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Nowe mieszkania
Kolejne nowe mieszkania w Jaworze!  

Pierwszy z trzech budynków LAVOR  
przy ul. Jagiellończyka został oddany  
do użytku.

Oczyszczalnia na czas
Zaglądamy na budowę największej 

inwestycji w historii miasta.

Ogrzewanie
Sprawdź, jak zmienić ogrzewanie  

na ekologiczne.

Oświata
Byliśmy na pasowaniu i na Dniu 

Nauczyciela.

Mamy mistrza
Śliwki rządzą w tym sezonie!
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22„Korczak” świętuje
Od 60 lat kształci, wychowuje, jest drugim domem  
dla tysięcy dzieci. Szkoła Podstawowa nr 5 świętowała 
okrągły jubileusz. Były wspominki, quizy, prezenty  
i mnóstwo radości.  Fotoreportaż – str. 14

Nasze serce spogląda na Wschód
Jawor ma nowe miasto 
partnerskie na Ukrainie  
– Złotonosza, odnowiliśmy 
też partnerstwo z naszym 
zaprzyjaźnionym od 20 lat 
Berdyczowem. Jawor jest 
otwarty na współpracę 
międzynarodową  
i wspólne poszukiwanie 
nowych rozwiązań 
w zakresie chociażby 
współpracy gospodarczej.        Str. 4-5
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Ponad 1600 uczniów szkół podstawowych 
oraz 607 przedszkolaków z  radością 
i ogromną energią rozpoczęło we wrze-

śniu nowy rok szkolny 2020/2021. Zwłaszcza dla 
pierwszaków to ogromne przeżycie, a uroczyste 
pasowania to z pewnością wspomnienia, które 
pozostaną z maluchami na całe życie.

Dzieci i młodzież wróciły w mury szkolne 
z wielką nadzieją nie tylko na nowe wyzwania 
i wiedzę. Także z wiarą, że nauka będzie mo-

gła być prowadzona stacjonarnie, co pozwoli 
uczniom realizować swoje podstawowe potrzeby 
związane z kontaktami rówieśniczymi, relacjami 
i budowaniem więzi społecznych.

Po dwóch miesiącach nauki sytuacja w jawor-
skich szkołach wygląda dobrze. Mimo rosną-
cych statystyk dotyczących zakażeń w Polsce, 
w Jaworze uczniowie uczą się normalnie. Jak 
poinformował Wiesław Szymczyk, Naczelnik 
Wydziału Oświaty UM w Jaworze, nie ma ko-

nieczności wprowadzania nauki zdalnej w żad-
nym z oddziałów.

I oby ta sytuacja pozostała bez zmian.
 – Kochani uczniowie, życzę Wam powodze-

nia w całym roku szkolnym, dużo siły, otwartych 
umysłów i pozytywnej energii na każdy dzień 
nauki. Niech czas spędzony w szkolnych mu-
rach będzie nieustająca przygodą w odkrywaniu 
świata – mówi burmistrz Emilian Bera.

 Więcej na str. 7

Z energią na nowe 
wyzwania
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Aloha w „Senior Wigor” 

Burmistrz  Emilian 
Bera wspólnie z wi-
ceprzewodniczącym 

Rady Miejskiej Michałem 

Banderem, Agnieszką Ryn-
kiewicz dyrektor jaworskiego 
MOPS-u, Joanną Strączek 
kierownik Przychodni Rejo-

nowej oraz Bogusławą Ma-
łecką kierownik Dziennego 
Domu Senior Wigor, mieli 
okazję ponownie spotkać się 

ze wspaniałymi ludźmi i za-
kosztować odrobiny egzotyki.

Na ręce podopiecznych 
burmistrz przekazał bon na 
zakup systemu audio do ka-
raoke i odtwarzania muzyki, 
który umili jesienno-zimowe 
spotkania. 

To był jak zawsze miło spę-
dzony czas we wspaniałej, 
rodzinnej atmosferze.

Życzymy naszym dro-
gim seniorom zdrowia, 
niesłabnącej energii oraz 
odkrywania nowych pasji 
– przez cały rok.

Dobrego humoru i energii niech nie zabraknie także jesienią i zimąPoza wspólnym świętowaniem seniorzy mogli także wykonać podstawowe badania
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Seniorzy z domu „Senior Wigor” pożegnali lato w hawajskim stylu.  
Egzotyczne owoce i pyszne ciasta zachęcały uczestników do dobrej zabawy „pod palmami”

Na specjalne zaproszenie 
burmistrza Niepołomic 

Romana Ptaka nasi studenci 
z Jaworskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz grupa 
ze Związku Emerytów Ren-
cistów i  Inwalidów mogli 
uczestniczyć w IV Niepoło-
mickiej Senioriadzie 2021 r.

Na seniorów czekało mnó-
stwo atrakcji, m.in. trening 
oraz spotkanie z mistrzami 
olimpijskimi – Szymonem 
Sowińskim i Ilyą Marko-
vem, porady medyczne, 
smaczne przekąski kuchni 
polowej i kuchni wegańskiej 
oraz wegetariańskiej, wy-
stępy grup śpiewaczych. Na 
studentów czekały otwarte 
dla wszystkich koncerty mu-
zyki country. Było także zwie-
dzanie ciekawych miejsc, np. 
Młodzieżowego Obserwato-
rium Astronomicznego.

Seniorzy wrócili zachwyce-
ni i oczarowani gościnnością 
niepołomickich gospodarzy 
i  pięknem zakątków  tego 
urokliwego miasta. 

To się nazywa przyjemna 
jesień życia! Dużo zdrowia  
i energii życzymy.

Nasi seniorzy na 
niepołomickich wojażach

1012 km  
w 51 godzin!
To się nazywa rekord! Ja-

worzanin Jakub Koniak 
przemierzył rowerem Polskę 
– od Helu na Podhale. Łącznie 
1012 kilometrów w 51 godzin 
i 14minut. Ultramaraton ko-
larski pan Jakub zakończył na 
bardzo dobrym, 12 miejscu na 
122 zawodników startujących 
w wyścigu i na 75 którzy go 
ukończyli. 

Gratulujemy wspaniałego 
wyczynu, determinacji i wy-
trwałości. Ta ostatnia bardzo 
się przydała. Jak powiedział 
pan Jakub: „Ostatnie 100 km 
na Podhalu było gorsze niż 
pierwsze 900 km”.

Ale – granice przecież są 
tylko w naszym umyśle. Wiel-
kie gratulacje!

Żyjemy coraz dłużej
W lipcu 2021 roku Główny Urząd  
Statystyczny opublikował dane dotyczą-
ce średniej długości życia Polaków.  
Zgodnie z przedstawionymi statystyka-
mi w 2020 r. przeciętne trwanie życia 
mężczyzn w Polsce wyniosło 72,6 roku, 
natomiast kobiet 80,7 roku.

Nasi seniorzy bawili się wyśmienicie, bo mili gospodarze z Niepołomic 
przygotowali dla nich moc atrakcji
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Bo dla nas klimat 
jest ważny

Gmina Jawor opracowuje dokument, 
który pomoże przygotować się  
na negatywne zmiany klimatyczne  
i sięgnąć po „zielone” środki  
na wsparcie

Powstaje „Plan Adaptacji do zmian 
klimatu dla Gminy Jawor”. Doku-
ment ma na celu zdiagnozowanie 

największych zagrożeń, związanych z glo-
balnymi zmianami klimatycznymi oraz 
zaplanowanie działań i inwestycji, które 
pozwolą ubiegać się o środki na projekty 
w zakresie niskiej emisji i dostosowanie 
do zmian klimatycznych. 

Kształtowanie miejskiej polityki adapta-
cyjnej jest zadaniem obejmującym szeroki 
zakres zagadnień oraz angażującym zróż-
nicowane grono partnerów publicznych, 
instytucji naukowych oraz organizacji 
społecznych. Uwarunkowania kształto-

wania tej polityki wynikają z dokumentów 
o charakterze strategicznym i programo-
wym, opracowywanych na szczeblu kra-
jowym oraz mających przełożenie na po-
ziom wojewódzki i lokalny. Przy analizie 
możliwości adaptacji polskich miast do 
zmian klimatu, ważne jest uwzględnienie 
uwarunkowań lokalizacyjnych i specyfi-
ki regionalnej, jak również ocena słabych 
punktów prowadzonej polityki miejskiej.

Jaworski Plan Adaptacji do Zmian kli-
matycznych ma powstać do 30 listopada. 
Następnie nad dokumentem będzie pro-
cedować Rada Miejska.

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego 
w sprawie MPA odbyło się 5 października. 
Członkowie zespołu dyskutowali m. in. 
o możliwych do zrealizowania projektach, 
które ograniczą najbardziej odczuwalne 
skutki zmian klimatycznych, z  jakimi 
obecnie borykamy się wszyscy.

INWESTYCJE

Złóż wniosek o e-dowód
Od 2 sierpnia tego roku 

wydawane są nowe 
dowody osobiste z 

odciskiem palców oraz podpi-
sem posiadacza. Nowe doku-
menty są bardziej bezpieczne.  

E-dowód to dowód osobisty 
z warstwą elektroniczną. Ze-
wnętrznie wygląda podobnie 
do wydawanego dotychczas 
dowodu osobistego. Jedyną 
nową informacją na pierwszej 
stronie dokumentu (awersie) 
jest numer CAN. Jest on też 
zapisany w kodzie kreskowym 
na drugiej stronie. Numer ten 
jest potrzebny, jeśli chcesz 

skorzystać z elektronicznych 
funkcji e-dowodu. Zabezpie-
cza też e-dowód przed odczy-
taniem danych zapisanych w 
warstwie elektronicznej przez 
osoby nieuprawnione.

Tym, co sprawia, że dowo-
dy wydawane po 4 marca są 
„e-dowodami” jest warstwa 
elektroniczna, czyli wbudo-
wany, niewidoczny z zewnątrz 
chip. E-dowód działa bezsty-
kowo, co oznacza, że wystar-
czy położyć go na czytniku.

WAŻNE! Nie zmieniły 
się dotychczasowe funkcje 
dowodu osobistego – nadal 

potwierdza tożsamość i oby-
watelstwo oraz uprawnia do 
przekraczania granic niektó-
rych państw, które uznają go 
za dokument podróży. Dodat-
kowo, dzięki warstwie elektro-

nicznej, posiadacze takiego 
dowodu mogą go używać do 
komunikacji z administracją 
publiczną i innymi podmio-
tami. 

Gmina Jawor jest jednym 
z 19 samorządów w kraju, 

który otrzymał dofinansowa-
nie  na tzw. działania związane 
z adaptacją do zmian klima-
tycznych. Dofinansowanie ze 
środków Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz budżetu 
państwa wynosi 4 558 907,60 
zł, wartość całego projektu to 5 
363 420,72 zł. Jawor czeka Zie-
lona Rewolucja. A my czekamy 
na podpisanie umowy 
o dofinansowaniu.

Projekt nosi nazwę 
„Adaptacja do zmian 
klimatycznych poprzez 
budowę zielono – nie-
bieskiej infrastruktury 
w Gminie Jawor”. Zakłada 
szereg działań, poprzez przede 
wszystkim realizację inwestycji 
w zakresie zielono-niebieskiej 
infrastruktury i działania edu-
kacyjno-informacyjne, które 
mają zwiększyć odporność” 
miasta na negatywne zjawiska 
wynikające ze zmian klimatycz-
nych – takich jak obfite opady 
deszczu, zalewanie, podtopienia, 
ale także wysokie temperatury, 
które szczególnie mocno odczu-
wa się w miastach itp.

Co to oznacza w praktyce? 
Więcej terenów zielonych, na-
sadzeń, przyjaznej do odpo-
czynku infrastruktury, tzw. 
zielonych przystanków czy 
ogrodów deszczowych. W su-

mie zaplanowanych jest  12 za-
dań inwestycyjnych oraz dzia-
łania edukacyjne.

1. Rewitalizacja terenów zie-
leni – Wnętrze Osiedlowe przy 
ul. Zamkowej. 

2. Rewitalizacja zieleni Parku 
Miejskiego.

3. Przebudowa cią-
gu pieszego od ul. Plac 
Wolności do ul. J. Dą-
browskiego. 

4. Rewitalizacja zie-
leni we wnętrzu osie-

dlowym – ul. Plac Wol-
ności. 

5. Rewitalizacja zieleni „Zie-
lony Przystanek Autobusowy” 
przy ul. J. Dąbrowskiego. 

6. Odnowa zieleni poprzez 
budowę ogrodu deszczowego  
i  zadaszenia przy  targowisku 
przy ul. Zamkowej 2. 

7. Odnowa terenów zieleni 
oraz budowa zielonych tarasów 
przy parkingu targowiska przy 
ul. Zamkowej.  

8. Rewitalizacja terenów zie-
leni poprzez instalację drew-
nianej przesłony we wnętrzu 
osiedlowym przy ul. Zamkowej.

9. Odnowa terenów zieleni 
przy ul. Grunwaldzkiej, Roose-
velta, Plac Wolności – budowa 
ogrodu deszczowego.

10. Odnowa zieleni na skwe-
rze przy ul. Grunwaldzkiej.  

11. Odnowa terenów zielo-
nych „Zielona przesłona” przy 
ul. Kościelnej.  

12. Budowa terenów zielonych 
przy ul. Rynek I. 

A do tego oczywiście warszta-
ty edukacyjne, kampanie infor-
macyjne kierowane do miesz-
kańców – by każdy z jaworzan 
mógł się włączyć w poprawę 
lokalnego środowiska.

– Zmiany klimatyczne doty-
kają nas coraz bardziej, dlatego 
również jako samorządowcy 
chcemy podejmować działania, 
by ograniczać ich negatywne 
skutki. Ten projekt z pewnością 
się do tego przyczyni – mówi 
Emilian Bera, burmistrz Ja-
wora. – Rozpoczynamy Zieloną 
Rewolucję, wszędzie tam, gdzie 
brakuje zieleni, tam się pojawi 
nie tylko, by dawać odpoczynek 
i relaks mieszkańcom, ale także 
by zabezpieczać przed upałem, 
nadmiernymi opadami. 

4 listopada 2021 r. odbyła się 
konferencja promocyjno-infor-
macyjna otwierająca projekt. 
Więcej informacji na ten temat 
będzie można już wkrótce zna-
leźć na www.jawor.pl/klimat-
-jawor.

Zielona Rewolucja

Wczujmy się w klimat!
Opracowanie MPA do klimatu wspiera Ministerstwo Środowiska.  Kwestia adaptacji 
w miastach jest jednym z priorytetów Strategicznego planu adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 przyjętego przez rząd w 2013 r. 
Zaleca się, aby we wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców powstały miejskie 
plany adaptacyjne zawierające zarówno analizę zagrożeń, jak i propozycje działań 
adaptacyjnych. Jawor – mimo, iż jest miastem mniejszym, podjął to wyzwanie i również 
chce przygotować strategię działań zapobiegającym negatywnym zjawiskom zmian 
klimatycznych.

WAŻNE
l  Wszystkie dowody, które są wydane na podstawie wniosków 
złożonych od 4 marca 2019 r. mają warstwę elektroniczną.

l  Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną można 
składać w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu 
zameldowania. 

l Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód 
jest bezpłatna.

l Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go 
wymieniać.

Jak możesz wykorzystać swój e-dowód?
l e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali 
administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka 
identyfikacji elektronicznej (profil osobisty)

l elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi 
osobistemu)

l korzystanie z automatycznych bramek np. na lotniskach

Zostań harcerzem, 
załóż granatową chustę!

2 Jaworska Drużyna Harcerska „Feniks” zaprasza w swoje 
szeregi.

l Kiedy: zbiórki w każdy piątek o godz. 17.00

l Gdzie: Hufiec ZHP Jawor, ul. Gagarina 9a

Kurier Jaworski - Bezpłatny Informator Miasta Jawora
Wydawca: Gmina Jawor
Adres Redakcji - Rynek 1, 59-400 Jawor
Redaktor Naczelny - Leszek Światkowski
Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Nakład: 10 000 egzemplarzy 
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To była trochę podróż 
sentymentalna. Władze 
Jawora na czele z burmi-

strzem Emilianem Berą spę-
dzili początek października na 
kilkudniowej wizycie na Ukra-
inie. Odwiedziliśmy „starego” 
partnera Berdyczów, a miasto 
Złotonosza stało się naszym no-
wym partnerem. Nawiązywanie 

relacji międzynarodowych to 
ważny element działania sa-
morządu lokalnego.

Okazje do wyjazdu były dwie 
– odnowienie relacji partner-
skich z Berdyczowem, a zwłasz-
cza poznanie nowego mera tego 
miasta oraz podpisanie umowy 
ze Złotonoszą – kolejnym mia-
stem partnerskim na Ukrainie. 

BERDYCZÓW
– Nareszcie mogłem poznać 

nowego mera Berdyczowa i ser-
decznie pogratulować wyboru, 
który miał miejsce półtora roku 
temu. Serhij Orliuk to czło-
wiek z niewiarygodną wprost 
energią i zaangażowaniem na-
wet w najmniejsze sprawy mia-
sta – podkreśla burmistrz Emi-
lian Bera. – Zebrał wokół siebie 

młody, prężny zespół i efek-
ty ich pracy widać wszędzie 
w mieście. Przeorganizował 
w pierwszej kolejności sposób 
funkcjonowania urzędu, tak by 
był łatwo dostępny dla miesz-
kańców. Pomaga w tym wy-
datnie piękne, duże Centrum 
Obsługi Mieszkańca znajdujące 
się na parterze urzędu. Widać 

w mieście ciężką pracę, która 
zmienia Berdyczów, a jest przy 
tym kontynuacją prac podję-
tych przez poprzedników. 

Podczas tej wizyty podpi-
saliśmy umowę przedłużającą 
naszą ponad 20-letnią współ-
pracę. W obecności Konsula 
RP Damiana Ciarcińskiego 

omówiono jednocześnie moż-
liwe projekty na najbliższe lata. 

Podróż przez dzisiejszą 
Ukrainę daje niezwykłą mo-
tywację do działania. Serce ro-
śnie, gdy można się na własne 
oczy przekonać jak nasi sąsiedzi 
przyspieszyli w rozwoju. Po-
czynając od małych inicjatyw 
miejskich, a kończąc na gigan-
tycznych inwestycjach w drogi 
krajowe.

– Pozostaje mi życzyć Ukra-
inie niezłomności i wytrwało-
ści – podsumowuje burmistrz 
Emilian Bera. 

ZŁOTONOSZA

Kolejne miasto ukraińskie 
stało się naszym nowym part-
nerem. To Złotonosza w ob-
wodzie czerkieskim. A zaczęło 

się wszystko od naszego Święta 
Chleba.

– Trzy lata temu spotkałem 
się z przedsiębiorcami z ukra-
ińskiego miasta Złotonosza, 
którzy gościli w Jaworze na na-
szym Święcie Chleba. Po tych 
pierwszych rozmowach widać 
było, że problematyka wystę-
pująca u nas, jest charaktery-
styczna także dla strony ukraiń-
skiej. Wyraźne podobieństwo. 
Rozpoczęliśmy zatem proces 
spokojnego poznawania się 
nawzajem.

Po tym spotkaniu delegacja 
ze Złotonoszy zawitała do Ja-
wora jeszcze raz, później – jak 
wspomina Leszek Światkow-
ski, naczelnik Wydziału Pro-
mocji UM w Jaworze, otrzyma-
liśmy zaproszenie na rewizytę.

– Wówczas pojawił się po-
mysł, by zacieśnić naszą współ-
pracę i podpisać porozumienie. 
We wrześniu br. Rada Miejska 
jednogłośnie podjęła uchwałę 
o zawarciu partnerstwa – mówi 
Leszek Światkowski.

Na początku października,  
podczas pobytu na Ukrainie 
burmistrz Emilian Bera pod-
pisał w  Złotonoszy umowę 
o współpracy. 

Złotonosza jest miastem, 
w którym na każdym kroku 
widać starania władz o popra-

Nasze serce spogląda na Wschód
Jawor ma nowe miasto partnerskie na Ukrainie,  
odnowiliśmy też partnerstwo z naszym zaprzyjaźnionym  
od 20 lat Berdyczowem

Skład delegacji na Ukrainie
Emilian Bera – burmistrz miasta, Monika Żmijewska – sekretarz 
miasta, Leszek Światkowski – naczelnik Wydziału Promocji, 
Tomasz Kościów – wydział funduszy, Lilla Gruntkowska-
Baryłko – radca prawny, Igor Iwaniuta, ks. Tomasz Stawiak – 
proboszcz Kościoła Pokoju.

„Pisz na Berdyczów…”
Znacie to powiedzenie? Funkcjonuje w naszej kulturze od dawna 
i oznacza – pisz sobie ja i tak nie odpowiem bo poczta nie dojdzie. 
Innymi słowy – można to interpretować tak: możesz do mnie pisać, 
a ja ci i tak nie odpowiem, bo list nie dojdzie, zginie po drodze, nie 
odbiorę go, itd.  
Władysław Kopaliński w Słowniku mitów i tradycji kultury 
(Warszawa 1985, s. 91) przy haśle Berdyczów napisał: 
„prawdopodobnie, sądząc z przysłowia, słynne niegdyś ze źle 
funkcjonującej poczty na Kresach Polskich”. 
Czy Berdyczów rzeczywiście zasłynął przed wiekami z tak źle 
działającej poczty? 
W rzeczywistości poczta berdyczowska działała bez zarzutu  
i uchodziła za jedną z najlepszych w regionie. 
Nie jest więc prawdą, że do Berdyczowa wchodzącego w XVI w.  
na mocy unii lubelskiej w obszar Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
nie dochodziły w następnych stuleciach listy, a więc trudno się było  
z kimś porozumieć. 
Powiedzenie pisz do mnie na Berdyczów miało – okazuje się  
– zupełnie inny sens niż dzisiaj. Odnosiło się do konkretnych 
zachowań kupców, którzy przyjeżdżali co jakiś czas do tego miasta  
i chcieli utrzymywać ze sobą kontakt. Zakładali coś w rodzaju 
skrzynek poste restante i zachęcali innych, by pisali do nich na 
Berdyczów, co oznaczało, że w krótszym czy dłuższym czasie listy  
lub przesyłki na pewno do nich dotrą, gdyż oni przyjadą  
do Berdyczowa. Jednak z czasem zdarzało im się tych listów nie 
odbierać przez dłuższy czas – owo pisanie na Berdyczów okazywało 
się nadaremne. To właśnie mogło sprawić, że powiedzenie dotyczące 
pierwotnie konkretnego porozumiewania się ludzi w XVIII-
XIX w. zmieniło z biegiem czasu znaczenie i nabrało przenośnie 
negatywnego sensu. 
Źródło: obcyjezykpolski.pl 

Emilian Bera burmistrz Jawora i Serhij Orliuk tuż po uroczystym podpisaniu 
umowy partnerskiej

Wizyta była okazja do rozmów o współpracy z przedstawicielami nie tylko 
berdyczowskiego samorządu, ale także przedsiębiorcami

W obecności Konsula RP Damiana Ciarcińskiego rozmawiano o możliwych 
wspólnych projektach na najbliższe lata 

Ukraińskie media także pisały o tej wizycie
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wę otoczenia i infrastruktury. 
W ciągu tych trzech lat po-
wstały liczne skwery z bujną 
zielenią, place zabaw, basen 
kryty, trwają remonty dróg 
i chodników. To zasługa mera 
Witalija Wojciechiwskiego 
oraz jego niezwykle energicz-
nego zespołu.

– Widać ducha patriotyzmu 
lokalnego. To budujące, jak 
w tych dość trudnych warun-
kach, z niedaleką wojną w tle 
mieszkańcy i lokalne władze 
dbają o miasto. Od siebie i od 
całej delegacji życzę mieszkań-
com Złotonoszy sukcesu. Oby 
ta ciężka praca przyniosła jak 
najlepsze efekty – podkreśla 
burmistrz Emilian Bera.

Nasze serce spogląda na Wschód

Zołotonosza w „Trylogii”
Nasza historia przez wieki przeplatała się z historią Ukrainy, a ten najsłynniejszy okres to oczywiście okres 
powstania Chmielnickiego, a to już znamy doskonale z Trylogii, a dokładnie z „Ogniem i mieczem”. I uwaga  
– ciekawostka – właśnie w tej części sienkiewiczowskiej sagi znajdujemy wzmiankę o Zołotonoszy! 
Oto fragment, w którym pada nazwa ówczesnej wsi (pisownia oryginalna): „W kilka chwil później dziad 
pokrzepiał się silnie baraniną popijając obficie miodem, a nazajutrz rano ruszył wraz z pacholęciem wygodną 
telegą ku Zołotonoszy, eskortowany przez kilkudziesięciu konnych chłopów zbrojnych w spisy  
i kosy. Jechali na Kawrajec, Czarnobaj i Kropiwnę. Po drodze widzieli, że wrzało już wszystko. Chłopi wszędzie 
zbroili się, kuźnice po jarach pracowały od rana do nocy i tylko straszna potęga, straszne imię księcia Jeremiego 
wstrzymywało jeszcze krwawy wybuch”.

Nowy rozdział we współpracy międzynarodowej Jawora – partnerstwo 
z historyczną Złotonoszą

podpisanie aktów partnerstwa przez burmistrza Emiliana Berę i mera 
Złotonoszy Witalija Wojciechiwskiego

Wspólne, pamiątkowe zdjęcia i oczywiście – upominki dla obu delegacji

Nasza delegacja odwiedziła też inwestycje powstające w Złotonoszy

Mamy nowych 
Honorowych 
Obywateli Jawora

Na XXIX Sesji Rady Miejskiej Jawora w dniu 28 paździer-
nika radni przyjęli uchwały o nadaniu kolejnych tytułów 

Honorowego Obywatela Jawora. 
Do grona 29 jaworzan uhonorowanych tym wyjątkowym 

tytułem dołączyli: śp. Jan Kobes i Waltraud Simon.
O tytuł Honorowego Obywatela Jawora dla śp. Jana Kobesa 

wystąpił Związek Rezerwistów i Weteranów Wojska Polskiego 
im. Tadeusza Kościuszki. 

Płk. Jan Stefan Kobes urodził się 10.12.1923 r. w m. Łysiec. 
W czasie okupacji należał do organizacji młodzieżowej „Orlęta”, 
a następnie do formacji samoobrony, która pod patronatem AK 
miała za zadanie bronić polskiej ludności przed bojówkami 
ukraińskich nacjonalistów. 1.11.1944 r. wstąpił do Odrodzonego 
WP, skierowany do Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej na Maj-
danku k/Lublina, uczestnik walk frontowych. Służbę zawodową 
pełnił w jednostkach pancernych, którą zakończył 30.10.1957 r. 
na stanowisku dowódcy batalionu. Po przejściu do rezerwy pra-
cował na różnych stanowiskach kierowniczych w administracji 
państwowej i samorządowej. Przez 12 lat z dużym powodzeniem 
i społecznym uznaniem kierował z własnej inicjatywy zorgani-
zowanym Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego. Ośrodek ten 
prowadził kursy doskonalące, przyuczał do zawodu, podnosił 
kwalifikacje na kursach mistrzowskich. Szkolił rocznie ok. 1500 
osób, w tym wielu fachowców dla rolnictwa. Za działalność 
w zakresie oświaty dla dorosłych uzyskiwał wyróżnienia na 
szczeblu centralnym Związku Zakładów Doskonalenia Zawo-
dowego. Po przejściu na emeryturę w 1983 r. prowadził szkołę 
nauki jazdy. Dzięki pasji społecznikowskiej, zasługom w pracy 
zawodowej stał się autorytetem dla społeczności miasta i powia-
tu jaworskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Ka-
walerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, złotymi medalami 
Za Zasługi dla Obronności Kraju i Opiekun Miejsc Pamięci 
Narodowej, a z okazji XX-lecia powstania ZWiRWP Odznaką 
Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. 
Zmarł w listopadzie 2020 roku.

Kandydaturę Waltraud Simon zgłosił Arkadiusz Muła dy-
rektor Muzeum Regionalnego w Jaworze. 

Uhonorowana tym tytułem pani Simon jest jaworzanką 
z urodzenia i prezesem Fundacji Eriki Simon. Obecnie mieszka 
w Görlitz, ale od lat angażuje się w pomoc dla Kościoła Pokoju 
w Jaworze. Odnowiła chrzcielnicę, duży ołtarz i ambonę. Przy-
czyniła się także do sfinansowania dzwonów i przebudowania 
sali domu parafialnego.

Zgodnie z tradycją uroczystość nadania tytułów odbędzie się 
11 listopada w dniu Św. Marcina – patrona Jawora.

Zaszczep się bez kolejek
Zapraszamy wszystkich chętnych do punktu szczepień w na-

szej przychodni, gdzie zostaniecie Państwo zaszczepieni bez 
konieczności oczekiwania na odległe terminy.

Wystarczy zadzwonić i sprawdzić wolny termin.

l Punktu Szczepień Powszechnych, ul. Limanowskiego 10
l Punkt Szczepień, ul. Moniuszki 6
l Przychodnia dysponuje szczepionkami przeciw  

COVID-19 firmy Pfizer oraz Johnson & Johnson.

W SKRÓCIE...
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Kolejna jaworska kamienica odzyskuje blask

Szczęśliwa „Siódemka”

Pierwszy budynek LAVOR

Sukcesywnie odnawianie 
zabytkowej zabudowy 
w Rynku to jeden z prio-

rytetów burmistrza Emiliana 
Bery. I tak się dzieje. Następ-
ny budynek właśnie pokrywa-
ją rusztowania a to oznacza, 
że za chwilkę będzie kolejna 
perełka.

Program Remontu Ka-
mienic 2018 - 2023 to jeden 
z priorytetów obecnej kaden-
cji. Konsekwentnie, rok po 
roku, jaworskie kamienice są 
odnawiane. Tym razem zasłu-
żonej renowacji doczekał się 
budynek z numerem 7.

W  trybie wyboru ofert 
ZLK na wykonanie remontu 
elewacji frontowej i podcieni 
wyłoniono wykonawcę prac 
- Robert Chwalana Usługi 
Remontowe. Wartość robót 
wynosi 150 tyś. zł wraz z wy-
konaniem projektu.

Cel Program Remontu 
Kamienic jest prosty: przy-
wracanie blasku zabytkowym 
kamieniczkom we współpra-
cy ze wspólnotami mieszka-
niowymi. Zgodnie z Zarzą-
dzeniem Burmistrza Miasta 
Jawora w sprawie ogłoszenia 
naboru wniosków o udziele-
nie dotacji na prace konser-

watorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na tere-
nie Gminy Jawor w roku 2019, 
Wspólnoty Mieszkaniowe 
mogą ubiegać się o dotacje ce-
lowe nie przekraczające 100% 
wartości prac remontowych. 

Gmina realizuje remonty 
w 100% z własnych środków. 
Wspólnoty nie muszą party-
cypować w kosztach, jedynie 
wyrazić zgodę na przeprowa-
dzenie prac.

Niewątpliwie te inwestycje – 
oprócz znaczenia dla zamiesz-
kujących je jaworzan - mają 

także ważny charakter wize-
runkowy. Bo przecież Rynek 
to serce i wizytówka naszego 
miasta, więc wszystkim nam 

zależy, by to miejsce zachwy-
cało i zachęcało do odkrywa-
nia całego miasta.

Nowoczesna realizacja, 
ciekawa architektura, 

duże balkony i  winda dla 
wygody mieszkańców. Tak 
właśnie prezentuje się nowo 
oddany do użytku, pierwszy 
z trzech budynków budowa-
nych w  ramach inwestycji 
LAVOR przy ul. Jagiellończy-
ka.

Kolejne już w przyszłym 
roku.

Pierwszy budynek to 40 
mieszkań, a  będą jeszcze 
dwa, czyli łącznie w Jaworze 

przybędzie 120 nowych lokali 
mieszkalnych wyposażonych 
w przestronne balkony i win-
dy.

– Mieszkania mają już swo-
ich nabywców, kolejny budy-
nek planowany jest do odda-
nia w przyszłym roku – mówił 
podczas otwarcia Zbigniew 
Baran, przewodniczący RN 
PCG SA.

 – Zaledwie po roku od 
rozpoczęcia inwestycji mamy 
już nowy budynek co dobitnie 
pokazuje, że była taka potrze-

ba i kierunek przyjętych przez 
nas działań był właściwy – 
mówił burmistrz Emilian 
Bera podczas symbolicznego 
oddania budynku do użytku. 
– Wierzę, że osiągniemy te 
300 mieszkań do 2023 roku, 
w różnych wariantach, z róż-
nymi partnerami – ale one 

będą. Jestem przekonany, że 
mieszkania będą przyciągać 
nowych mieszkańców i spra-
wiać, że Jawor będzie miastem 
atrakcyjnym do zamieszkania 
i związania z nim swojej przy-
szłości. Polityka mieszkanio-
wa jest dla mnie w tej kadencji 
absolutnym priorytetem.

Co już zostało zrobione? 
W pierwszej kolejności wyremontowane zostały budynki  
od strony Staszica – czyli Rynek 24 i 22. Najwieksze prace objęły 
kamienice z numerem 24, narożną – była w bardzo złym stanie, 
w dodatku trzeba było wyremontować aż 3 ściany,  
co też pochłonęło więcej środków.  
W 2020 roku odrestaurowano kamienicę z nr 33. To kamienica 
barokowo-klasycystyczna, podcieniowa, dwukondygnacyjna 
z charakterystycznym dla okresu baroku motywem opasek 
okiennych z uszakami. Niegdyś znajdowała się tam gospoda 
„Goldener Stern” – Złota Gwiazda. Kamienica była w opłakanym 
stanie. Obecnie cieszy oko nowym wyglądem. Koszt tej 
modernizacji wyniósł 67.777zł. Inwestycja została zrealizowana 
również z dotacji gminnej.  
Nowej elewacji doczekały się także domy z numerami 23 i 21. 
W tym roku renowacji poddawana jest kamienica z numerem 7, 
a następna w kolejce czeka „Szóstka“. 

Kamienica z numerem 7 odzyskała już blask

Szerzej o programie pisaliśmy  
na łamach Kuriera kilka miesięcy 
temu
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Pieniądze już są
Trwają przygotowania do budowy 80 mieszkań przez To-

warzystwo Budownictwa Społecznego. Niedawno bur-
mistrz Emilian Bera spotkał się z Władysławem Niemasem 
prezesem TBS. – Dotychczas wykonaliśmy już dużą pracę 
przy pozyskiwaniu środków na ten cel. Większość kapita-
łu już została zabezpieczona. Trwają ustalenia projektowe 
i dostosowawcze. Niebawem ruszą pierwsze prace. Po wy-
łonieniu generalnego wykonawcy będziemy ogłaszać nabory 
mieszkań – cieszy się burmistrz Emilian Bera.

Przypomnijmy, że...
Przypomnijmy, że gmina zainicjowała szereg działań, mających 
na celu pobudzenie budownictwa mieszkaniowego, podejmując 
aktywną współpracę m.in. ze spółdzielnią mieszkaniową, TBS 
i deweloperami. Efektem tych działań ma być 300 nowych 
mieszkań do końca 2023 roku.  
Jak na razie wygląda to naprawdę dobrze. Porozumienie 
między Gminą a Spółdzielnią Mieszkaniową pozwoliło na 
budowę nowoczesnego budynku wielorodzinnego na Osiedlu 
Słowiańskim, z 64 lokalami oraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(chodniki, drogi, miejsca postojowe, zieleń), które zostały oddane 
do użytku kilka miesięcy temu.  
Dzięki udziałowi w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, 
podpisano porozumienie na budowę 80 mieszkań w formie 
budownictwa na wynajem. Nowe budynki z garażami 
podziemnymi będą powstawały etapowo przy ul. Mickiewicza 45. 
Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na drugi kwartał 
2024 r.  
W ramach inwestycji Lavor powstanie 120 mieszkań wraz 
z infrastrukturą rekreacyjną. Pierwsze 40 lokali oddano do użytku 
we wrześniu. Nowe mieszkania powstają także w otoczeniu 
Parku Miejskiego, gdzie osiedle Parkowe Zacisze, nabiera już 
blasku. To kolejne 63 mieszkania z garażami podziemnymi, które 
planowane są do oddania już w czerwcu przyszłego roku. 

Nowy budynek prezentuje się ładnie i funkcjonalnie

Symboliczne oddanie budynku do użytku w wykonaniu burmistrza Emiliana 
Bery i przewodniczącego RN PCG SA Zbigniewa Barana

INWESTYCJE

Sezon na basenie
Około 30 tysięcy osób w zale-

dwie dwa i pół miesiąca od-
wiedziło w tym sezonie jaworski 
basen letni. Piękna pogoda sprzy-
jała odpoczynkowi i rekreacji na 
kąpielisku. 

Na jaworskim basenie dobrze 
czują się najmłodsi, seniorzy, ro-
dziny i młodzież. Jest tu mnóstwo 
atrakcji, strefa gastro, zjeżdżalnie, 
skocznie, a podgrzewana woda 
gwarantuje przyjemny relaks nawet 
w te dni, gdy słońce nie przypieka.

Sezon trwał od 19 czerwca do 30 
sierpnia. Dziękujemy za wspólnie 
spędzone chwile – i widzimy się 
za rok!
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Dzieci i młodzież rozpoczęły nowy rok szkolny 2021/2022

Czekamy z niecierpliwością
Kolejne boisko szkolne jest na półmetku

Uroczyste rozpoczę-
cie  roku szkolnego 
2021/2022 jak za-

wsze zgromadziło nie tylko 
uczniów i  nauczycieli, ale 
także rodziców, zwłaszcza 
pierwszaków, którzy z wiel-

kim przejęciem rozpoczęli 
swoją przygodę ze szkołą.

Burmistrz Emilian Bera 
wraz z naczelnikiem wydzia-
łu Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia UM Wiesławem 
Szymczykiem odwiedzili 

uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 podczas pasowania 
na pierwszoklasistów.

Wszystkim uczniom ży-
czymy samych sukcesów, za-
warcia nowych przyjaźni oraz   

zdobycia przydatnej wiedzy 
i życiowych doświadczeń.

Życzymy też dużo aktyw-
ności sportowej – a jest coraz 
więcej możliwości, bo już nie 
tylko SP 1, ale lada moment 

także SP 2 zyska nowocze-
sne boisko wielofunkcyjne – 
o czym piszemy poniżej.

Uczniowie jaworskich 
podstawówek mogą także 
doskonalić swoje umiejętno-
ści w klasach o profilu spor-
towym. W SP1 funkcjonuje 
klasa pływacka, w SP2 klasa 
siatkarska, a w SP5 klasa akro-
batyczna.

W czerwcu tego roku 
otwieraliśmy boisko 

przy SP 1, a już kolejne nie-
bawem będzie oddane do 
użytku. Budowa boiska przy 

Szkole Podstawowej nr 2 do-
biega końca.

Boisko wielofunkcyjne, do 
kosza i siatkówki, a do tego 
bieżnia i plac zabaw. „Dwój-

ka” zyska nowoczesny obiekt 
sportowy, a cała społeczność 
szkolna razem z dyrektorem 
Maciejem Pawlinowem już 
się nie może doczekać. 

Prace idą zgodnie z harmo-
nogramem. Wykonawca de-
klaruje, że jeszcze w tym roku 
zakończy prace budowlane. 
Trzymamy kciuki za dotrzy-
manie terminu.

Całość będzie miała nowe 
ogrodzenie, oświetlenie mo-
nitoring i nagłośnienie.

Gmina przeznaczyła na tę 
inwestycję w tegorocznym 
budżecie 1 mln zł.

W SKRÓCIE...

Będą nowe 
książki
Dobre wieści z  SP 5 – 

szkolna biblioteka zosta-
ła zakwalifikowana do otrzy-
mania wsparcia finansowego 
w kwocie 12 000 zł w ramach 
„Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025. 

Dzięki temu biblio-
teka wzbogaci 
się o ciekawe 
nowości wy-
d a w n i c z e 

oraz uaktu-
alni lektury 
szkolne.

Wakacje jak zwykle za krótkie – ale bez wątpienia 
wróciliśmy do szkół i przedszkoli z nową energią, wypoczęci, 
zadowoleni i pełni sił do nowych wyzwań

Postęp prac nadzoruje burmistrz Emilian Bera, a zgodnie z deklaracjami 
burmistrza - przy każdej szkole gminnej powstanie nowoczesny obiekt 
tego typu. I to jeszcze w tej kadencjiPrace ziemne we wrześniu były już mocno zaawansowane

1605 – tylu uczniów rozpoczęło rok 
szkolny w czterech jaworskich szkołach 
podstawowych
607 – przedszkolaków w trzech 
publicznych przedszkolach

43,7 tys. zł – to pieniądze, które zasiliły 
budżet gminy w ramach subwencji 
oświatowej na zajęcia wspomagające 
uczniów w opanowaniu i utrwalaniu 
wiadomości i umiejętności z wybranych 
zajęć obowiązkowych.

Dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny, zwłaszcza dla pierwszaczków to ogromne przeżycie. Mamy nadzieję – i tego życzymy, że nauka będzie prowadzona stacjonarnie, 
a dzieci i młodzież będą mogły realizować swoje podstawowe potrzeby związane z kontaktami rówieśniczymi, relacjami i budowaniem więzi społecznych

Z energią na nowe wyzwania
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Budżet obywatelski

Trzy z pięciu
Łącznie gmina przeznacza na 
zadania w ramach BO 200 tys. zł
Trzy inwestycje w ramach 
Jaworskiego Budżetu 
Obywatelskiego są już gotowe.

„Monitoring na Targowisku Miejskim
w Jaworze”

Choć mało widoczne na pierwszy 
rzut oka zadanie – to jednak bardzo 
ważne dla osób pracujących na 
targowisku i robiących tu zakupy.
Dzięki kamerom jest po prostu 
bezpieczniej.
Co zostało wykonane?
n Demontaż istniejących kamer;
n Dostawa i montaż 5 kamer zewnętrznych;
n Dostawa i montaż rejestratora wraz z przestrzenią dyskową;
n Dostawa i montaż monitora do systemu monitoringu;
n Konfiguracja i uruchomienie systemu wraz z niezbędnym systemem 
zasilania kamer;
Koszt 10.455,00 zł. 
Inwestycja zakończyła się 6 sierpnia 2021 r.

„Naukowy Plac Zabaw”, ul. Chopina 10
To miejsce bardzo ucieszyło 
najmłodszych jaworzan. Mogą tu 
np. pogotować albo pograć. Bo 
powstała tu ekologiczna kuchnia 
do zabawy i edukacji oraz panel 
muzyczny.
Co zostało wykonane
n Dostawa i montaż 2 urządzeń: 
1) Eko kuchnia z wyposażeniem wykonana z materiałów: konstrukcja 
ocynkowana malowana proszkowo, drewno kompozytowe
2) Panel muzyczny wykonany z konstrukcji stalowej, trójkąty wykonane 
z pręta ze stali nierdzewnej, rury mosiężne, gongi wykonane z mosiądzu 
oraz stali nierdzewnej, mocowania wykonane z linki ze stali 
nierdzewnej
Koszt 20.995,17 zł.
Inwestycja zakończona 23 września 2021 r.

„Fabryka siły – Workout Park w Jaworze
przy boisku lekkoatletycznym SP nr 5 

Wiecie co to takiego workout? 
Zestaw rurek i drążków, z pozoru 
wyglądający mało interesująco, ale 
dla znawców tematu to prawdziwy 
raj do ćwiczeń. Taki właśnie 
plac powstał przy boisku Piątki 
i to kolejne miejsce do rekreacji 
i uprawiania sportu na świeżym 
powietrzu. 
Co zostało wykonane?
n Dostawa i montaż urządzeń WORKOUT PARK wykonanych ze stali:
1) drabinka pionowa,
2) drabinka pozioma,
3) drążki,
4) ławeczka skośna,
5) koła gimnastyczne,
6) poręcze równoległe skośne wolnostojące,
7) poręcze równoległe proste wolnostojące,
n Wykonanie bezpiecznego podłoża z mat gumowych przerostowych 
Koszt - 19.823,00 zł brutto
Inwestycja zakończona 20 września 2021 r.

Na razie zostały zrealizowane tzw. inwestycje małe, wybrane w głosowaniu 
przez mieszkańców. Projekty duże, czyli:

n PLAC ZABAW, FAJNA SPRAWA! TAM DOPIERO JEST ZABAWA! Nowy plac 
zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy 
ul. Dmowskiego 5
n  Jaworski Plac Integracji i Edukacji, czyli miejsce spotkań trzech pokoleń, 
Osiedle Słowiańskie w Jaworze, teren SMLW Jawor, przy istniejącym placu 
zabaw.

Są w trakcie realizacji – pod koniec roku będziemy mogli Państwu pokazać 
cały komplet!

Trwają prace przy budowie 
nowej oczyszczalni

Przypomnijmy, że ta 
największa inwestycja 
w historii miasta, roz-

poczęła się wiosną tego roku 
i jest jednocześnie III etapem 
projektu pn. „Modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie aglomeracji jawor-
skiej”, rozłożonego na lata 
2017-2023.

Koszt budowy oczyszczal-
ni to blisko 60 mln złotych, 
z czego dofinansowanie wy-
nosi 85% wydatków.

Cały projekt związany 
z modernizacją gospodarki 
wodno-ściekowej to także bu-
dowa Przepompowni Ścieków, 
budowa nowej nitki rurociągu 
tłocznego od Przepompowni 
Ścieków do Oczyszczalni 
Ścieków oraz modernizacja 
OŚ wraz z infrastrukturą za-
gospodarowania osadów ście-
kowych. 

Wartość całego projektu to 
ponad 108 mln zł, z czego 85 
proc. to środki unijne.

Wykonawca realizuje zadanie zgodnie z harmonogramem, 
a my zajrzeliśmy z aparatem na plac budowy naszej 
oczyszczalni

Smart City Forum – to naj-
większy w Polsce kongres 

poświęcony funkcjonowaniu 
i  rozwojowi inteligentnych 
miast. To oczywiste, że Jawor 
musiał się tu znaleźć.

Jak wdrażać technolo-
gie w małych gminach? Jak 
przyciągnąć inwestorów? 
Jak przeciwdziałać migracji 

mieszkańców do większych 
miast ? – o tym wiemy sporo, 
a dowodem są sukcesy w po-
staci inwestycji Mercedesa 
czy wzrostu zainteresowania 
osiedleniem się w  Jaworze 
i boomem mieszkaniowym.

Na te i  wiele innych py-
tań podczas debaty: „Smart 
Village w aspekcie techno-

logicznym, inwestycyjnym, 
gospodarczym i społecznym” 
mieli okazję zastanowić się 
paneliści 13. edycji Kongresu 
Smart City Forum, a wśród 
nich burmistrz Emilian Bera. 

 – Jawor staje się prężnie 
rozwijającym miastem, sta-
wiającym na postęp oraz 
nowe inwestycje, dlatego też 
niezbędne jest podążaniem 
z duchem czasu i poszuki-
wanie nowych rozwiązań 
technologicznych – mówił 
burmistrz Bera jako paneli-
sta w debacie: „Smart Village 
w aspekcie technologicznym, 
inwestycyjnym, gospodar-
czym i społecznym”, dotyczą-
cej m.in. sposobów wdrażania 
nowych technologii w małych 
gminach czy metod przycią-
gania inwestorów, miał oka-
zję zaprezentować największe 
osiągnięcia i atuty naszego 

miasta. Zdobycie prestiżowej 
Nagrody Gospodarczej „Dol-
nośląski Gryf”, czy wyróżnie-
nie w rankingu najtańszych do 
życia miast w Polsce w 2020 r., to 
obok zrealizowanych oraz pla-
nowanych inwestycji ogromne 
wyróżnienie i motywacja do 
działania. 

W  czasie dwóch dni se-
sji i dyskusji panelowych – 
w obecności decydentów na 
szczeblu krajowym, przed-
stawicieli samorządów oraz 
uznanych ekspertów, oma-
wiano dobre praktyki oraz 
tematy związane z rozwojem 
miast i regionów. 

 – Dziękuję organizatorom 
za zaproszenie i zwrócenie 
uwagi na potrzebę aktywnej 
roli mniejszych miast, które 
są równie istotne w rozwoju 
całego regionu – podsumował 
burmistrz.

W  ramach Jaworskiej 
Komunikacji Miejskiej 

gmina uruchomiła nową usłu-
gę dedykowaną uczniom oraz 
przedszkolakom. Jaworska ko-
munikacja dodatkowo będzie 
świadczyła przewóz pasażer-
ski dla jaworskich placówek 
oświatowych. Do tego nie-
zbędny był zakup kolejnego 
autobusu w ramach gminnej 
spółki Inwestycje. 

Autobus będzie dowoził 
uczniów na zajęcia szkolne 
np. na Słowiance, przyda się 
także jaworskim seniorom, 
którzy chętnie korzystają 
z wycieczek.

Nowy autobus dla mieszkańców

Bo Jawor jest smart!

FO
T. U

M 
JA

W
OR

- Nowy autobus będzie 
wykorzystywany na potrzeby 
placówek oświatowych, ale także 
naszych seniorów – mówi burmistrz 
Emilian Bera
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Spotkanie miało miejsce 
27 września w ECMEN. 
Organizatorem był 

Urząd Miejski w Jaworze. 
– Mieszkańcy dowiedzieli 

się, że o dofinansowanie z Pro-
gramu ,,Czyste Powietrze” 
mogą starać się właściciele 
i  współwłaściciele budyn-
ków jednorodzinnych i lokali 
mieszkalnych wydzielonych 
w budynkach jednorodzin-
nych, z wyodrębnioną księgą 
wieczystą – mówi Marzena 
Korona-Kruk, koordynator 
programu czyste powietrze 
w gminie Jawor. W spotkaniu 
wzięły też udział: Alicja Lew-
kowicz – naczelnik wydziału 
Funduszy Europejskich oraz 

Jagoda Kiljan konsultantka 
programu Czyste Powietrze. 

Na co można pozyskać do-
tację?

l na wymianę źródła ciepła, 
l na kolektory słoneczne, 

fotowoltaikę, 
l wentylację mechaniczną 

z odzyskiem ciepła,
la  nawet na wymianę 

okien, drzwi czy ocieplenie 
przegród budowlanych.

Uczestnicy poznali dwa po-
ziomy dofinansowania w Pro-
gramie:

podstawowy – dochody 
beneficjenta nie przekraczają 
kwoty 100 tys. zł brutto rocz-
nie; 

podwyższony – średni mie-
sięczny dochód przypadający 
na jednego członka gospodar-
stwa domowego nie przekra-
cza 1564 zł netto w gospodar-
stwie wieloosobowym/2189 zł 
netto w gospodarstwie jedno-
osobowym.

Aby otrzymać zwrot czę-
ści kosztów poniesionych na 
wymianę źródła ciepła czy 
remont, trzeba najpierw po-
nieść własne koszty, następnie 
należy złożyć do Wojewódz-
kiego Funduszy Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
wniosek o dofinansowanie. 

Beneficjenci mają 30 mie-
sięcy na zakończenie realizacji 
przedsięwzięcia, a po tym cza-
sie 30 dni na złożenie wniosku 
o płatność z wymaganymi za-
łącznikami (fakturami i inny-
mi dokumentami). 

Bezpłatną pomoc w wypeł-
nieniu wniosku i wszelkie in-
formacje otrzymają Państwo 
w Punkcie Konsultacyjnym 

Programu w  Jaworze, ul. 
Zamkowa 2, pokój nr 1, 
w godzinach pracy Urzędu 
Miasta. Więcej informacji 
uzyskacie Państwo również 
telefonicznie: 76 870 20 21, 
wew. 184, 181 lub 135, a tak-
że mailowo: czystepowie-
trze@jawor.pl  

– Zachęcamy Mieszkańców 
Gminy Jawor przede wszyst-
kim do wymiany kopciuchów 
na czyste, ekologiczne źródła 
ciepła. Pamiętajmy, że to od 
nas zależy, jakim powietrzem 
oddychają nasze dzieci i my 
sami – dodaje Marzena Ko-
rona-Kruk.

Spotkanie informacyjne w sprawie 
programu „Czyste powietrze”

Jak skorzystać z dotacji na wymianę ogrzewania? Jakie 
są potrzebne dokumenty? Na co dokładnie można 
wziąć pieniądze z programu „Czyste powietrze” – temu 
poświęcone było spotkanie z mieszkańcami zorganizowane 
pod koniec września przez jaworski magistrat

– – – – – – –
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Gmina Jawor realizuje pro-
jekt pn. „Modernizacja 

systemów grzewczych oraz 
zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii w celu zwal-
czania emisji kominowej na 
terenie Gminy Jawor”. Wkrót-
ce uruchomiony zostanie III 
nabór, do wzięcia jest blisko 
500 000 zł.

Projekt realizowany jest 
w  ramach działania 3.3 
Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności 

publicznej i sektorze miesz-
kaniowym, Poddziałanie 3.3.1 
OSI typ 3.3 e Modernizacja 
systemów grzewczych i odna-
wialne źródła energii-projekty 
dotyczące zwalczania emisji 
kominowej projekt grantowy 
RPO WD na lata 2014-2020. 

Umowa o  dofinansowa-
nie Projektu została zawarta 
19.02.2020 r. Wartość przy-
znanego dofinansowania wy-
nosiła 2 454 289,15 zł.

Dla przypomnienia – 
przedmiotem konkursu jest 
udzielenie dofinansowania 
na realizację grantów umoż-
liwiających wymianę starych, 
wysokoemisyjnych źródeł cie-
pła opalanych paliwem stałym 
w budynkach jednorodzin-
nych oraz w  mieszkaniach 
w budynkach wielorodzin-
nych położonych w Gminie 
Jawor na nowe, niskoemisyjne 
i wysokosprawne źródła cie-
pła takie jak: kotły gazowe lub 

pompy ciepła (z uwzględnie-
niem opcjonalnego wykorzy-
stania odnawialnych źródeł 
energii, jak fotowoltaika). 

Projekt ma na celu zwięk-
szenia efektywności ener-
getycznej w  budynkach 
mieszkalnych poprzez moder-
nizację źródeł ciepła w budyn-
kach jednorodzinnych i wie-
lorodzinnych (z wyłączeniem 
lokali gminnych) wspartą 
inwestycjami w  OZE oraz 
ograniczenia wysokiej emisji 
CO2 i innych zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza.

Warto śledzić stronę inter-
netowa Urzędu Miejskiego 
w Jaworze – to właśnie tutaj 

pojawią się szczegółowe in-
formacje dotyczące terminu 
planowanego ogłoszenia III 
naboru – www.jawor.pl  za-
kładka – dla mieszkańca.

Łączna wartość projektu 
to 2 945 146,94 zł. Termin 

realizacji – 31 grudnia 2022 
roku. Wysokość przyznanego 
dofinansowania stanowi 85 % 
wydatków kwalifikowalnych 
Projektu.

Stawki dla firm, nieru-
chomości niezamieszka-
łych w Jaworze nie były 

zmieniane w naszym mieście 
od roku 2013, a koszty obsłu-
gi systemu bardzo wzrosły.

- Nowa stawka opłaty dla 
firm wynika z  wyższych 
kosztów ponoszonych przez 
gminę spowodowanych ilo-
ścią odpadów odbieranych 
i  zagospodarowywanych 

z nieruchomości niezamiesz-
kałych i  w  związku z  tym 
wyższym kosztem obsługi 
systemu gospodarowania od-
padami – wyjaśnia Marzena 
Korona-Kruk, kierownik 
Referatu Gospodarki Odpa-
dami. Wzrost cen za gospo-
darowanie odpadami wynika 
m.in. z tego, że ustawodawca 
ustalił na zbyt niskim pozio-
mie stawki opłat dla nieru-
chomości niezamieszkałych, 
służące m.in. prowadzeniu 

działalności gospodarczej 
i gmina w każdym miesiącu 
była zmuszona dopłacać do 
tego systemu.

Cena uzależniona jest od 
gęstości masy,  która trafia 
do danego pojemnika. Stawki 
są pogrupowane w zależności 
od wielkości pojemnika lub 
worka, do którego prowadzo-
na jest selektywna zbiórka 
odpadów.

III nabór przed nami – skorzystaj  
z dofinansowania na wymianę pieców

Gminny system  
gospodarowania  
odpadami – ZMIANY

30 września Rada Miejska w Jaworze uchwaliła stawki  
opłat dla nieruchomości niezamieszkałych za odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  
Nowe stawki opłat weszły w życie 1 listopada 2021 r. 
Sprawdź, co jeszcze się zmieni

Jawor, jak wiele miast w Pol-
sce odnotowuje wzrost ilo-

ści ton wywożonych odpadów, 
przy jednoczesnym zmniej-
szeniu się liczby mieszkańców. 
To powoduje, że gmina stale 
zwiększa dopłaty do wywozu 
odpadów i utylizacji podczas 
gdy te pieniądze można by 
przeznaczyć np. na oświe-
tlenie, drogi, zieleń czy place 
zabaw.

Rozwiązaniem może być 
kontrola tzw. deklaracji zero-
wych w sprawie opłat za od-
pady komunalne, urodzenia 
dzieci oraz wynajem miesz-
kań i zameldowania. Do 5 lat 
wstecz.

Skutecznie pomoże w tym 
aplikacja – inteligentny system 
do uszczelnienia i zbilansowa-
nia opłat za odbiór i gospoda-
rowanie odpadami.

W  ramach pilotażu pro-
gramu GovTech Polska oraz 
współpracy partnerów sa-
morządowych Gmina Jawor 
otrzyma nieodpłatnie od 

gminy Świdnik aplikację wy-
krywającą niespójności w licz-
bie mieszkańców na danym 
adresie. 

Aplikacja pozwoli natych-
miast wykryć mieszkańców, 
którzy nie złożyli deklaracji 
lub zaniżyli deklarację o liczbę 
współlokatorów.  System bę-
dzie analizować i przetwarzać 
dane wejściowe i wskaże adre-
sy o potencjalnie największej 
różnicy pomiędzy osobami 
zamieszkałymi a zadeklaro-
wanymi do opłat za odbiór 
odpadów. 

Wszystkie wyłapane nieści-
słości przełożą się na wezwa-
nia do mieszkańców, którzy 
będą składać korekty deklara-
cji do 5 lat wstecz oraz wnosić 
opłaty wraz z odsetkami. To 
mogą być spore należności!

Aplikacja na innowacyjne 
uszczelnienie systemu to do-
skonały przykład na to, jak 
technologie mogą pomóc 
w uszczelnianiu systemu na-
leżności.

Będzie kontrola 
zerowych deklaracji
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Dwa dni doskonałej 
zabawy, koncertów, 
teatrów ulicznych, 

zmagań sportowych – jednym 
słowem działo się, oj działo 
w naszym pięknym Jaworze. 
Zobaczcie, jak wyglądała te-
goroczna JAWORIADA 2021.

Przez dwa dni, 28 i  29 
sierpnia, w  Rynku oraz na 

OW „Jawornik” na miesz-
kańców Jawora czekało mnó-
stwo atrakcji. Dla dorosłych 
i  dla dzieci przygotowano 
fantastyczne zakończenie 
Teatralnego Lata w Mieście: 
spektakle, niesamowitą pa-
radę gigantycznych kukieł, 
pokaz body paintingu a na fi-
nał pokaz fire show. Zarówno 

najmłodsi, jak i ich rodzice, 
mieli mnóstwo uciechy i nie-
zapomnianych wrażeń. 

Z kolei na Jaworniku od-
bywały się koncerty i zawody 
sportowe – m. in. na skatepar-
ku, w piłce plażowej, nordic 
walking, wyścigi aut zdalnie 
sterowanych czy wielkie, ro-
dzinne Grillowanie o Puchar 
Burmistrza Jawora i wiele in-
nych.

Wieczorem o  wrażenia 
muzyczne zadbali Mezo oraz 
kabaret Smile.

Podczas Jaworiady miał tak-
że swój finał Międzynarodowy 
Rajd Pojazdów Zabytkowych 
„Śladami Polsko-Niemiec-
kiego Pojednania”, zorga-
nizowany przez Jaworskie 
Stowarzyszenie Miłośników 
Motoryzacji. 

Zabytkowe auta po raz ko-
lejny zachwyciły swoją klasą 
i elegancją, wprowadzając na 
nasz Rynek wyjątkowy klimat, 
zwłaszcza, że niektóre załogi 
prezentowały także stroje 
z epoki.

 – Dziękuję mieszkańcom 
i gościom za udział w wy-
darzeniu, mam nadzieję, że 
dobrze się Państwo bawiliście 
– mówi burmistrz Jawora 
Emilian Bera. – Pewne ter-
miny i wcześniej podjęte zo-
bowiązania zawodowe spra-
wiły, że impreza mocno się 
skumulowała i wiem, że wiele 
osób nie mogło uczestniczyć 
we wszystkich wydarzeniach, 
bo trzeba było coś wybrać. 
Zdecydowaliśmy jednak, że 
mimo tych niedogodności 

zorganizujemy wydarzenie 
a  bogactwo atrakcji i  ich 
wybór zostaną odebrane in 
plus – komentuje burmistrz. 
– Najcenniejsze dla mnie jest 
to, że w takich chwilach nasze 
miasto żyje, integruje społecz-
ność i zachęca do obcowania 
z różnymi obszarami kultury. 

Organizatorami Jaworiady 
byli: Gmina Jawor, Jaworski 
Ośrodek Kultury, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Jaworze, 
Muzeum Regionalne w Jawo-
rze.

JAWORIADA 2021 – było 
w czym wybierać

Co to były za emocje! Ile się działo, to aż trudno opisać. 
Zobaczcie nasz fotoreportaż

FO
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Zakończenie Teatralnego Lata to było niesamowite widowisko, zwłaszcza 
parada gigantycznych kukieł, ale także zabawne spektakle i interakcja  
z widzami

Niesamowity 
body painting
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Działo się też wiele na Jaworniku  
– przede wszystkim zmagania sportowe  

różnego rodzaju, bardzo smakowite zawody 
w grillowaniu, zabawa z proszkami holli,  

intrygujący Indianie  
– nikt się tutaj nie nudził
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Sobotni i niedzielny wieczór to spotkanie  
z dobrą muzyką i humorem.  
Koncert gwiazd Jaworiady:  
Mezo oraz Kabaretu Smile  

zgromadził tłumy

Te stare auta mają styl i klasę

Te lśniące chromem, wymuskane, odnowione 
i zachwycające ponadczasową linią auta pięknie 
przyozdobiły Rynek. Finał Międzynarodowego 

Rajdu Pojazdów Zabytkowych „Śladami Polsko-
-Niemieckiego Pojednania” przyciągnął  

miłośników klasyki motoryzacji
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Jaworska „piątka” od 1961 
r. kształci uczniów, poma-
ga w realizowaniu pasji 

i osiąganiu sukcesów. Przez 
ponad pół wieku wykształci-
ła tysiące młodych ludzi, dla 
których przez lata była dru-
gim domem, miejscem spo-
tkań z rówieśnikami, zawią-
zywaniem przyjaźni na całe 
życie. Życzymy następnej co 
najmniej 60-tki i wielu wspa-
niałych sukcesów!

Z okazji jubileuszu 60-le-
cia szkoły oraz pasowania na 
pierwszoklasistów burmistrz 
Emilian Bera wraz z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
Danielem Iwańskim, naczel-
nikiem Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia UM 
Wiesławem Szymczykiem 
oraz dyrektor szkoły Edytą 

Mikulską złożyli gratulacje 
oraz życzenia wszystkim na-
uczycielom oraz pracowni-
kom oświaty.

W ramach obchodów jubi-
leuszu zaplanowano twórcze 
warsztaty prowadzone przez 
absolwentów SP 5. Specjaliści 
z dziedziny fryzjerstwa, sportu 
czy sztuki opowiedzieli o swo-
jej pracy, inspirując i motywu-
jąc do nauki. 

  – Wszystkim nauczycie-
lom i pracownikom z okazji 
60-lecia składam serdecznie 
gratulacje, a drogim pierw-
szaczkom rozpoczynjącym 
szkolną przygodę życzę aby-
ście znaleźli wielu nowych 
przyjaciół oraz zdobyli cenną 
wiedzę – mówił na uroczystej 
akademii burmistrz Emilian 
Bera.

OŚWIATA

60 lat Szkoły Podstawowej nr 5 
w Jaworze

WARSZTATY ZE ZNANYMI ABSOLWENTAMI
  1. Tomasz Marzęcki – warsztaty „Sukces zaczyna się już dziś” 
  2. Damian Azik Azikiewicz – warsztaty fryzjerskie 
  3. Konstancja Narolewska – warsztaty cukiernicze 
  4. Mariusz Kluczyński – rozprawa sądowa 
  5. Paweł Sawczak – policjant 
  6. Daniel Iwański – trening koszykówki 
  7. Adrian Kowalski – warsztaty taneczne 
  8. Ania Szczygielska – warsztaty chemiczne, jak zrobić krem 
  9. Patrycja Jarosz – warsztaty teatralne 
10. Zbyszek Wójcik – piłka nożna 
11. Justyna Kupis – warsztaty z ratownictwa medycznego 
12. Kacper Żmuda – dentysta, profilaktyka dentystyczna 
13. Aldona Staroń – różne techniki malarstwa 
14. Spartakus: Kacper Rugała, Wiktor Jaworski, Jakub Fijołek,   
        – trening siatkówki 
15. Artur Miłoń – sztuki cyrkowe 
16. Jakub Zaim, Łukasz Tomaszewski, Joanna Citków, Słowomir  
        Miłoń – trening akrobatyczny

Uroczyste otwarcie szkoły miało miejsce 7 października 
1961. 5 lat później – 4 grudnia 1966 odbyła się uroczystość 
nadania szkole imienia Janusza Korczaka połączona 
z wręczeniem sztandaru. „Kontrkandydatką” do patronatu 
nad szkołą była Maria Konopnicka

SP 4 w liczbach
675 – uczniów 
30 – oddziałów klasowych 
66 – nauczycieliRegina Michalak 2008-2019

Jadwiga Ferber 1961-1972

Edyta Mikulska od 2019

Elżbieta Kunc 1974-1980Mirosław Agdan 1972-1974 Mirosław Szkwarek 1980-1995

Helena Mytnik 1995-2008

Takich szkolnych ławek nie ma już od dawna, ale to także element pięknej 
historii szkoły – panie burmistrzu i jak się siedziało ponownie w szkolnej 
ławie? (w towarzystwie dwóch pań dyrektorek: byłej – Reginy Michalak 
i obecnej – Edyty Mikulskiej)

DYREKTORZY  „PIĄTKI”
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Była to  doskonała okazja 
do spotkania burmi-
strza Emiliana Bery 

oraz naczelnika Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu i 
Zdrowia Wiesława Szymczy-
ka z nauczycielami jaworskich 
szkół i przedszkoli.

Podczas uroczystości wrę-
czenia nagród burmistrz 

wyróżnił jaworskich dyrek-
torów oraz nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej. 

 – „Wykształcenie to dobro, 
którego nic nie jest w stanie 
nas pozbawić” – w podzię-
kowaniu, za wskazanie wła-

ściwej drogi życzę Państwu 
dużo wytrwałości, sukcesów 
zawodowych oraz satysfakcji 
z wykonywanej pracy – ży-
czył jaworskim pedagogom 
burmistrz.

A my się do tych pięknych 
życzeń przyłączamy. Dużo 
zdrowia, wytrwałości i nie-
ustannej satysfakcji z pracy, 
Drodzy Nauczyciele!

Dwa dni trwała uro-
czysta gala wręczenia 
nagród za szczególne 

osiągnięcia naukowe w roku 
szkolnym 2020/2021. Laure-
atów było tylu, że organizato-
rzy musieli podzielić uroczy-
stość na dwa spotkania. 

Pierwszego dnia burmistrz 
Emilian Bera wyróżnił 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 oraz Szkoły Podstawowej 
nr 2 w dwóch kategoriach – za 
bardzo dobre wyniki w nauce 
oraz szczególne osiągnięcia 
naukowe. 

W drugim dniu przyznawa-
nia stypendiów do grona wy-
różnionych dołączyli ucznio-

wie Szkoły Podstawowej nr 4 
oraz Szkoły Podstawowej nr 5. 

W tym roku szkolnym na 
stypendia miasto przezna-
czyło ponad 40 tys. zł dla 116 
uczniów.

 – Jestem dumny z tak licz-
nego grona stypendystów. 
Niech te nagrody będą dla 
was nie tylko uznaniem za 
ciężką pracę i osiągnięte wy-
niki, ale również motywacją 
do dalszej pracy, rozwijania 
zdolności i zainteresowań – 
podkreślał burmistrz Emilian 
Bera. – Gratuluję laureatom 
zdobytych wyróżnień i życzę 
dużo energii do działania, 
doskonalenia własnych umie-

jętności i odkrywania w sobie 
nowych, inspirujących pasji. 
Serdeczne podziękowania dla 
dyrektorów szkół, nauczycie-

li i opiekunów, którzy dzięki 
swojemu zaangażowaniu stali 
się nieodzowną częścią sukce-
su swoich podopiecznych.

OŚWIATA

Burmistrz Emilian Bera: życzę Państwu dużo wytrwałości, sukcesów 
zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanej pracy

Nagrody otrzymali:
Krystyna Korybska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 
Marzanna Barańska – nauczyciel 
Justyna Damjan – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4 
Katarzyna Jarmakowicz - nauczyciel 
Maria Żurawska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 
Małgorzata Ślemp – nauczyciel 
Tadeusz Kopeć – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
Agnieszka Sopata - nauczyciel 
Marzanna Ciekanowska – nauczyciel 
Maciej Pawlinow – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
Andrzej Rudnik - nauczyciel 
Agnieszka Lipińska – nauczyciel 
Jadwiga Murawska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
Jadwiga Mazur – nauczyciel  
Edyta Mikulska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 
Anna Purgał – nauczyciel 
Grażyna Iwańska-Motyka – nauczyciel 

Nauczyciele-emeryci też świętowali
Święto Edukacji Narodowej obchodzili też emerytowani 
nauczyciele. Była to doskonała okazja, by powspominać lata 
pracy z młodzieżą. ZNP przyznało zasłużonym pedagogom swoje 
odznaki i wyróżnienia. 
Z życzeniami pojawił się także burmistrz Emilian Bera. 

116 najlepszych!

Dzień Edukacji  
Narodowej

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą  
– nauczać”. 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji 
Narodowej
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Klucz do bram miejskich 
przekazali przedstawicie-

lom związków zrzeszających 
jaworskich seniorów Daniel 
Iwański, przewodniczący 
Rady Miejskiej oraz Ewelina 
Szynkler, zastępca burmistrza 
Jawora.

Następnie uroczysty koro-
wód pod przewodnictwem Jo-
anny Piotrowicz-Dębickiej, 
dyrektor Jaworskiego Ośrodka 
Kultury oraz Michała Czar-
neckiego, komendanta Huf-
ca ZHP wyruszył do ECMEN 
na inaugurację nowego roku 

akademickiego Jaworskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. To był szczególny mo-
ment dla nowych studentów, 
którym burmistrz Emilian 
Bera wraz z przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Danielem 
Iwańskim oraz wiceprzewod-
niczącym Rady Miejskiej Mi-
chałem Banderem wręczył 
indeksy oraz życzenia licznych 
sukcesów w nauce na złotym 
uniwersytecie. 

Zajęcia pozwalają rozwijać 
pasję i zainteresowania star-
szych mieszkańców miasta, 
umożliwiają integrację oraz 
zachęcają swoją bogatą ofertą.

 – Złota jesień życia wcale 
nie musi być szara i smutna, 
mimo upływu lat, nadal moż-
na zdobywać wiedzę i zawie-
rać nowe przyjaźnie. Życzę 
wszystkim wspaniałej przy-
gody z nauką – podkreślał 
burmistrz Emilian Bera.

SPOŁECZEŃSTWO

Spotkałem się z  piątką 
fantastycznych młodych 
ludzi: z Jagodą, Magdą, 

Bartkiem, Alanem i Julią. 
Podczas wspólnej rozmowy 
padło wiele inspirujących po-
mysłów i propozycji – mówi 
burmistrz. 

Jednym z nich jest powoła-
nie Pełnomocnika Burmistrza 
ds. Młodzieży. – To świetny 
pomysł, w ten sposób wzmoc-
nimy partycypację i zaanga-
żowanie młodych jaworzan 
w sprawy miasta – komentuje 
włodarz miasta.

Obecni na sali jednogłośnie 
wskazali kandydaturę Bartka 
Kwiatkowskiego.

Podczas spotkania mło-
dzież dużo mówiła o Ja-
worniku – to zdecydo-
wanie jest ich miejsce 
spotkań i  spędzania 
wolnego czasu. Dlatego 
przydałaby się tam np. 
wiata z możliwością zrobienia 
ogniska, bezpłatnego wypo-
życzenia np. piłek do gry oraz 
sprzedaży drewna na ognisko. 
Burmistrz obiecał, że weźmie 
to pod uwagę przy planowa-
niu kolejnych działań w tym 
rejonie.

 – Dziękuję za obecność 
i  chęć zaangażowania się 
w rozwój naszej małej spo-
łeczności. Cieszę się, że mo-

głem poznać opinie na temat 
kierunku rozwoju miasta, 
które są dla mnie ogromną 
motywacją do dalszego dzia-
łania. Moim celem jest stwo-
rzenie miejsca przyjaznego 

oraz atrakcyjnego dla każdej 
grupy wiekowej, dlatego takie 
spotkania są ważne i potrzeb-
ne – podsumowuje burmistrz 
Emilian Bera.

Jawornik – to nasze miejsce
W poniedziałek 18 października burmistrz Emilian Bera 
spotkał się z przedstawicielami jaworskiej młodzieży by 
porozmawiać o potrzebach i pomysłach młodych jaworzan

Teraz rządzi „złota” 
młodzież!

Uroczyste przekazanie klucza do miasta – i przez chwilę 
burmistrz stracił władzę! Tak się zaczęły jaworskie  
Senioralia 2021

Ze śpiewem na ustach, z muzyką i werwą nasi seniorzy przeszli przez 
centrum miasta, by rozpocząć kolejny rok akademicki na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku

Klucze do miasta przekazane – teraz rządzi „złota młodzież”!

Uroczysta inauguracja roku akademickeigo

Funujemy  
na pipe’ie!
Zgodnie z tym, jak zapowiedział burmistrz Emilian Bera, 

skatepark przeszedł spory lifting. To element moderni-
zacji obiektów rekreacyjnych na Jaworniku – jednym z ulu-
bionych miejsc odpoczynku, uprawiania sportu i spędzania 
wolnego czasu mieszkańców naszego miasta.

Na pierwszy ogień poszedł skatepark, gdzie pojawiły się 
dwa nowe urządzenia do deskorolkowo-rowerowych ewo-
lucji: fun box oraz quarter pipe. Jest też nowe oświetlenie, 
które przydaje się, bo dni przecież coraz krótsze.

Zmodernizowany obiekt młodzi użytkownicy wypróbowa-
li jeszcze pod koniec sierpnia, podczas zawodów w ramach 
tegorocznej Jaworiady. 
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„Czujka na straży Twojego  
bezpieczeństwa!”

W  okresie jesien-
n o - z i m o w y m , 
w  naszym kraju 

w mieszkaniach i domach jed-
norodzinnych wzrasta ryzyko 
powstania pożarów. Najczę-
ściej dochodzi do nich w wy-
niku wad albo niewłaściwej 
eksploatacji urządzeń grzew-
czych, elektrycznych i gazo-
wych. W tym samym okresie 
odnotowywany jest także 
wzrost liczby zatruć tlenkiem 
węgla, zwanym „cichym za-
bójcą”. Dlatego Komendant 
Powiatowy PSP w  Jaworze 
przypomina i ostrzega: tlenek 
węgla zwany czadem jest bez-
barwny, bezwonnym, łatwo-
palny – i SILNIE TRUJĄCY.

Skąd się bierze czad i dla-
czego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla 
powstaje podczas procesu 
niecałkowitego spalania ma-
teriałów palnych. Ma silne 
własności toksyczne, jest 
lżejszy od powietrza dlatego 
też gromadzi się głównie pod 

sufitem. Niebezpieczeństwo 
zaczadzenia wynika z faktu, 
że tlenek węgla jest:

l bezwonny,
l bezbarwny,
l pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu 

do organizmu, poprzez zaj-
mowanie jego miejsca w he-
moglobinie (czerwonych 
krwinkach), powodując przy 
długotrwałym narażeniu, 
śmierć.

Co jest główną przyczyną 
zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć 
w budynkach mieszkalnych 
jest niesprawność przewodów 
kominowych: wentylacyjnych 
i  dymowych. Ich wadliwe 
działanie może wynikać z:

l nieszczelności,
l braku konserwacji, w tym 

czyszczenia,
l wad konstrukcyjnych,
l niedostosowania istnie-

jącego systemu wentylacji 
do standardów szczelności 
stosowanych okien i drzwi, 

w związku z wymianą starych 
okien i drzwi na nowe.

Sprawdzaj swoją instalację!
Zgodnie z §34 rozporzą-

dzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i  Administra-
cji z 7.06.2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 109 poz.719), w obiek-
tach, w których odbywa się 
proces spalania paliwa sta-
łego, ciekłego lub gazowego, 
usuwa się zanieczyszczenia 
z  przewodów dymowych 
i spalinowych:

l cztery razy w roku w do-
mach opalanych paliwem sta-
łym (np. węglem, drewnem),

l dwa razy w roku w do-
mach opalanych paliwem 
ciekłym i gazowym,

l co najmniej raz w miesią-
cu, jeżeli przepisy miejscowe 
nie stanowią inaczej od pa-
lenisk zakładów zbiorowego 
żywienia i usług gastrono-
micznych,

l co najmniej raz w roku 
usuwamy zanieczyszczenia 
z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 243, poz.1624) 
zobowiązuje właścicieli i za-

rządców bloków mieszkalnych 
i domów jednorodzinnych do 
okresowej kontroli, co naj-
mniej raz w roku stanu tech-
nicznego instalacji gazowych 
oraz przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych).

Co zrobić, aby uniknąć za-
czadzenia?

1. Systematycznie czyść, 
sprawdzaj szczelność i wy-
konuj przeglądy techniczne 
przewodów kominowych.

2. Użytkuj tylko sprawne 
techniczne urządzenia, zgod-
nie z instrukcją producenta.

3. Nie zasłaniaj i nie przy-
krywaj urządzeń grzewczych.

4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj 
kratek wentylacyjnych.

5. W  przypadku wymia-
ny okien na nowe, sprawdź 
poprawność działania wen-
tylacji, nowe okna są najczę-
ściej o wiele bardziej szczelne 
w stosunku do wcześniej sto-
sowanych w budynku i mogą 
pogarszać wentylację.

Jak pomóc przy zatruciu 
tlenkiem węgla?

Należy:
l Zapewnić dostęp świe-

żego powietrza w skrajnych 
wypadkach wybijając szyby 
w oknie

l Wynieść osobę poszko-
dowaną w bezpieczne miej-
sce, jeśli nie stanowi to za-
grożenia dla osoby ratującej; 
w przypadku istnienia takiego 
zagrożenia pozostawić prze-
prowadzenie akcji służbom 
ratowniczym

l Wezwać służby ratowni-
cze (pogotowie, PSP)

l Jak najszybciej podać tlen
l Jeśli osoba poszkodowana 

nie oddycha, ma zatrzymaną 
akcję serca, należy natych-
miast zastosować sztuczne 
oddychanie, np. metoda usta 
– usta, masaż serca

l Nie można wpadać w pa-
nikę jeśli znajdziemy dziecko 
lub dorosłego z objawami za-
burzenia w kuchni, łazience 
lub garażu, należy jak najszyb-
ciej przystąpić do udzielania 
pierwszej pomocy.

PAMIĘTAJ! 
Od stosowania się do po-

wyższych rad może zależeć 
nasze życie i zdrowie oraz 
zdrowie i życie naszych bli-
skich. A wystarczy jedynie 
odrobina przezorności.

To ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna  
na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania 
pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych  
oraz zatruciem tlenkiem węgla. Sezon grzewczy 2020-2021  
– 1 października 2020 – 31 marca 2021

 Stężenie Objawy zatrucia
 obj. CO

0,01-0,02%  Lekki ból głowy przy ekspozycji 2-3 godziny 
0,04%  Silny ból głowy zaczynający się po ok. 1 godzinie  
 od wdychania stężenia 
0,08%  Zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 min.  
 wdychania, po 2 godzinach trwała śpiączka 
0,16%  Silny ból głowy, konwulsje po 20 minutach,  
 zgon po 2 godzinach 
0,32%  Intensywny ból głowy i wymioty  
 po 10-15 minutach, zgon po 30 minutach 
0,64%  Ból głowy i wymioty po 1-2 minutach,  
 zgon w niecałe 20 minut 
1,28 %  Utrata przytomności po 2-3 wdechach,  
 zgon po 3 minutach 

Drodzy Mieszkańcy, jesień nam się pięknie 
rozgościła w ogrodach i na trawnikach,  
a za chwilę będzie też na nich przybywać 
opadłych liści.
Wraz z Referatem Gospodarki Odpadami 
apelujemy:
Opadłe liście to NIE ŚMIECI i nie powinny 
wszystkie trafiać do worków na odpady. 
Ekolodzy podkreślają, że pozostawienie liści na 
trawnikach i w przydomowych ogródkach niesie 
ze sobą wiele korzyści. 
l Martwe liście zasilają drzewa w składniki 
pokarmowe oraz stanowią izolację od mrozów. 
l Warstwa liści pomaga w utrzymaniu ciepła, 
izolując rośliny i chroniąc je przed niskimi 
temperaturami.
l Korzystnie wpływają na glebę, utrzymując jej 
wilgoć i rozluźniając strukturę ziemi.

l Jesienne liście są także schronieniem dla jeży, 
ptaków i owadów.

Warstwę liści usuwamy dopiero WIOSNĄ, aby 
zapewnić roślinom dostęp do wystarczającej ilości 
tlenu i światła słonecznego.
Pamiętajmy o tym i edukujmy nasze dzieci oraz 
najbliższych. Dbajmy nie tylko o swój ogród, ale 
też o zwierzęta w nim żyjące.

Przypominamy także o ZAKAZIE palenia liści 
na posesjach. Zakaz spalania liści i gałęzi na 
działkach i w ogrodach obowiązuje nas na mocy 
Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
z późniejszymi jej zmianami. Nie można tego 
także robić na terenach Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych. Złamanie przepisu zagrożone jest 
mandatem. 

Od 21 października do PSZOK-u można odda-
wać gabaryty i sprzęty RTV, AGD, BIO BEZ 

OGRANICZEŃ i bez dodatkowych opłat. 
Taką uchwałę korzystną dla mieszkańców pod-

jęła Rada Miejska w Jaworze w dniu 30 września. 
Wcześniej z jednego adresu można było oddać 
maksymalnie 500 kg.

Warto pamiętać, że odpady trzeba PRZYWIEŹĆ 
do punktu, gdzie zostaną bezpłatnie zutylizowane.  

Jeśli nie możesz samemu dowieźć swoich odpa-
dów, skorzystaj z pomocy Spółki Inwestycje, która 
prowadzi usługę płatnego odbioru odpadów gaba-
rytowych od mieszkańców, tel. 574 085 333. Spółka 
Inwestycje za niewygórowaną opłatą odbierze graty, 
posprząta piwnicę, garaż lub komórkę lokatorską i 
odwiezie odpady do PSZOK-u.

PRZYPOMINAMY! W mieście obowiązuje ZA-
KAZ wystawiania gabarytów, kara za podrzucanie 
odpadów tego typu może dochodzić do 5 tysięcy zł.

Masz pytania odnośnie odpadów? Prosimy  
o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami:

email: odpady@jawor.pl tel. 76 870 20 21  
wew. 249, 181, 182.

Wielkogabaryty bez 
ograniczeń

PSZOK na Słowackiego

Zostaw liście na zimę w swoim ogrodzie

Od 5 października 2021 r. działa PSZOK przy  
ul. Słowackiego 32. Co ważne – ma nowe, bardziej 

przyjazne mieszkańcom godziny otwarcia i zamknięcia.  
To ułatwi wszystkim dostępność do Punktu Selektywnej 
Zbiórki, np. po południu w dni robocze lub w sobotę.

Godziny otwarcia PSZOK:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 

7:00 do 17:00. Sobota: od godz. 9:00 do 12:00.
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Uroczyste obchody 93-lecia powstania Związku 
Sybiraków oraz 33-lecia jego reaktywowania rozpoczęły 
się symbolicznym złożeniem wiązanek pod Obeliskiem 
Sybiraków na dziedzińcu Kościoła pw. św. Marcina.  
Po przemarszu ze sztandarami Emilia Kotek prezes 
Związku Sybiraków wygłosiła historyczny referat  
oraz zaprosiła wszystkich gości na słodki poczęstunek

17 września: pamiętamy

Tak, jest szansa, że Kraina Wygasłych Wul-
kanów dołączy do elitarnej listy zabytków 

dziedzictwa narodowego UNESCO.
Byłaby to wspaniała, dodatkowa promocja 

naszego regionu.
Burmistrz Emilian Bera jest wielkim entu-

zjastą tego pomysłu, dlatego z przyjemnością 
spotkał się kilka tygodni temu z Margaret 
Roelfs i Ilias Valiakos, którzy są przedstawi-
cielami Światowej Sieci Geoparków UNESCO. 

 – Jestem przekonany, że włączenie naszych 
pięknych terenów Krainy Wygasłych Wul-
kanów do sieci geoparków będzie świetnym 
atutem turystycznym. Razem z sąsiednimi 
samorządami oraz organizacjami walczymy 
o trzeci w Polsce certyfikat geoparku UNESCO. 

Wierzę, że pokazaliśmy największy poten-
cjał miasta i subregionu i taki też pozytywny 
sygnał chcemy przekazać do Paryża – mówi 
burmistrz Jawora. 

Zobaczymy czy Kraina Wygasłych Wulka-
nów zasługuje na to, aby znaleźć się w Świato-
wej Sieci Geoparków UNESCO. Bardzo byśmy 
sobie tego życzyli!

Kraina Wygasłych Wulkanów 
w Sieci Geoparków UNESCO?

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przestrze-

ga przed oszustami, którzy 
podszywają się pod pracow-
ników ZUS i oferują pomoc 
przy wypełnieniu wniosku 
o  czternastą emeryturę. 
Tymczasem tzw. czternastkę 
ZUS wypłaci z urzędu. Nie 
trzeba w tej sprawie składać 
żadnych wniosków.

– Dotarła do nas informa-
cja od klientki, że ktoś do 
niej zatelefonował i podając 
się za pracownika ZUS i ofe-
rował pomoc przy wypeł-
nieniu wniosku o czternastą 
emeryturę – mówi Iwona 

Kowalska-Matis regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. – Ta osoba 
próbowała nakłonić emeryt-
kę do podania swoich danych 
osobowych – dodaje.

Rzeczniczka przypomi-
na, że pracownicy ZUS nie 
dzwonią w sprawie czterna-
stej emerytury i nie proponu-
ją pomocy przy wypełnianiu 
wniosku, ponieważ czterna-
stą emeryturę ZUS wypłaci 
z urzędu wraz z wypłatą li-
stopadową.

– Oszuści, którzy telefo-
nują do naszych klientów 
i podają się za pracowników 

ZUS, liczą na zaufanie se-
niorów i chcą w ten sposób 
wyłudzić ich dane osobowe – 
przestrzega Kowalska-Matis.

Jeżeli ktokolwiek ma wąt-
pliwości, co do tożsamości 
osoby podającej się za pra-
cownika ZUS, powinien 
skontaktować się z najbliższą 
placówką ZUS lub z Cen-
trum Obsługi Telefonicznej 
ZUS pod nr tel. 22 560 16 
00. O każdej próbie oszustwa 
należy również niezwłocznie 
powiadomić policję.

We wrześniu muzeum 
zakupiło do zbiorów 

medal z brązu nawiązują-
cy do tradycji regionu. Jest 
on upamiętnieniem dużej 
imprezy strzeleckiej, która 
odbyła się w Jaworze w 1884 
roku. Co roku na Dolnym 
Śląsku Związek Bractw Strze-

leckich Prowicji Śląskiej or-
ganizował zawody w strzela-
niu, połączone z uroczystym 
pochodem, biesiadą i balami. 
Na rewersie w polu central-
nym znajduje się dwutarczo-
wy kartusz herbowy Jawora. 
W otoku zamieszczony został 
okolicznościowy tekst w ję-
zyku niemieckim. W tłuma-
czeniu brzmi on: X Święto 
Bractw Strzeleckich Śląskiej 
Prowincji, Jawor 1884. Na 
awersie znajduje się portret 
Wilhelma I Hohenzollerna 
(1797-1888), cesarza Nie-
miec i króla Prus i wokół 
niego stosowny napis. Wład-
cę ukazano z lewego profilu 
w  klasycyzującym ujęciu. 
Artefakt uzupełni kolekcję 

ilustrującą dzieje jaworskie-
go bractwa strzeleckiego. 
Pamiątki z  nim związane 
gromadziło Heimat Museum 
Jauer jeszcze przed 1945 ro-
kiem.

Uwaga, podszywają się 
pod ZUS!

Ciekawostki z muzeum
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Rozpoznawalny od pierw-
szych nut – 9 paździer-

nika artysta wystąpił przed 
jaworską publicznością.

Bilety sprzedały się na 
pniu, co świadczyć może tyl-
ko o dojrzałości jaworskiego 
widza. Artysta zaśpiewał swo-

je największe przeboje oraz 
utwory z najnowszej płyty. 

Soyka śpiewa od 7. roku ży-
cia, ukończył szkołę muzyczną 
w klasie skrzypiec i Wydział 
Kompozycji i Aranżacji Aka-
demii Muzycznej w Katowi-
cach, pod koniec lat 70. grał 

z jazzowym zespołem Extra 
Ball, natomiast solowo zade-
biutował na scenie w listo-
padzie 1978 roku, recitalem 
w  Filharmonii Narodowej 
w Warszawie, w ramach „Jazz 
w Filharmonii”. Nagrał ponad 
20 płyt, współpracował z wie-
loma równie znakomitymi ar-
tystami. W roku 2019 wydał 
w pełni autorski album zaty-
tułowany po prostu „Muzyka 
i słowa Stanisław Soyka”.

Koncert w Jaworze plano-
wany był od dawna, ale pla-
ny pokrzyżowała pandemia. 
Przed koncertem z  artystą 
rozmawiała Joanna Piotro-
wicz-Dębicka – wywiad moż-
na zobaczyć na fanpage`u Ja-
worskiego Ośrodka Kultury 
na FB (materiał z serii „J`O-
KIEM na kulturę w wykona-
niu TV Jawor).

KULTURA

Te kilka wieczorów 
z  muzyką dawną 
w wyjątkowych wnę-

trzach jaworskiego zabytku 
przyniosły słuchaczom moc 
niezapomnianych wrażeń. 
Dlatego informacja podczas 
finału spotkań, przekazana 
przez burmistrza Emiliana 
Berę, ucieszyła nas wszyst-
kich: widzimy się za rok na 
kolejnej edycji!

Uroczysta Inauguracja 
tegorocznych koncertów 
miała miejsce 11 września. 
Orkiestra Symfoniczna Fil-
harmonii Częstochowskiej im. 
Bronisława Hubermana pod 
batutą Adama Klocka feno-
menalnie wprowadziła nas 
w muzyczny klimat. Otwar-
cia dokonali wspólnie: ksiądz 
Tomasz Stawiak, proboszcz 
Kościoła Pokoju, Ewelina 
Szynkler, zastępca burmistrza 

Jawora oraz Arkadiusz Muła, 
dyrektor Muzeum Regional-
nego w Jaworze. O komentarz 
do prezentowanych utworów 
Mozarta i Schuberta zadbała 
nieoceniona Elżbieta Szo-
mańska, prowadząca festiwal. 

W ramach tej edycji mieli-
śmy okazję spotkać się także 
z muzycznymi improwiza-
cjami w wykonaniu Marcina 
Olaka i Wojciecha Pulcyna 
– koncert EARLY JAZZ.

A najmłodszych meloma-
nów do świata muzyki i zaba-
wy zaprosił zespół PINAKO-
TEKA.

Podczas finału 26. Jawor-
skich Koncertów Pokoju 
Łódzka Orkiestra Barokowa 
Altberg Ensemble porwała 
widownię utworami Jerzego 
Fryderyka Händla. To była 
prawdziwa uczta muzyczna.

Dziękujemy Muzeum Re-
gionalnemu w  Jaworze za 
perfekcyjnie przygotowane 
wydarzenie.

Przepiękne zdjęcia odda-
jące atmosferę muzycznych 
spotkań są autorstwa Pana 
Zbigniewa Gola.   

Spotkania z muzyką dawną
26. edycję Jaworskich Koncertów Pokoju można zaliczyć  
do kolejnego, niezwykle udanego wydarzenia kulturalnego 
w Jaworze. Tegoroczne koncerty miały szczególny charakter 
– świętowaliśmy okrągłą, 20. Rocznicę wpisania Kościoła 
Pokoju na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO

Koncert inauguracyjny to było prawdziwe święto muzyki klasycznej

Najmłodsi też mieli okazję spotkać się – na wesoło – z muzyką w przepięknej 
scenerii naszego zabytku

Były też jazzowe improwizacje 
To było wyjątkowe i inspirujące wydarzenie, panie burmistrzu – dziękujemy 
i prosimy o więcej 
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Mała ciekawostka
Kierownictwo artystyczne tegorocznych koncertów objął grający 
dla łódzkiej orkiestry Altberg Ensemble dr Jakub Kościukiewicz, 
którego rodzina wywodzi się z Jawora. Jakub Kościukiewicz to 
utalentowany wiolonczelista i muzyk orkiestrowy, a zarazem 
adiunkt na Akademii Muzycznej w Łodzi. Był inicjatorem 
założenia w 2017 roku Łódzkiej Orkiestry Barokowej. Panie 
Jakubie, życzymy wielu sukcesów estradowych i rzecz jasna 
zapraszamy jak najczęściej do Jawora! 

Stanisław Soyka – wciąż nowy

Joanna Piotrowicz-Dębicka – dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury 
i Stanisław Soyka podczas rozmowy przed koncertem
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Moje myśli...
W jednym z licznych 
wywiadów artysta 
powiedział: „Nie gram dla 
fajerwerków, nie śpiewam 
by się popisać. Moją 
ambicją i pragnieniem 
jest, by mój śpiew, moje 
pieśni dodawały otuchy, 
podnosiły na duchu tych, 
którzy przychodzą mnie 
słuchać. Chcę by wychodzili 
z koncertu pogodni 
i umocnieni”.

Tacy wyszliśmy z sali 
teatralnej JOK w sobotni 
wieczór. Dziękujemy! 

Nieustanne 
odnawianie

W naszym bezcennym zabytku od maja trwają prace 
konserwatorskie związane głównie z zabezpieczeniem 

i odtworzeniem polichromii malarskich w świątyni, rekon-
strukcją ornamentów i detali architektonicznych. Odnowie-
nia wymagały także elementy stolarskie i nad tym również 
mozolnie pracują konserwatorzy.

Głównym sponsorem prac jest Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Trwa także renowacja kaplicy zmarłych, która jest dofi-
nansowana ze środków prywatnych, a wkrótce rozpocznie 
się nowy projekt dzięki dotacji uzyskanej z Urzędu Marszał-
kowskiego.
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Muzealna Galeria pod 
Wieżą to przestrzeń 
przeznaczona dla 

artystów z  całego regionu. 
W tym sezonie na Zamku Pia-
stowskim w Jaworze można 
było oglądać interesującą wy-
stawę JaworArt2, prezentującą 
dorobek jaworskich artystów. 

Autorzy zaskoczyli widzów 
swoim niekonwencjonalnym 
podejściem do sztuki współ-
czesnej. Temat „wewnętrznej 
przestrzeni” zinterpretowali 
poprzez rysunki, fotografie, 
rzeźby, instalacje oraz grafiki. 

Finisaż wystawy odbył się  
1 października.

Siedmiu utalentowanych ar-
tystów zaprezentowało swoje 
prace w przestrzeni Galerii 

pod Wieżą jaworskiego zam-
ku. Ze względu na pandemię, 
blisko dwa lata trwało przy-
gotowanie wydarzenia, zatem 
miało ono tym większe zna-
czenie nie tylko dla artystów, 
ale i  organizatorów. Swoje 
prace zaprezentowali: Piotr 
Maciej Kądziołka (instalacja 
audiowizualna i kurator wy-
stawy), Agnieszka Koziarz 
(instalacja graficzna), Paweł 
Stańczyk (algrafia), Micha-
lina Ślemp (rysunek), Grze-
gorz Wiernicki (fotografia), 
Ewelina Więcław (serigrafia) 
oraz Piotr Żurawski (rzeźba).

Pokłosiem wystawy jest ka-
talog i deklaracja burmistrza 
Emiliana Bery o utworzeniu 
w przyszłym roku nagrody za 

szczególne osiągnięcia arty-
styczne.

– Każdy postrzega sztukę 
na swój sposób, dziękuję za 
ten wkład na rzecz kultury, 
gratuluję Państwu stworze-
nia tak wyjątkowych dzieł. 
Słowa uznania kieruję także 

do wszystkich osób zaanga-
żowanych w przygotowanie 
wystawy, szczególnie do Pana 
Piotra Kądziołki koordynato-
ra całego przedsięwzięcia.

Organizatorem wystawy 
było Muzeum Regionalne 
w Jaworze. 

My także gratulujemy per-
fekcyjnie zorganizowanego 

i interesującego wydarzenia 
kulturalnego.

KULTURA

„Wewnętrzna przestrzeń” oczami artystów

Dziewczyny  
z Gross-Rosen

Poruszające historie więźniarek z obozu 
w Gross-Rosen (koło Strzegomia) zna-

lezione i literacko zaadaptowane w książce 
„Dziewczyny z Gross-Rosen” autorstwa 
świdnickiej dziennikarki Agnieszki Dob-
kiewicz były kanwą spotkania autorskiego 
w naszej bibliotece, które odbyło się 15 

września.
Spotkanie 

poprowadzi-
ła dyrektor 
b ib l i otek i 
Małgorzata 
Kosińska.

K t o 
książki nie 
c z y t a ł  – 
serdecznie 
polecamy.

Wernisaż – niesamowita młodzież
W tym roku grupa Wernisaż 

świętuje 10-lecie istnienia. 
Tych wspaniałych, utalentowa-
nych młodych ludzi nie trzeba 
specjalnie przedstawiać – może-
cie ich zobaczyć podczas wielu 
miejskich wydarzeń, spektakli 

czy happeningów. To nie tylko 
pasjonaci sztuki, ale także zgrana 
paczka przyjaciół wspierająca się 
nawzajem.

Młodzi odwiedzili m.in. 
burmistrza Emiliana Berę, od 
którego usłyszeli wiele ciepłych 

słów i podziękowań. A my się do 
nich przyłączamy – dziękujemy 
za Waszą obecność, aktywność 
i pasję do działania, życzymy 
wielu kolejnych fantastycznych 
wyzwań i projektów.

Wieczór poetycki Haliny Wło-
darczyk „Zatrzymane chwi-

le” to ciekawa propozycja kulturalna 
naszej biblioteki. Z pewnością udo-
wodniła, że cały czas potrzebujemy 
kontaktu z „żywym” słowem i drugim 
człowiekiem. 

Atutem spotkania było wystąpienie 
wnucząt poetki- Zuzanny i Przemka. 
Emocjonalne przeżycia budują więzy 
i dają dobry wzór do naśladowania! 

Wysłuchaliśmy wierszy wybranych 
z tomików: „Ocean tęsknot”, „Kaska-
da uczuć”, „Wierszowo”, „Zatrzyma-
ne chwile” oraz wybranych zapisów 
z „Dziennika czasu pandemii”. 

Autorka jest baczną obserwator-
ką i w piękny oraz bliski człowieko-
wi sposób przenosi na papier myśli 
i odczucia. 

Zatrzymane 
chwile

FO
T. M

BP
 W

 JA
W

OR
ZE



21www.jawor.pl listopad 2021 kurier jaworski

Kabaret Młodych Panów, 
11 grudnia, godz. 17:30

Najnowsza propozycja Ka-
baretu Młodych Panów, 

jak każdy ich program, doty-
ka kwestii społecznych, tego 
z czym spotykamy się na co 
dzień.

„To jest chore” mieści się 
w  ramach wszystkiego, co 
może zaistnieć w  szeroko 
rozumianych relacjach mię-
dzyludzkich, a co odbiega od 
normy. Idąc dalej, jest o tym, 
co nienormalne, bezsensowne 
i absurdalne w naszej codzien-
ności.

Jak mawiał Zygmunt Fre-
und „nie ma ludzi zdrowych, 
są tylko niezdiagnozowani” 
i ten program w pełni to po-
twierdza.

Zabawne skecze i zaskaku-
jące puenty, których tutaj nie 
brakuje, świetne scenki łą-
czące, jak i ironiczne, mądre 
piosenki sprawiają, że dwie 
godziny mijają nam bardzo 
szybko i  czujemy zdrowy 
niedosyt.

Wszystko wykonane na 
najwyższym poziomie estra-
dowym i z pełnym zaanga-
żowaniem. Panowie zgrabnie 
łączą obiektywizm z umiar-

kowanym realizmem nie 
koncentrując się wyłącznie 
na zaletach, ani na wadach 
świata i ludzi. Ukazują świat 
we właściwych proporcjach 
i pochopnie nie uogólniają. 
Świetny program i fantastycz-
na zabawa.

Zapraszamy do Teatru 
Miejskiego 11 grudnia o go-
dzinie 17.30.

Bilety w cenie 80 zł do na-
bycia poprzez stronę jawor.ro-
boticket.com oraz w serwisie 
ww.kupbilecik.pl

Cudowna muzyka, prze-
piękne głosy, wspaniali 

instrumentaliści i wyjątkowy 
klimat – to wszystko już listo-
padzie w Teatrze Miejskim 
w Jaworze!

„Ze Straussem przez Wie-
deń” to spotkanie z muzy-
ką pełne niezapomnianych 
wrażeń! To także spotkanie 
z mistrzami opery i operetki 
– z Puccinim, Leharem, Kal-
manem oraz królem walca 
– Straussem. W ten wieczór 
usłyszą Państwo utwory od 
lat bawiące całe pokolenia. 
W  programie najbardziej 
znane i lubiane arie i duety, 
takie jak „Wielka sława to 
żart”, „Usta milczą, dusza 
śpiewa”, “W rytm walczyka” 
w wykonaniu utalentowa-
nych młodych artystów – 
laureatów prestiżowych kon-
kursów, koncertujących na co 
dzień zarówno w Polsce, jak 
i za granicą. W taneczny na-
strój wprawią Państwa wal-
ce, polki i czardasze zagrane 
przez kameralny zespół in-
strumentalny. 

Nie zabraknie również 
wirtuozowskich popisów, jak 

choćby skrzypcowy “Czar-
dasz” Montiego.

Najpiękniejsze melodie do 
dziś roznoszące się echem 
po ulicach Wiednia, podane 

z dużą dozą elegancji i dobre-
go smaku, ale i z poczuciem 
humoru – tego koncertu nie 
można przegapić. Zaprasza-
my!

WOTGames, czyli wojsko w Jaworze
Jawor słynie z bardzo do-

brej współpracy z  woj-
skiem. Dlatego Mini-

sterstwo Obrony Narodowej 
właśnie nasze miasto wyty-
powało do organizacji Święta 
Wojsk Obrony Terytorialnej. 
W ostatni weekend września 
zazieleniło się od wojskowego 
sprzętu i mundurów.

Sportowy piknik rodzinny 
WOTGAMES to była do-
skonała rozrywka familijna. 
Żołnierze specjalnie na ten 
dzień przygotowali militarne 
niespodzianki, a miasto Jawor 
zadbało o dodatkowe atrakcje. 

Były zawody dla całej ro-
dzinki, czyli brzuszki, ciężary 
i przenoszenie opony, można 
było obejrzeć sprzęt wojsko-

wy, posmakować wojskowej 
kuchni, ale także np. oddać 
krew w krwiobusie.

Korzystając z okazji bur-
mistrz Emilian Bera prze-
kazał podziękowania dla 
żołnierzy z 16 Dolnośląskiej 
Brygady Obrony Terytorial-
nej za pomoc jaworskim me-
dykom w walce z pandemią 
COVID-19.

Serdecznie gratulujemy 
przejścia wszystkich 12 kon-
kurencji. Każdy uczestnik 
udowodnił ogromną wy-
trzymałość i pokonał własne 
słabości, a przy okazji miło 
spędził dzień.

„To jest chore”„Ze Straussem przez 
Wiedeń”

Żołnierze przygotowali wymagające konkurencje sportowe pod hasłem 
„Wspaniała 12”

Można było też oddać krew, z czego skorzystał m. in. burmistrz Emilian Bera

Burmistrz Emilian Bera przekazał podziękowania dla żołnierzy z 16 
Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej za pomoc jaworskim medykom 
w walce z pandemią COVID-19         

WYDARZENIA/KULTURA
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O  Aleksandrze już 
dawno mogliśmy tak 
napisać, ale do grona 

wybitnych sportowców wła-
śnie dołączył jego młodszy 
brat. 

Podczas tegorocznych Mi-
strzostw Świata U19 repre-
zentacja Polski zdobyła tytuł 
mistrzów świata. W składzie 
najlepszych młodych siatkarzy 
globu był właśnie Piotr Śliwka 

– młodszy brat przyjmujące-
go seniorskiej reprezentacji – 
Aleksandra.

Mistrzowskie rodzeństwo 
pochodzi z Jawora, Aleksan-
der to reprezentant Polski 
w siatkówce, wychowanek na-
szego klubu „Spartakus”. Piotr 
Śliwka to młodszy brat, jak się 
okazuje równie utalentowany 
– i podopieczny tej samej, ja-
worskiej „kuźni mistrzów”.

Mamy więc dwóch mi-
strzów i  jesteśmy bardzo 
dumni, że Jawor może się po-
szczycić tak utalentowanymi 
sportowcami. Wielkie gratula-
cje dla chłopaków i duma dla 
rodziców!

A Klub Sportowy „Sparka-
tus” ma prawdziwe powody do 
radości i dumy, bo to właśnie 
spod skrzydeł trenerów klubu 
wyszli obaj bracia Śliwkowie 
– i obaj jak widać są nie tylko 
wyjątkowo utalentowani, ale 
i świetnie przygotowani!

Wielkie gratulacje jeszcze 
raz!

Mamy prawdziwy wysyp Mistrzów Świata w Jaworze 

Jesień należy do Śliwek!
Nasze eksportowe dobro sportowe, fantastyczni 
ambasadorzy miasta i siatkówki. Bracia Aleksander 
i Piotr Śliwka to prawdziwi mistrzowie

Nasz kolejny Mistrz Świata – Piotrek Śliwka idzie jak burza i dorównuje bratu
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Wrześniowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów i Mło-

dzieżowe Mistrzostwa Polski - 
Poznań 17-19.09.2021 okazały 
się dla naszych zawodników 
z KS „Victoria” Jawor wyjąt-
kowo szczęśliwe. Wróciliśmy 
z dwoma tytułami Mistrza 

Polski i  dwoma srebrnymi 
medalami. Brawo!

Jonatan Detyna wywalczył 
aż 3 medale: złoty indywidu-
alnie, złoto z bratem Samu-
elem w skokach synchronicz-
nych oraz srebro w skokach 
drużynowych z Samuelem, 

Oktawianem Żydkiem i Ja-
kubem Szczepaniakiem. 

W  Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski srebro tra-
fiło zaś do Łukasza Mikuły.

Oto wyniki całej drużyny:

Skoki indywidualne
16 m - Oliwia Marciniak
20 m - Alicja Kowalska
26 m - Natalia Kowalska
30 m - Oktawia Kremza

 Jonatan Detyna – złoty medal
7 m - Oktawian Żydek
10 m - Samuel Detyna
16 m - Jakub Szczepaniak
 Łukasz Mikuła – srebrny medal

Skoki synchroniczne 
4 m - Oliwia Marciniak i Alicja 
Kowalska
13 m - Oktawia Kremza 
i Natalia Kowalska
 Jonatan i Samuel Detyna – 
złoty medal
7 m - Oktawian Żydek i Jakub 
Szczepaniak
Skoki drużynowe
5 m - Oliwia Marciniak, Alicja 
Kowalska, Natalia Kowalska 
i Oktawia Kremza
 Jonatan i Samuel Detyna, 
Oktawian Żydek i Jakub Szcze-
paniak – srebrny medal
Wielkie brawa i gratulacje 

dla całej ekipy. Dziękujemy 
za piękną, sportową promocję 
naszego miasta!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze zaprasza do sko-
rzystania z oferty Krytej Pływalni „Słowianka”. Obiekt 

czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 
21:30 w sobotę i niedzielę 8:00-19:00.

W obiekcie jest możliwość skorzystania z kameralnej si-
łowni, groty solnej, sauny na podczerwień, sauny fińskiej 
oraz gabinetu masażu. 

W każdą środę o godz. 19.00 odbywają się zajęcia aqua 
fitness dla dorosłych.

Natomiast dzieci i młodzież zachęcamy do skorzystania 
z ofert prowadzonych na obiekcie szkółek pływania.

ZAPRASZAMY: 
Jawor, ul. Rogatki 1
tel. 76 871 12 27

Na swoim profilu w mediach 
społecznościowych  „Spartakus” 
zamieścił zdjęcia Piotra Śliwki, 

gdy ten zaczynał trenować. 
Z tego fajnego dzieciaka wyrósł 

nam prawdziwy mistrz

Nasi akrobaci najlepsi! Wpadnij  
na „Słowiankę”
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Za nami 26. edycja Pół-
maratonu Jaworskiego 
o Puchar Burmistrza 

Jawora oraz 13. edycja Biegu 
Strażackiego Adriana Kot-
kowskiego. 

Zawodnicy na liczącej 
ponad 21 kilometrów ma-
lowniczej trasie biegnącej 

od jaworskiego Rynku przez 
Piotrowice, Chełmiec, My-
ślinów, Myślibórz pokonali 
własne słabości i udowodnili 
swoją wytrwałość.

Ponad 130 pasjonatów bie-
gania wykazało się ogromną 
determinacją i  wytrzyma-
łością, szczególnie podczas 

najbardziej wymagającego 
odcinka, jakim jest podbieg 
pod Chełmiec. 

Gratulujemy przebycia 
trudnej trasy i zdobytej satys-
fakcji. 

Oczywiście - widzimy się 
za rok!

SPORT

Szukasz sportowej aktywności 
dla swojej pociechy?
Może zapisz ją do klubu?
Piłka nożna, siatkówka, 
a może akrobatyka?

l Jaworski Klub Sportowy „Spartakus”
Al. Dębowa 16
59-400 Jawor

l MKS „Victoria” Jawor
ul. Piłsudskiego 15
59-400 Jawor

l KS „Olimpia” Jawor
Pl. Bankowy 1
59-400 Jawor
e-mail: biuro@olimpiajawor.pl
www.olimpiajawor.pl

7 Turniej Piłki Nożnej im. 
Mieczysława Bieniusiewicza 

zgromadził na boisku 7 drużyn 
z całego Dolnego Śląska. Młodzi 
piłkarze udowodnili swoje umie-
jętności, oddając wiele celnych 
strzałów i podań. Trofea powę-
drowały nie tylko do zespołów, ale 
także najbardziej wyróżniających 
się zawodników.

- Gratuluję zwycięskiej druży-
nie Miedź Legnica, jak i wszystkim 
zawodnikom fantastycznej gry – 
mówił burmistrz Emilian Bera 
wręczając puchary i medale.

Młodzi piłkarze rywalizowali już po raz siódmy

XXVI Jaworski Półmaraton  
o Puchar Burmistrza Jawora

Sport, pasja, uczciwa rywalizacja, uśmiech – takie wartości niesie ze sobą nie tylko bieganie, ale tak naprawdę każda 
aktywność
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