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Miliony na Cukrowniczą
Jawor nie zwalania tempa i pozyskuje kolejne 
pieniądze na inwestycje. Tym bardziej, że cho-
dzi o główną drogę łączącą Dolnośląską Strefę 
Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor 
z budowaną „trójką”.  Inwestycja ważna, gdyż 
czekają na nią inwestorzy z jaworskiej strefy 
oraz mieszkańcy, którzy od lat jeżdżą po spę-
kanych betonowych płytach. Całkowity koszt 
przebudowy drogi przekroczy 12 milionów 
złotych.

Remont krajowej „trójki”
będzie kontynuowany
Droga krajowa nr 3 przebiega przez centrum 
Jawora i jest jedną z jego głównych arterii. 
Choć remont odbywa się etapami, to nic nie 
wskazuje, aby jego dokończenie było zagro-
żone. Teraz trwają przygotowania do rozpo-
częcia remontu kolejnych 
odcinków drogi.

WIĘCEJ NA str. 8

WIĘCEJ NA str. 5

WIĘCEJ NA str. 11

Budżet miasta 
na 2017r. przyjęty
Rekordowy budżet inwestycyjny Gminy Jawor 
w przyszłym roku wyniesie 19 milionów zł. 
Będą realizowane projekty unijne m.in. 
ul. Cukrownicza, projekt zielony, e-usługi dla 
mieszkańców. Na budowę chodników i parkin-
gów budżet wzrośnie o 150%. Więcej otrzyma-
ją stypendyści. Miasto stawia na rozwój tere-
nów gospodarczych.

Jawor na PLUS
Gmina Jawor przystąpiła do ogólnopolskie-
go programu „Mieszkanie Plus”. W siedzibie 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
samorządowcy z całej Polski uczestniczyli 
w konferencji, na której prezentowane były za-
łożenia rządowego programu. Podczas konfe-
rencji przedstawiciele władz samorządowych 
zostali zapoznani ze szczegółami rozwiązań 
finansowych, transakcyjnych i budowlanych, 
dotyczących komercyjnej aktywności inwesty-
cyjnej w ramach programu Mieszkanie Plus.

WIĘCEJ NA str. 21

Zapachniało świętami

WIĘCEJ NA str. 23

Lokalny Program
Rewitalizacji Miasta Jawora
na lata 2016-2023

Historia kołem się toczy. Szczególnie ta 
w Jaworze, gdzie już w przyszłym roku rusza 
budowa fabryki Mercedes-Benz na terenie 
Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodar-
czej S3 Jawor. O inwestycję, która ma zmie-
nić oblicze miasta, zapytaliśmy burmistrza 
Jawora, Emiliana Berę.

Mamy Mercedesa,
będą następni

WIĘCEJ NA str. 3

Gorący barszcz, opłatek, serdeczne życzenia, uśmiech na twarzach mieszkańców a w tle kolędy 
i bożonarodzeniowy jarmark. Tak było w niedzielny wieczór na jaworskim rynku podczas spotkania 
wigilijnego mieszkańców.
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Rozmowa z Emilianem Berą, burmistrzem Jawora

Mamy Mercedesa, będą następni!
Historia kołem się toczy. Szczególnie ta w Jaworze, gdzie już w przyszłym roku rusza budowa fabryki Mercedes-Benz na terenie Dolnośląskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor. O inwestycję, która ma zmienić oblicze miasta, zapytaliśmy burmistrza Jawora, Emiliana Berę.

Co czuje burmistrz 
miasta, w którym inwe-

stuje światowy gigant 
motoryzacyjny?

- Czuję się świetnie, po-
nieważ cel, który obra-
łem 2 lata temu właśnie 
się realizuje. Tym celem 
był rozwój gospodar-
czy miasta. W kampanii 
mówiłem jasno, stworzę 
warunki do inwestowa-
nia i tym samym miejsca 
pracy dla mieszkańców. 
Mercedes to szansa na 
dobrą pracę i rozwój go-
spodarczy dla miasta.

Wicepremier Mateusz 
Morawiecki mówi, 

że Mercedes zmienia 
myślenie o polskiej 

gospodarce. Zgadza się 
Pan?

- Tak, to bardzo trafne 
słowa. Pierwsza fabryka 
Mercedesa w Polsce po-
wstanie w Jaworze, stąd 
nasze miasto staje się 
istotnym miejscem na 
mapie polskiej gospo-
darki. Jawor będzie mia-
stem na mapie inwesty-
cji Mercedesa w Europie. 
To są mocne argumenty 
do poważnego myślenia 
o rozwoju naszego kraju, 
i w tej konfiguracji także 
naszego miasta.

Według Pana Mercedes 
to dopiero początek?

- Jestem pewny, że Mer-
cedes otworzy dobrą 
passę dla miasta. Daję 
słowo, proszę mi wierzyć, 
że będą kolejni inwesto-
rzy, to tylko kwestia cza-
su. Mercedes jest dla nas 
wyjątkowy ze względu 
na prestiż oraz na fakt, że 
jest pierwszym inwesto-
rem. Ta inwestycja daje 
szansę na pracę nie tyl-

ko w samej fabryce, ale 
także w jej otoczeniu. To 
oznacza, że efekty będą 
odczuwalne w całym re-
gionie.

Mówi Pan o dwóch 
latach pracy. Tyle czasu 

trwały negocjacje 
z Mercedesem?

- Dwa lata to czas pra-
cy, który poświęciłem 
wraz z całym urzędem 
oraz wieloma instytu-
cjami nad utworzeniem, 
wypromowaniem oraz 
stworzeniem oferty in-
westycyjnej dla obsza-
ru Dolnośląskiej Strefy 
Gospodarczej S3 Jawor. 
Przecież wszystko za-
częło się w moim gabi-
necie od pomysłu nad 
utworzeniem obszaru 
inwestycyjnego. To jest 
początek wszystkiego. 
Później kolejno roz-
mowy ze strefami, była 
Legnicka, teraz jest Wał-
brzyska. Był też Juguar, 
teraz Mercedes. Był rząd 
premier Ewy Kopacz, jest 
rząd premier Beaty Szyd-
ło. Dwa lata to czas nad 
projektem, dzięki któ-
remu możemy mówić 
o inwestorach w ogóle.

Faktem jest, że jest Pan 
pomysłodawcą terenu 

inwestycyjnego, ale 
inni również pomagali?
- Nikt nie dał mi goto-
wego pomysłu. Zapro-
ponowałem „światu” Ja-
wor w nowym wydaniu 
i to się spotkało z zain-
teresowaniem samych 
stref ekonomicznych, 
to było jeszcze w 2015 
roku. Sami inwestorzy 
potwierdzili, że moje 
działania mają sens. Dzi-
siaj możemy się cieszyć 

wspólnym sukcesem. 
Bardzo dziękuję wszyst-
kim, którzy wspierali ten 
projekt. Tutaj musiałbym 
wyliczyć kilkadziesiąt, 
jak nie kilkaset osób. 
Jeszcze raz wszystkim 
serdecznie dziękuję za 
wspieranie jaworskiego 
projektu. 

Mercedes to także po-
czątek wyzwań, przed 

którymi stoi miasto?
- To prawda, gdyż z jed-
nej strony dzisiaj koń-
czymy etap negocjacji 
oraz wspólnych ustaleń. 
W tych negocjacjach Ja-
wor był również przed-
stawicielem strony 
polskiej. Przechodzimy 
do etapu realizacji wy-
pracowanych ustaleń. 
Wspólnie z naszym 
partnerem będziemy 
teraz pracować, aby 
jaworska fabryka Mer-
cedesa wystartowała 
w 2019 roku. 

Skąd Panie burmistrzu 
pomysł na ofertę inwe-

stycyjną Jawora?
- Rozpoczynając pracę 
burmistrza, ale i wcześ-
niej, pełniąc mandat rad-
nego wiedziałem, że aby 
rozwinąć miasto, muszę 
postawić na gospodar-
kę. Stąd moja propozy-
cja zamiany pola z bura-
kami na miejsce budowy 
fabryki. Wcześniej za-
interesowanie Jaguara, 
a dzisiaj już Mercedes 
swoją inwestycją udo-
wadnia, że to był dobry 
kierunek. 

Po drodze nie brakowa-
ło malkontentów?

- Bardzo pozytyw-
nie podchodzę do 
swoich obowiązków. 
Nie dziwi mnie fakt, 
że były wątpliwości. 
Przecież to normalne. 
To dodawało mi sił, aby 
i malkontentów przeko-
nać do swojej wizji. Mam 
nadzieję, że dzisiaj cieszą 

się razem ze mną, gdyż 
nie wyobrażam sobie, 
żeby ktoś był przeciwko 
miastu.

Co oznacza podpisanie 
umowy?

- Po pierwsze, że w Jawo-
rze powstanie fabryka 
Mercedesa, a jej budowa 
ma ruszyć już w przy-
szłym roku. Po drugie, 
dzisiaj już nie muszę uni-
kać odpowiedzi, z kim 
od dłuższego czasu pro-
wadzę rozmowy i ustale-
nia. Do tej pory negocja-
cje wymagały dyskrecji. 
Chociaż w ciągu ostat-
niego roku spotykano 
się wielokrotnie pod-
czas wspólnych ustaleń 
i negocjacji, jednak do-
tychczasowe spotkania 
owiane były tajemnicą, 
a praca odbywała się 
pod specjalnym kryptoni-
mem. I nic w tym dziwne-
go, takie są właśnie zasady 
prowadzenia negocjacji 
z dużymi inwestorami.

Czy poznał Pan już 
inwestora?

- Oczywiście, za nami 
dziesiątki wspólnych 
spotkań, wbrew niektó-
rym opiniom. Jestem 
w stałym kontakcie 
z dyrektorem jaworskiej 
fabryki. Co więcej, razem 
z dyrektorem przyszłej 
jaworskiej fabryki for-
mowaliśmy najdłuższy 
piernik w Polsce, a także 
ciasta w kształcie logo 
Mercedesa podczas 
Święta Chleba i Piernika.

Czego Panu życzyć?
- Proszę życzyć naszemu 
miastu, aby w najbliż-
szych kilkudziesięciu 
latach stabilnie się roz-
wijało. Pragnę, aby Ja-
wor stał się pięknym 
miastem, w którym chce 
się żyć. Przed nami wie-
le pracy, bo samo nic 
się nie stanie. 

Dziękuję za rozmowę.

pażdziernik

lipiec

Na zdjęciach: prace przygotowawcze terenu DSAG S3-Jawor pod przyszłe inwesycje - 2016r.
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wrzesień

grudzień
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Od pola buraków do fabryki Mercedesa 

Historia, która odmieni Jawor na lata
Jeszcze dwa lata temu nikt nie wierzył, że Jawor stanie się ważnym miejscem na mapie gospo-
darczej Polski. Dzisiaj nasze miasto dołączyło do rodziny Mercedesa, a wszystko to 
w rekordowym czasie niespełna dwóch lat pracy nowego burmistrza Emiliana Bery. Sukces 
cieszy nie tylko włodarza miasta, ale przede wszystkim jego mieszkańców, którzy wiążą spore 
nadzieje z budową nowej fabryki międzynarodowego koncernu Mercedes Benz w Jaworze.
Przypomnijmy: Wszystko 
zaczęło się od pomysłu. 
Nowy burmistrz Emilian 
Bera jeszcze w grudniu 
2014 roku, czyli zaraz po 
wygranych wyborach, 
zabrał się za przeglądanie 
miejskich planów. Szukał 
nowych możliwości na roz-
wój miasta. Wiadomo było, 
że w Jaworze od wielu lat 
utworzona jest strefa eko-
nomiczna, ale bez drogi 
dojazdowej i bez szans na 
ściągnięcie inwestora. Był 
to wstydliwy temat, któ-
rego wcześniej nie umia-
no rozwiązać. Tymczasem 
inne miasta szły do przodu, 
a Jawor omijany był przez 
nowych inwestorów szero-
kim łukiem. Trzeba było to 
zmienić raz na zawsze. 
- Przeglądając plany zago-
spodarowania miasta i szu-
kając nowych rozwiązań 
na ożywienie gospodarcze 
zauważyłem ogromny, po-
nad 420 hektarowy areał 
ziemi, który był genialnie 
położony. Pracując jeszcze 
w Urzędzie Marszałkow-
skim żyłem planowaną bu-
dową drogi ekspresowej 
S3, która jak się okazało 
miała przechodzić przez 
ten teren od strony pół-
nocnej. Postanowiłem wy-
korzystać to jako atut. Do-
dając do tego czynną linię 
kolejową i bliskość auto-
strady A4 przekonało mnie 
do tego, że warto podjąć 
wyzwanie i spróbować 
przedstawić ten teren jako 
propozycję inwestycyjną. 
– wspomina początki bur-
mistrz Jawora Emilian Bera.  
– Pamiętam doskonale, 
że z mapami pod pachą 
pojechałem wtedy do 
prezesów stref ekono-
micznych, aby zarazić ich 
swoim pomysłem. Jakież 
było moje zaskoczenie, 
kiedy w efekcie wszystkie 
trzy strefy: kamiennogór-
ska, legnicka i wałbrzy-
ska przyjechały do mnie 
z zaproszeniem włączenia 
tych terenów do ich oferty 
inwestycyjnej. Pamiętam 
nawet, że pracownicy jed-
nej z instytucji powiedzieli 
mi, że gdyby nasza ofer-
ta pojawiła się pół roku 
wcześniej, to nie wiadomo, 
co byłoby z Volkswagenem 
we Wrześni, który mógłby 
trafić właśnie do Jawora – 
dodaje burmistrz.

Pole buraków
Potem historia potoczy-
ła się już bardzo szybko. 
Gmina rozpoczęła prace 

nad zmianą dokumentów 
planistycznych i kom-
pletowania niezbędnej 
dokumentacji. Teren był 
bowiem w tamtym czasie 
polem pełnym rzepaku, 
buraków i zboża. Nie był 
uzbrojony, nie było tam 
porządnej drogi i mediów. 
Wydawać by się mogło, że 
nic więcej tam powstać nie 
może. Jednak dla dużych, 
strategicznych inwesty-
cji, teren okazał się wręcz 
doskonały. Miał wiele atu-
tów: oprócz wspomnianej 
bliskości do autostrady 
A4 i węzła nowo budo-
wanej drogi S3, z którego 
zaplanowano dwa zjazdy 
właśnie na tą działkę oraz 
czynnej linii kolejowej 
przyległej do strefy, na 
obrzeżach usytuowany był 
gazociąg wysokiego ciś-
nienia, na północy oczysz-
czalnia ścieków, a teren był 
prawie równy. Wszystko 
położone na uboczu, w 
miejscu, gdzie kiedyś była 
duża cukrownia.  Do tego 
był jeden właściciel całe-
go terenu i areał wielko-
ści ponad 420 hektarów. 
Uznano nawet, że nasz 
teren to aktualnie jeden 
z największych terenów in- 
westycyjnych włączo-
nych do strefy właś-
nie w jednym kawałku. 
Czyli niemożliwe stało 
się możliwe. 

Jaguar przetarł szlaki
I wtedy pojawia się pierw-
szy inwestor. - Z początku 
nie wiedzieliśmy nawet, 
z kim negocjujemy, kto 
do nas przyjechał i jakie 
ma plany. Pracowaliśmy 
w oparciu o projekt zaszy-
frowany specjalnym kryp-
tonimem. Pamiętam, że na 
jednym ze spotkań zasko-
czono mnie i mój zespół 
urzędników pytaniem, czy 
możemy zlikwidować ulicę 
Cukrowniczą. Zapanowa-
ła konsternacja. Patrzono 
na nas pytająco. Po chwili 
potwierdziliśmy, że może-
my. Później okazało się, że 
nasze szybkie decyzje za-
owocowały dużą przychyl-
nością inwestora, jakim był 
wtedy Jaguar. Ten koncern 
chciał kupić cały teren 
i dlatego droga musiałaby 
być zlikwidowana. Po wie-
lu miesiącach długich ne-
gocjacji wielką satysfakcją 
było dla nas to, że koncern 
Jaguara właśnie nasz te-
ren wybrał jako ten, który 
wszedł do finału gry o naj-
wyższą stawkę. – wspomi-

na burmistrz Emilian Bera. 
To właśnie wtedy o Ja-
worze zrobiło się głośno. 
Teren Jawora dotarł do 
finału rywalizacji o inwe-
stycję pokonując lokaliza-
cje innych europejskich 
miast. Chociaż inwestorzy 
ostatecznie wybrali Sło-
wację, gdyż tam uzyskali 
większą pomoc finan-
sową państwa, to Jawor 
zyskał na promocji go-
spodarczej, a miasto koja-
rzone było z  dużym kon-
cernem motoryzacyjnym 
i atrakcyjnym terenem pod 
inwestycje. 

Strefa aktywności 
jakiej nie ma nikt inny

Po Jaguarze oprócz pro-
mocji miasto zyskało 
jeszcze jeden ważny atut. 
Wspólnie z partnerami 
m.in. z instytucji rządo-
wych i samorządowych we 
wrześniu 2015 r. powołana 
została Dolnośląska Strefa 

Aktywności Gospodarczej 
S3 Jawor. Było to następ-
stwo projektu gospodar-
czego „S3-Droga Wielkich 
Możliwości”, który zakładał 
aktywizację gospodarczą 
terenów wzdłuż nowo 
budowanej drogi S3. Ja-
worskie tereny wspaniale 
wpisywały się w ten pro-
jekt. W efekcie 3 listopada 
2015 roku decyzją Rady 
Ministrów zostaje usta-
nowiona największa w 
Polsce i Europie Specjalna 
Strefa Ekonomiczna pod 
nazwą Dolnośląska Strefa 
Aktywności Gospodarczej 
S3 - Jawor.

Helikoptery 
i tajemniczy kryptonim

Po zakończeniu negocja-
cji z Jaguarem w Jaworze 
pojawiło się jeszcze kil-
ku inwestorów z Japonii 
i Niemiec. Zainteresowanie 
jaworskimi terenami ro-
sło z tygodnia na tydzień.  
Aż pewnego, sierpniowe-

go dnia 2015 r. pojawia 
się inwestor o kolejnym 
tajemniczym kryptonimie. 
- Dopiero długo po pierw-
szej wizycie dowiedzieli-
śmy się, że to Mercedes. 
Kiedy Niemcy z Mercedesa 
przyjechali na pierwszą wi-
zytę do burmistrza, przy-
byli długo wcześniej przed 
umówionym spotkaniem. 
Chcieli sami obejrzeć mia-
sto i teren pod inwestycję. 
Robili zdjęcia i analizowali 
plany. Potem w dalszych 
rozmowach doskonale 
znali szczegóły techniczne 
terenu pod kątem swoich 
założeń usytuowania za-
kładu. – relacjonuje Mo-
nika Żmijewska, Sekretarz 
Gminy, Przewodnicząca 
Zespołu ds. Inwestycji.
Wspominając pierwsze 
wizyty inwestorów z Mer-
cedesa z pewnością du-
żym wyzwaniem było 
przygotowanie terenów 
pod lądowisko dla helikop-

terów, a także prezentacja 
i przyjęcie delegacji 
w miejscu planowanej 
inwestycji, czyli w szcze-
rym polu. - Proszę sobie 
wyobrazić jakie akrobacje 
musieliśmy wykonać, żeby 
rozstawić reprezentacyjne, 
miejskie namioty w samym 
środku pełnego błota pola. 
Godziny wyczekiwania 
w zimnie, w pełnej goto-
wości. Ludzie zatrzymywa-
li się i ze zdumienia prze-
cierali oczy, robili zdjęcia 
i nagrywali. My natomiast, 
nie mogliśmy nic nikomu 
wyjaśniać, gdyż obowiązy-
wała nas klauzula tajności. 
– mówi Leszek Światkow-
ski, Naczelnik Wydziału 
Promocji, członek Zespołu 
ds. Inwestycji.

Mercedes 
wybiera Jawor

Dalszą historię już wszyscy 
znają. Trwają długie, trud-
ne negocjacje. W między-
czasie zmienia się władza 

państwowa, a jaworskie 
tereny pierwotnie włączo-
ne do Legnickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej 
przechodzą do Wałbrzycha 
i włączone zostają do Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Invest-Park. 
W marcu 2016 r. na spotka-
nie do Jawora przyjeżdża 
najważniejszy decydent 
z koncernu Daimler AG - 
Markus Schäfer, a w maju 
gmina Jawor podpisuje list 
intencyjny o współpracy 
przy projekcie. Tymczasem 
4 maja 2016 r. Wicepremier 
Mateusz Morawiecki ofi-
cjalnie informuje o inwe-
stycji Mercedesa w Polsce, 
a w jaworskim Ratuszu Za-
rząd Daimler AG oficjalnie 
przekazuje decyzję Burmi-
strzowi Emilianowi Berze. 
Starania o inwestycję kon-
cernu Daimler trwają wiele 
miesięcy, aż jesienią 2016 
r. oficjalnie ogłoszona zo-
staje decyzja o ulokowa-
niu budowy nowego za-
kładu właśnie w Jaworze. 
W międzyczasie rozpoczy-
na się niwelacja terenu dla 
inwestorów przy ul. Cu-
krowniczej. Gmina pracuje 
nad dokumentami plani-
stycznymi, bierze udział 
w spotkaniach i ustale-
niach z udziałem inwesto-
rów w Ministerstwie Roz-
woju oraz Ministerstwie 
Infrastruktury. Interweniu-
je w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
w sprawie zmiany szeroko-
ści wiaduktu nad drogą S3 
- ul. Cukrowniczej, składa 
wnioski o dofinansowanie 
remontu ulicy Cukrowni-
czej oraz budowy nowej 
kanalizacji i wodociągów, 
a także uchwala zmienio-
ny po raz drugi miejscowy 
plan zagospodarowania 
przestrzennego.

Szczęśliwe zakończenie
We wrześniu wszystko jest 
już pewne. Daimler - mo-
toryzacyjny gigant inwe-
stuje w Jaworze. Fabryka 
silników do samochodów 
marki Mercedes powstanie 
właśnie w sercu Dolnego 
Śląska.  Inwestycja pochło-
nie ok.  800 mln euro i da 
pracę ok. 500 osobom, 
a finalnie nawet 1500. 
Pierwsze silniki mają zje-
chać z taśmy produkcyj-

nej w Jaworze w 2018 
roku. Gmina otrzymuje ze 
środków unijnych ponad 
10 mln złotych dofinanso-
wania na przebudowę ul. 
Cukrowniczej, kończy się 
niwelacja terenu prowa-
dzona przez WSSE Ivest-
Park, a Mercedes kupuje 
nieruchomość w Jaworze. 
- Została wykonana wielka 
praca dla Jawora na teraz 
i na przyszłość. Utworzo-
na strefa i nowy inwestor 
wyznacza nowy kierunek 
działania na kilkadziesiąt 
lat do przodu dla naszego 
miasta i przyszłych poko-
leń. – mówi na koniec bur-
mistrz Jawora Emilian Bera 
i dodaje, że  strefa powsta-
ła w rekordowym tempie. 
- W niecały rok udało nam 
się zrobić coś, co z założe-
nia było trudne do wyko-
nania. Powołanie tej strefy 
i ściągniecie pierwszego, 
tak dużego inwestora jest 
dla mnie olbrzymim osiąg-
nięciem i w dobrym stylu 
podkreśla dwa lata mo-
jej pracy na rzecz miasta. 
Dziękuję wszystkim, którzy 
pracowali nad tym projek-
tem.

Witamy 
w rodzinie Mercedesa

Praca, którą miasto wyko-
nało w 2015 i 2016 roku, 
w tym m.in.: przygoto-
wanie Studium Kierun-
ków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Jawora, Miejscowych Pla-
nów Zagospodarowania 
Przestrzennego, które 
przewidywały pozyskanie 
nowych terenów przemy-
słowych, ale także pod bu-
downictwo wielo i jedno 
rodzinne, włączenie grun-
tów do Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, utworzenie 
Dolnośląskiej Strefy Ak-
tywności Gospodarczej 
S3 – Jawor, która została 
ustanowiona Rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów, 
projekty na wymianę sta-
rych sieci wod-kan w ulicy 
Cukrowniczej, a w szcze-
gólności rurociągu tłocz-
nego, który jest główną 
magistralą kanalizacyjną 
naszego miasta w kierunku 
oczyszczalni oraz projekty 
modernizacji ul. Cukrow-
niczej nie poszły na marne. 
Jawor dzisiaj należy już do 
rodziny Mercedesa.



 Uwaga kierowcy!   
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Na jaworskim rynku zamontowany został auto-
matyczny system sterowania słupkami wjazdo-
wymi. Po zakończeniu prac konserwacyjnych i 
modernizacyjnych słupków drogowych wjazd na 
teren rynku będą miały wyłącznie pojazdy służb 
ratunkowych i porządkowych. 

Wprowadzenie automatycznych słupków drogowych 
uniemożliwi wjazd nieuprawnionych pojazdów, które 
dotąd skracały sobie drogę przez rynek. Dzięki zmia-
nie systemu sterowania zwiększy się bezpieczeństwo 
przechodniów.

Zagrodowa i Ptasia oświetlone
Na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Zagrodowej i Ptasiej (boczne Słowackiego, w kierunku 
Godziszowej) postawiono 19 nowych słupów oświetleniowych z energooszczędnymi lampami. 
Dotychczas przy tych ulicach nie było żadnego oświetlenia, co stanowiło duże utrudnienie 
dla mieszkańców.
Dzięki oświetleniu zniknęły „egipskie ciemności”, co wpłynęło nie tylko na wygląd i estetykę, ale też na poprawę bez-
pieczeństwa tego miejsca. – To pierwszy krok w stronę tych mieszkańców, którzy od wielu  lat bezskutecznie czekali na 
oświetlenie. Brakuje tu chodnika i drogi, ale i z tym w najbliższych latach Gmina Jawor się zmierzy – powiedział Jacek 
Baszczyk, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Urzędzie Miejskim. Koszt inwestycji wyniósł 70 tys. zł i został 
sprawnie zrealizowany przez miejską spółkę „Inwestycje”.

Tak zmieniamy oblicze Jawora

Miliony na Cukrowniczą
Jawor nie zwalania tempa i pozyskuje kolejne pieniądze na inwestycje. Tym bardziej, że chodzi o główną drogę łączącą Dolnośląską Strefę Aktywności 
Gospodarczej S3 – Jawor z budowaną trójką.  Inwestycja ważna, gdyż czekają na nią inwestorzy z jaworskiej strefy oraz mieszkańcy, którzy od lat jeżdżą 
po spękanych, betonowych płytach. Całkowity koszt przebudowy drogi przekroczy 12 milionów złotych.
Projekt pod nazwą „Przebu-
dowa ulicy Cukrowniczej wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą 
łączącą się z drogą krajową”, 
złożony w konkursie w Re-
gionalnym Programie Ope-
racyjnym Województwa Dol-
nośląskiego uzyskał aprobatę 
i dofinansowanie przez Zarząd 
Województwa.
– To znakomita informacja 
i ogromny sukces! Cieszę się 
niezmiernie, ponieważ jest to 
dopełnienie wszystkich sta-
rań i całego wysiłku jaki wraz 
ze współpracownikami wkła-
damy w urzeczywistnienie 
marzenia o mieście z silnym 
zapleczem gospodarczym. 
Ta droga od strony północnej 
łączy miasto z drogą DK3 i po-
wstającą właśnie S3, a ponad-
to stanowi niezbędny element 
infrastruktury strefy gospodar-
czej – mówi burmistrz Jawora 
Emilian Bera.
Projekt zakłada poprawę do-
stępności transportowej Jawo-
ra i zlokalizowanej na terenie 
miasta Dolnośląskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej do 
tzw. sieci TEN-T. Mówiąc proś-
ciej, poprzez połączenie z dro-
gami DK3 i S3 o znaczeniu kra-
jowym i międzynarodowym 
połączy miasto z siecią dróg 
międzynarodowych w Euro-
pie. Ma to ogromne znaczenie 
dla rozwoju Jawora i regionu.
Obecnie droga Cukrownicza 
to droga gminna, przystoso-
wana do prędkości pojazdów 
nie większej niż 30 km/godz., 
a jej stan techniczny jest fa-
talny. Po modernizacji droga 

będzie pozwalała na jazdę 
z prędkością do 100 km/godz. 
Szerokość jezdni zwiększy 
się z dzisiejszych 6 do kilku-
nastu metrów, dzięki czemu 
uzyskane zostaną dodatkowe 
pasy wjazdowe i zjazdowe, 
a nośność drogi dostosowana 
będzie do potrzeb transportu 
ciężarowego.
– Będzie to nowy szlak drogo-
wy na mapie miasta. Zbliżając 
się do Jawora od północnej 
strony, zarówno mieszkańcy 
jak i goście, czy to w celach tu-
rystycznych czy biznesowych, 
będą mieli możliwość dotar-
cia do centrum nowoczes-
ną, najwyższej jakości drogą. 
Z tej inwestycji ucieszą się tak-
że rowerzyści i miłośnicy ro-
lek, dla których projektujemy 
wydzielone szlaki. Tak właśnie 
zmieniamy oblicze Jawora 
– dodaje Burmistrz.
Realizację projektu zaplano-
wano na lata 2017-2018. Koszt 
ogółem to ponad 12 milio-
nów złotych, z czego 85%, 
ponad 10 milionów, pocho-
dzić będzie z dofinansowania 
uzyskanego z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego.
Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego rekomendował 
do dofinansowania 6 projek-
tów na kwotę dofinansowa-
nia wynoszącą ponad 86 mln 
zł, które otrzymały najwięcej 
punktów podczas oceny me-
rytorycznej (w zakresie ana-
lizy finansowej, oceny dzie-
dzinowej oraz strategicznej).
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Dom Senior-Wigor ma już rok
Nowoczesny senior jest aktywny, pełen 
pasji i wigoru. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom starszych wiekiem mieszkańców, 
równo rok temu został otwarty w naszym 
mieście Dzienny Dom Seniora-Wigor. 
Niedawno jego podopieczni wraz z zaproszo-
nymi gośćmi uczcili 1 urodziny działalności 
placówki, stanowiącej dla starszych miesz-
kańców ich „drugi dom”.
Nie brakowało gra-
tulacji, gorących po-
dziękowań i życzeń 
m.in. od władz miasta 
oraz wyrazów uzna-
nia dla wszytkich pra-
cowników placówki 
za tworzenie dla swo-
ich podopiecznych 
rodzinnej atmosfery, 
pełnej miłości i troski. 
To właśnie przebywa-
nie w gronie przyja-
ciół jest najlepszym 
lekiem na samotność.

To, że Dom Senior-
WIGOR istnieje, moż-
liwe jest dzięki środ-
kom pozyskanym 
przez Gminę Jawor 
z Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. 
Pozyskane środki 
przeznaczane są na 
zakup nowych urzą-
dzeń oraz wzboga-
canie oferty zajęć 
terapeutycznych dla 
osób starszych.

Jawor mówi STOP przemocy!
Z okazji Ogólnoświa-
towej Kampanii „Biała 
wstążka” 30 listopada br. 
jaworzanie spotkali się 
w Rynku, aby wspólnie 
powiedzieć NIE przemo-
cy w rodzinie. W akcji 
wzięli udział samorzą-
dowcy, młodzież, przed-
stawiciele instytucji i sto-
warzyszeń.

Biała wstążka symbolizuje 
zobowiązanie do przerwa-
nia milczenia w kwestiach 
przemocy wobec kobiet 
i powstrzymania się od 
wszelkich form jej stoso-
wania. W działania profi-
laktyczne zaangażowała 
się kadra pedagogiczna 
wraz z młodzieżą. Kampa-
nia informacyjna w Jawo-
rze prowadzona była do 
2 grudnia br. W tym czasie 
mieszkańcy mogli skorzy-
stać z bezpłatnych porad 
i konsultacji ze specjalista-
mi w zakresie przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie.

Wojownik niezwyciężony
Podczas Zawodowej Gali Sportów Walki K-1 Energe-
tyka Boxing Night Polkowice 2016 jaworzanin i zawo-
dowy mistrz Europy k1 WFMC Grzegorz Lenart (VO-
RENUS Jawor) pewnie pokonał swojego rywala Rafała 
Gąszczaka z ASW Knockout Zielona Góra.
To był emocjonujący i piękny pojedynek. Największe suk-
cesy Grzegorza Lenarta to zdobycie tytułu zawodowego 
mistrza Europy k1 WFMC, wygranie pucharu Europy WAKO 
w Chorwacji, zdobycie złotego medalu zunifikowanych 
Mistrzostw Polski K1 oraz brązowego medalu mistrzostw 
Europy k1 na Litwie. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy naszemu zawodnikowi 
kolejnych sukcesów.

Rządowe wsparcie 
dla domu Senior–Wigor
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” otrzymał 52 800 
złotych dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. To kolejna, po przyznanej 
dotacji na tereny zielone, dobra wiadomość dla 
naszego miasta. Tym razem pozyskane pienią-
dze sfinansują zadania skierowane do jawor-
skich seniorów.
Środki pozyskane przez 
miasto zostaną przeka-
zane na wsparcie funk-
cjonowania Domu Se-
nior-Wigor. Pomogą w 
prawidłowej realizacji za-
dań wynikających z jego 
oferty kierowanej do osób 
starszych z naszego mia-
sta. Oferta obejmuje sze-
reg różnorodnych zajęć 
prowadzonych codziennie 
od poniedziałku do piątku. 
Osoby starsze mają przez 
osiem godzin dziennie 
zapewnioną możliwość 
wspólnych spotkań, zajęć, 
ćwiczeń i relaksu.
- „Senior-Wigor” daje 
możliwość aktywnego 
spędzenia wolnego cza-
su oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecz-
nemu, zwłaszcza osób 
samotnych i starszych. 
Dzięki dofinansowaniu 
bieżąca działalność pla-
cówki, a przede wszystkim 
jej oferta zajęć kierowana 
do seniorów, realizowane 

będą bez zakłóceń – mówi 
burmistrz Emilian Bera.

Przypomnijmy: w ubie-
głym roku miasto po-
zyskało 220 000 zł na 
utworzenie Dziennego 
Domu „Senior-WIGOR”.
W ramach projektu w ist-
niejącym parterowym bu-
dynku przy ul. Kwiatowej 
został przeprowadzony 
gruntowny remont i zaku-
piono niezbędne wypo-
sażenie. W sprzyjających 
warunkach seniorzy mogą 
aktywnie uczestniczyć 
w szeregu różnorodnych 
zajęć i warsztatów. 
W placówce świadczo-
ne są usługi socjalne, 
edukacyjne, kulturalno
-oświatowe, sportowo-
rekreacyjne, aktywizujące 
społecznie, a także terapia 
zajęciowa. Zapewniony 
jest także ciepły posiłek. 
Placówka wspiera jawo-
rzan w wieku 60+, nieak-
tywnych zawodowo.

Pamiętamy o Sybirakach
Święto Sybiraków to bardzo ważne wydarzenie dla 
jaworskich kombatantów. Jest to czas na zadumę 
i refleksję nad wydarzeniami sprzed kilkudziesięciu lat, 
ale także lekcja historii dla młodego pokolenia jawo-
rzan. Podczas uroczystości oddano hołd pomordowa-
nym, wywiezionym na Sybir, zamęczonym w łagrach.
Pod obeliskiem przy koś-
ciele św. Marcina odby-
ło się uroczyste złożenie 
wiązanek. Kombatantom 
towarzyszyły delegacje 
samorządowców, policji 
i młodzieży szkolnej. 
W imieniu samorządu ja-
worskiego wiązankę złoży-
ła Pani Agnieszka Rynkie-
wicz - zastępca burmistrza 

Jawora. Spod pomnika ze-
brani przemaszerowali do 
Teatru Miejskiego, gdzie 
odbyła się akademia oko-
licznościowa dla upamięt-
nienia 77. rocznicy agresji 
sowieckiej na Polskę. 
Obchody zakończył pro-
gram artystyczny w wyko-
naniu jaworskich uczniów.
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Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni

Już po raz drugi najzdolniejsi uczniowie jaworskich szkół podstawowych i gimnazjów spotkali się w Teatrze 
Miejskim, by odebrać stypendia Burmistrza Miasta Jawora za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w roku 
szkolnym 2015/2016. Nagrody pieniężne otrzymało w sumie 29 młodych jaworzan.

- Jesteśmy pod wielkim 
wrażeniem wyników wa-
szej pracy - mówił bur-
mistrz, gratulując tego-
rocznym stypendystom. 
- Inwestycja w naukę jest 
inwestycją w waszą przy-
szłość. Bardzo się cieszę, 
że z niektórymi spotykamy 
się po raz kolejny. To po-

kazuje, że najlepsi wciąż 
utrzymują poziom. Ser-
decznie wszystkim gratu-
luję i życzę, abyście nadal 
wybijali się ponad prze-
ciętną, sięgali po laury na 
konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych oraz osią-
gali jeszcze wyższe wyniki 
w nauce - mówił burmistrz.

Stypendia otrzymali ucz-
niowie, którzy w minionym 
roku szkolnym, w klasach 
IV-VI, osiągnęli średnią 
ocen nie mniejszą niż 5,6 
a w gimnazjum - 5,5. Dwo-
je młodych jaworzan, któ-
rzy zdobyli wysokie lokaty 
w nauce i w ubiegłym roku 
byli laureatami konkur-

sów i olimpiad na szczeblu 
co najmniej wojewódzkim, 
otrzymało niezależnie sty-
pendia za wyniki w nauce 
oraz osiągnięcia naukowe. 
Stypendystom podczas 
uroczystości towarzyszy-
li ich szkolni opiekuno-
wie, dyrektorzy szkół oraz 
rodzice.

Walczyli z bykami 
po jaworsku
Teatr Miejski w Jaworze stał się areną walki miesz-
kańców o poprawną polszczyznę. Ponad 100 śmiał-
ków stanęło do rywalizacji w 7. edycji Jaworskiego 
Dyktanda o Pióro Burmistrza Jawora. Tekst dyktanda 
czytał legendarny założyciel punkrockowej kapeli 
„Zielone Żabki” - Mirosław Malec.
Tytuł Mistrza Ortografii 
i Pióro Burmistrza Miasta 
Jawora otrzymała w tym 
roku Pani Bożena Kloc. 
Wśród dzieci najlepiej
 z ortografią poradziła sobie 
Roksana Kaliciak. - Gratulu-
ję wszystkim laureatom, 
którzy najlepiej poradzili 
sobie z trudnym tekstem 
dyktanda. Dziękuję miesz-
kańcom za tak liczny udział
w „spotkaniu z ortogra-

fią”. Gorące podziękowa-
nia składam Pani Jolancie 
Borkowskiej – Jadrowskiej 
za sprawną organizację 
i pracę włożoną w promo-
wanie poprawnej polszczy-
zny wśród mieszkańców 
naszego miasta – powie-
dział burmistrz Emilian 
Bera. Serdecznie zapra-
szamy do udziału w kolej-
nych edycjach Jaworskiego 
Dyktanda.

Młodzież w Sejmiku
Podczas konferencji zorganizowanej w ECMEN mło-
dzież wybrała, w drodze głosowania, nowego przed-
stawiciela do Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego. Nowym radnym młodzieżowego 
Sejmiku i reprezentantem młodzieży z Gminy Jawor 
i powiatu jaworskiego został Paweł Hubar.
- Serdecznie gratuluję 
i życzę Panu Pawłowi 
dużo energii, pomysłów 
i niesłabnącej motywacji 
do działania na rzecz ja-
worskiej młodzieży. Skła-
dam również serdeczne 
podziękowania dla Pani 
Klaudii Szajb za dotych-
czasową pracę na rzecz 
młodzieżowego sejmi-
ku oraz zgłaszanie na 
forum regionu postula-
tów młodego pokolenia 
mieszkańców Gminy Ja-

wor – powiedział Daniel 
Iwański, Przewodniczący 
Rady Miejskiej. Zorgani-
zowane spotkanie było 
również doskonałą okazją 
do rozmowy z młodzieżą 
o codziennych proble-
mach, potrzebach i ocze-
kiwaniach. 
- Cieszę się, że młodzież 
chce angażować się w ży-
cie publiczne i działać na 
rzecz Jawora i rówieśni-
ków – dodał Przewodni-
czący Iwański.

Święto Edukacji 

Nauczyciele docenieni
W przeddzień obchodów Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Jawor odebrali nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej a także inicjowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz działalność pozaszkolną. 
Spotkanie odbyło się w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa.
- Obecne czasy nakła-
dają na nauczycieli i wy-
chowawców szczególnie 
ważne zadanie i ciągłą 
odpowiedzialność za dru-
giego człowieka. 
To wyzwania, którym 
coraz trudniej sprostać, 
bo i poprzeczka za każ-
dym razem stawiana jest 
wyżej - mówiła podczas 
spotkania Agnieszka Ryn-
kiewicz, zastępca Burmi-
strza Miasta Jawora, która 
w imieniu władz samo-
rządowych dziękowała 
nauczycielom za trud 
ich pracy. - Jesteście dla 
naszych uczniów prze-
wodnikami, pomagacie 
poznawać świat, inspi-
rujecie, motywujecie do 

podejmowania nowych 
wyzwań, stając się współ-
autorami wielu sukcesów. 
Za realizację tego właśnie 
zaangażowania chciał-
bym dzisiaj szczególnie 
podziękować. Nie brako-
wało podziękowań, kwia-
tów 
i życzeń 
oraz za-
s ł u ż o -
nych gra-
tulacji.
Nagrody 
otrzymało 12 nauczycieli 
i 8 dyrektorów jaworskich 
szkół i przedszkoli: Mario-
la Pajdzik – dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 1, Jo-
anna Chwast – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 1, 

Jan Czekiel – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 1, 
Jadwiga Murawska - dy-
rektor Szkoły Podstawo-
wej nr 4, Barbara Cybul-
ska – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 4, Regina 
Michalak - dyrektor Szko-

ły Podsta-
wowej nr 
5, Edyta 
Mikulska 
- nauczy-
ciel Szko-
ły Pod-

stawowej nr 5, Marzanna 
Cyrwus - nauczyciel Szko-
ły Podstawowej nr 5, Al-
dona Łapińska – dyrektor 
Gimnazjum nr 1, Teresa 
Jędrychowska – nauczy-
ciel Gimnazjum nr 1, El-

żbieta Sikora – nauczyciel 
Gimnazjum nr 1, Lesław 
Chrzanowski – Gimna-
zjum nr 2, Beata Mróz 
– Gimnazjum nr 2, Alina 
Osowska – nauczyciel 
Gimnazjum nr 2, Krysty-
na Korybska – dyrektor 
Przedszkola Publicznego 
nr 2, Marzanna Barań-
ska – nauczyciel Przed-
szkola Publicznego nr 2, 
Danuta Sitek – dyrektor 
Przedszkola Publiczne-
go nr 4, Iwona Reczuch 
– nauczyciel Przedszkola 
Publicznego nr 4, Ma-
ria Żurawska – dyrektor 
Przedszkola Publicznego 
nr 8, Irena Sypniewska – 
nauczyciel Przedszkola 
Publicznego nr 8.

Doceniamy Wasz trud             
i wysiłek w kształtowa-

niu postaw młodego
pokolenia jaworzan       
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Dzieci i młodzież akty-
wnie włączyła się 
w ogólnopolską akcję 
sprzątania świata. Porzą-
dkowane były nie tylko 
tereny wokół szkół, ale 
również miejskie parki i 
skwery.
Kształtowanie postaw 
proekologicznych należy 
zacząć już od najmłodszych 
lat. Dzieci naśladują 
zachowania dorosłych, 
więc warto na co dzień 
dawać im dobry przykład 
i segregować śmieci.
Młodzi jaworzanie za udział 
w akcji otrzymali nie tylko 
słodkie podziękowanie, ale 
co najważniejsze bardziej 
czystsze i piękniejsze miasto. 

Najmłodsi mieszkańcy posprzątali świat

Program rewitalizacji
na finiszu
Kończą się wielomiesięczne prace nad Lokalnym 
Programem Rewitalizacji (LPR) dla miasta Jawo-
ra. 15 grudnia odbyła się konferencja z udziałem 
władz samorządowych oraz pracowników magi-
stratu, podsumowująca prowadzone działania.
W trakcie prac projekto-
wych wyznaczono obszar 
Jawora, który w najbliż-
szych latach zostanie pod-
dany rewitalizacji. Obszar 
ten obejmuje centralną 
część miasta, w tym zabyt-
kowy Rynek wraz z przyle-
gającymi uliczkami, Zamek 
Piastowski oraz Park Miej-
ski. Proces opracowywania 
LPR obejmował m.in. anali-
zę danych wskaźnikowych 
dotyczących występowa-
nia zjawisk kryzysowych, 
przeprowadzenie badań 
socjologicznych, zorgani-
zowanie szeregu spotkań: 
z mieszkańcami, przed-
stawicielami samorządu, 
lokalnymi liderami. Punk-
tem wyjścia dla właściwie 
rozumianej rewitalizacji 
jest bowiem zawsze sytu-
acja społeczna na danym 
obszarze.
Dotacja na opracowa-
nie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji pochodzi 
z Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna 

2014-2020 i wyniosła po-
nad 100 tys. złotych. 
Na podstawie zapisanych 
w LPR inicjatyw, jakie za-
mierzają podjąć wspól-
noty mieszkaniowe i wła-
dze miasta, w najbliższych 
latach możliwe będzie rea-
lizowanie projektów rewi-
talizacyjnych. 
Zaangażowanie miesz-
kańców, liderów lokalnej 
społeczności, organizacji 
pozarządowych i innych 
partnerów rozwoju jest 
warunkiem koniecznym 
do dobrze przeprowadzo-
nego procesu rewitalizacji. 
Dzięki przyjętemu Pro-
gramowi będzie można 
pozyskiwać środki unijne, 
w tym przede wszystkim 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020.
Wszystkim potencjalnym 
wnioskodawcom życzymy 
powodzenia w aplikowa-
niu.

Nowa wiata przystankowa
na Placu Zamkowym
To kolejny przystanek w Jaworze, który został wy-
mieniony w tym roku. W miejsce starej i zniszczonej 
wiaty na pl. Zamkowym została postawiona nowa. 
Przystanek od wielu lat stanowi najważniejszy punkt 
komunikacyjny w mieście. Korzystają z tego miejsca 
także turyści.
Stara wiata, która dotąd 
nie była najlepszą wizy-
tówką dla odwiedzają-
cych Jawor gości, wresz-
cie jest piękna i będzie 
cieszyła oko mieszkań-
ców i turystów. Nowa wia-
ta została zamontowana 
także na przystanku przy 
ul. Starojaworskiej 132. 

Władze miasta mają 
świadomość, że takich 
„wysłużonych” wiat  do 
wymiany w mieście jest 
wiele. W miarę możliwo-
ści będą je sukcesywnie 
wymieniać na nowe, aby 
dobrze służyły mieszkań-
com i gościom odwie-
dzającym Jawor.

Zakończył się remont nowych miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego.  Nowe parkingi będą słu-
żyły przede wszystkim mieszkańcom osiedla i użytkownikom pobliskich ogródków działkowych. 
Parkingi uwzględniają miejsca dla osób niepełnosprawnych. Łączny koszt realizacji inwestycji to 
ok. 60 tysięcy zł.

Są pieniądze na remont 11 skwerów

Przygotowania do udzia-
łu w konkursie rozpoczęły 
się jeszcze w ubiegłym roku 
i trwały kilka miesięcy. 
W pierwszej kolejności ja-
worscy urzędnicy ruszyli 
w teren, aby sprawdzić 
miejską zieleń pod kątem 
możliwości jej moderniza-
cji. Ważne było spełnienie 
zarówno warunków kon-
kursowych, jak i sprawdze-
nie, czy miasto jest właści-
cielem terenu, na którym 
będą prowadzone prace. 
Na etapie przygotowywa-
nia wniosku ostatecznie 
uzyskano spójną koncep-
cję zagospodarowania te-
renów zielonych Jawora 
dla 11 lokalizacji.
- Po zebraniu tych danych 
projekt złożyliśmy w lu-
tym br. Długo czekaliśmy 
na wyniki konkursu. Aż pół 
roku od złożenia wniosku 
trwała bowiem skompliko-
wana ocena formalna i me-
rytoryczna dokumentów. 
W efekcie przyznane dofi-
nansowanie dla Jawora wy-
niosło 635 089, 04 zł. Resz-
tę, czyli prawie 160 tysięcy 
zł zostanie przeznaczone 
z budżetu miasta Jawora 

jako nasz wkład w projekt – 
wyjaśnia Alicja Lewkowicz, 
Naczelnik Wydziału Fundu-
szy Europejskich Urzędu 
Miasta w Jaworze.
Przyznane dofinansowanie 
to spory zastrzyk pienię-
dzy dla miasta celowany 
wyłącznie na lifting ziele-
ni miejskiej. Tym bardziej, 
że prace mające na celu 
poprawę estetyki terenów 
zielonych, zaczęły się już 
w ubiegłym roku.
–  Pozyskanie tych środków 
to spory sukces miasta. 
Świadczą o tym konkret-
ne liczby, które mówią, 
że w skali całego kraju do 
dofinansowania wybrano 
tylko 34 projekty. Wśród 
nich jest nasz jaworski. Li-
czyliśmy na to dofinanso-
wanie, ale nie czekaliśmy 
z założonymi rękoma, aż 
ktoś nam da pieniądze. 
Oprócz starania o środki 
zewnętrzne sami z budże-
tu miasta przeznaczamy 
rokrocznie pieniądze na 
zagospodarowanie tere-
nów zielonych. Chociaż 
jest jeszcze dużo do zrobie-
nia, nasze miasto powoli 
pięknieje w oczach. Miesz-

kańcy mogą to zauważyć 
szczególnie na skwerach, 
gdzie przybyło wyremon-
towanych ścieżek, ławek, 
pojawiły się kosze i nowe 
lampy. Dzięki tak dużej do-
tacji na 2017 rok poprawi-
my kształt i kondycję samej 
zieleni – mówi burmistrz 
Jawora Emilian Bera i do-
daje - Specjalne podzięko-
wania należą się radnemu 
Rady Miejskiej Marcinowi 
Jankowskiemu, który swoją 
wiedzą z zakresu projekto-
wania krajobrazu wspierał 
nasze działania na każdym 
etapie projektu.
Nowe kwiaty, krzewy 
i drzewa, które pojawią 
się na naszych skwerach 
w przyszłym roku, to 
oprócz radości dla oczu 
także bardzo ważny so-
jusznik w walce o lepsze, 
zdrowsze powietrze. Taki 
był bowiem przewod-
ni motyw uzasadniający 
konieczność pojawienia 
się nowych nasadzeń w Ja-
worze.
Wykaz lokalizacji objętych 
dofinansowaniem: 
1. Skwer przy ulicy Klasz-
tornej; 

2. Skwer naprzeciwko Ka-
plicy św. Wojciecha; 
3. Skwer przy ulicy Staro-
miejskiej; 
4. Skwer na ul. Reja; 
5. Skwerek przy ul. Legni-
ckiej 14a; 
6. Skwer przy Medyku, tzw. 
„Brzozowy”; 
7. Ulica Kolejowa/Dwor-
cowa – skwer przy placu 
zabaw; 
8. Pas zieleni przy skrzy-
żowaniu ulic Rapackiego 
i Poniatowskiego; 
9. Skwer przy ul. 1 Maja; 
10. Skwer przy ul. Gagari-
na; 
11. Ogródek Jordanowski 
na Przyrzeczu (nowa inwe-
stycja).
Konkurs realizowany był 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, 
działanie 2.5 Poprawa ja-
kości środowiska miejskie-
go. Operatorem konkursu 
pt. „Rozwój terenów zieleni 
w miastach i ich obsza-
rach funkcjonalnych” 
był Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Ponad 790 000 zł miasto Jawor przeznaczy w 2017 roku na poprawę terenów zielonych. Wszystko dzięki dotacji 
pozyskanej w ramach konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. W efekcie aż 10 miejskich skwerów zyska nowe oblicze, a jeden powstanie zupełnie od podstaw.

Wygodne parkingi na ul. Sikorskiego
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Młodzieżowa Rada Miejska powołana

Wiceprzewodniczącym 
rady został Miłosz Jaskó-
rzyński a sekretarzem Ka-
mil Kozicki, którzy wspól-
nie z przewodniczącą 
tworzą Prezydium Mło-
dzieżowej Rady.
- Pełnienie funkcji rad-
nego to duża odpo-
wiedzialność, ale rów-
nież doskonała nauka 
samorządności. Cieszę się, 
że jaworska młodzież chce 
aktywnie działać i angażo-
wać się w życie publiczne 
naszego miasta. Dla mnie, 
jako młodego burmistrza, 
głos młodego pokolenia 
mieszkańców jest szcze-
gólnie bliski. Młodzieżo-

wym radnym życzę wielu 
ciekawych inicjatyw oraz 
liczę na owocną współpra-
cę z władzami samorządo-
wymi Jawora – powiedział 
burmistrz Emilian Bera.
Krystian Ulbin, Pełno-
mocnik Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
ds. Młodzieży, podczas 
sesji zaznaczył, że Jawor 
dołączył do grona samo-
rządów, które wspiera-
ją działalność młodych 
mieszkańców. Sesja była 
również okazją do wrę-
czenia zaświadczeń       dla 
uczestników I Jaworskiej 
Szkoły Liderów Społecz-
nych.

5 grudnia 2016r. powołana została w Jaworze Młodzieżowa Rada Miejska. W wyniku wyborów wyłonionych zostało 18 młodzieżowych radnych. Posiedze-
nie pierwszej sesji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze Daniel Iwański, który przedstawił radnym porządek obrad. W wyniku głosowania 
na przewodniczącego Młodzieżowej Rady została wybrana Klaudia Szajb.

Szymon Ciesielski Michał Gądek Mateusz Głąbicki Paweł Hubar

Miłosz Jaskórzyński Amelia Kaliszczak

Kamil Kozicki Weronika Kubik

Patrycja Midziak Paulina Partyka Szymon Pawlinow Michał Piaskowski

Alicja Skórczyńska Klaudia Szajb Bartosz Trzciński Wiktoria Węgrzyn

Hołd ofiarom stanu wojennego
Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera, wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w  Jaworze Danielem Iwańskim, radnymi oraz młodzieżą z Gimnazjum nr 2 złożyli 
kwiaty pod pomnikiem 1000-lecia odrodzenia Państwa Polskiego, ku pamięci pomor-
dowanym i represjonowanym podczas stanu wojennego.
Minęła 35 rocznica od tra-
gicznych wydarzeń z 1981 
roku. Mieszkańcom ograni-
czono podstawowe prawa 
obywatelskie. Na ulice wje-
chały czołgi, wprowadzono 
godzinę policyjną i zakaz 
zgromadzeń a telefony 
przestały działać. Wojsko 

strzelało do demonstran-
tów, do więzień trafili dzia-
łacze opozycji i Solidarno-
ści. Młodzież gimnazjalna 
uczestniczyła w plenerowej 
lekcji historii, na którą za-
prosił Maciej Pawlinow - 
nauczyciel historii i radny 
miejski. W Sali Rajców odbył 

się wykład, który poprowa-
dził dyr. Muzeum Arkadiusz 
Muła. Wieczorem wspólnie 
z młodzieżą burmistrz zapa-
lił świece w oknach Ratusza 
jako gest solidarności z ofia-
rami stanu wojennego. Było 
to świadectwo, że światła 
wolności nie uda się zgasić.

Oskar Rybczyński Patrycja Wróbel
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MAGIS w Jaworze

- To była dla nas świet-
na okazja do spotkań 
z przedstawicielami 
różnorodnych kultur, 
a także pokazania swojej 
własnej kultury młodym 
ludziom z odległych 
stron świata. Cieszę się, 
że pielgrzymi zostali 
ciepło przyjęci przez ja-
worzan i mam nadzieję, 
że ten pobyt na długo 
zapadnie im w pamięci 
– podsumował Leszek 
Światkowski, Naczelnik 

Wydziału Promocji.
Każdy dzień pobytu mło-
dzieży podzielony był na 
dwie części: przedpołu-
dniową – odbywającą 
się głównie w parafiach 
(katechezy, spotkania) 
oraz popołudniową – 
odbywającą się na tere-
nie miasta, podczas któ-
rych zaplanowane było 
m.in.: zwiedzanie mia-
sta, warsztaty plenero-
we, wieczór kultury pol-
skiej, turnieje sportowe 

i wiele innych atrakcji, 
dostępnych również dla 
mieszkańców Jawora.
Inicjatorem wizyty mło-
dzieży w Jaworze było 
Towarzystwo Jezusowe 
Prowincja Polski Połu-
dniowej. W organizację 
ich pobytu chętnie włą-
czyła się Gmina Jawor 
oraz młodzież, która 
w ramach wolontariatu 
pomagała pielgrzymom, 
pełniąc funkcje np. tłu-
macza czy przewodnika.

Od 17 do 23 lipca w ramach projektu MAGIS 2016 Jawor gościł 40-osobową 
grupę młodzieży pochodzącą z różnych stron świata. Po tygodniu spędzo-
nym w naszym mieście pielgrzymi udali się do Krakowa, gdzie odbyły się 
centralne uroczystości związane ze Światowymi Dniami Młodzieży. Dla 
młodych jezuitów pochodzących m.in. z Zambii, Kolumbii, Tajwanu, Francji, 
Mauritiusa i innych państw przygotowany został program pełen atrakcji.

Ładniej w Parku Miejskim
Na zlecenie Gminy Jawor spółka „Inwestycje” 
zakończyła prace przy wymianie nawierzchni 
chodnika w Parku Miejskim, na odcinku od wej-
ścia do Parku przy ul. Chopina/ul. Kościuszki 
w stronę Europejskiego Centrum Młodzieży Eu-
roregionu Nysa. Inwestycja polegała na wymia-
nie nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię 
z kostki betonowej. Koszt zlecenia to ponad 
70 tysięcy zł.
Dotychczas chodnik był 
dziurawy i utrudniał po-
ruszanie się mieszkań-
com. Ponieważ nie udało 
się go zmodernizować w 
ramach rewitalizacji Par-
ku Miejskiego w latach 
2013 – 2014, miasto pod-
jęło decyzję o przebudo-
wie chodnika. Dodatko-
wo Urząd zadecydował 
o montażu ogrodzenia 
wokół parkowego stawu.
Burmistrz zapewnił, że ta-
kie inwestycje są potrzeb-
ne. – Park jest wizytówką 
miasta i ważną przestrze-
nią do wypoczynku i re-
kreacji. Codziennie alejka-
mi wokół stawu spaceruje 
mnóstwo jaworzan, którzy 
chętnie obcują z przyrodą. 
Wielokrotnie otrzymywa-

łem sygnały od mieszkań-
ców, zwłaszcza rodziców 
małych dzieci, o potrzebie 
montażu ogrodzenia par-
kowego stawu. W trosce 
o ich komfort postano-
wiliśmy powrócić do cza-
sów, kiedy to ogrodzenie 
istniało. Nie ukrywam, 
że zależy nam, aby park 
był miejscem estetycz-
nym i nie stwarzał niepo-
trzebnych zagrożeń. Dzia-
łania te niejako wynikają 
z potrzeby dokończenia 
rewitalizacji z lat poprzed-
nich, ale i z tym zadaniem 
służby miejskie się zmie-
rzą. 
W przyszłym roku planu-
jemy kolejne inwestycje 
w parku - zapewnił bur-
mistrz.

Park Miejski - ogrodzenie przy stawie         Park Miejski - chodnik w kierunku ECMEN
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Burmistrz nagrodzony 
Orłem Tygodnika „Wprost”
To ogromna duma dla Jawora. Burmistrz Emilian Bera otrzymał statuetkę Orła Tygodnika „Wprost” dla najlep-
szego samorządowca regionu. Gala wręczenia odbyła się we Wrocławiu.

Remont krajowej „trójki” 
będzie kontynuowany
Droga krajowa nr 3 przebiega przez centrum Jawora i jest jedną z jego głównych arterii. Choć remont 
przebiega etapami, to nic nie wskazuje, aby jego dokończenie było zagrożone. W ubiegłym roku Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, będąca zarządcą drogi, wyremontowała odcinek drogi od 
zjazdu przy „Intermache” do skrzyżowania z ul. Limanowskiego. Teraz trwają przygotowania do rozpo-
częcia remontu kolejnych odcinków drogi.
Burmistrz Jawora podczas 
spotkań z przedstawicie-
lami GDDKiA podkreślał 
konieczność dalszego 
remontu drogi krajowej 
nr 3 ze względu na cią-
gły, pogarszający się stan 
techniczny nawierzchni 
oraz bezpieczeństwo kie-
rowców. W rozmowach z 
GDDKiA Burmistrz Jawora 
może liczyć na wsparcie 
ze strony mieszkańców i 
przedstawicieli lokalnego 
stowarzyszenia Reanimacja 
z Jawora.
18 października br. w ja-
worskim ratuszu odbyło się 
kolejne spotkanie, w któ-
rym uczestniczył Burmistrz 
Miasta Jawora Emilian Bera, 
Naczelnik Wydziału Infra-
struktury i Rozwoju Urzę-
du Miejskiego w Jaworze 
Jacek Baszczyk, Zastępca 
Dyrektora ds. Zarządzania 
Drogami i Mostami GDD-
KiA Jacek Mozalewski oraz 
przedstawiciele Polskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z 
o.o. i firmy Tauron Dystry-
bucja S.A. Oddział w Leg-
nicy. Głównym tematem 
rozmów było określenie 

wspólnych działań, jakie 
zostaną podjęte, aby już w 
przyszłym roku rozpocząć 
kolejny etap robót na tzw. 
„trójce”. Remont ma obej-
mować odcinek od ul. Na-
rutowicza aż do mostu na 
Nysie Szalonej, w tym m.in 
budowę ronda na niebez-
piecznym dla kierowców 

Placu Wolności oraz wy-
mianę sieci wodociągowej, 
gazociągowej i elektro-
energetycznej.
Zarządcy sieci: Gmina Ja-
wor, Tauron i PGNiG opra-
cowują harmonogram prac 
związanych z modernizacją 
sieci i urządzeń zlokalizo-
wanych w pasie drogi kra-
jowej nr 3, który zostanie 

ujęty w specyfikacji prze-
targowej GDDKiA w celu 
wyłonienia wykonawcy 
przebudowy drogi.
- Najpierw wykonawca, 
wyłoniony w drodze prze-
targu przez GDDKiA, usu-
nie warstwę bitumiczną. 
Wtedy Gmina Jawor oraz 
pozostali gestorzy sieci do-

konają niezbędnych prac 
modernizacyjnych związa-
nych z wymianą sieci wo-
dociągowej, gazociągowej 
i elektroenergetycznej. Po 
zakończeniu prac remon-
towych wykonawca będzie 
kontynuował dalszą pracę 
związaną z budową drogi 
na terenie miasta Jawora 
w latach 2017-2018.

Droga krajowa nr 3 prze-
biega przez serce Jawora. 
Jej obecny stan techniczny 
pozostawia wiele do ży-
czenia, o czym wielokrot-
nie burmistrz informował 
Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad. Za-
kończenie remontu drogi 
wpłynie na poprawę bez-
pieczeństwa w mieście. Z 
kolei, dzięki budowanej 
drodze ekspresowej S3 
tranzyt samochodów cię-
żarowych zostanie przenie-
siony poza centrum mia-
sta. Jest to bardzo ważne, 
ponieważ nie chcemy, aby 
nowo remontowane drogi 
zostały szybko rozjeżdżo-
ne. Mieszkańców ucieszy 
fakt, że wraz z remontem 
„trójki” nastąpi również 
wymiana sieci. Wzajemna 
koordynacja prac pozwoli, 
aby połączyć remont dro-
gi z wymianą sieci. Bez tej 
współpracy mogłaby się 
zdarzyć sytuacja, że po-
wstanie nowa droga, którą 
trzeba następnie rozkopać, 
aby dokonać remontu sie-
ci. Taka sytuacja w Jaworze 
nie będzie mieć miejsca.

Dyplomatyczna wizyta 
w DSAG S3 Jawor
Strefa Dobrych Inwestycji DSAG S3 Jawor robi wra-
żenie. – To doskonałe miejsce do inwestowania, CETA 
otworzy nowe możliwości do współpracy – powie-
dzieli nam goście z Ameryki Północnej. Miasto oraz 
strefę DSAG odwiedziła Pani Ambasador Nowej Ze-
landii, Wendy J. Hinton oraz Pan Ambasador Kanady, 
Stephen de Boer.

Goście zwiedzili Jawor 
i zainteresowali się postę-
pami prac przy przygoto-
wywaniu placu dla fabryki 
Mercedesa. Dyplomatom 
towarzyszyła Barbara Klu-
za, Kierownik Działu Kon-
taktów Pozaeuropejskich 
Wydziału Współpracy 
z Zagranicą Urzędu Mar-
szałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
oraz Antoni Teodorczyk, 
asystent Pani ambasa-

dor. – Cieszymy się tym, 
jak Polska się rozwija 
i jak dużo wkłada w ten 
rozwój – usłyszeliśmy 
na zakończenie wizyty. 
Wcześniej dyplomaci od-
wiedzili Kościół Pokoju, 
po którym gości oprowa-
dził gospodarz obiektu 
Ks. Tomasz Stawiak. Am-
basadorzy zostali zapo-
znani z historią Kościoła 
oraz jego najciekawszymi 
skarbami.

Ratuszowy zegar 
przywrócony do życia

Najpierw zdemontowane zostały tarcze, przekładnie 
oraz wskazówki, a w ich miejsce pojawiły się nowe 
elementy oraz oświetlenie. 
Dzięki remontowi mieszkańcy Jawora mogą już 
regulować swoje zegarki spoglądając na wieżę 
ratusza.  Dodatkowo zamontowany został kurant 
elektryczny z 4 tubami, dzięki czemu z wieży będzie 
rozlegał się piękny, jaworski hejnał. 
Kolorystykę tarczy zegara ustalił wojewódzki kon-
serwator zabytków.

Czas nie był łaskawy dla ratuszowego zegara, 
dlatego konieczny był jego kompleksowy re-
mont. W tym roku zegar doczekał się już wymia-
ny mechanizmu sterującego. 

Orzeł „Wprost” przyzna-
wany jest dla firm, samo-
rządów oraz wybitnych 
osobowości regionu. To 
nagroda dla tych, którzy 
wnoszą szczególny wkład 
w rozwój gospodarki, re-
gionu oraz kraju. – Jest to 
dla mnie bardzo prestiżowe 
wyróżnienie, które moty-
wuje do jeszcze większej 

pracy na rzecz mieszkań-
ców Jawora. Otrzymanie tej 
wyjątkowej nagrody stano-
wi również pozytywny syg-
nał, że jesteśmy na dobrej 
drodze do rozwoju miasta. 
Niech ten piękny Orzeł 
będzie dla nas wszystkich 
powodem do dumy – po-
wiedział burmistrz Emilian 
Bera. 
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Przeżyjmy to jeszcze raz

Święto Chleba i Piernika w Jaworze

Jak co roku burmistrz Emi-
lian Bera wręczył nagrody 
w konkursach: „Piekarz 
Roku”  (zaszczytny tytuł 
otrzymał Pan Paweł Giza 
z piekarni-cukierni iGi-
zmo z Żagania) i „Rzeźba 
piekarsko-cukiernicza” 
(kategoria rzeźba duża: 1 
miejsce Joanna Drawska, 
Łukasz Janowski, Cukier-
nia „Staropolska” Byd-
goszcz - „Piekarz”; katego-
ria rzeźba mała: 1 miejsce 
Martyna Olszowa-Durach-
ta - „Karuzela z konikami”). 
Wspólne pieczenie na-
leśników z Kevinem Ai-
stonem oraz pieczenie 
chleba z władzami mia-
sta i zaproszonymi goś-
ćmi okazało się hitem 
kulinarnym. Zdaniem 
fachowców od wypieku 
chleba, burmistrz móg-
łby z powodzeniem na 
co dzień wypiekać pie-
czywo, które wyglądało 

i smakowało wyśmienicie.
Mieszkańcy miasta oraz 
goście, którzy licznie za-
witali w tym czasie do 
Jawora, mogli uczestni-
czyć w prawdziwej uczcie 
smaków. Wystawcy ku-
sząco zachęcali do skosz-
towania wielu rozmaitych 
rodzajów aromatycznych 
wypieków - od tradycyj-
nego i chrupiącego chle-
ba, po słodkie pierniki. 
Nie zabrakło również róż-
norodnej muzyki, która 
rozbrzmiewając ze sceny 
umilała czas uczestnikom 
imprezy. Występy estra-
dowe zespołów z miast 
partnerskich: z Berdyczo-
wa na Ukrainie, z Niesky w 
Niemczech oraz z Turnova 
w Czechach porywały mu-
zyką i zachwycały oprawą 
kostiumową. Gwiazdy 
wieczoru lśniły swoim 
blaskiem w światłach re-
flektorów – w piątek ze-

spół Lemon, a w sobotę 
energetyczna Margaret.
Mistrzowie cukierni-
ctwa zaserwowali nam 
moc atrakcji, takich jak 
animacje piekarsko - cu-
kiernicze, „Piernikowo”, 
produkty regionalne itp., 
które zapewne zachęcą 
wszystkich miłośników 
słodkości do przyjazdu 
do Jawora również za rok. 
Organizatorzy przygoto-
wując imprezę pomyśleli 
o wszystkich – tych ma-
łych i tych całkiem już 
dorosłych, pragnąc dać 
i przekazać wartości 
najcenniejsze, ale prze-
de wszystkim szacunek 
do chleba. Dziękujemy 
za pyszną i udaną zabawę 
oraz zapraszamy na ko-
lejne spotkanie w gronie 
najznakomitszych pieka-
rzy i cukierników już za 
kilka miesięcy - w ostatni 
weekend sierpnia.

Najbardziej smakowita i aromatyczna impreza na Dolnym Śląsku kolejny raz 
przyciągnęła licznych gości i wystawców, czyniąc z Jawora Polską Stolicę Chleba 
i Piernika. O Jaworze znów było głośno, a to za sprawą rekordowego wypieku - 
najdłuższego piernika w Polsce, który w tym roku osiągnął długość 46m 10cm. 
Jego autor, jaworski mistrz piekarnictwa Stanisław Furtak przyznał, że było to 
niełatwe zadanie i wymagało solidnego przygotowania przez cały niezawodny 
zespół z firmy „Martex”. Piernik był o wiele dłuższy niż w ubiegłym roku, ale rów-
nie smaczny i słodki, co zostało potwierdzone przez wielu konsumentów.
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46 metrów piernikowego szaleństwa
Dokładnie 46 metrów i 10 centymetrów - tyle wynosi nowy rekord Polski 
na najdłuższy piernik ustanowiony 27 sierpnia podczas Święta Chleba 
i Piernika. - Tym piernikiem można ugościć 12 tysięcy smakoszy piernika 
- cieszył się Stanisław Furtak, jaworski mistrz piekarnictwa i cukiernictwa, 
który z mocnym zespołem kierował produkcją piernika.
Pod eskortą jaworskiej 
policji - dla bezpie-
czeństwa, w asyście 
harley’owców - dla pod-
niesienia rangi wydarze-
nia, na jaworski Rynek 
wjechał piernik. Za nim 
maszerowali twórcy, 
czyli cukiernicy i ich po-
mocnicy z całej Polski. 
Ubiegłoroczny rekord 
- 40 metrów i 20 cm, zo-
stał pobity. W tym roku 
słodki, pachnący mio-
dem i przyprawami pier-
nik liczył aż 46 metrów i 

10 cm, co dało 12 tysięcy 
500 porcji dla wszyst-
kich gości Święta Chleba 
i Piernika. Nie zabrakło 
także piernika dla tych, 
którzy nie mogli przyjść 
na jaworski rynek. Porcje 
rekordowego smako-
łyku zostały przekaza-
ne dla podopiecznych 
Domu Małych Dzieci 
w Jaworze, Dziennego 
Domu Seniora WIGOR, 
Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz 
pacjentów Jaworskiego 

Centrum Medycznego.
- Ani przez moment nie 
przestawaliśmy wierzyć, 
że nam się uda - cieszyli 
się twórcy piernika - re-
kordzisty. - Jaworski Ry-
nek staje się już za ciasny 
na bicie takich rekordów. 
Może nowy rekordowy 
piernik układać będzie-
my przy S3?

Ale to nie był koniec wy-
różnień. Miss Publiczności 
została Daria SIP, a Miste-
rem Publiczności - Szymon 
Mazur. 
Dziennikarze i fotorepor-
terzy przyznali nagrody 
Miss i Mistera FOTO. Miss 
została Patrycja Neumann, 
a Mister FOTO Szymon Ma-

zur. Gradem nagród obsy-
pano laureatów. Były torty 
od Stanisława Furtaka, ro-
wer od burmistrza Emilia-
na Bery i dziesiątki innych 
nagród. 
Jawor pokazał, że lubi 
się bawić i brać udział w 
profesjonalnie zorgani-
zowanych projektach. 

Warto podkreślić znako-
mite sceniczne przygoto-
wanie młodych ludzi star-
tujących w wyborach Miss 
i Mistera. Przez miesiąc 
pracowała nad nimi ekipa 
fachowców i gołym okiem 
było widać efekty. To były 
wybory na poziomie Miss 
i Mistera Polski...

Wybraliśmy MISS i MISTERA Ziemi Jaworskiej

Piękni i młodzi znów zagościli 
na jaworskiej scenie
Weronika Wyszowska - Miss Ziemi Jaworskiej, Szymon Mazur - Mister 
Ziemi Jaworskiej, Natalia Staniszek - 2 wicemiss, Sandra Wolak - 
1 wicemiss, Artur Błaszczyk - 2 wicemister, Robert Bauer - 1 wicemister 
- czyli piękni i młodzi, którzy wspólnie z koleżankami i kolegami zapre-
zentowali się podczas Święta Chleba i Piernika w trzech pomysłowych, 
zmysłowych stylizacjach, oczarowując tysięczną widownię.

Chleb prosto z... KUŹNI!
Tegorocznym hitem sierpniowe-
go Święta był nie tylko chleb 
z mąki, ale również ze... stali. 

Przepis na chleb stalowy Kuźni 
Jawor SA:
1. Materiał: 22 kg stali konstrukcyjnej.
2. Frezowane dwie matryce (górna 
i dolna) na młot 3 tony o jednym 
wykroju.
3. Nagrzew materiału do 1200°C. 
4. Odkucie chleba w jednym wykroju 
przy 7 uderzeniach młota 3 tony. 
5. Okrawanie wypływki. 
6. Szlifowanie wypływki. 
7. Śrutowanie chleba śrutem stalo-
wym.
8. Lakierowanie chleba lakierem bez-
barwnym. 
Nad właściwą realizacją przepisu 
czuwali piekarze-kuziennicy z Kuźni 
Jawor S.A. wraz z zespołem.
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Jaworski dworzec wkrótce bez kompleksów
Kiedyś zachwycał swoją architekturą, dzisiaj po prostu… szpeci i odstra-
sza. Budynek jaworskiego dworca pamięta lata 50 XIX wieku. Jego obecny 
wygląd jest jednak kiepską wizytówką miasta. Od kilkunastu lat temat 
remontu dworca spędzał sen z oczu mieszkańcom. Wiele pytań o przyszłość 
zabytkowego budynku pozostawało do niedawna bez odpowiedzi. Do tej 
pory żadne prace nie były podejmowane. Miasto Jawor ma pomysł jak ura-
tować zabytek i udało mu się porozumieć w tej sprawie z PKP S.A. Pierwsze 
prace remontowe wystartują już w 2017 roku. O inwestycji, która po latach 
ma być godną wizytówką miasta rozmawiamy z burmistrzem Jawora.

Zapomniany, odrapany 
budynek, zarośnięte 
krzakami otoczenie, 

a po kątach śmieci. Taki 
widok od wielu lat mają 

podróżni, którzy trafiają 
na jaworski dworzec. Co 

zdecydowało o tym, że 
obiekt wreszcie odzyska 

swój blask?
– Wielu mieszkańców Ja-
wora świetnie pamięta 
czasy, kiedy ten dworzec 
tętnił życiem. Były tutaj 
liczne kioski, przyjazne 
dla podróżnych poczekal-
nie, przejścia prowadzące 
na perony, czynne kasy 
i toalety. Teraz nie ma nic 
z tej niezwykłej atmosfery. 
Wiem, że nie raz przycho-
dzą tu turyści i robią zdję-
cia. Nic dziwnego, tutaj 
czas się zatrzymał. Widząc, 
jak ten piękny, zabytkowy 
budynek w centrum mia-
sta niszczeje i nie służy 
nikomu, podjąłem w ubie-
głym roku rozmowy z PKP 
o ujęciu w planach remon-
towych jaworskiego dwor-
ca. I tak udało nam się 
wpisać ten obiekt na listę 
remontową do pilnej rea-
lizacji. Wierzę, że dworzec 
znów stanie się godną wi-
zytówką miasta, centrum 
komunikacyjnym i będzie 
zachęcał turystów do za-
trzymania się na dłużej 
w naszym mieście.

Myśli Pan, że na to czekali 
mieszkańcy?

– Mieszkańcy chcą, aby 
ich miasto się rozwijało. 
Największym problemem 
nadal jest jednak spo-
sób myślenia o Jaworze. 
Zwłaszcza młodzi ludzie 
muszą się przekonać, 
że warto, że miasto ma po-
tencjał, a to co robimy ma 
znaczenie. Chyba pierw-
szym od bardzo dawna, 
poważnym impulsem do 
zmiany myślenia typu „tu-
taj nic się nie uda” była de-
cyzja o utworzeniu Dolno-
śląskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej S3 Jawor. To 
dało nadzieję. Potencjalni 
inwestorzy to szansa, na 
jaką nasze miasto czekało 
od wielu lat. Tym wyda-
rzeniem uruchomiliśmy 
lawinę zdarzeń, które zna-
cząco zmienią charakter 
tego miejsca. Jawor stanie 
się regionalnym centrum 
gospodarczym, w którym 
będą się przecinać waż-
ne szlaki komunikacyjne. 
Stanie się miastem oferu-
jącym nowe miejsca pracy 
i lepsze warunki do życia. 
To zobowiązuje. Wiele po-
trzebnych zmian już się 
w mieście realizuje. Jawor-
ski dworzec również ma 
szansę dołączyć do gro-
na najlepszych dworców 
w Polsce.

Jednym słowem inwesto-
rzy „pomogą” zmieniać 

Jawor i jaworski dworzec.
– Musimy pamiętać, 
że w momencie wypeł-
niania przez kolejnych 
inwestorów powstałej 
w Jaworze strefy aktyw-
ności gospodarczej ruch 
pasażerski może się zwięk-
szyć. Na to tak naprawdę 
liczymy i do tego się przy-
gotowujemy. Poza tym, 
jaworski dworzec to stra-
tegiczne miejsce nie tylko 
z punktu widzenia komuni-
kacji. Zespół kolejowy do-
minuje w krajobrazie mia-
sta od połowy XIX wieku. 
Zależy mi, aby jaworskie 
zabytki, a dworzec kole-
jowych do nich należy, 
były zadbane i wyremon-
towane. Do tej pory bu-
dynek niszczał i nie było 
pomysłu jak go uratować. 
Cieszę się, że nasze roz-
mowy z przedstawicie-
lami PKP doprowadziły 
do tego, że dzisiaj znane 
są już konkrety odnośnie 
decyzji i terminów rozpo-
częcia prac remontowych. 
Podpisaliśmy list intencyj-
ny z deklaracją wspólne-
go wypracowania projek-
tu przebudowy dworca. 
Został wyłoniony projek-
tant i kończą się prace nad 
wykonaniem projektu. 
Gmina aktywnie uczest-

niczy w każdym etapie 
projektowania, zarów-
no elewacji zewnętrznej, 
jak również w koncepcji 
zagospodarowania wnę-
trza, którego sporą część 
wykorzystamy na własne 
cele. Przede wszystkim 
cieszę się, że w dialog do-
tyczący przyszłości tego 
miejsca udało mi się włą-
czyć również mieszkań-
ców. To niby rzecz oczywi-
sta, ale przecież nie zawsze 
tak się dzieje. Jaworzanie 
zrozumieli, że ten obiekt 
„gaśnie”, trzeba go ratować 
i chcą mieć realny wpływ 
na to, jak będzie wyglądał.

Tempo wydaje się dość 
imponujące.

– Ważne jest dobre przy-
gotowanie się do inwe-
stycji. Remont budynku 
dworca wpisany jest na 
listę zabytków, przebie-
ga pod czujnym okiem 
konserwatora. To on usta-
lił kolor elewacji, kształt 
okiennic czy elementy 
dekoracyjne. Gmina, jako 

przyszły użytkownik po-
mieszczeń dworcowych, 
zaproponowała rozwią-
zania dotyczące wnętrza, 
a także otoczenia, które 
będzie z nim korespondo-
wać. Dlatego nasz pomysł 
zakłada nie tylko moder-
nizację murów budynku 
i odtworzenie funkcjonal-
nego wnętrza, ale również 
realizację ciekawego pro-
jektu komunikacyjnego, 
który ułatwiłby życie ko-
rzystającym z komunikacji 
publicznej mieszkańcom 
i podróżującym przez 
Jawor. Mamy plan, aby 
w mieście w przyszłości 
powstało centrum prze-
siadkowe z prawdziwego 
zdarzenia, gdzie ruch kole-
jowy i autobusowy będzie 
skoordynowany. Pojawi-
łyby się tam przystanki 
dla autobusów i busów, 
parkingi, miejsca dla tak-
sówek, schludne pocze-
kalnie i tunele prowadzące 
na perony. Obiekt będzie 
w pełni monitorowany 

z dodatkową ochroną 
przed aktami wandalizmu. 
Całość dopełnią oczywi-
ście przyjazne dla oka 
tereny zielone oraz ele-
menty małej architektury. 
Za takimi zmianami jed-
nym głosem opowiedzieli 
się również mieszkańcy.

Wszystko wskazuje na to, 
że pod koniec przyszłego 
roku będziemy mogli już 

dostrzec pozytywne zmia-
ny w wyglądzie i otocze-

niu budynku dworca?
– Tego na pewno wszy-
scy życzylibyśmy sobie 
i wszystkim podró-
żującym przez Jawor. 
Jedno jest pewne! 
Obecnie mocno nad-
gryziony zębem cza-
su obiekt wkrótce 
zmieni swoje oblicze, 
a po nieestetycznych, 
odrapanych ścianach bu-
dynku, oknach bez szyb 
i zdewastowanych po-
mieszczeniach pozostanie 
tylko wspomnienie.
Dziękujemy za rozmowę.

Cały Tour jest jedną 
z największych imprez 
kolarskich o charakte-
rze międzynarodowym 
organizowanych w na-
szym kraju, nierozerwal-
nie związanych z Dolnym 
Śląskiem. Zapowiada się 
niezła gratka dla miłośni-
ków dobrego, sportowego 
widowiska. Kolarze wy-
startują ze złotoryjskiego 
Rynku i wymagającą trasą 
przez Świerzawę pomkną 
w kierunku Jawora. Finisz 
będzie prawdziwym te-
stem dla „górali”. Przewyż-
szenia na ostatniej prostej 
są dość spore i poprowa-
dzą przez Pomocne i Cheł-
miec. To właśnie te trasy są 
doskonale znane miłośni-
kom rywalizacji na dwóch 
kółkach. 
Meta zlokalizowana bę-
dzie w samym centrum 
Jawora. Zanim kolarze za-

kończą wyścig, będą mu-
sieli pokonać trzy pętle na 
końcowym etapie. Dla fa-
nów kolarskich wyścigów 
oznacza to, że peleton 
trzykrotnie popedałuje po 
jaworskim Rynku. 
Bogdan Rzepka, prezes 
Stowarzyszenia Grody 
Piastowskie, nie kryje za-
dowolenia z takiego ob-
rotu sprawy. – Zwróciliśmy 
się do burmistrza Jawora 
Emiliana Bery o przyjęcie 
Patronatu Honorowego 
nad wyścigiem z myślą, 
że na szlaku wyścigów ko-
larskich nie może zabrak-
nąć grodu piastowskiego, 
jakim jest Jawor. Cieszę się, 
że nasza propozycja spot-
kała się z akceptacją ze 
strony gospodarza Jawora. 
Już w przyszłym roku, 
a dokładnie 5 maja, w Ja-
worze wspólnie będziemy 
dopingować sportowców. 

Ważne, że po kilkuletniej 
przerwie wyścig powra-
ca do Jawora – podkreśla 
prezes Stowarzyszenia.
Pierwszy etap to swoiste 
połączenie piękna miast: 
Złotoryi i Jawora. Kola-
rze wystartują z „Miasta 
Złota” po to, by w „Mieście 
Chleba i Pokoju” odebrać 
gromki aplauz na finiszu.
Jawor to nie tylko miasto 
biegów, fantastycznych 
akrobatów czy sztuk walki. 
Do tych wydarzeń dołączy 
wyścig kolarski. 
– Dla nas to ważne wyda-
rzenie i dlatego chcemy 
uczestniczyć w CCC TOUR 
– Grody Piastowskie. Bę-
dzie to nie tylko atrakcja 
dla mieszkańców, ale i 
także promocja miasta. 
W ten sposób chcemy 
zachęcać młodzież do 
aktywności sportowej 
oraz pokazywać piękno 

sportowej rywalizacji. 
W naszym mieście poja-
wi się wiele drużyn ko-
larskich, a wraz z nimi 
motywacyjna atmosfera 
towarzysząca sportowym 
zmaganiom. Dlatego 
też podjąłem decyzję o 
współpracy ze Stowarzy-
szeniem Grody Piastow-
skie – mówił Emilian Bera, 
burmistrz Jawora.
Kolarstwo szosowe cieszy 
się coraz większym zain-
teresowaniem wśród ama-
torów. 
Ten prestiżowy tour kolar-
ski w przyszłym roku wy-
startuje już po raz 52. Oko-
lice Jawora czy Złotoryi 
znane są ze wspaniałych 
szlaków turystycznych 
oraz pięknych tras rowe-
rowych. Nie pozostaje 
nam nic innego jak już dzi-
siaj zaprosić do dopingu 
na trasie wyścigu. 

Jawor na trasie wyścigu kolarskiego
Po kilku latach przerwy do Jawora powraca 
Międzynarodowy Wyścig Kolarski „CCC Tour – 
Grody Piastowskie”. Na początku maja 2017 roku, 
na etapie Złotoryja – Jawor, zostanie rozegrany 
wyścig z udziałem czołówki kolarstwa. 
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I Jaworskie Senioralia i „złoty” Uniwersytet
Barwna defilada, przekazanie seniorom klucza 
do bram miasta oraz inauguracja Jaworskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku – to najważniejsze wydarzenia, 
które zakończyły trwające od 20 do 27 pażdziernika 
I Jaworskie Senioralia. Pomysł władz miasta na organi-
zację w tym roku radosnego święta spotkał się 
z dużym entuzjazmem mieszkańców. Na Senioraliach 
bawiło blisko trzystu starszych wiekiem jaworzan oraz 
goście.

Seniorzy przystrojeni w ko-
lorowe kapelusze i muszki, 
niosąc w dłoniach balony 
i chorągiewki z flagą mia-
sta, przemaszerowali 
w rytm muzyki po jawor-
skim Rynku. W defiladzie 
wzięli udział zarówno 
członkowie związków 
i stowarzyszeń reprezen-
tujących lokalne środo-
wisko senioralne, władze 
Jawora oraz mieszkańcy. 
Była to okazja do prze-
kazania przez burmistrza 
Jawora na ręce Kapituły 
Seniorów, symbolicznego 
klucza do bram miasta. 
Licznie zebrani na jawor-
skim rynku nestorzy okla-
skami podziękowali za ten 
gest. Następnie korowód 
wesołych seniorów ruszył 
w kierunku Europejskiego 
Centrum Młodzieży Euro-
regionu Nysa, gdzie odbyła 
się część oficjalna obcho-
dów. Kulminacyjnym jej 
punktem była inauguracja 
Jaworskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
- Dla Was zegar się zatrzy-
mał. Wasza radość jest do-
wodem na to, że na naukę 
nigdy nie jest za późno, 
a wspólne cele i przedsię-
wzięcia mają moc eliksiru 
młodości – gratulował se-
niorom burmistrz. 
- Najważniejszym elemen-
tem tego przedsięwzięcia 
są oczywiście ludzie. 
To do Was, drodzy seniorzy, 
jest skierowany program 
Jaworskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Już teraz 
Wasza obecność jest dla 
nas największym podzię-
kowaniem za trud, jaki wło-
żyliśmy w jego powstanie.
Pierwszy, jaworski uniwer-

sytet powstał po to by re-
alizować działalność edu-
kacyjną na rzecz starszych 
mieszkańców, poprzez 
różnorodne działania. Jego 
funkcjonowanie wspiera 
szereg lokalnych instytucji, 
placówek oświatowych, 
stowarzyszeń i organizacji, 
które podpisały deklarację 
o powołaniu JUTW. 
Dzięki temu aktywni senio-
rzy wezmą udział  w wykła-
dach, seminariach i spot-
kaniach m.in. z zakresu: 
historii, literatury, teatru, 
promocji zdrowia, psycho-
logii i socjologii, zajęciach z 
obsługi komputera i korzy-
stania z internetu, ćwicze-
niach plastycznych, rucho-
wych a także wycieczkach, 
spotkaniach integracyj-
nych oraz międzypokole-
niowych debatach.
Podniosłej uroczystości 
towarzyszyło wręczenie 
indeksów i legitymacji 
pierwszym 40-stu studen-
tom „złotego” Uniwersyte-
tu. Choć większość z nich 
ma już wnuki, to nadal 
są ciekawi świata. - Mam 
nadzieję, że ta inicjatywa 
spotka się z dużym zain-
teresowaniem seniorów, 
a wielu mieszkańców wio-
dących do tej pory doma-
torski tryb życia znajdzie 
w niej pole do rozbudze-
nia uśpionych talentów, 
podjęcia nowych wyzwań 
życiowych – mówił bur-
mistrz.
Miłym akcentem był po-
częstunek tortem z pie-
częcią JUTW oraz wspól-
na zabawa przy muzyce 
z lat 50-tych w wykonaniu 
Chóru Albertówka, zespołu 
AR PO DE oraz Euforia.

Studentami Uniwersytetu jest aktualnie 58 osób. Najliczniejszą grupę stanowią sześć-
dziesięciolatkowie. W tym przedziale wiekowym  (60 - 69 lat) jest 37 osób, z kolei 

w grupie (70 - 79 lat) jest 18 osób.  Powyżej  80 lat ma troje studentów.  
Najmłodsza studentka ma 61 lat a najstarszy student 86 lat.
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Biało-czerwony, marcinowy Jawor

Już w przeddzień święta, 
10 listopada, Europej-
skie Centrum Młodzie-
ży Euroregionu Nysa 
przygotowało wystawę 
prac młodego artysty 
Aleksandra Ambrożuka 
oraz familijne warsztaty 
robienia biało-czerwo-
nych ozdób. Uczniowie 
szkół podstawowych po 
raz kolejny sprawdzili 
swoją wiedzę w interdy-
scyplinarnym konkursie 
GAMBIT oraz walczyli 
w turnieju piłki nożnej 
„O Marcinowy Rogal”.
Uroczystości 11 listopada 
rozpoczęły się tradycyj-
nie od złożenia wieńców 
pod pomnikiem 1000–
lecia Państwa Polskiego. 
Uczestnikom rozdano 
biało-czerwone kotyliony 
wykonane własnoręcznie 
przez jaworskie dzieci 
i młodzież.
Już przed południem 
słodka niespodzian-
ka czekała na wiernych 
opuszczających mury 
kościoła św. Marcina, 
gdzie odprawiona zosta-
ła Masza św. w intencji 
Ojczyzny. Chętnych na 
smaczny rogal święto-
marciński było wielu. 
A na uroczystości miesz-
kańców zapraszał oso-
biście święty Marcin na 
swym koniu.
Oficjalna część obcho-
dów odbyła się na ja-
worskim Rynku. Na znak 
rocznicy odzyskania wol-
ności przez Polskę w nie-
bo symbolicznie wypusz-
czono 11 białych gołębi. 
Prawdziwym hitem był 
przyjazd bryczką na ry-
nek Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, w którą to 
postać wcielił się miejski 
radny Maciej Pawlinow. 
W mundurze i z dostoj-
nym wąsem Marszałek 
wygłosił odezwę do 
mieszkańców ogłaszając, 
że Polska jest wolnym 
krajem.
Kolejną niespodziankę 
sprawili członkowie Ja-
worskiej Grupy Moto-
cyklowej, którzy przyje-
chali na rynek na swoich 
ryczących maszynach, 
wzbudzając zachwyt 
publiczności.
Po raz pierwszy miesz-
kańcy Jawora sfoto-
grafowali się jako żywa 
biało-czerwona flaga. Na 
scenie nie zabrakło bar-
wnych strojów, tańców 
i pieśni patriotycznych 
w wykonaniu m.in. Ze-
społu Pieśni i Tańca JU-
BILAT oraz Chóru Alber-
tówka, które wybrzmiały 
wspólnie z największymi 
szlagierami piosenek 
wojskowych. 
Klimatu uroczystości do-
dawała prezentacja bro-
ni, sprzętu wojskowego 
i umundurowania a także 
szpital polowy. Na naj-
młodszych czekała ścian-
ka do malowania oraz 
puzzle z etniczną mapą 
Polski.  W ten dzień dla ni-
kogo nie zabrakło wypeł-
nionych makiem święto-
marcińskich rogalików. 
Była to również okazja do 
skosztowania tradycyjnej 
grochówki z wojskowej 
kuchni polowej.
Obchodom tradycyjnie 
towarzyszyła ceremonia 
w Teatrze Miejskim, pod-
czas której wręczono ty-

tuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Jawora oraz 
Nagrodę Miasta. 
Tegorocznym Honoro-
wym Obywatelem Jawo-
ra został Zdzisław Urban 
- działacz piłkarski, iko-
na klubu „Kuźnia Jawor”. 
Nagrodą Miasta Jawora 
w tym roku uhonorowa-
no jaworzanina Aleksan-
dra Śliwkę, utalentowa-
nego siatkarza, obecnie 
zawodnika AZS Indykpol 
Olsztyn, który swoją 
przygodę ze sportem za-
czynał z klubem Sparta-
kus Jawor. 
Po południu Muzeum 
Regionalne zaprosiło 
na spotkanie z historią, 
gdzie odbyła się debata z 
udziałem historyków, re-
gionalistów oraz miesz-
kańców Jawora. Odbyła 
się też projekcja filmu 
dokumentalnego i degu-
stacja przysmaku święto-
marcińskiego z gęsi oraz 
jaworskich pierników. 
Była to również okazja do 
wręczenia przez burmi-
strza nagród laureatom 
konkursu historycznego 
pt. „Droga do wolności”.
Dzień później, 12 listo-
pada, jaworzanie uczcili 
niepodległość w biegu. 
Na zaproszenie „TKKF Ja-
worzanie” do udziału 
w II Jaworskim Biegu 
Niepodległości odpo-
wiedziało blisko 100 
mieszkańców.  Na mecie 
z wypiekami na twarzy 
stawili się zarówno młod-
si i starsi miłośnicy spor-
tu, którzy po pokonaniu 
trasy 1111 metrów ode-
brali pamiątkowe, złote 
medale.

Radośnie, uroczyście i widowiskowo jaworzanie uczcili Narodowe 
Święto Niepodległości i dzień Patrona Miasta św. Marcina. Obchody 
uświetniły pokazy historyczne, koncerty i występy taneczne, piknik 
militarny oraz żywa flaga w wykonaniu uczestników. Poza ucztą dla 
duszy nie zabrakło również uczty dla ciała: świętomarcińskich rogali 
oraz grochówki z kuchni polowej.
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Druga Jaworska Gala Wolontariatu

Wśród wolontariuszy jest 
wiele osób, które angażu-
ją się w życie społeczne 
i kulturalne naszego mia-
sta oraz pracują w ramach 
wolontariatu w szkołach, 
instytucjach i stowarzysze-
niach.
W tym roku szkoły oraz jed-
nostki wskazały do uhono-

rowania rekordową liczbę 
ponad 150 wolontariuszy. 
Jest wśród nich jaworska 
młodzież, która na co dzień 
dobrowolnie niesie pomoc 
i kwestuje na rzecz po-
trzebujących, angażuje się 
przy organizacji i obsłudze 
imprez organizowanych 
w mieście oraz aktywnie 

współpracuje z różnymi 
stowarzyszeniami.
- Wolontariuszom z oka-
zji święta życzę spełnie-
nia marzeń, radości z po-
magania potrzebującym 
i niesłabnącej energii do 
działania na rzecz Jawora 
i mieszkańców – mówił 
burmistrz.

W dniu święta wolontariu-
szy w ECMEN odbyła się 
wyjątkowa uroczystość, 
podczas której podzię-
kowano tym osobom, 
które w codziennym życiu 
poświęcają swój pry-
watny czas i działają na 
rzecz innych. Symbolem 
wolontariatu w naszym 
mieście jest jego patron 
św. Marcin, o czym przy-
pomniały przedszkolaki z 
„Prymuska”.

Serce dla Aleksa
Po raz trzeci mieszkańcy Jawora wzięli udział w akcji układania serca z monet. 
Wydarzenie zorganizował ruch społeczny „Skorupiakom Mówimy NIE” oraz Stowa-
rzyszenie „Damy Radę”. Były licytacje, prezenty od Mikołaja i mnóstwo radości 
z pomagania. Tym razem na pomoc mógł liczyć mały Aleks, znany jako Chrupek.
W akcję mającą na celu 
zebranie środków na ope-
rację Aleksa Pittnera włą-
czyli się także nauczyciele 
i uczniowie Gimnazjum Nr 1 
w Jaworze. Już w czwar-
tek, 1 grudnia przynieśli 

do szkoły zebrane wcześ-
niej monety i każda klasa 
usypała swoje serce dla 
małego Aleksa. Następ-
nie uczniowie spotkali się 
w holu szkoły, gdzie przy-
nieśli małe klasowe ser-

duszka, aby usypać jedno 
duże serce. Okazało się ono 
całkiem spore. Potem serce 
gimnazjalistów zostało do-
łączone do wielkiego ser-
ca, jakie jaworzanie usypali 
w Rynku 4 grudnia.

XVII Międzynarodowy Maraton Pisania Listów Amnesty International w Jaworze

W obronie praw człowieka

Uzyskanie takiego wyni-
ku nie byłoby możliwe, 
gdyby nie aktywny udział 
w tym wydarzeniu całej 
lokalnej społeczności. Ja-
worską „Dwójkę”, która już 
od dwunastu lat w jeden 
grudniowy weekend za-
mienia się w regionalne 
centrum Praw Człowieka, 
przez cały czas trwania 
Maratonu odwiedziło ok. 
100 osób. Byli wśród nich 
zarówno uczniowie jawor-
skich szkół, ich rodzice 
i nauczyciele, jak i stu-
denci czy inni mieszkańcy 
Powiatu Jaworskiego. Cie-
szyć może fakt, że akcja z 
roku na rok staje się coraz 
popularniejsza wśród ucz-
niów szkół podstawowych, 
a nawet przedszkoli, któ-
rzy licznie i chętnie biorą w 
niej udział i z wielkim zaan-
gażowaniem piszą listy czy 

malują obrazki w obronie 
ludzi torturowanych, wię-
zionych i potrzebujących 
pomocy. Również przed-
stawiciele władz samorzą-
dowych nie pozostali obo-
jętni na szczytną idę walki 
w obronie podstawowych 
praw wolności człowieka 
i licznie wzięli udział 
w akcji, z wielkim zaan-
gażowaniem pisząc listy 
w wybranych przez siebie 
przypadkach. 
Tegoroczny Maraton za-
kończył się tradycyjnym 
już „odbijaniem łapek”, 
podczas którego najwy-
trwalsi i najbardziej zaan-
gażowani uczestnicy mo-
gli w symboliczny sposób 
zamanifestować solidar-
ność z jedenaściorgiem 
tegorocznych bohaterów, 
wśród których znaleźli się 
m.in. Eren Keskin – skaza-

na na karę dożywotniego 
więzienia dziennikarka 
i aktywistka z Turcji, Annie 
Alfred – dziesięcioletnia 
dziewczynka, cierpiąca na 
albinizm, której zdrowie 
i życie jest zagrożone z po-
wodu lokalnych wierzeń, 
uznających części jej ciała 
za obiekty „magiczne” czy 
nastolatek z Kamerunu, 
któremu grozi 20 lat wię-
zienia w związku z żartem, 
który przesłał sms-em do 
przyjaciół. 
Jaworski Maraton dzięki 
zaangażowaniu wielu lu-
dzi, a zwłaszcza młodzie-
ży i opiekunki tej szkolnej 
grupy, kolejny raz okazał 
się sukcesem. 
Nie byłoby to możliwe 
gdyby nie pomoc sponso-
rów, którym organizatorzy 
Maratonu składają bardzo 
serdeczne podziękowania.

10 grudnia – w Dzień Praw Człowieka – odbywał się w Jaworze XVII Mię-
dzynarodowy Maraton Pisania Listów. Na terenie naszego miasta organi-
zatorem tego wydarzenia jest Szkolna Grupa Amnesty International nr 48, 
działająca przy Gimnazjum nr 2, pod przewodnictwem Pani Marii Błoniarz. 
W tym roku, dzięki zaangażowaniu wielu osób, jaworskim wolontariuszom 
udało się napisać niemal 3500 listów. 

6-letnia Hania Zieliń-
ska wygrała konkurs 
na „Świąteczną Kart-
kę Bożonarodzenio-
wą”. 
Kartka z życzeniami 
promuje Gminę Jawor 
na całym świecie. Gra-
tulujemy Hani talen-
tu plastycznego oraz 
przesyłamy serdecz-
ne życzenia Wesołych 
Świąt.

Wyjątkowa kartka świąteczna
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Złombol 2016

Żukiem do Afryki 
w szczytnym celu

Udostępniając darczyń-
com powierzchnię rekla-
mową na swoich samocho-
dach, zbierali pieniądze dla 
dzieci z domów dziecka. 
Miasta Jawor i Świdnica, 
pod wspólnym szyldem 
LOT Księstwo Świdnicko-
Jaworskie, również włączy-
ły się do tego największego 
w Europie charytatywnego 
wydarzenia.
- Szlachetny cel popchnął 
nas do wsparcia tej niety-
powej, wręcz ekstremalnej 
wyprawy, tym bardziej, że 
w kawalkadzie aut udział 
wziął również team ja-
worsko-świdnicki. Mamy 
ogromną nadzieję, że na-
sze działania przyczynią się 

do niejednego dziecięcego 
uśmiechu – mówił Leszek 
Światkowski, wiceprezes 
LOT Księstwa Świdnicko-
Jaworskiego.
W rajdzie dopuszczane 
są tylko auta socjalistycz-
nej lub komunistycznej 
produkcji, albo konstrukcji, 
o wartości nie przekracza-
jącej 1 000 zł. Tegoroczna 
edycja była niezwykła, po-
nieważ uczestnicy wypra-
wy przejechali przez pół 
Europy, pokonując trasę 
od Katowic poprzez Cze-
chy, Słowację, Węgry, Wło-
chy, a kończąc w spalonej 
słońcem Afryce, na mecie 
w Tunezji. 

Gratulujemy!

Bez lawet, mechaników i części zamiennych. Ponad 
500 kultowych aut PRL 25 września wystartowało 
w jubileuszowej, 10. edycji rajdu „Złombol”. Uczestni-
cy mięli do pokonania blisko 7 000 km. A wszystko
w szczytnym celu.

Spartakiada trzeźwości Charytatywnego Stowarzyszenia AZYL
Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego JAWORNIK zorganizowana została IX Spartakiada Rodzin Abstynenckich. Jej organizatorem jest Charytatywne 
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy AZYL z Jawora.
- Za każdym razem jak 
jestem na Spartakiadzie 
mam okazję porozma-
wiać i poznać historię 
ludzi, którzy żyją teraz 
inaczej i świetnie się 
bawią „bez procentów”. 
Cieszę się, że gościmy 
w Jaworze przedsta-
wicieli stowarzyszeń z 
sąsiednich gmin. „Ja-
wornik” jest właśnie 
bardzo dobrym miej-
scem do organizacji 
takich spotkań w gro-
nie znajomych. Gmina 

Jawor chętnie wspiera 
tę piękną inicjatywę. 
Składam serdeczne 
podziękowania dla 
Pana Dariusza Kudła-
cza Prezesa klubu AZYL 
za organizację tak mi-
łej i rodzinnej impre-
zy –  mówił burmistrz 
Emilian Bera. Podczas 
Spartakiady nie brako-
wało gier i konkursów, 
zarówno dla najmłod-
szych, jak i troszkę 
starszych uczestników. 
Zajęcia na świeżym 

powietrzu odgrywają 
istotną rolę w terapii 
i rehabilitacji uzależ-
nień. Nie tylko dają 
radość, ale pozwalają 
również zmierzyć się 
samemu z sobą, współ-
zawodniczyć i współ-
pracować, nauczyć 
koleżeństwa i solidar-
ności. Organizatorzy 
zadbali również o pod-
niebienie zapewnia-
jąc dla gości kiełbaski 
z grilla i  pyszne,    do-
mowe wypieki. 

Mistrzostwa Europy Naviga zakończone 
sukcesem organizacyjnym i sportowym

Zawody w Jaworze pokazały dobitnie przy-
należność Polski do europejskiej czołówki 
w tej dyscyplinie sportu. Przedstawiciele 
Światowej Federacji NAVIGA podkreślali spor-
towy przebieg rywalizacji oraz byli zauroczeni 
„OW Jawornik”  gdzie rozgrywano zawody.
Prezydent NAVIGA Dieter Matysik komple-
mentując organizatorów ogłosił, że w Ja-
worze w dniach 31.07-13.08.2017r. odbędą 
się Mistrzostwa Świata modeli pływających. 
Mistrzostwa zostały zorganizowane przez 
Gminę Jawor we współpracy ze Światową Fe-
deracją NAVIGA, Ośrodkiem Sportu i Rekrea-
cji oraz Dolnośląskim Związkiem Modelarzy.

Zorganizowane w Jaworze w dniach  15-27 lipca Mistrzostwa Europy Naviga 2016 modeli pływa-
jących i wyścigowych w klasie FSR V / H / O  okazały się wielkim sukcesem organizacyjnym Jawora. 
Łącznie w zawodach wystartowało ponad 100 zawodników. Oprócz reprezentacji Polski, w Jaworze 
gościliśmy również zespoły z Niemiec, Luksemburga, Szewcji, Słowacji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, 
Czech i Rosji. Mistrzostwa były także sukcesem sportowym polskiej reprezentacji, która zdobyła 
3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale.
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Bombki z Mercedesem
Ponad 50 osobowa gru-
pa dzieci z jaworskich 
przedszkoli gościła 14 
grudnia w Europejskim 
Centrum Młodzieży Eu-
roregionu Nysa. Wszy-
scy mięli ręce pełne 
roboty. W ruch poszły 
pędzle, tony brokatu 
i kolorowe farbki.

Dzieci miały za zadanie 
pomalować i przyozdobić 
bombki choinkowe według 
swojego pomysłu. Najmłod-
si przenosili swoje marzenia 
na bombki i tworzyli świą-
teczne ozdoby, które trafiły 
do ich domów na choinkę. 
Na szklanych ozdobach po-
jawiły się bałwanki, drzew-
ka, Mikołaje i gwiazdki. 
Nie zabrakło także gwiazd-
ki Mercedesa, bo to właśnie 
firma Mercedes Benz, we 

współpracy z Gminą Jawor, 
przygotowała te świąteczne 
warsztaty. 
Własnoręcznie wykonane 
przez dzieci bombki i ozdo-
by choinkowe zostały rów-
nież przekazane do jawor-
skich instytucji, w tym m.in. 
Biura Obsługi Klienta Urzę-
du Miejskiego, MOPS-u czy 
Dziennego Domu „Senior-
WIGOR”. Na koniec na ma-
łych pracusiów czekał słodki 
poczęstunek.

O śmieciach wiedzą wszystko
2 grudnia w ECMEN od-
była się pierwsza edycja 
gminnego konkursu o se-
gregacji odpadów komu-
nalnych w Gminie Jawor. 
Udział w konkursie wzięło 
liczne grono przedszkola-
ków, uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjal-
nych oraz wychowanków 
Specjalnego Szkolnego 
Ośrodka Wychowawczego 
i Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego.

Konkurs zorganizowa-
no w różnych grupach 
wiekowych. Przedszkola, 
Specjalny Szkolny Ośro-
dek Wychowawczy oraz 
szkoły podstawowe miały 
do przygotowania ozdo-
bę choinkową z surowców 
wtórnych. Natomiast mło-
dzież gimnazjalna i wycho-
wankowie Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego 
brali udział w quizie wiedzy 
o segregacji odpadów ko-
munalnych. Quiz był spraw-
dzianem wiedzy uzyskanej 
przez uczniów podczas po-
gadanek zorganizowanych 
w szkołach we współpracy 
z firmą odbierającą odpady 
COM-D.
W ramach podziękowania 
za pomoc w organizacji 
konkursu i wkład włożony 

w promowanie świado-
mości ekologicznej wśród 
mieszkańców naszego mia-
sta burmistrz Emilian Bera 
złożył na ręce Komendanta 
Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Straży Ochrony 
Przyrody w Jaworze, Pana 
Michała Pancewicza, po-
twierdzenie objęcia hono-
rowym patronatem działal-
ności Stowarzyszenia.
Na zakończenie opieku-
nom wręczono pamiątko-
we upominki, a wszystkie 
dzieci obdarowano pa-
miątkowymi odblaskami 
z uśmiechniętą buzią. 
Na koniec burmistrz prze-
kazał gorące podziękowa-
nia i gratulacje laureatom 
konkursu oraz zaprosił do 
udziału w kolejnej edycji 
konkursu.

Kładka dla pieszych 
gotowa

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
„Jawornik”, od strony osiedla domów jed-
norodzinnych pojawiła się nowa kładka dla 
pieszych. Spacerowicze mają więc wreszcie 
miejsce, po którym mogą bezpiecznie zejść 
nad brzeg zalewu. To kolejna w ostatnim cza-
sie inwestycja na Ośrodku, która zdecydowa-
nie ułatwi spacerowiczom - mieszkańcom 
i turystom korzystanie z uroków „Jaworni-
ka”, a nie tylko patrzenia na niego ze sporej 
odległości.

Prócz kładki na miejscu 
zamontowane zostały 
również schody o sze-
rokości blisko dwóch 
metrów, podjazd dla 
wózków i stalowe ba-
rierki. Tuż obok zejścia, 
na utwardzonym te-
renie, przybyło kilka 
nowych miejsc posto-
jowych. - Zamierzamy 
sukcesywnie zmieniać 
funkcjonalność miasta. 
Spraw i problemów do 
rozwiązania jest wie-
le, ale z każdym dniem 
Jawor zmienia się na 
lepsze. Jestem przeko-
nany, że nowa kładka, 
ale i nowe schody 
w pozostałych miej-
scach „Jawornika”, uła-

twią spacery odwie-
dzającym. Ośrodek jest 
miejscem wypoczynku 
i rekreacji i w tym kie-
runku będziemy go roz-
wijać – mówi burmistrz 
Jawora. Inwestycja ma 
poprawić nie tylko 
estetykę tego miejsca, 
ale przede wszystkim 
bezpieczeństwo oraz 
komfort pieszych, któ-
rzy wraz z nadejściem 
cieplejszych dni będą 
chętnie odwiedzać „Ja-
wornik”. 
Prace realizowała spół-
ka „Inwestycje”, we 
współpracy ze spółką 
wodno-ściekową „Mły-
nówka”. Ich koszt to ok. 
43 tys. zł.

PRZED...
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Święty Mikołaj rozdał prezenty

Św. Mikołaj, który - jak 
twierdzili niektórzy - łudzą-
co przypominał burmistrza 
Emiliana Berę, nie zapo-
mniał przede wszystkim 
o grzecznych dzieciach. Od-
wiedził m.in. uczniów I Li-
ceum Ogólnokształcącego 
w Jaworze, przedszkolaków 
oraz Klub Mamy i Malucha. 
Radość dzieci z wizyty św. 
Mikołaja była ogromna. 
Św. Mikołaj udowodnił 
też, że przez cały rok dba 

o kondycję fizyczną, aby 
mieć siłę do wręczania 
prezentów. Tajemnica jego 
dobrej formy to zasługa 
treningów z Przewodni-
czącym Rady Miejskiej 
Danielem Iwańskim oraz 
nauczycielem Tomaszem 
Siczkiem. Podczas wizyty 
w I LO św. Mikołaj pokazał 
młodzieży, że warto pro-
wadzić zdrowy tryb życia.
Następnie św. Mikołaj udał 
się do ratusza, gdzie wspól-

nie z przedszkolakami 
ubrał choinkę w gabinecie 
burmistrza. Burmistrz Mia-
sta Jawora na pewno ucie-
szył się na widok tak pięk-
nie przystrojonej choinki 
z ozdobami własnoręcznie 
wykonanymi przez dzieci.
Święty Mikołaj złożył 
wszystkim mieszkańcom 
Jawora życzenia zdro-
wych, rodzinnych oraz 
radosnych świąt, spędzo-
nych w rodzinnym gronie.

Dzień wcześniej fruwał na jaworskim niebie a 6 grudnia, w towarzystwie 
swoich pomocników, rozdawał małym i dużym mieszkańcom Jawora sma-
kołyki i składał świąteczne życzenia.

Puchatkowe przedszkolaki świętowały
Dostojny jubileusz 30-lecia istnienia świętowało w tym roku Przedszkole Publiczne 
nr 8 im. Kubusia Puchatka. Kilkudniowe obchody zakończyła piękna uroczystość 
z udziałem dzieci, nauczycieli, rodziców, gości oraz absolwentów. Była to okazja 
do przekazania życzeń i gratulacji, ale także wspomnień i wzruszeń.

- Dla mnie osobiście to 
bardzo sentymentalny 
jubileusz – mówił pod-
czas uroczystości bur-
mistrz Jawora Emilian 
Bera, zarazem absol-
went przedszkola nr 8 
w Jaworze. - To właś-
nie do tego żłobka, 
a następnie przedszkola 
nr 8 przy ul. Moniusz-
ki w Jaworze przypro-
wadzali mnie rodzice. 
Tutaj spędziłem swo-
je dzieciństwo. Dzisiaj 
ciepło wspominam 
tamten czas. Podczas 
uroczystości spotka-
łem moje panie przed-
szkolanki, panią woźną. 

To bardzo wzruszające 
chwile. Osobiście po-
dziękowałem całej spo-
łeczności przedszkola 
za wielką pracę dla wie-
lu pokoleń. Rok temu 
w przedszkolu utworzy-
liśmy pierwszy oddział 
integracyjny dla dzie-
ci niepełnosprawnych. 
To symbol pozytyw-
nych zmian i kierunek 
dalszych wyzwań dla 
dyrekcji przedszkola. 
Licząc, że to wszystko 
razem nam się uda, ży-
czę samych sukcesów 
- dodał. W stronę na-
uczycieli, pracowników 
przedszkola i dzieci 

posypało się wiele cie-
płych słów, życzeń oraz 
prezentów. Jubileusz 
uświetnili artyści z Fil-
harmonii Dolnośląskiej 
w Jeleniej Górze. Sporo 
uśmiechu i wzruszeń 
dostarczył występ arty-
styczny w wykonaniu 
przedszkolaków. Miłym 
akcentem były spe-
cjalne podziękowania 
dla pań nauczycielek 
z długoletnim stażem 
pracy. Uroczystość za-
kończył poczęstunek 
jubileuszowym tortem 
z wizerunkiem Kubusia 
Puchatka, literackiego 
patrona przedszkola.

W miejsce dziurawego i krzywego pojawił się nowy, równy chodnik

Pierwszy etap chodnika 
na ul. Rapackiego gotowy
Zakończył się pierwszy etap prac remontowych na odcinku od ul. Staroja-
worskiej do wejścia przy Parku Pokoju. Całkowity koszt inwestycji realizo-
wanej przez Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze wyniósł blisko 175 
tys. zł. Obecnie rozpoczął się drugi etap remontu chodnika na odcinku od 
Parku Pokoju w kierunku ulicy 1 Maja.

PRZED...

...PO
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Świątecznie z harcerzami
Wspaniała atmosfera, zapach świątecznego kompotu z suszu, wyśmienite ciasta, aromatyczne, własnoręcznie 
upieczone pierniczki, gry, zabawy, koncerty kolęd i pastorałek, a także wiele innych atrakcji witały już 
od progu wszystkich uczestników święta zorganizowanego w Europejskim Centrum Euroregionu Nysa, 
na które licznie przybyły jaworskie środowiska harcerskie oraz mieszkańcy Jawora.

Organizatorem wydarze-
nia był komendant Hufca 
ZHP Jawor Michał Czar-
necki we współpracy z 
pracownikami ECMEN. 
Uczestnicy warsztatów 
wykonywali świąteczne 
ozdoby, aby przekazać je 
harcerzom na niedzielny 
Jarmark, a także mogli je 
zabrać ze sobą do domów, 
by upiększały ich wigilijne 
stoły i choinki.
- Zebrane datki pochodzą-
ce ze sprzedaży stroików, 
lampionów i bombek 
podczas Jarmarku Świą-
tecznego zostały przezna-
czone na cele programo-
we harcerzy Hufca ZHP 
w Jaworze i ogólną harcer-
ską działalność – zazna-
czył komendant.
W wydarzeniu uczestni-
czył Burmistrz Miasta Ja-
wora Emilian Bera, który 
z wielką pasją przyłączył 
się do wykonywania świą-
tecznych stroików i deko-
rowania bombek.
- Gratuluję komendantowi 
Michałowi Czarneckiemu 
bardzo udanej inicjatywy. 
Dziękuję wszystkim harce-
rzom za zaangażowanie. 
Mieszkańcom za skorzy-
stanie z zaproszenia. To 
dobry znak, że jaworski 
Hufiec jest pełen pomy-
słów. Dzisiaj już wiem, że 
warto było udzielić wspar-
cia – powiedział burmistrz.

Przy tworzeniu ozdób 
choinkowych uczest-
niczyli również miejscy 
radni wraz ze swoimi po-
ciechami. Na spotkaniu 
pojawił się także Święty 
Mikołaj, który obdarował 
wszystkie grzeczne dzieci 
słodkimi prezentami. Mi-
kołaj znalazł nawet chwi-
lę wolnego czasu, aby 
przygotować kolorowe 
bombki na choinkę. Do 
wspólnego kolędowa-
nia uczestników zaprosił 
burmistrz, który wspólnie 
z radnym Maciejem Paw-
linowem zaprezentował 
swoje umiejętności wo-
kalne. Druh Komendant 
Michał Czarnecki organi-
zował zabawy, konkursy 
z nagrodami, a nawet czy-
tał dzieciom bajki.  
Wielkie brawa należą się 
również pracownikom 
Europejskiego Centrum 
Młodzieży Euroregio-
nu Nysa z Panią Anną 
Tomaszewską na czele, 
którzy służyli pomocą 
i radą przy tworzeniu 
ozdób choinkowych czy 
pieczeniu pachnących 
pierników.  Kto odwiedził 
ECMEN nie mógł narzekać 
na nudę. Warto podkreślić, 
że była to pierwsza tego 
typu inicjatywa zorgani-
zowana przez harcerzy 
a  sfinansowana w całości 
ze środków Gminy Jawor.

Jawor na PLUS
Gmina Jawor przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Mieszkanie Plus”. W siedzibie 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie samorządowcy z całej Polski uczestniczy-
li w konferencji na której prezentowane były założenia rządowego programu. Podczas 
konferencji przedstawiciele władz samorządowych zostali zapoznani ze szczegółami 
rozwiązań finansowych, transakcyjnych i budowlanych, dotyczących komercyjnej 
aktywności inwestycyjnej w ramach programu Mieszkanie Plus.

Program „Mieszkanie 
Plus” zakłada m.in. budo-
wę dostępnych cenowo 
mieszkań na wynajem, 
z opcją dojścia do włas-
ności czy też umiarko-
wane czynsze, dostępne 
także dla słabiej uposa-
żonych polskich rodzin. 
Realizacja programu ma 
poprawić sytuację mło-

dych polskich rodzin, 
dla których uzyskanie 
mieszkania o odpowied-
nim standardzie będzie 
stanowiło podstawę do 
podjęcia decyzji o po-
siadaniu większej liczby 
dzieci.
Podczas konferencji, 
w swoim wystąpieniu 
Mateusz Morawiecki, 

W i c e -
premier, 
Minister 
Rozwoju 
i Finan-
s ó w , 
z w r a c a -
jąc się do 
samorzą-
dowców 
p o d k re -
ślił, że 
program 
„Mieszka-
nie Plus” 
poprawi 
możliwo-

ści rozwoju ekonomicz-
nego ich regionów. Prze-
konywał, że samorządy, 
które tworzą warunki 
dla rozwoju biznesu, po-
trzebują również dobrej 
oferty mieszkaniowej. 
W dziedzinie budowni-
ctwa mieszkaniowego 
mamy do nadrobienia 

ogromny dystans - mó-
wił Mateusz Morawiecki. 
- Kluczem do powodze-
nia tego programu jest 
ścisła współpraca insty-
tucji rządowych z part-
nerami biznesowymi i 
jednostkami samorządu 
terytorialnego - dodał 
wicepremier. 
W gronie zaproszonych 
gości nie zabrakło bur-
mistrza Emiliana Bery.
- Priorytetem dla no-
wych inicjatyw po-
dejmowanych przeze 
mnie są kwestie budo-
wy nowych mieszkań. 
Spotykając się z miesz-
kańcami wiem, że brak 
nowych mieszkań jest 
poważnym problemem. 
W kontekście nowej 
szansy na rozwój, jaką 
jest powstanie fabry-
ki Mercedesa,  budo-
wa nowych mieszkań 

jest dla mnie ważnym 
kierunkiem inwestycji. 
Dzisiaj mówimy o pro-
gramie „od intencji do 
inwestycji”. Ważny krok 
za nami, gdyż inten-
cje mamy najlepsze. 
Teraz wspólne analizy 
i decyzje. Przed nami 
wiele pracy, ale jak za-
wsze będziemy goto-
wi na nowe wyzwania 
- podkreślił burmistrz.
Inwestycje w ramach 
programu Mieszkanie 
Plus będą realizowane 
w oparciu o finansowanie 
z funduszy zarządzanych 
przez BGK Nieruchomo-
ści S.A. - spółkę z gru-
py Polskiego Funduszu 
Rozwoju.
- Dzięki szerokiej współ-
pracy z jednostkami sa-
morządu terytorialnego 
i instytucjami Skarbu 
Państwa dysponuje-

my już niemal 180 ha 
wstępnie wytypowa-
nych gruntów pod za-
budowę mieszkaniową 
- podkreślał Włodzimierz 
Stasiak, wiceprezes BGK 
Nieruchomości S.A.
Jednostki Samorządu 
Terytorialnego to klu-
czowi partnerzy progra-
mu Mieszkanie Plus. 
Samorządy mają zyskać 
dzięki programowi za-
równo w perspektywie 
krótkookresowej, po-
przez możliwość zyska-
nia nowego źródła do-
chodów czy odzyskania 
wartości posiadanych 
gruntów, jak i w per-
spektywie strategicznej, 
poprzez uporządko-
wanie urbanistyki oraz 
zapewnienie lepszej ja-
kości życia obywateli na 
dobrze zaprojektowanej 
przestrzeni.

Ogródek Jordanowski już wkrótce

Na Przyrzeczu 
odpoczniesz
Mieszkańcy Jawora zyskają nowe miejsce 
do spotkań i integracji sąsiedzkiej, które 
powstanie w ramach „Programu  Rewitali-
zacji Zieleni Miejskiej”.

W ubiegłym roku 
p r z e p r o w a d z o n o 
przebudowę skwe-
ru przy skrzyżowa-
niu ulic Rapackiego i 
1 Maja. 
W bieżącym roku 
zmodernizowano już 
skwery przy Placu 
Klasztornym (obok 
Sądu), przy ul. Armii 
Krajowej i Piłsudskie-
go (obok Przychod-
ni) i skwer pomię-
dzy komendą Policji 
i Urzędem Pracy . 
Kolejna i zarazem naj-
większa z dotychcza-
sowych inwestycji to 
utworzenie Ogrodu 
Jordanowskiego na 
Przyrzeczu. Będzie to 
kompleks rekreacyjny, 
w którym powstanie 
siłownia „pod chmur-
ką”, plac zabaw (dla 
dzieci młodszych i 
starszych) oraz miej-
sce do odpoczynku 
dla wszystkich, którzy 
cenią sobie chwilę 
relaksu w  przyjem-
nej scenerii, wśród 
zieleni. W tym miej-
scu czas wolny będą 
mogli spędzać jawo-
rzanie niezależnie od 
wieku, a szczególnie 

rodzice przywożący 
dzieci na treningi do 
pobliskiego Orlika. 
Najmłodsi będą mo-
gli korzystać m.in. 
z bujaków, huśtawek, 
zjeżdżalni i piaskow-
nicy – dobrej zabawy 
nie będzie końca i to 
być może w towarzy-
stwie smoka BOBINI. 
Będą szachy plene-
rowe, stoły do te-
nisa oraz pole do 
gry w „Bule”. Projekt 
uwzględnia cieka-
wą aranżację ziele-
ni, instalację ławek 
i koszy oraz wytycze-
nie centralnej części 
ogrodu i stworzenie 
w niej miejsca odpo-
czynku dla odwiedza-
jących. Pierwsze pra-
ce ruszyły już w tym 
roku.
Przewidziany koszt in-
westycji to około 500 
tys. zł. Dzięki realizacji 
„Programu Rewitali-
zacji Zieleni Miejskiej” 
krajobraz Jawora suk-
cesywnie będzie się 
zmieniał, a miasto już 
zyskuje kolejne przy-
jemne miejsca do od-
poczynku w otocze-
niu zieleni.
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Z kolędą i opłatkiem na Przyrzeczu
Śpiewanie kolęd, 
łamanie się opłatkiem, 
składanie świątecz-
nych życzeń i degu-
stowanie wigilijnych 
potraw, w taki sposób 
jaworzanie obchodzili 
wspólną Osiedlową 
Wigilię. Pogoda spo-
wodowała, 
że spotkanie odbyło 
się wewnątrz Kościoła 
pw. Św. Faustyny.

Podczas Jarmarku Świą-
tecznego można było na-
być bożonarodzeniowe 
smakołyki, słodkości oraz 
świąteczne rękodzieła, 
a wszystko po to, by wes-
przeć wyjazd młodych 
jaworzan na kolonię. Para-
fialna schola oraz chór „Ja-
worzanie” zaprezentowali 
najpiękniejsze kolędy i pa-
storałki. 
Pierwsze osiedlowe spot-

kanie Wigilijne odbyło się 
przy współorganizacji Gmi-
ny Jawor oraz Parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego. Do-
datkowo radni Rady Miej-
skiej w Jaworze aktywnie 
włączyli się do organizacji 
Wigilii, częstując mieszkań-
ców gorącym barszczem 
oraz krokietami. Świątecz-
ny posiłek przygotowały 
jednostki gminy.
Zbliżające się święta to nie-

zwykły czas do pojedna-
nia, przebaczania i miłości. 
Siadając przy wigilijnym 
stole powinniśmy czerpać 
radość z przebywania w ro-
dzinnym gronie. 
- Życzymy wszystkim 
mieszkańcom Jawora, aby 
te święta były magiczne 
i niezapomniane. Bardzo 
dziękuję mieszkańcom 
za udział w pierwszej osied-
lowej Wigilii. To był bardzo 

dobry czas do spotkania i 
podzielenia się opłatkiem 
- mówiła prowadząca spot-
kanie radna Krystyna Osta-
piuk. 
Podczas Wigilii życzenia 
świąteczne oraz podzię-
kowania złożyli: bumistrz 
Emilian Bera, prezes SMLW 
Mieczysław Panasiuk oraz 
proboszcz parafii pw. Miło-
sierdział Bożego ks. Tomasz 
Czernik.

Szlachetna Paczka w Jaworze
Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy 
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji material-
nej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. 
W niedzielę, 11 grudnia w ECMEN odbył się finał 
Szlachetnej Paczki w Jaworze. Była to okazja do pod-
sumowania akcji w naszym mieście i podziękowania 
wolontariuszom poświęcającym swój czas na pomoc 
potrzebującym rodzinom.

W gronie super wolonta-
riuszy znaleźli się: Alicja 
Mielcarz, Patryk Dycz-
kowski, Kamil Juchimiuk, 
Edyta Serafin-Wan, Emilia 
Świątoniowska, Wiktoria 
Jeziorska, Kamila Witkow-
ska-Bobowska, Wiktoria 
Strochalska, Bartosz Trzciń-
ski, Dominika Orłowska. 
Słowa podziękowania 
należały się w szczegól-
ności Pani Jadwidze Miro-
niuk – liderce Szlachetnej 

Paczki na terenie miasta 
Jawora. - Wszystkim skła-
dam serdeczne gratulacje 
za ten szlachetny czyn, 
dobre serce i chęć nie-
sienia pomocy potrzebu-
jącym. Dzięki Waszemu 
zaangażowaniu świat jest 
o wiele lepszy – powiedział 
burmistrz Emilian Bera.
Finał uświetnił Leszek 
Kopeć - piosenkarz, au-
tor tekstów oraz dzien-
nikarz Radia Wrocław.

„Zielone światło” 
dla Mercedesa
20 grudnia br. firma Mercedes – Benz odebrała ze-
zwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej 
na terenie jaworskiej podstrefy WSSE.Podczas gali na 
Zamku Książ w Wałbrzychu, zezwolenia inwestorom 
wręczali prezes WSSE Maciej Badora oraz wicewoje-
woda dolnośląski Kamil Zieliński.

Przedstawicielowi pierw-
szego inwestora w jawor-
skiej strefie ekonomicznej, 
pani Ewie Korwek w tym 
uroczystym momencie to-
warzyszył burmistrz Jawo-
ra Emilian Bera.
- Gratuluję koncernowi 
Daimler AG wyboru Jawo-
ra na miejsce lokalizacji 
swojej fabryki silników. 
Jednocześnie dziękuję 
wszystkim, którzy wspie-
rali miasto w staraniach o 

inwestora. Z punktu wi-
dzenia naszej gminy, do-
kładnie po dwóch latach 
od powstania zupełnie no-
wej oferty dla inwestorów, 
możemy cieszyć się pierw-
szym, i jakże prestiżowym 
koncernem motoryzacyj-
nym - mówił burmistrz.
Teraz pozostaje życzyć 
nam wszystkim dobrej 
budowy oraz kolejnych ze-
zwoleń. Ten rok kończymy 
z gwiazdą Mercedesa.
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Zapachniało świętami
Gorący barszcz, opłatek, serdeczne życzenia, uśmiech na twarzach miesz-
kańców a w tle kolędy i bożonarodzeniowy jarmark. Tak było w niedzielny 
wieczór na jaworskim rynku podczas spotkania wigilijnego mieszkańców.
Niezwykła atmosfera, jaka 
tego dnia zapanowała 
w centrum miasta przy-
ciągnęła wielu jaworzan, 
w powietrzu czuć było, 
że święta zbliżają się wiel-
kimi krokami. Ze sceny 
popłynęły życzenia, które 
mieszkańcom przekazali 
m.in. ks. dziekan dekana-
tu jaworskiego Dominik 
Drapiewski, proboszcz 
parafii ewangelickiej 
ks. Tomasz Stawiak oraz 
burmistrz Jawora Emilian 
Bera.
– Życzę jaworzanom, aby 
magia tego wspólne-
go spotkania pozostała 
z nami jak najdłużej. Nie-
śmy ze sobą życzliwość 
i uśmiech, a nasze życie 
będzie lepsze, nie tylko 
raz w roku – mówił bur-
mistrz. 
Harcerze przekazali Bet-
lejemskie Światło Pokoju, 
jako symbol bożonaro-
dzeniowego ciepła do-
mowego ogniska, które 

każdy mógł zabrać ze 
sobą. Wzruszającym mo-
mentem był czas dzielenia 
się opłatkiem. Dla niko-
go nie zabrakło ciepłego 
poczęstunku, w postaci 
tradycyjnych dań oraz 
domowych ciast. Tego 
dnia świąteczny rynek po 
brzegi wypełniony był 
atrakcjami. Tanecznym 
krokiem, w barwnej para-
dzie Frutaki i Pan Orzeszek 
zaprosili mieszkańców do 
wspólnej zabawy. Po raz 
kolejny w rynku stanęła 
szopka z żywymi zwierzę-
tami, która sprawiła naj-
młodszym wiele radości, 
podobnie jak wizyta św. 
Mikołaja, który obdaro-
wywał dzieci prezentami, 
przejażdżki wielbłądem 
czy możliwość sfotografo-
wania się w foto budce.
Ogromną, jakże sympa-
tyczną niespodzianką dla 
uczestników wigilii, przy-
gotowaną specjalnie dla 
jaworzan przez firmę Mer-

cedes Benz, był poczęstu-
nek preclami oraz kiełbas-
kami, zgodnie z tradycją 
naszych zachodnich sąsia-
dów.
Świątecznej atmosfery 
dodawał Jarmark Bożo-
narodzeniowy i pięknie 
prezentujące się stoiska 
przepełnione stroikami 
i ozdobami przygoto-
wanymi przez jaworskie 
instytucje, stowarzysze-
nia, szkoły oraz lokalnych 
przedsiębiorców. Wszę-
dzie było kolorowo i świą-
tecznie co sprawiło, że 
kiermasz cieszy się zain-
teresowaniem nie tylko ja-
worzan, ale również przy-
jezdnych, wśród których 
był m.in. dyrektor jawor-
skiej fabryki Mercedesa, 
dr Andreas Schenkel. 
Całość niedzielnego spot-
kania ubarwiły występy 
wokalne dzieci i młodzież 
z jaworskiej Scholii, zespo-
łu Euforia a także Chóru 
Albertówka.
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