-lecie Kościoła Pokoju w Jaworze
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Święto Chleba i Piernika
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Grand Prix Polski Modeli Pływających Klasy FSR

Grand Prix Polski Modeli Pływających Klasy FSR

I Turniej Piłki Nożnej im. Mieczysława Bieniusiewicza

25-lecie samorządu

Cztery Spotkania w Cztery Strony Świata - Moja Ukraina

Festyn charytatywny dla Tomasza Gawrona

Zespół Krąg - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

UKS Javoria Jawor - wyjazd na Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej „Spiagge d’Abruzzo Cup”

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

JAWORSKA WIOSNA KULTURALNA - Otwarcie Akademii
Młodego Aktora

Międzynarodowy Turniej Piłkarski w Niepołomicach

Wegetariada

Półmaraton Jaworski

XII Memoriał im. Stefana Mielczarka

45-lecie bazy w Rozewiu
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Historia jaworskiego garncarstwa w muzeum

Skarby klasztornej studni
Jaworskie Muzeum Regionalne kryje jeszcze wiele tajemnic. Wciąż
pozwala nam odkrywać to co nieznane, dzięki czemu poznajemy
przeszłość naszego regionu.
Tym razem klasztorna studnia
w krypcie pod kościołem bernardyńskim, za sprawą odkrytych 200
ceramicznych naczyń z XIV i XV
w., pozwoliła odtworzyć historię
jaworskiego garncarstwa. Z analizy materiałów archiwalnych wynika, że w I połowie XVI w. produkcja
naczyń ceramicznych dorównywała
pod względem jakości słynnej ceramice bolesławieckiej. Te i inne ciekawostki, a także cała ekspozycja naczyń czeka
na Państwa w Muzeum Regionalnym
do połowy czerwca 2016 r.
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