
Zielona Rewolucja
Za ponad 5 mln zł przybędzie nasadzeń i przyjaznej 
infrastruktury.
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REKORDOWY BUDŻET

Ponad 45 mln zł na inwestycje.
Rusza nowy program „Droga rozwoju, droga sukcesu”  – do 2025 roku  
wszystkie główne arterie w mieście będą bezpieczne i wyremontowane.
 Str. 4-5
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To się nazywa prezent! Jeszcze 
przed świętami do Jawora przy-

jechał nowy, 18-metrowy autobus 
przegubowy, który wzbogaci flotę 
naszej miejskiej komunikacji. Opty-
malne spalanie, bezpieczeństwo, no-
woczesne systemy sprawią, że podróż 
miejską komunikacją będzie jeszcze 
bardziej komfortowa. A co najważ-
niejsze – już pod koniec pierwszego 
półrocza będzie możliwe utworzenie 
dodatkowej linii autobusowej. Jak ofi-
cjalnie zapowiedział burmistrz Emi-
lian Bera – linia nr 2 ruszy 1 maja 
2022 roku. 

I to nie koniec niespodzianek – Ja-
wor zakupi także trzy autobusy z na-
pędem elektrycznym!

Wyjątkowa atmosfera, zapach wigilijnych 
smakołyków, radość, bliskość – tak było 

w naszym mieście za sprawą licznych wydarzeń 
związanych ze zbliżającym się Bożym Narodze-
niem. Wyjątkowy był zwłaszcza ostatni weekend 
przed świętami, kiedy to spotkaliśmy się w Ryn-
ku na Jarmarku Bożonarodzeniowym i Wigilii,  

by wspólnie cieszyć się niepowtarzalnym klima-
tem, poczuciem jedności i wspólnoty. 

Magia Świąt Bożego Narodzenia prawdziwie za-
gościła w naszych sercach. Czuliśmy ją słuchając 
kolęd i pastorałek, łamiąc się opłatkiem, kosztując 
aromatycznych pierników.

Zobaczcie nasz obszerny fotoreportaż z Wigilii 
Miejskiej, Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz 
licznych wydarzeń towarzyszących. 

Niech magia Bożego Narodzenia zostanie 
z nami na dłużej!

Świątecznie, wigilijnie, bajecznie
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18 metrów radości na Gwiazdkę

Więcej na str. 3

Str. 8-9-10
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I  to się nazywa prezent! 
Jeszcze przed świętami 
do Jawora przyjechał 

nowy, 18-metrowy autobus 
przegubowy, który wzbogaci 
flotę naszej miejskiej komu-
nikacji. Optymalne spalanie, 
bezpieczeństwo, nowoczesne 
systemy sprawią, że podróż 
miejską komunikacją będzie 
jeszcze bardziej komfortowa. 
A co najważniejsze – już pod 
koniec pierwszego półrocza 
będzie możliwe utworzenie 
dodatkowej linii autobusowej.

I to jest też powód zakupu 
nowego pojazdu – umożliwi 
on uruchomienie tak wycze-
kiwanej przez mieszkańców 
linii autobusowej nr 2.

 
– Trzy lata temu powstała 

miejska komunikacja, która 
świadczy bezpłatny transport 
miejski. Stworzyłem ją od 
zera, aby ułatwić mieszkańcom 
przemieszczanie się do szkół, 
pracy, przychodni, czy na za-
kupy. To pierwsza w historii 
miasta darmowa komunika-
cja, która tak bardzo okazała 
się mieszkańcom potrzebna 
i przyjazna. Dlatego rozwija-
my miejski transport publicz-
ny kupując nowe autobusy 

i ustalając nowe trasy – mówi 
burmistrz Emilian Bera. 

Umowa na zakup nowego 
autobusu została podpisana 
kilka tygodni temu, a pojazd 
przyjechał do miasta w poło-
wie grudnia. Naszpikowany 
innowacyjnymi rozwiązania-
mi autobus na swój pokład za-
bierze znacznie większą liczbę 
pasażerów niż dotychczasowa 
flota.

Wygodny i nowoczesny 
Mercedes

Nowy i wygodny autobus 
zadba o komfort podróżują-
cych, spełnia wszystkie no-
woczesne standardy. Jest do-
stosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz na-
szych seniorów. 

Model Conecto G marki 
Mercedes to ekspert na linie 
o  dużym natężeniu ruchu. 
Wesprze Jaworską Bezpłatną 
Komunikację w szczytowych 
kursach. 

Producent zapewnia, że 
przewożenie dużej liczby 
pasażerów jest mocną stro-
ną autobusu przegubowego 
Conecto G o długości 18,12 
m i szerokości 2,55 m. Ofe-

ruje on miejsce nawet dla 
150 osób, z których 40 może 
wygodnie usiąść. Cztery pary 
szerokich podwójnych drzwi, 
wejścia bez stopni oraz niska 
podłoga na całej długości 
przyczyniają się wraz z kom-
fortowym wsiadaniem i wy-
siadaniem do szybkiego prze-
pływu pasażerów. 

Pojazd zacznie jeździć po 
ulicach Jawora już niebawem, 
a docelowo będzie obsługiwał 
nowo tworzoną linię nr 2, któ-
ra – jak oficjalnie zapowie-
dział burmistrz Emilian Bera 
– ruszy 1 maja 2022 roku.

Linia nr 2 bardzo  
potrzebna

Linia numer 2 to przede 
wszystkim skomunikowanie 
osiedla Metalowców z pozo-
stałą częścią miasta. Z kolei 
dla mieszkańców z różnych 
części Jawora będzie to do-
jazd na cmentarz, do szpitala, 
na policję, do szkół, zakładów 
pracy oraz punktów wzdłuż 
ulicy Kuzienniczej. 

 – Na początku 2022 roku 
uruchamiamy połączenie 

pilotażowe, aby finalnie po-
znać potrzeby mieszkańców 
– mówi burmistrz.

Nowa linia będzie pętlą do-
okoła miasta, połączy osiedle 
Metalowców, ul. Kuzienniczą, 
osiedle Słowiańskie, osiedle 
Przyrzecze z centrum Jawora. 

Transport publiczny  
to przyszłość

 – Widzę ogromny sens tego 
projektu, bo z jaworskiej bez-
płatnej komunikacji korzysta 
mnóstwo mieszkańców i to 
mnie cieszy, bo tym samym 
rośnie świadomość dotyczą-
ca korzyści dla środowiska, 
wynikających z  transportu 
publicznego. To przyszłość 
nowoczesnych i rozwijających 
się miast, ograniczenie smogu 
i możliwość szybkiego prze-
mieszczania się jest niezbędna 
do sprawnego funkcjonowa-
nia każdej społeczności. Poza 
tym bezpłatna komunikacja 
to realizacja złożonej przeze 
mnie mieszkańcom obietni-
cy wyborczej. Dotrzymałem 
danego słowa – podkreśla 
Emilian Bera. 

Będą jeszcze elektryki
Jeszcze w tym roku gmina zamierza złożyć wniosek do NFOŚiGW 
o dofinansowanie kolejnego „zielonego” projektu, związanego 
z transportem publicznym.  
„Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji 
publicznej w Gminie Jawor” to projektu przewidziany na lata 
2021-2024, jednak realny zakup pojazdów nastąpi najwcześniej 
w 2023 roku. 
Wartość projektu to 10 068 477 zł. Chodzi o trzy autobusy  
wraz z mobilnymi ładowarkami jednostanowiskowymi. 

Ciekawostki
Nowy, 18-metrowy autobus jaworskiej komunikacji jest 
wyposażony w najnowsze technologie i systemy – np. boczne 
radary, które wspomagają kierowcę w obserwowaniu otoczenia. 
Gdy np. do pojazdu zbytnio zbliży się coś tak niedużego,  
jak hulajnoga – którą trudno dostrzec w lusterkach – system 
automatycznie ostrzeże kierowcę o obiekcie.  
Z kolei system aktywnego hamowania wspomoże kierowcę 
w zakresie bezpieczeństwa, gdyby nie zauważył w porę obiektu 
system zareaguje i sam zatrzyma pojazd.   
Mercedes posiada także najnowocześniejszy system wentylacji 
– w ciągu godziny powietrze w pojeździe jest wymieniane 
40-krotnie co oznacza, że pasażerowie będą oddychać 
atmosferą czystszą, niż w np. w biurze czy innym, zamkniętym 
pomieszczeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To już czwarty autobus
Bezpłatna komunikacja miejska w Jaworze wystartowała 
w grudniu 2017 roku. Operatorem transportu publicznego 
jest miejska spółka „Inwestycje”. Rozpoczęliśmy od dwóch 
odnowionych autobusów marki MAN, w grudniu 2020 roku 
dołączył nowy, 12-metrowy, niskopokładowy Mercedesa. 
18-metrowy przegubowiec dopełni potrzeby transportu 
publicznego w mieście, z którego rocznie – jak szacuje magistrat 
– korzysta nawet 200 tysięcy pasażerów.  

Właśnie ukazał się artykuł 
w francuskim wydaniu 

magazynu Forbes, prezentują-
cy dolnośląskie obiekty UNE-
SCO, a wśród nich – zgadnij-
cie jaki!

Artykuł powstał w ramach 
wizyty studyjnej francuskich 
dziennikarzy, którą realizo-
wała Dolnośląska Organizacja 
Turystyczna we współpracy 
z partnerami z Czech. Nasza 
gmina pomagała w realiza-
cji spotkania, a efektem tej 
współpracy jest artykuł o naszej perełce, czyli Kościele Pokoju.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że francuscy Czytelnicy mogą 
bliżej poznać uroki naszego miasta, a być może skłoni ich to 
do odwiedzenia Jawora.

Nous t’invitons, zapraszamy!

INWESTYCJESPOŁECZEŃSTWO

Szanowni Mieszkańcy!
Jesteśmy w końcówce roku i w okresie świą-

tecznym – to wyjątkowy czas, który skła-
nia do refleksji, podsumowania, ale także 

spojrzenia w przyszłość.  Za nami kolejny rok, 
który niósł ze sobą pandemiczną niepewność, 
a to z kolei przekładało się na byt i sytuację 
każdej polskiej rodziny.

Ale jednocześnie wiem, że w naszym mie-
ście robiliśmy wspólnie wiele, by żyło się tu 
lepiej, bezpieczniej, nowocześnie. Kreujemy 
trendy, które wyprzedzają działania innych 
samorządów, ale współczesny świat niesie ze 
sobą tak wiele wyzwań, że nie możemy stać 

w miejscu i czekać. Dlatego m. in. rozpoczę-
liśmy działania związane z dużą inwestycją, 
która zmieni diametralnie sytuację energe-
tyczną Jawora. W przyszłym roku ruszy też 
duży projekt związany z rewitalizacją zieleni 
miejskiej, by adaptować miasto do zmian kli-
matycznych i dbać o to, byśmy mieli wokół 
siebie jak najwięcej zieleni i przyjaznej odpo-
czynkowi infrastruktury.

Powstają nowe mieszkania i nowe możliwo-
ści rozwoju i życia w Jaworze, jestem przeko-
nany, że rok 2022 może być także przełomo-
wy pod względem inwestycji zewnętrznych, 

wraz z moim zespołem pracujemy nad tym, 
aby kierunek obrany na początku kadencji – 
przynosił efekty.

By Jawor stał się miastem nowoczesnym, 
wyznaczającym kierunki rozwoju, przyjaznym 
do inwestowania i zamieszkania, oferującym 
mieszkańcom wszystko, czego potrzebują by 
zaspokajać swoje potrzeby. Jesteśmy na tej 
ścieżce także dzięki zaangażowaniu Państwa 
– Mieszkańców. Serdecznie za to dziękuję, bo 
to nadaje sens mojej pracy.

Proszę przyjąć życzenia ciepłych, rodzin-
nych, pełnych bliskości i serdeczności Świąt 

Bożego Narodzenia oraz pomyślności w No-
wym 2022 roku. Bądźmy razem, wspierajmy 
się, inspirujmy do działania w atmosferze 
życzliwości i poczuciu naszej lokalnej wspól-
noty.

Wszystkiego dobrego dla Jawora i Jaworzan!

Burmistrz Miasta
Emilian Bera
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Nasi seniorzy z Uniwersy-
tetu III Wieku aktywnie 

spędzają czas.  Wycieczki, wy-
stawy, koncerty, inspirujące 
spotkania – na nudę z pewno-
ścią nikt nie narzeka. Na po-
czątku grudnia studenci gościli 
w Narodowym Forum Muzyki 
we Wrocławiu, a w planach ko-
lejne ciekawe wydarzenia.

Dziękujemy pani Annie 
Tomaszewskiej z  ECMEN 
za dbanie o rozwój naszych 
seniorów. Jesień życia to do-
skonała okazja by realizować 
pasje, zdobywać wiedzę i nad-
rabiać te aktywności, na które 
nie ma czasu w trakcie życia 
zawodowego.

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 

Zimowy Jawor czaruje
Nasze miasto w zimowej szacie prezentuje się wyjątkowo uroczo. 
Mamy nadzieję, że białego puchu nie zabraknie na święta, bo gdy 
„Pada śnieg jak w białym śnie, Mamo spójrz na świat jak z bajki 
cały jest”... 

Jawor we francuskim Forbsie!

Studencka jesień na wysokim 
poziomie

18 metrów radości na Gwiazdkę

MOPS ma też nowe auto
Mikołaj w tym roku przynosi do gminy zmotoryzowane prezenty.  
18-metrowy autobus dla mieszkańców, a dla Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej ten oto zgrabny, niewielki dostawczak.  
Przyda się do np. do dostarczania posiłków chorym i samotnym  
podopiecznym MOPS-u.

Nowy Mercedes prezentuje się imponująco

Burmistrz Emilian Bera podpisał umowę z dyrektorem EvoBus Mercedes-
Benz Polska Albertem Milde w siedzibie producenta
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W ramach partnerskiej współpracy go-
ściliśmy w Jaworze delegację z miasta 

partnerskiego Berdyczowa na Ukrainie. Moż-
na powiedzieć, że to rewizyta, ponieważ nasi 
włodarze spędzili w Berdyczowie kilka dni na 
początku listopada. 

W skład delegacji weszli: Burmistrz Miasta 
Berdyczowa Serhij Orliuk, Zastępca Burmi-
strza Olena Petriwska, Doradca Burmistrza 
Artur Iwanenko, Zastępca Dyrektora MDK 
Ałła Sadkowska oraz radni. 

Była to pierwsza wizyta w Jaworze nowo 
wybranego mera Berdyczowa, Serhija Or-
liuka.

Goście zwiedzili miasto i Dolny Śląsk, nie 
zabrakło także konstruktywnych rozmów 
o współpracy partnerskiej. 

 – Współpraca Berdyczowa i Jawora trwa 
już 22 lata, dziękuję za przyjaźń i zaufanie. 
Cieszę się, że możemy wzajemnie inspirować 

się do działań na rzecz mieszkańców i budo-
wać pozytywne relacje kulturalne i gospodar-
cze – mówi burmistrz Jawora Emilian Bera.

Nasi goście zabrali z Jawora nie tylko miłe 
wspomnienia, ale także prezenty. Mieszkańcy 
Jawora przekazali pomoce szkolne dla dzieci 
w naszym partnerskim mieście. Plecaki, ze-
szyty, farby itd. trafią przede wszystkim do 
podopiecznych zgromadzonych przy klaszto-
rze Karmelitów Bosych w Berdyczowie. 

Brązowy Krzyż Zasługi dla Radnej
Wyjątkowo miłym akcentem rozpoczęła 

się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Jaworze. 
Pani Teresa Prokopek-Stępniak, wieloletnia 
radna Rady Miejskiej, otrzymała Brązowy 
Krzyż Zasługi za szczególną działalność sa-
morządową. Odznaczenie nadaje Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

– Jest nam niezmiernie miło, że Pani ak-
tywna postawa oraz gotowość niesienia 
pomocy w każdym momencie zostały doce-
nione. Jako samorząd jesteśmy dumni, że to 
właśnie mieszkanka naszego miasta i Radna 
Rady Miejskiej w Jaworze została wyróżniona 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za 
swoje zasługi dla państwa, ale przede wszyst-
kim dla Jawora i jego mieszkańców – podkre-
ślał burmistrz Emilian Bera. 

Strategia Rozwoju Miasta Jawora
na lata 2021-2031 
Rada Miejska przyjęła na sesji w dniu 17 

grudnia Strategię Rozwoju Miasta na lata 
2021-2031. Nowa strategia została przygo-
towana w oparciu o nowe cele i zadania, za-
warte w WPI. 

Strategia to kluczowy dokument z punk-
tu widzenia planowania i prognozowania 
kierunków rozwoju miasta w perspektywie 

czasowej, uwzględniający priorytetowe cele 
działania. 

Kluczowe cele to m. in. poprawa infra-
struktury, wsparcie przedsiębiorczości, spójna 
i zintegrowana przestrzeń społeczna z dostę-
pem do rekreacji i profilaktyki zdrowotnej.

Dokument został przyjęty 21 głosami ZA.

Plan Adaptacji do zmian klimatu
Jawora do roku 2030

Rada przyjęła na sesji dokument związa-
ny z przygotowaniem miasta na postępują-
ce zmiany klimatyczne. „Plan Adaptacji do 
zmian klimatu dla Gminy Jawor” diagnozuje 
największe zagrożenia, związane z global-
nymi zmianami klimatycznymi oraz okre-
śla plan działań i inwestycji, które pozwolą 
ubiegać się o środki na projekty w zakresie 
niskiej emisji i dostosowanie do zmian kli-
matycznych. 

Kształtowanie miejskiej polityki adaptacyjnej 
jest zadaniem obejmującym szeroki zakres za-
gadnień oraz angażującym zróżnicowane grono 
partnerów publicznych, instytucji naukowych 
oraz organizacji społecznych. Uwarunkowania 
kształtowania tej polityki wynikają z dokumen-
tów o charakterze strategicznym i programo-
wym, opracowywanych na szczeblu krajowym 
oraz mających przełożenie na poziom wojewódz-
ki i lokalny. Przy analizie możliwości adaptacji 
polskich miast do zmian klimatu, ważne jest 
uwzględnienie uwarunkowań lokalizacyjnych 
i specyfiki regionalnej, jak również ocena słabych 
punktów prowadzonej polityki miejskiej.

Wśród zaplanowanych dla Jawora działań 
w zakresie ograniczania negatywnych skut-
ków jest m. in. zwiększanie retencji, program 
zalesiania miasta czy zarządzania wodami na 
terenie Jawora; modernizacja sieci wod.-kan. 
czy rozwój inteligentnej i ekologicznej komu-
nikacji miejskiej. 

SAMORZĄD SAMORZĄD

Budżet 2022: ponad 45 mln zł na inwestycje
Siedemnastoma głosami 

ZA, bez sprzeciwu, przy 
4 wstrzymujących, Rada 

Miejska Jawora przyjęła rekor-
dowy pod względem kwot bu-
dżet gminy na 2022 rok. Przy-
szłoroczny budżet jest mocno 
prorozwojowy i inwestycyjny. 
Ale Jawor od kilku lat jest na 
ścieżce wzrostu i realizuje jasno 
wytyczone cele. – Nie brakuje 
nam pomysłów, energii, ambi-

cji, jedyne, czego jest za mało 
– to środków, aby je wszystkie 
zrealizować. Ale nad tym moc-
no pracujemy, by pieniędzy na 
potrzebne i ważne dla miesz-
kańców inwestycje było jesz-
cze więcej – mówił Burmistrz 
Jawora Emilian Bera podczas 
sesji w dniu 17 grudnia.

Grudniowa sesja skupiła się  
na najważniejszym dokumen-

cie finansowym gminy – czyli 
budżecie na 2022 rok.

Założenia finansowe są am-
bitne: planowane w przyszłym 
roku dochody to kwota 116 
329 956, 76 zł, a wydatki to 
rekordowe 140 307 101, 16 zł, 
z czego aż 45 449 776,46 zł to 
wydatki majątkowe – czyli za-
planowane inwestycje – ich peł-
ny wykaz znajdziecie Państwo 
w tabeli na stronie 5. 

Deficyt zaplanowano na 
poziomie 23 997 144,40 zł, 
a zostanie on pokryty m. in. 
ze sprzedaży papierów warto-
ściowych, wolnych środków 
i przychodów z zaciągniętych 
pożyczek.

Coraz więcej na oświatę
Co składa się na dochody 

budżetowe i jak kształtują się 
poszczególne wydatki zobra-

zowaliśmy Państwu na dwóch 
wykresach kołowych. Warto 
zwrócić uwagę chociażby na 
fakt, że do zadań oświatowych 
gmina rokrocznie dokłada 
niemal 150 % tego, ile wynosi 
subwencja oświatowa.

Duże obciążenie stanowią 
także wydatki z obszaru go-
spodarki komunalnej, ale to 
ma związek z realizowanymi 
inwestycjami, czyli moderniza-
cją oczyszczalni, przepompow-
ni i sieci przesyłowej, na które 
gmina otrzymała dofinansowa-
nie ze środków UE.

W przyszłorocznym, podob-
nie jak w tegorocznym budże-
cie, widać mocny nacisk na 
inwestycje z różnych obszarów 
(oświata, środowisko, komu-
nikacja, gospodarka mieszka-
niowa) co pokazuje, że zrów-
noważony rozwój miasta jest 
rzeczywistym działaniem  

Kluczowe obszary 
Podczas sesji burmistrz ogło-

sił nowy program Gminy Jawor 
„Droga rozwoju, droga sukce-
su”. To nawiązanie wprost do 
potrzeby przebudowy jawor-
skich ulic. Wieloletnie zanie-
dbania będą krok po kroku 
niwelowane. Podobnie jak przy 
budowie boisk przyszkolnych, 
chodników oraz skwerów, to 
nowe założenie, które w zada-
niach priorytetowych zobowią-
zuje władze miasta i Radę Miej-
ską do przeznaczania środków 
w ramach kolejnych budżetów 
na przebudowę dróg w mieście. 
Padła konkretna data i jedno-
cześnie zobowiązanie burmi-
strza, że do 2025 roku wszystkie 
główne arterie w mieście będą 
bezpieczne i wyremontowane.

Stawiamy na rozwój bez-
płatnej komunikacji miejskiej 
– o  czym piszemy także na 
stronie 3 Kuriera. Jaworska 
komunikacja powiększy się 
w  najbliższej perspektywie 
o kolejne trzy autobusy, w tym 
dwa elektryczne. Uruchomiona 
także zostanie nowa linia nr 2.

Kolejnych zadań jest bardzo 
wiele – to „zielono-niebieski” 
projekt, który odpowiada na 
zmiany klimatyczne i będzie 

porządkował przestrzeń (wię-
cej o tym na str. 6), kontynu-
acja modernizacji gospodarki 
wodno-ściekowej, wreszcie tak 
oczekiwane inwestycje drogowe 
na ul. Wrocławskiej, Kasprowi-
cza, Myśliborskiej.

Będzie nowy inwestor?
W 2022 roku miasto czeka 

także kolejny boom inwesty-
cyjny – burmistrz na razie nie 
zdradził zbyt wiele, ale...

– Postaram się w przyszłym 
roku, aby w Jaworze pojawił 
nowy inwestor, co zwiększy 
wpływy z podatków do kasy 
miejskiej i  pobudzi naszą 
gospodarkę – zadeklarował 
Emilian Bera. – Wraz z moim 
zespołem będziemy nadal ak-
tywnie pozyskiwać fundusze 
unijne. Przed Jaworem jest 
wielka perspektywa rozwoju, 
już odczuwamy wiele pozy-
tywnych zmian i będziemy da-
lej mierzyć wysoko. Z pomocą 
państwa radnych, mieszkańców 
– to nam się uda. 

Radni pozytywnie wypowie-
dzieli się o budżecie, choć nie 
ukrywali, że w kwestii inwesty-
cji zawsze pozostaje niedosyt 
i większe oczekiwania. 

 – Nieco martwi informa-
cja, że mamy pomniejszone 
dochody z podatku o 5 mln zł 
w związku z nowym ładem – to 
duża kwota. Ale cieszą remon-
ty ulic, mnie szczególnie cieszą 
prace na ul. Kasprowicza, zabie-
gam o to od 7 lat– mówił radny 
Grzegorz Olszewski.

 – Praca z budżetem to będzie 
praca na otwartym sercu – nie 
wiemy, co się może wydarzyć, 
uszczuplenia podatku, reforma 
edukacji od września, może 
wrócą wcześniejsze emerytury, 
więc czeka nas sporo jeszcze za-
skoczeń – zauważył Przewod-
niczący Rady Miejskiej Daniel 
Iwański.

Burmistrz Emilian Bera 
zaskoczył jeszcze jedną cieka-
wostką – w przyszłym roku roz-
pocznie się dyskusja z miesz-
kańcami na temat budowy 
fontanny miejskiej w Rynku.

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2022                                                                                                                                  116 329 956,76 zł

NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI BUDŻETOWE 2022                                                                                                          140 307 101, 16 zł

Gościliśmy przyjaciół z Berdyczowa 

17 radnych poparło budżet, nikt nie był przeciw, czworo radnych wstrzymało się 
od głosu

STANOWISKA KLUBÓW RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE BUDŻETU 2022
Krzysztof Kowalczyk, Klub Radnych Bezpartyjni Samorządowcy 

– W naszej ocenie projekt budżetu jest optymalny, satysfakcjonują zaplanowane inwestycje, zwłaszcza te, 
które są ważne dla usprawnienia działania sieci wodno-kanalizacyjnej.  Cieszymy się z kontynuacji Jaworskiego 
Budżetu Obywatelskiego, cieszy też zakupu mikrobusu dla MOPS – zadanie przełożone z 2021 roku.  
Żeby nie było za różowo – zabrakło przebudowy ulicy Wieniawskiego (miejsca postojowe), remontu chodnika 
wzdłuż ul. Krzywoustego, rozbudowy cmentarza komunalnego i montażu wentylacji w sali gimnastycznej  
przy SP 5. Liczymy, że środki się znajdą na te zadania w trakcie roku, dlatego rekomendujemy przyjęcie budżetu, 
dziękujemy za rzetelne opracowanie dokumentu, który jest prorozwojowy.

Roman Zawada, Klub PiS

– Budżet nie jest idealny, oczekiwalibyśmy więcej inwestycji, szkoda, że zgłaszane przez nasz klub zadania  
nie zostały uwzględnione, w związku z tym Klub PiS wstrzyma się od głosu, choć widzimy pozytywne strony.

Michał Bander, Klub EB Razem 

– Dziękujemy pani skarbnik i burmistrzowi oraz pracownikom za przygotowanie budżetu. Najbardziej cieszą nas 
dwie rzeczy globalne: budowa dróg, bo rozpoczynamy pewien długofalowy program i rozbudowa komunikacji 
miejskiej o drugą linię i zakup autobusów. Pokazujemy, że Jawor to nowoczesne miasto.  
Poprzemy ten budżet. 

GŁOSOWANIE:
Uchwała ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor: 7   za, 0   przeciwnych, 4   wstrzymujące

Uchwała ws. przyjęcia budżetu Gminy Jawor na 2022 rok: 17   za,  0   przeciwnych,4   wstrzymujące 

Wspólne rozmowy o współpracy i przyszłości obu 
miast

Piękny gest naszych mieszkańców, zwłaszcza 
najmłodszych, bo to głównie nasze dzieci 
przekazały plecaki, piórniki i inne przybory 
szkolne dla swoich rówieśników  
w Berdyczowie. Dziękujemy!

KRÓTKO...

– Postaram się w przyszłym roku, aby w Jaworze pojawił nowy inwestor, co zwiększy wpływy z podatków do kasy miejskiej i 
pobudzi naszą gospodarkę – zadeklarował podczas sesji burmistrz Emilian Bera

- Praca z budżetem to będzie praca na otwartym sercu – nie wiemy, co się może wydarzyć, uszczuplenia podatku, reforma edukacji 
od września, może wrócą wcześniejsze emerytury, więc czeka nas sporo jeszcze zaskoczeń – podsumował Przewodniczący Rady 
Miejskiej Daniel Iwański (z prawej)
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W związku z dużym za-
interesowaniem miesz-

-kańców uczestnictwem 
w projekcie „Modernizacja 
systemów grzewczych oraz 
zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii w celu zwal-
czania emisji kominowej na 
terenie Gminy Jawor” wydłu-
żony został termin składania 

wniosków do 30.12.2021 r. 
Warto się pospieszyć.

Termin składania wniosków 
został wydłużony do godz. 
15.00 dnia 30.12.2021 r.

Wypełnione i  podpisane 
wnioski o udzielenie grantu 
będą przyjmowane w formie 
papierowej w Urzędzie Miej-
skim w Jaworze (ul. Rynek 1, 

59-400 Jawor, Biuro Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego, 
czynne w poniedziałki, śro-
dy i  czwartki w godzinach 
od 7.30 do 15.30, we wtorki 
od 7.30 do 16.30 i w piątki od 
7.30 do 15.00.) 

Regulamin projektu – do-
kumentacja konkursowa do-
stępne są na stronie interne-

towej jawor.pl oraz w Urzędzie 
Miejskim. 

Szczegółowe informacje 
oraz wyjaśnienia w sprawach 
naboru można uzyskać także 
pod nr tel. 76 870 20 21 wew. 
151.

Maksymalny okres realiza-
cji inwestycji: do 30.08.2022 r.

Mamy 7. miejsce w wo-
jewództwie w  ran-

kingu, który po raz pierw-
szy przygotowała Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokal-
nej im. Jerzego Regulskiego, 
Ośrodek Kształcenia Sa-
morządu Terytorialnego 

im. Waleriana Pańki we 
Wrocławiu, we współpracy 
z Głównym Urzędem Staty-
stycznym.  

Celem przedsięwzięcia 
jest wyłonienie i promowa-
nie gmin wyróżniających 

się pod względem rozwoju 
społeczno-gospodarczego. 

Gmina Jawor znalazła się 
na doskonałym, 7. miejscu 
w kategorii gmin powyżej 
20 tys. mieszkańców, na co 
złożyły się dobre wyniki 
finansowe – oceniano m. 

in. dochody, wydatki oraz 
nakłady na inwestycje, ale 
także np. wyniki egzaminów 
ośmioklasistów czy wydatki 
na ochronę powietrza at-
mosferycznego i klimatu.

34. Ko n f e r e n c j a 
Energetyczna 
EuroPOWER 

to spotkanie kluczowych 
przedstawicieli branży ener-
getycznej po to, aby dokonać 
podsumowania najbardziej 
aktualnych wyzwań i  pro-
blemów dotyczących sekto-
ra energetycznego w Polsce. 
W kongresie nie zabrakło na-

szego miasta, a Jawor z pew-
nością ma się w tym zakresie 
czym pochwalić. Farma foto-
woltaiczna i zakup elektrycz-
nych autobusów to dopiero 
początek transformacji ener-
getycznej w naszym mieście.

Konferencja z  udzia-
łem Anny Moskwy, Mini-
ster Klimatu i  Środowiska 
odbyła się w  listopadzie, 

a debata inauguracyjna po-
święcona była strategii trans-
formacji energetycznej i neu-
tralności klimatycznej.

– Warto czerpać wiedzę 
od najlepszych praktyków 
zwłaszcza w tak ważnych te-
matach, jak  aktualności z sek-
tora zielonej energii i OZE 
– podkreśla burmistrz Emi-
lian Bera, który był jednym 
z panelistów. – Otrzymałem 
mnóstwo inspiracji do dzia-
łania, szczególnie w kierun-
ku poszukiwania rozwiązań 

w  magazynowaniu energii 
oraz budowania oferty 

inwestycyjnej choć nie 
jest to dla mnie temat 
nowy. Dotychczas 
wraz z moim zespo-
łem poświęciłem 
wiele pracy na pozy-
skanie inwestora dla 
naszej jaworskiej in-

westycji, której wartość 
przekroczy 30 milionów 

zł. Została przygotowana 
dokumentacja, która pozwoli 
na wybudowanie dużej elek-
trowni fotowoltaicznej. 

Energia elektryczna jest 
bardzo ważna dla naszego 
codziennego życia i funkcjo-
nowania. Także w kategoriach 
miasta. Wszyscy niewątpliwie 
chcemy zielonej i tańszej ener-
gii. Jawor podejmuje działa-
nia, by maksymalnie wyko-
rzystać szanse, jakie dają OZE 
i fotowoltaika.

Więcej na temat planowa-
nych w naszym mieście inwe-
stycji energetycznych w na-
stępnym wydaniu Kuriera.
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Ponad 5 mln zł na Zieloną  
Rewolucję!
Burmistrz Emilian Bera 

podpisał umowę na do-
finansowanie projektu 

w ramach Programu Opera-
cyjnego „Środowisko, Energia 
i Zmiany Klimatu”, na „Ada-
ptację do zmian klimatycz-

nych poprzez budowę zielo-
no-niebieskiej infrastruktury 
w Gminie Jawor”. Do Jawora 
łącznie trafi ponad 4,5 mln 
zł dofinansowania na zielone 
inwestycje.

Podpisanie umowy nastąpi-
ło 8 grudnia w siedzibie Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w Warszawie. 
Dostaniemy środki z tzw. fun-
duszy norweskich i budżetu 
państwa.

– Chcemy adaptować 
miejską przestrzeń do zmian 
klimatycznych tworząc zielo-
no-niebieską infrastrukturę. 
To konieczność, ale też nasza 
społeczna odpowiedzialność 
za przyszłe pokolenia i  to, 
w jakim otoczeniu będą żyć – 
mówi burmistrz Emilian Bera.  

Z opiekunami projektu zo-
stały już omówione pierwsze 
działania, które musimy pod-
jąć przy realizacji tego przed-
sięwzięcia. 

Co projekt oznacza 
w praktyce 

Więcej terenów zielonych, 
nasadzeń, przyjaznej do od-
poczynku infrastruktury, 
tzw. zielonych przystanków 
czy ogrodów deszczowych. 
W sumie zaplanowanych jest 
12 zadań inwestycyjnych na 
obszarze 10 ha.

– Zmiany klimatyczne 
dotykają nas coraz bardziej, 
dlatego trzeba podejmować 

działania, by ograniczać ich 
negatywne skutki. Ten projekt 
z pewnością się do tego przy-
czyni – mówi burmistrz Emi-
lian Bera. – Rozpoczynamy 
Zieloną Rewolucję, wszędzie 
tam, gdzie brakuje zieleni, tam 
się pojawi nie tylko, by dawać 
odpoczynek i relaks miesz-
kańcom, ale także by zabez-
pieczać przed upałem, nad-
miernymi opadami. Jestem 
dumny, że nasz projekt dostał 
dofinansowanie, bo konku-

rencja była duża i pieniądze 
dostały najlepsze pomysły. 
Najważniejsze, że skorzystają 
na tym mieszkańcy naszego 
miasta.

Wartość projektu  
– 5 363 420,72 zł 

Dofinansowanie  
– 4 558 907,60 zł.

Wkład własny gminy  
– ok. 810 000,00 zł
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ŚRODOWISKO

Co będzie wykonane w ramach niebiesko-zielonej infrastruktury?
  1. Rewitalizacja terenów zieleni - Wnętrze Osiedlowe przy ul. Zamkowej. 
  2. Rewitalizacja zieleni Parku Miejskiego. 
  3. Przebudowa ciągu pieszego od ul. Plac Wolności do ul. J. Dąbrowskiego.  
  4. Rewitalizacja zieleni we wnętrzu osiedlowym - ul. Plac Wolności.  
  5. Rewitalizacja zieleni „Zielony 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 zieleni poprzez instalację drewnianej przesłony we wnętrzu osiedlowym  
przy ul. Zamkowej. 
  9. Odnowa terenów zieleni przy ul. Grunwaldzkiej, Roosevelta, Plac Wolności – budowa ogrodu 
deszczowego. 
10. Odnowa zieleni na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej.   
11. Odnowa terenów zielonych „Zielona przesłona” przy ul. Kościelnej.   
12. Budowa terenów zielonych przy ul. Rynek I. 

Za nami pierwsza kon-
ferencja informacyj-

no-promocyjna, dotycząca 
projektu pn. „Adaptacja 
do zmian klimatycznych 
poprzez budowę zielono-
-niebieskiej infrastruktury 
w  Gminie Jawor”. Projekt 
ten realizowany jest w ra-
mach Programu Operacyj-
nego „Środowisko, Energia 
i Zmiany Klimatu” i finanso-
wany ze środków MF EOG 
2014-2021 oraz z budżetu 
państwa.

- Projekt ma na celu zwięk-
szenie odporności miasta na 
negatywne zjawiska wynika-
jące z globalnych zmian kli-

matu, łagodzenie tych zmian 
poprzez wykorzystanie zielo-
no – niebieskiej infrastruktu-
ry na terenach publicznych, 
integrację mieszkańców, itd. 
Ideą całego przedsięwzięcia 
jest podniesienie świado-
mości społecznej na temat 
zmian klimatu oraz ograni-
czenie emisji gazów cieplar-
nianych – mówi Marzena 
Korona-Kruk, koordynator 
projektu.

Podczas realizacji projektu 
prowadzone będą równole-
gle działania inwestycyjne 
i edukacyjno-informacyjne, 
zwiększające świadomość 
mieszkańców miasta na 

temat skutków zmian kli-
matu. Zmieni się również 
przestrzeń publiczna, która 
pełni funkcję integracyjną 
i edukacyjną, dostosowaną 
do charakteru ulic i jej miesz-
kańców.

W praktyce, oznacza to 
więcej terenów zielonych 
dla miasta, więcej nasadzeń, 
przyjazną dla mieszkańców 
infrastrukturę, zielone przy-
stanki i ogrody deszczowe 
– o tym piszemy w tekście 
obok.

Z  projektu skorzystają 
również najmłodsi jaworza-
nie. Przewidziano bowiem 
mnóstwo działań edukacyj-
nych dla szkół, zakup stacji 
meteorologicznych, festyny 
„Dzień Ziemi” i „Sprząta-
nie Świata”. Zaplanowano 
warsztaty przyrodnicze, za-
bawy i gry świetlicowe oraz 
terenowe z uwzględnieniem 
osób niepełnosprawnych 
oraz dużo konkursów.

Projekt jest rewolucyjnym 
przedsięwzięciem dla Jawora. 
Jego efekty na stałe wpiszą się 
w jaworski krajobraz, czyniąc 
nasze miasto jeszcze bardziej 
przyjaznym i ekologicznym. 

Można by rzecz – jawor-
ska zieleń miejska ma 

swego rzecznika. Burmistrz 
Emilian Bera powołał Peł-
nomocnika ds. Zarządzania 
Zielenią Miejską, który zajmie 
się wdrożeniem nowych stan-
dardów kształtowania zieleni 
w Jaworze, a także kontaktem 
z mieszkańcami w sprawach 
związanych z miejskim kra-
jobrazem. 

Tę funkcję pełni społecznie 
radny Marcin Jankowski. 
To osoba, która zna się na 
rzeczy – pełnomocnik jest 
absolwentem Uniwersytetu 
Przyrodniczego na kierunku 
Ogrodnictwo w specjalno-
ści Kształtowania Terenów 
Zieleni. Dodatkowo jako 
nauczyciel prowadzi zajęcia 
w technikach z branży ener-
getyki odnawialnej i grafiki 
cyfrowej, a także jest radnym 
Rady Miejskiej Jawora, któ-
ry już wielokrotnie wspierał 
działania w zakresie zieleni 
miejskiej. 

Ważnym elementem pracy 
Pełnomocnika ds. Zarządza-
nia Zielenią Miejską będzie 
współpraca i  koordynacja 
pracy z  jednostkami mają-
cymi bezpośredni wpływ na 
zieleń Jawora. 

Przyroda w  przestrzeni 
miejskiej wymaga właściwe-
go podejścia i wiedzy, choć 
przed pełnomocnikiem wcale 
nie jest łatwe zadanie - będzie 

musiał pogodzić interesy róż-
nych grup społecznych. 

Panu Marcinowi życzymy 
więc powodzenia i owocnej 
współpracy ze wszystkimi 
środowiskami.

A jeśli ktoś z Państwa życzy 
sobie skontaktować się z Peł-
nomocnikiem Burmistrza ds. 
Zarządzania Zielenią Miejską 
można pisać i dzwonić:

 zielony@jawor.pl
 605-900-580

Wszyscy zyskamy Będzie miał oko na zieleń

FO
T. U

M 
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Zajrzyj na Zielony Jawor
Zapraszamy też na fanpage Zielony Jawor: facebook.com/ZielonyJWR – będzie tu sporo ciekawostek 
edukacyjnych, ale też informacji o planowanych w mieście działaniach w zakresie „zazieleniania”. 
Pierwsze przymiarki i wizualizacje już można obejrzeć. Są to na razie koncepcje i planowane 
rozwiązania dla kilku terenów i skwerów w Jaworze. Wierzymy, że choć kilka z nich uda się zrealizować 
już wiosną 2022. 

Sięgamy po zieloną energię
Według danych 

Agencji Rynku Energii  
moc zainstalowana fotowoltaiki  

w Polsce wyniosła na koniec 
października br. blisko 6,7 GW.
Fotowoltaika stanowi 42 proc.  

mocy zainstalowanej OZE.
Rekord produkcji energii elektrycznej  

w instalacjach fotowoltaicznych  
został zanotowany  

11 maja 2021 r.

VI Europejski Kongres Samorządów stał się jednym 
z najważniejszych miejsc spotkań i rozmów na 
tematy samorządowe w całej Europie. Tym razem 

w Mikołajkach w woj. warmińsko-mazurskim spotkali się 
przedstawiciele świata nauki, biznesu i samorządu.

Podczas kongresu został zaprezentowany IV Ranking Finan-
sowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Jawor znalazł się na 

28. pozycji spośród 236 gmin miejskich w Polsce. Ranking 
opracowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu 
merytorycznego. 

Burmistrz Emilian Bera został zaproszony do wystąpienia 
w panelu dyskusyjnym Invest in Region! - jak wykorzystać po-
tencjał miast i regionów. 

Wnioski na modernizacje ogrzewania 
do końca roku

Jawor wysoko w Rankingu Gmin

Jawor nadal z mocną pozycją
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Wyjątkowa atmosfera, zapach wigilijnych smakołyków, 
radość, bliskość – tak było w naszym mieście za spra-
wą licznych wydarzeń związanych ze zbliżającym się 

Bożym Narodzeniem. Wyjątkowy był zwłaszcza ostatni weekend 
przed świętami, kiedy to spotkaliśmy się w Rynku na Jarmarku 
Bożonarodzeniowym i Wigilii, by wspólnie cieszyć się niepowta-
rzalnym klimatem i poczuciem wspólnoty.

Spotkanie wigilijne na jaworskim Rynku to jedyny taki moment 
w życiu miasta, kiedy możemy być wszyscy razem zapominając 
o wszelkich troskach. W niedzielę 19 grudnia mieszkańcy tłumnie 
zgromadzili się, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie nawza-
jem świąteczne życzenia. Wspólne kolędowanie, spektakle dla 
dzieci oraz świąteczne koncerty jaworskich chórów wprowadziły 
prawdziwą magię świąt. 

Jak zawsze mogliśmy liczyć na niezawodnych harcerzy pod ko-
mendą Michał Czarneckiego, którzy obdarowali wszystkich Be-
tlejemskim Światełkiem Pokoju, a pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej pod okiem dyrektor Agnieszki Rynkiewicz 
częstowali jaworzan pysznym, wigilijnym barszczem z uszkami 
i pierogami.

Wszyscy obecni mogli podzielić się opłatkiem i złożyć sobie 
świąteczne życzenia, posłuchać wspaniałych występów naszych 

uzdolnionych młodych artystów, pokrzepić się świątecznymi na-
pitkami i ciastami, czy zrobić pamiątkowowe zdjęcia w saniach 
Świętego Mikolaja i okolicznościowej ramce, przygotowanej spe-
cjalnie z okazji świąt przez nasz samorząd.

Jarmark Bożonarodzeniowy to bogactwo świątecznych przysma-
ków, ozdób, ale także interesujące warsztaty przygotowane przez 
Jaworski Ośrodek Kultury oraz nasze Muzeum Regionalne, zabawy 

z wesołymi Elfami i mnóstwo innych atrakcji, przygotowanych 
przez Urząd Miejski w Jaworze oraz instytucje miejskie.

Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli serce i czas w przygoto-
wanie tego wydarzenia.

Świątecznie, wigilijnie, bajecznie, czyli przedsmak Bożego Narodzenia

Życzenia płynęły zewsząd, także od organizatorów, czyli burmistrza Emiliana 
BeryWesołe elfy zapraszały do zabawy Wesołe elfy zapraszały do zabawyOd świątecznych zapachów i pyszności na jarmarku aż się kręciło w głowie

Mogliśmy wszyscy poczuć bliskość i radość – a to jest właśnie sens Bożego 
Narodzenia

Były też pierniki ,i to jakie! 

Zewsząd płynęły słowa pięknych kolęd

Świąteczny nastrój i humor rządziły! Od lewej: radny Michał 
Bander, burmistrz Emilian Bera, Małgorzata Świderska  
– wiceprzewodmnicząca RM i sekretarz miasta Monika 
Żmijewska

Sianko od naszych harcerzy

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
I WIGILIA MIEJSKA

Harcerze zadbali o Światełko Pokoju, który każdy mógł zabrać do domu
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Ludzie, którzy bezinteresownie 
poświęcają swój czas i uwagę 
innym. Pomagają, wspierają, 

ofiarują swoją energię i działanie na 
rzecz naszej społeczności lokalnej. 
Po raz szósty najbardziej aktywni 
i wyróżniający się wolontariusze 
zostali nagrodzeni przez burmistrza 
Emiliana Berę.

Tegoroczna gala wolontariatu po-
nownie udowodniła, że w naszym 
mieście nie brakuje ludzi dobrej woli 
o wielkim sercu. Uroczystość odby-
ła się w sali balowej Europejskiego 
Centrum Młodzieży Euroregionu 
Nysa z udziałem zaproszonych go-
ści i goszczącej w naszym mieście 
delegacji z partnerskiego miasta 
Berdyczowa na Ukrainie.

– Jestem bardzo dumny widząc 
zaangażowanych ludzi w różnym 
wieku, którzy aktywnie i  z własnej 
inicjatywy chcą poświęcać swój wol-
ny czas na rzecz innych. Wolontariat 
to nie tylko radość z możliwości po-
magania, ale też doskonała okazja na 
zdobycie nowych doświadczeń. To 
właśnie przez praktyczne wykorzy-
stanie wiedzy uczymy się najwięcej. 
Nie zawsze potrzebne są pieniądze, 
czasem wystarczy odrobina chęci, 
czasu i uśmiechu – podkreślał bur-
mistrz.

Laureaci otrzymali dyplomy, sta-
tuetki i upominki, nie zabrakło tak-
że oprawy artystycznej i słodkiego 
poczęstunku.

SPOŁECZEŃSTWO SPOŁECZEŃSTWO

VI Jaworska Gala Wolontariatu
Laureaci gali
Zgłoszenia do tytułu „Jaworskiego Wolontariusza Roku” złożyły stowarzyszenia, 
szkoły, instytucje oraz mieszkańcy. Oto lista wszystkich wyróżnionych:

4 JAWORSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE „DAMY RADĘ”:  Patrycja 
Porębska 
4 Wojciech Nolbrzak, Mariusz Czerwiński, Agnieszka Turek, Patrycja Kubiak, Marta 
Wątrucka, Katarzyna Kiełb, Barbara Porębska, Paweł Drozdowski, Alina Nolbrzak, 
Ewelina Aniołek. Statuetka – Jacek Mieleń  
4 POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO: Natalia 
Kaczkowska, Wiktoria Piec, Kinga Kozimor, Melisa Musiał, Julia Gembicka, Natalia 
Filip, Borys Zdunek, Bartosz Mężyk, Julia Szmydt. Statuetka - Zuzanna Kowalczyk 
4 JAWORSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MOTORYZACJI: Jarosław 
Juskowiak,  
4 Rafał Słowik, Paweł Sawicki, Remigiusz Ziółkowski, Marcin Giera, Dawid Puć, 
Paweł Kwiatkowski, Marta Prokopik, Alina Giera, Ryszard Tabor, Aneta Juskowiak, 
Aldona Ziółkowska, Wioletta Słowik, Michał Czarnecki, Dariusz Grab, Stanisław 
Furtak, Andrzej Giera, Marcin Marciniak 
4 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA: Robert Mazurek 
4 KLUB AZYL JAWOR: Andrzej Kowalik, Jan Fiącek, Tomasz Sobczyk, Wojciech 
Łąpiś, Dariusz Iwanow, Tomasz Teluk, Józef Golec, Dariusz Kudłacz 
4 ROBERT MAZUREK: Maria Błoniarz, Piotr Kądziołka, Sławomir Błażków, Olga 
Witukiewicz, Oskar Pindel, Maciej Walaszek, Mariola Ziemniak, Dominika Roczniak, 
Marta Pawłowska, Kaja Pawłowska, Agata Bojanowska, Mateusz Olszak 
4 TOWARZYSTWO AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ TAK JAWOR: Aleksandra 
Machowska, Damian Sitko, Arkadiusz Guścior  
4 MUZEUM REGIONALNE W JAWORZE: Patrycja Jarosz 
4 SPÓŁDZIELCZY KLUB PIAST: Maria Sawczuk, Hanna Sawczuk, Dominik 
Kwiatkowski, Dawid Sekuła, Joanna Boczula, Katarzyna Mroczek, Aleksandra 
Ślusarczyk, Julia Maryniak  
4 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI: Jan Czekiel 
4 ENDURO OBSESSION TEAM JAWOR: Paweł Lachmirowicz, Miłosz Kwiatkowski, 
Marek Gonera, Marcin Kłyszejko. Statuetka - Sławomir Zapotoczny  
4 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA: Piotr Tłuściak 
4 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY: Magdalena Muraszko 
4 CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH SENIOR +: Irena Sawicka 
4 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAWORZE: asp. szt. Ewa Kluczyńska 
4 GRUPA POMAGAMY COVID-19: Renata Ślemp, Ewelina Zagórska, Paweł 
Lisowski, Piotr Bieniusiewicz, Kinga Więczkowska, Wiktoria Łużna, Wiktoria 
Jagielska-Ptaszyńska, Kacper Czwartacki. Statuetka: Kamil Ptaszyński 
4 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI: Joanna Termena-Maciejewska, 
Łukasz Maciejewski, Bożena Sawczuk. Statuetka: Dorota Lopko 
4 KLUB SPORTOWY „OLIMPIA” W JAWORZE: Radosław Pokrywa, Agnieszka 
Czum-Truchan, Karin Kaszubska, Robert Wrzołek, Anna Charytonowicz, Agnieszka 
Partyka, Paweł Maliga, Krzysztof Chrzanowski. Statuetka: Krzysztof Spurek 
4 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY: Oliwia Kokoszko i Tomasz 
Dubrawski 
4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W JAWORZE: Gabriela Lutowska, Emma Gotowska, 
Marcin Staroń 
4 SZLACHETNA PACZKA: Marta Ostańska-Zimroz, Angelika Bartosiak, Kacper 
Pasek, Joanna Mańkowska, Ada Spiesz, Marcin Jankowski, Jarosław Lewandowski, 
Patrycja Jankowska, Piotr Zimroz, Weronika Sutor 
4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W JAWORZE: Nina Bander, Zuzanna Leonowicz, 
Jan Bieniek, Matylda Noga, Maja Janisiów, Nikola Filipowicz. Statuetka - Igor Górski 
4 STOWARZYSZENIE „BUDUJEMY MOSTY”: Renata Sosnowska – Noworól, Aldona 
Molęda, Magdalena Szczygieł, Dorota Domińska-Werbel, Bogumiła Sokołowska, 
Patrycja Dudek, Iwona Lopko, Monika Furtak, Paweł Idczak. Statuetka - Ewa 
Suchecka 
4 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JAWORZE: Dorota Paluchowska, Antonina 
Bojanowska – Boczek, Bartosz Kwiatkowski. Statuetka - Julia Wiśniewska 
4 HUFIEC ZHP JAWOR: Mateusz Głąbicki, Magdalena Moskwa, Zuzanna 
Zacharczuk 
4 Emilia Kowalczyk, Maria Mycan, Jadwiga Wojda – Elbrah, Irena Tkaczuk, Julia 
Mucha 
4 Wojciech Mucha. Statuetka - Tadeusz Koniak  
4 Tadeusz Horbacz - fotograf 
4 TYTUŁ „JAWORSKA PERŁA WOLONTARIATU: Grupa Teatralna WERNISAŻ 
4 TYTUŁ „JAWORSKI MENTOR WOLONTARIATU”: Alina i Wojciech Nolbrzak 
 

W uroczystości uczestniczyli goście z partnerskiego Berdyczowa  
na Ukrainie

Jest satysfakcja? No pewnie! Na zdjęciu Jacek Mieleń ze 
Stowarzyszenia Damy Radę

Słodki akcent, czyli ogromny tort - aby dla wszystkich wystarczyło!

Młodzi aktorzy z grupy WERNISAŻ otrzymali tegoroczną statuetkę Jaworska Perła 
Wolontariatu

Dyplomy i statuetki powędrowały do wyjątkowych ludzi, którzy 
dają to, co najcenniejsze: swój czas i uwagę

„Bez Ciebie  
nie ma świąt”

To idealny tytuł dla tego 
koncertu. 16 grudnia spo-

tkaliśmy się w kościele pw. Św. 
Marcina, by wysłuchać kolęd 
i  pastorałek we wspaniałej 
aranżacji i wykonaniu  Chóru 
Bella Rosa i Wesołych Nutek 
oraz Agnieszki Gorączkow-
skiej. Najpiękniejsze aranżacje 
kolęd przypomniały o co tak 
naprawdę chodzi w świętach 
Bożego Narodzenia, dając 
okazję do głębokiej zadumy 
nad ich sensem i przesłaniem. 

Dziękujmy za piękny wy-
stęp, który wywołał wzru-
szenie i poruszył nasze serca. 
Gorące słowa podziękowa-
nia burmistrz Emilian Bera 
skierował do organizatorów 
wydarzenia: proboszcza Łu-
kasza Misiaka, Dyrektor Ja-
worskiego Ośrodka Kultury 
Joanny Piotrowicz-Dębic-
kiej za otwartość i współpracę 
przy organizacji świątecznego 
koncertu. Serdeczne podzię-
kowania popłynęły także do 

Emilii Tartakowskiej-Marci-
niak oraz Dawida Sierpiny, 
którzy wraz z Chórem Bella 
Rosa i Wesołymi Nutkami Ja-
wora wprowadzili nas w ten 
magiczny, świąteczny nastrój.

„Magiczny czas”
Piękna i podniosła atmosfera zapanowała 

w sobotę w Parafii Matki Bożej Różańcowej 
w Jaworze. Adwentowy koncert pt. „Magiczny 
czas” w wykonaniu Chóru Bella Rosa i Weso-
łych Nutek Jawora przy akompaniamencie 
instrumentalnym obudził świąteczną magię 
w sercach zgromadzonych jaworzan. 

Każda kolejna świąteczną opowieść, wy-
śpiewana przez młodych artystów, rozlewała 
w sercach odbiorców ciepło i miłość. 

Dziękujemy proboszczowi Waldemarowi 
Hawrylewiczowi Honorowemu Obywatelowi 

Jawora, Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury 
Joannie Piotrowicz-Dębickiej za organizację 
tego wydarzenia. Serdeczne podziękowania dla 
Emilii Tartakowskiej-Marciniak oraz Dawi-
da Sierpiny, którzy wraz z Chórem Bella Rosa 
i Wesołymi Nutkami Jawora wprowadzili nas 
w ten magiczny, świąteczny nastrój. Serdecz-
ne podziękowania dla naszych wspaniałych 
cukierników: Stanisława Furtaka, Ryszarda 
Tabora, Jerzego Frydrycha, Tadeusza i To-
masza Koniak oraz dla sklepów Intermarche 
oraz Lidl.

Świąteczne koncerty

Kolędy i pastorałki przepięknie brzmiały w naszej jaworskiej farze

„Magiczny czas” obudził świąteczną magię w sercach zgromadzonych jaworzan

Dwa wyjątkowe chóry: Bella Rosa i Wesołe Nutki zadbały o wyjątkowy, 
świąteczny nastrój

Każda kolejna świąteczna opowieść, wyśpiewana przez młodych artystów, 
rozlewała w sercach odbiorców ciepło i miłość

Jaworskie Wesołe Nutki przeniosły nas w zaczarowany klimat świąt

Najpiękniejsze aranżacje kolęd przypomniały o co tak naprawdę chodzi 
w świętach Bożego Narodzenia
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Spotkanie w ECMEN dla 
najmłodszych, „Moto-
-Mikoaj w Rynku”, akcja 

krwiodawstwa i wiele innych 
– tak wyglądał 6 grudnia w Ja-

worze. Pod szyldem „Mikoła-
jek” odbył się także Memoriał 
Stefana Mielczarka i morso-
wanie – o czym piszemy na 
str. 16. A na Rynku powstało 

przepiękne serce... z monet, 
które pomogą potrzebującym.

Starsi i młodsi wyjątkowo 
miło spędzili ten dzień a to za 
sprawą jednostek samorzą-
dowych i organizacji, które 
aktywnie włączyły się w przy-

gotowanie atrakcji z okazji 
Mikołajek.

XI edycja Dyktanda o Pió-
ro Burmistrza Jawora 

ponownie wyłoniła najlep-
szych jaworskich „humani-
stów”. W zmaganiach o tytuł 

mistrza ortografii wzięło 
udział ponad 40 osób.

W kategorii  dzieci i mło-
dzież do lat 14 tekst dyktowała 
znana ilustratorka książek dla 

dzieci Magdalena Kozieł-No-
wak, natomiast  dorośli wy-
słuchiwali się w głos Macieja 
„ŚWIĘTEGO” Święcickiego 
utalentowanego muzyka, ry-
sownika oraz twórcę znako-
mitych karykatur. 

Podczas, gdy poloniści 
uważnie sprawdzali dyktanda 
P. Magdalena Kozieł-Nowak 
opowiedziała dzieciom o swo-
jej pracy, jaką jest tworzenie 
ilustracji do książek. 

  W grupie pierwszej do lat 
14 z błędami najlepiej poradził 
sobie Stanisław Dziędzioła,,   
natomiast w grupie drugiej od 
lat 15 Jarosław Jurkowski.

Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy do-
skonałej znajomości zasad 
ortograficznych.

SPOŁECZEŃSTWO ROZMAITOŚCI

XI Jaworskie Dyktando o Pióro Burmistrza 
Jawora

JAWORSKIE MIKOŁAJKI 2022

Góra monet, krwiobranie  
i spotkanie ze Świętym Mikołajem

A dzięki Wielkim Sercom Jaworzan urosła nam w Rynku ogromna góra 
monet – łącznie 350 kg. Jak zwykle szczerość serca naszych mieszkańców nie 
zawiodła, a wszystko z myślą o podopiecznych Jaworskiego Stowarzyszenia 
Charytatywnego DAMY RADĘ. Ta akcja co roku ma wspaniały odzew

Na najmłodszych jaworzan w Rynku czekał święty w swoich latających 
saniach, a dla „grzecznych dzieci” były oczywiście słodkości

Maluszki z Klubu Malucha w ECMEN miały sesję fotograficzną z Mikołajem 
i mnóstwo radości związanej z możliwością pociągnięcia np. za dłuugą brodę 
świętego

A dorośli mogli się podzielić najcenniejszym darem – darem zdrowia i życia, 
czyli krwią

Pół wieku w szacunku i miłości
Pięć par małżeńskich 

świętowało niedaw-
no Złote Gody, czyli 

pięćdziesięciolecie pożycia 
małżeńskiego. W Urzędzie 
Miejskim w Jaworze odbyło 
się uroczyste spotkanie z do-
stojnymi Jubilatami. 

Złote Gody świętowali:
Państwo Danuta i Ro-

man Bieleccy,
Państwo Danuta i Jerzy 

Liszewcy,
Państwo Ewa i Antoni 

Litewka, 
Państwo Renata i Józef 

Oślakowie,
Państwo Henryka i Zbi-

gniew Słowińscy.

Burmistrz Jawora Emilian 
Bera wraz z kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Krysty-
ną Chrapkowicz wręczyli 
Dostojnym Jubilatom meda-
le nadane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
pamiątkowe dyplomy, albumy 
oraz kwiaty, a oficjalna część 
uroczystości zakończyła się 
wspólnym, pamiątkowym 
zdjęciem.

To była wyjątkowa chwila 
w gronie najbliższych i przyja-
ciół. Prawdziwie zgodne i do-
bre małżeństwo to takie, które 
przetrwa życiowe zawieruchy, 
by po latach zyskać wzajemne 
zrozumienie, tolerancję i sza-
cunek. 

 – Z całego serca składam 
Szanownym Jubilatom życze-
nia trwania w tej pięknej mi-
łości i wyrażam głęboki sza-
cunek za pokonanie trudów 

jakie życie przynosi każdej 
rodzinie – podkreślał pod-
czas uroczystości burmistrz 
Emilian Bera.

Nasze miasto jest partne-
rem budowy Cyklostra-

dy Dolnośląskiej, przedsię-
wzięcia realizowanego przez 
Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego. W Jaworze 
przybędzie przyjaznych ro-
werzystom ścieżek.

 – Jawor jest mocnym punk-
tem turystycznym w oparciu 
o Kościół Pokoju UNESCO 
oraz zatwierdzony niebawem 
Geopark UNESCO Krainy 
Wygasłych Wulkanów. To 
nasze atuty – mówi burmistrz 
Emilian Bera. 

Dla mnie równie ważne jest 
to, aby Jawor był trwałym łącz-

nikiem sieci dróg rowerowych 
w regionie. Razem stawiamy 
na rozwój turystyki. Razem 
z partnerami podejmuję dzia-
łania z myślą o mieszkańcach 
Jawora oraz turystach z całego 
regionu. Dziękuję Marszał-
kowi Województwa Tymote-
uszowi Myrdzie za spotkanie 
i dyskusję na temat wsparcia 
– podkreślał burmistrz Emi-
lian Bera podczas spotkania 
ws. cyklostrady. 

A  od słów do czynów – 
w naszych miejskich projek-
tach drogowych, tam gdzie 
jest to możliwe, uwzględnio-
ne będą ścieżki rowerowe np. 

już są ujęte w przebudowie ul. 
Wrocławskiej i Wyszyńskiego 
czy zrealizowane przy ul. Cu-
krowniczej/Daimlera.

Ale to dopiero początek 
działań projektowych w ra-

mach Cyklostrady Dolnoślą-
skiej w oczekiwaniu na moż-
liwość sięgnięcia po wsparcie 
funduszy unijnych.

Empatia, cierpliwość i zrozumienie to z pewnością cechy 
dobrego pracownika socjalnego. To głównie panie, które 

potrzebującym osobom dają nadzieję na lepsze jutro i przy-
wracają sens codziennych zmagań. Z okazji Dnia Pracow-
nika Socjalnego burmistrz Emilian Bera wraz z sekretarz 
gminy Moniką Żmijewską na ręce Agnieszki Rynkiewicz 
dyrektor jaworskiego MOPS-u oraz wyróżnianych pracownic 
złożyli podziękowania za ważną misję społeczną jaką pełnią 
każdego dnia. Panie otrzymały także listy gratulacyjne wraz 
z upominkami. 

 – Życzę, aby trud wkładany w walkę z niesprawiedliwością 
społeczną zawsze obracał się w dobro Waszych podopiecz-
nych, będące dla Was podziękowaniem i siłą do dalszej pracy 
– podkreślał burmistrz podczas spotkania.

Cyklostradą przez Jawor Niosą nadzieję 
i pomoc
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Z  okazji 40. rocznicy 
wprowadzenia stanu wo-

jennego, Muzeum Regional-
nego w Jaworze prezentuje 
eksponaty, przekazane przez 
kolekcjonera Jana Karłę. Na 
zbiór liczący blisko 200 pozy-
cji składają się znaczki poczty 
podziemia solidarnościowego 
z lat 1981-1989. 

Wyjątkowe muzealia stano-
wią interesujące źródło histo-
ryczne przybliżające przed-
ostatnią dekadę XX wieku, 
w której ruch „Solidarności” 
zintegrował naród w  pod-
ziemnej walce o wolną Polskę. 
Motywy podejmowane przez 
projektantów znaczków to 
swoista opowieść o wydarze-

niach i ludziach przemilcza-
nych przez cenzurę.

Pośród nich natrafimy więc 
na rocznicę śmierci marszałka 
Józefa Piłsudskiego, mord na 
polskich oficerach w Katy-
niu, postać księdza Jerzego 
Popiełuszki, pielgrzymki pa-
pieża Jana Pawła II do Polski, 
czy sylwetkę Lecha Wałęsy – 
wówczas niekwestionowanego 
przywódcę antykomunistycz-
nej opozycji. Odnajdziemy 
tu również satyryczne ujęcia 
wydarzeń politycznych oraz 
karykatury: m.in. generała Ja-
ruzelskiego i Jerzego Urbana. 

Znaczki wykonane pry-
mitywną metodą, nierzadko 
z defektem rozmytej farby, 
opatrzone nominałem, służy-
ły często jako okolicznościowe 
cegiełki. Papierowe eksponaty 
to również osobny rozdział hi-
storii polskiej filatelistyki. 

Znaczki z upływem lat na-
brały wartości na kolekcjo-
nerskim rynku, zaś ich walor 
poznawczy wydaje się obecnie 
nieoceniony. 

Źródło: Muzeum Regional-
ne w Jaworze

KUTURAROZMAITOŚCI

Ale piękne kartki
Gminny Konkurs na 

Świąteczną Kartkę 
Bożonarodzeniową 

jak zwykle cieszył się po-
pularnością.  W imieniu Ja-
worskiego Ośrodka Kultury 
dziękujemy za piękne prace, 
ich laureaci odebrali nagrody 

podczas Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego.

A oto zwycięzcy:
Kategoria PRZEDSZKOLA
I  miejsce – Aleksander 

Malec, 
II miejsce Amelia Zapa-

śnik, 

III miejsce Karolina Foryś. 
Wszyscy laureaci z tej katego-
rii uczęszczają do Przedszkola 
Publicznego nr 2.

Kategoria uczniowie klas 
1-3 SP

I – Gracjan Rzepka z SP 
nr 4, 

II – Gabriela Szumilas z SP 
nr 4, 

III – Karolina Wróblewska
Wyróżnienie otrzymały 

Hanna Grechowicz oraz Zo-
sia Stolarska, ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Gratulujemy!

W rocznicę Grudnia ‘83
4 grudnia w Europejskim Centrum Mło-

dzieży Euroregionu Nysa odbył się 6. Mi-
kołajkowy Turniej Szachowy. 33 pasjonatów 
królewskiej gry – w różnym wieku – zmagało 
się w rozgrywkach na biało-czarnych polach. 

Cały czas można zapisać się do sekcji 
szachowej, którą od kilku lat prowadzi Pan 

Roman Drążek. Zajęcia dla osób w każ-
dym wieku odbywają się w soboty od 11:00 
w ECMEN.

Wielkie brawa dla wszystkich, a największe 
dla zwycięzców. Dziękujemy za mile spędzo-
ny czas. Gratulujemy pasji i życzymy dalszego 
rozwoju i wielu wygranych w przyszłości.

Mikołajkowe szachy

Wyniki turnieju
Kategoria MŁODSI JUNIORZY 
I miejsce – Michał Gałuszka 
II miejsce – Tobiasz Puszeńko 
III miejsce – Aleksander Fryc 
Kategoria STARSI JUNIORZY 
I miejsce – Remigiusz Olejarczyk 
II miejsce – Stanisław Dziędzioła 
III miejsce – Piotr Chałupka 
Kategoria JUNIORKI 
I miejsce – Karolina Gałuszka 
II miejsce – Maria Kwarciak 
III miejsce – Sofia Własenko 
Kategoria SENIORZY 
 miejsce – Kamil Gałuszka 
 II miejsce – Rafał Przybylski 
 III miejsce – Franciszek Filuś 
Kategoria KOBIETY 
I miejsce – Anna Olbrych 
II miejsce – Maria Kwarciak  
III miejsce – Mariola Pawłowska 

11 Listopada – podwójne święto 
dla Jawora
Ten dzień w  naszym 

mieście jest świętowa-
ny szczególnie – nie 

tylko z racji święta narodo-
wego odzyskania niepodle-
głości. 11 listopada jaworza-
nie obchodzą także uroczyście 
dzień Św. Marcina, który jest 
patronem miasta. Tego dnia  – 
chwytając w dłonie ogromną 
flagę, którą wspólnie ponie-
śliśmy do Rynku – mogliśmy 
poczuć prawdziwą jedność, 
której tak bardzo nam dziś 
brakuje.

Obchody Święta Narodo-
wego 11 listopada w Jaworze 
składały się z kilku etapów:

Msza za Ojczyznę  
i patriotyczne  

widowisko w Rynku

Obchody 103. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości 
rozpoczęła uroczysta msza 
święta w intencji Ojczyzny 
i Mieszkańców, odprawiona 
w kościele pw. Św. Marcina. 
Po nabożeństwie korowód 
mieszkańców, trzymających 
potężną flagą narodową prze-
szedł spod kościoła do serca 
miasta – Rynku, gdzie pod 
ratuszem odbyło się patrio-
tyczne widowisko z udziałem 

Naczelnego Wodza Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.   

W swoim przemówieniu 
burmistrz Emilian Bera 
podkreślał, jak wielkie zna-
czenie ma dbałość o pamięć, 
przeszłość, nasze korzenie 
i historię. 

 – Szczególną dumę czu-
jemy właśnie tu, w Jaworze, 
w mieście z 800-letnią trady-
cją. Z ogromnym szacunkiem 
do flagi, historii i munduru 
jesteśmy tu razem, na jawor-
skim Rynku, aby oddać cześć 
i honor wszystkim tym, którzy 
oddali swoje zdrowie i życie za 
Ojczyznę – mówił burmistrz.

Emilian Bera skierował 
także słowa podziękowania 
do Dowódcy 10. Wrocław-
skiego Pułku Dowodzenia za 
obecność żołnierzy podczas 
uroczystości. 

Honorowi Obywatele 
Miasta 

Tradycyjnym punktem 
świętowania Odzyskania 
Niepodległości i Dnia Patro-
na św. Marcina było uroczyste 
nadanie tytułów Honorowe-
go Obywatela Miasta Jawora.  
W  tym roku decyzją Rady 
Miejskiej tytuł został przy-
znany:

 – Pani Waltraud Simon 
rodowitej jaworzance i prze-

wodniczącej fundacji Eriki 
Simon, której działania i zaan-
gażowanie od wielu lat stano-
wią nieocenione wsparcie dla 
jaworskiego Kościoła Pokoju.

 – Ś.P. Panu Janowi Kobe-
sowi jaworzaninowi, całym 
sercem oddanemu działalno-
ści w związkach kombatanc-
kich, organizatorowi wielu 
inicjatyw o tematyce wojsko-
wej i patriotycznej zarówno 
dla kombatantów, jak i mło-
dzieży. 

Tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta Jawora jest 
zaszczytnym wyróżnieniem, 
będącym niepodważalnym 
potwierdzeniem szczególnych 
zasług dla miasta Jawora.

Podczas uroczystości od-
były się również występy ar-
tystyczne grup działających 

przy Jaworskim Ośrodku 
Kultury w wykonaniu chóru 
Bella Rosa oraz Wesołe Nutki. 

Marcińska uczta  
w Muzeum

Ostatnim elementem ob-
chodów 11 listopada były 
„Smaki Niepodległości”, czyli 
degustacja marcińskich pysz-
ności m.in. gęsiny, babeczek 
świętomarcińskich oraz pier-
nikowego grzańca w Muzeum 
Regionalnym. 

Odbył się koncert forte-
pianowy „Alla Polacca” oraz 
występ jaworskiej grupy Wer-
nisaż pt. „Spójrz – usłysz nie-
podległość”.

Dziękujemy mieszkańcom 
za tak liczny udział w tego-
rocznych obchodach i dbałość 

o patrio-
t y c z n e 
w ar to -
ści.

Na te informacje czekali-
śmy długo, ale nareszcie 

są optymistyczne wieści. Świę-
to Chleba i Piernika – Jawor 
odbędzie się w dniach 26-28 
sierpnia 2022 roku. 

Cały sztab ludzi już roz-
począł przygotowania do tej 
imprezy, z której nasze miasto 
słynie od lat. 

Bogata oferta stoisk wysta-
wienniczych, smak i tradycje 
piekarnicze z wielu krajów 

Europy, receptury sprzed paru 
wieków – to wszystko będzie 
na Państwa czekało na jawor-
skim Rynku. Plus oczywiście 
wspaniałe koncerty i wydarze-
nia towarzyszące.

Oczywiście nie zabraknie 
punktów programu, które 
wpisały się już w tradycje tego 
święta. Kolejny raz będziemy 
wybierać Miss i Mistera Ziemi  
Jaworskiej, którzy będą pre-
zentować się w różnych sty-

lizacjach. Nasi przyjaciele na 
czele z Mistrzem Stanisławem 
Furtakiem podejmą próbę 
pobicia rekordu na najdłuższy 
piernik, który znów rozpieści 
podniebienia wszystkich de-
gustujących. 

 – W naszych pracowni-
czych kuluarach już rozcho-
dzi się wspomnienie zapachu 
pieczonego, pysznego chleba, 
który będzie królował na sto-
iskach przez cały okres trwa-

nia tej aromatycznej imprezy. 
To ogromna przyjemność 
móc pracować nad organi-
zacją całego przedsięwzięcia, 
które w  2022 roku będzie 
zdobić jaworski kalendarz im-
prezowy. Z ostatnim ściętym 
kłosem zboża Jawor przeista-
cza się w polską stolicę chleba 
– mówi Joanna Piotrowicz-
-Debicka, dyrektor Jaworskie-
go Ośrodka Kultury.

Święto Chleba powraca!
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Mistrzostwa Euro-
py w Teakwon-do 
w  Hiszpanii oka-

zały się wielkim sukcesem 
indywidualnym i klubowym 
dla Jawora. Występ Amelii 
Wzorek ze Sportowej Aka-
demii Taekwon-do w Jaworze 
jest najlepszym przykładem 

na to, że ciężka praca, zaan-
gażowanie i upór, prędzej czy 
później przynosi efekty. Złoto 
i dwa srebra – to niemałe osią-
gnięcie.

Amelia w swoim debiucie 
w reprezentacji Polski zdobyła 
aż trzy medale: 

Złoty – drużynowe testy 
siły juniorek,

Srebrny – indywidualne 
testy siły juniorek,

Srebrny – drużynowe walki 
juniorek.

Amelia po raz pierwszy 
stanęła na macie w konku-
rencji indywidualnych walk 
-65 kg. W pierwszej rundzie 
bez problemów pokonała 
reprezentantkę gospoda-
rzy. W drugiej rundzie, po 
twardym pojedynku musiała 
uznać wyższość reprezentant-
ki Anglii.

Dzień później stanęła do 
rywalizacji w  konkurencji 
indywidulanych testów siły. 
W konkurencji wystartowało 
25 zawodniczek. Do wyło-
nienia miejsc medalowych 
potrzebne były 3 dogryw-
ki, dzięki którym stanęła na 
drugim stopniu podium, tuż 
za reprezentantką Rumunii. 
Tym samym Amelia zdobyła 
srebrny medal oraz tytuł in-
dywidualnej v-ce Mistrzyni 
Europy.

Ostatnim dniem rywalizacji 
był turniej drużynowy. Ame-
lia wystartowała w drużyno-
wych walkach, gdzie wspólnie 
z drużyną dotarła do fina-
łu, pokonując reprezentacje 
Norwegii i Rumunii. W finale 
Polski uległy świetnie dyspo-
nowanym reprezentantkom 
Słowenii. Podczas konkuren-
cji w drużynowych testach siły 
Polki pokonały wszystkie swo-
je rywalki. Największy udział 
w tym sukcesie miała właśnie 
nasza zawodniczka, która 
dwukrotnie została wybrana 
przez trenerów do dogrywek. 
Świetna dyspozycja Amelii za-
pewniła drużynie złoty medal 
i tytuł najsilniejszych juniorek 
w Europie.

– Ogromne gratulacje dla 
zawodniczki oraz trenerów, 
piękny wynik i doskonała pro-
mocja Jawora. Jestem dumny, 
że nasze miasto ma tak znako-
mitych sportowców – podkre-
śla burmistrz Emilian Bera.

Opr. na podstawie materia-
łów Klubu

Jak co roku jaworscy bie-
gacze upamiętnili Hono-

rowego Obywatela Jawora. 
Tegoroczna edycja biegu na 
cześć fantastycznego sportow-
ca i propagatora sportu odbyła 
się w Parku Miejskim. 

Stefan Mielczarek, który 
całe życie poświęcił bieganiu 
oraz popularyzacji biegów 
długodystansowych byłby 
dumny z naszej lokalnej spo-
łeczności. Dziękujemy wszyst-
kim biegaczom!

To już XVIII Memoriał 
Stefana Mielczarka

Nasi ciągle „na fali”
Zimowe Mistrzostwa Dol-

nego Śląska w pływaniu” 
w Nowej Rudzie nasi utalen-
towani pływacy z Jaworskie-
go Klubu „Na Fali” mogą za-
liczyć do naprawdę udanych. 
Zawodnicy z Jawora stanęli 
na podium i uzyskali świet-
ne wyniki - na które bardzo 
ciężko pracowali. 

Nasz klub reprezentowa-
li: Hanna Ziemak, Paweł 
Giemza, Emilia Pokora, 
Marcel Piątek, Jakub Ko-
dlew, Borys Zdunek, Ga-
briela Gawrońska, Kalina 
Kościelnik, Aleksandra Mi-
kołajczak, Alan Wojtowicz, 
Oliwer Różyczka, Zofia 
Dziędzioła.

Na podium stanęli:
I miejsce stylem dowol-

nym na dystansie 400 m – 
Alan Wojtowicz,

III miejsce stylem dowol-
nym na dystansie 50 m – Ka-
lina Kościelnik,

III miejsce stylem klasycz-
nym na dystansie 100 m – 
Oliwer Różyczka,

III miejsce stylem dowol-
nym na dystansie 50 m – 
Alan Wojtowicz,

III miejsce stylem dowol-
nym na dystansie 100 m – 
Kalina Kościelnik,

III miejsce stylem dowol-
nym na dystansie 100 m – 
Alan Wojtowicz,

III miejsce style klasycz-
nym na dystansie 200 m – 
Oliwer Różyczka,

II miejsce stylem dowol-
nym na dystansie 200 m – 
Jakub Kodlew.

Serdeczne gratulacje – Wa-
sza ciężka praca i pasja przy-
nosi wspaniałe efekty!

Amelia Wzorek Mistrzynią Europy!

Bieg był elementem obchodów Święta Niepodległości

Gratulujemy doskonałych wyników, ciężka praca młodych sportowców 
została nagrodzona

Mimo chłodu i trudnych warunków atmosferycznych jaworscy biegacze nie 
zawiedli. Brawa dla wszystkich uczestników

FO
T. K

LU
B

W zdrowym ciele zdrowy duch
Z początkiem grudnia na Ośrodku 
Wypoczynkowym „Jawornik” jaworskie 
morsy zainaugurowały sezon.  
Oczywiście przed wejściem do wody 
była rozgrzewka a zaraz po wyjściu z 
lodowatej kąpieli można się było ogrzać 
przy ognisku, kiełbasce i herbacianym 
grzańcu.

Podziwiamy i polecamy!


