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Czy wiesz, że...?
W Jaworznie żyje się
najtaniej
Tak wynika z artykułu dziennikarzy
Gazety Wyborczej. Zgodnie z obliczeniami gazety, mieszkańcy naszego
miasta ponoszą najniższe koszty związane z opłatami za wodę, biletami
miesięcznymi, czy też lokalnymi podatkami.

Koniec dopłat
do eko-ogrzewania
W związku z wyczerpaniem się, przewidzianych na ten rok, środków finansowych na dotacje do montażu ekologicznych systemów grzewczych i kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej
wody użytkowej, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa zakończył przyjmowanie wniosków o dofinansowanie
na ten cel. Nowy nabór wniosków będzie
możliwy w 2014 roku.

Dotacje do przyłączy

Dzieci pomogły - jawor zasadzony
Intensywne prace w ramach projektu "Rynek Od.Nowa" spowodowały, że utrwalany
przez całe dziesięciolecia obraz "serca" miasta bezpowrotnie przeszedł do historii.
W czwartek, 18 kwietnia jaworzniccy pierwszoklasiści i harcerze wraz z prezydentem
Pawłem Silbertem posadzili na rynku symbolizujący miasto jawor. Wydarzenie to zapoczątkowało jednocześnie konkurs, który pomoże zachować w pamięci stary wizerunek
centrum naszego miasta.
Ten symboliczny element całego projektu
"Rynek Od.Nowa", był szansą na przypomnienie, że już jesienią tego roku wszyscy
mieszkańcy Jaworzna oraz odwiedzający
miasto goście będą się mogli razem
spotkać na zupełnie nowym - przebudowanym i nowoczesnym - centralnym placu
miasta.
- Niebawem na miejscu rozebranych chodników i jezdni pojawi się także m.in. wieża
mediów, zegar wodno-słoneczny, fontanna i skoczki wodne. Zmodernizowany
rynek ma szansę stać się prawdziwym,
tętniącym życiem sercem miasta. Nie
chcemy jednak, aby historyczny wizerunek
tego miejsca odszedł całkiem w zapomnienie - podkreśla Tomasz Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich.
Dlatego właśnie powstał projekt "Rynek
przed Od.nowieniem", którego celem jest
zebranie bogatej i wartościowej dokumentacji fotograficznej, przedstawiającej
centrum Jaworzna przed rokiem 2012.
Zgromadzenie swoistego "portfolio"
naszego historycznego już rynku pozwoli
zachować pamięć o nim dla przyszłych
pokoleń.
Projekt jest skierowany w głównej mierze
do mieszkańców Jaworzna, wśród których

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji przygotowało cykl filmów
promujących budowę nowej sieci
kanalizacyjnej w Jaworznie. Druga część
filmu poświęcona jest dotacjom na
budowę przyłączy kanalizacyjnych dla
mieszkańców miasta.
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

- Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane
w specjalnym albumie fotograficznym
oraz będą prezentowane na wystawie
zorganizowanej z okazji otwarcia zmodernizowanego rynku - zapowiada Sebastian Kuś z Biura Promocji i Informacji.

Efekt ekologiczny pasażerowie mogą
zauważyć np. w czasie zatrzymywania się
autobusu na przystankach, kiedy następuje automatyczne wyłączenie silnika
spalinowego, a jednocześnie uruchamiany
jest napęd elektryczny. Dodatkową
korzyścią jest niewątpliwie znaczne
wyciszenie pracujących w pojeździe
urządzeń.

Czy wiesz, że...?
Ponad osiem metrów ma jawor, który
18 kwietnia został posadzony na jaworznickim rynku. Na centralnym placu
miasta będą rosły 24 drzewa.

nie brakuje zapewne pasjonatów fotografii i którzy na przestrzeni lat mogli zgromadzić pokaźny zbiór zdjęć centralnego placu
miasta. Chcemy zachęcić wszystkie osoby,
które posiadają zdjęcia rynku - własne lub
swoich bliskich - do przesyłania ich na
specjalny adres e-mailowy projektu fotorynek@um.jaworzno.pl.

Testy hybrydowego MANA

Więcej informacji na stronie:
www.kanalizacja.jaworzno.pl

8 metrów

Biuro Promocji i Informacji, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, tel. (32) 61 81 585

Ekologiczny, oszczędny i cichy - tak w skrócie można opisać niskopodłogowy autobus z napędem hybrydowym, który przez
dwa tygodnie jeździ po jaworznickich
drogach. Pojazd obsługuje wybrane kursy
na liniach 303, 312 i 319.

- Podobnie jak w przypadku testowanych
wcześniej pojazdów elektrycznych, także
i tym razem chcemy określić możliwość
zastosowania tego autobusu w systemie
komunikacji miejskiej w Jaworznie wyjaśnia Tomasz Wilgos, rzecznik prasowy
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.

- Autorzy wybranych fotografii mogą liczyć
na zestawy upominków oraz nagrody od
miasta.
Swoje zdjęcia można przesyłać na adres
fotorynek@um.jaworzno.pl do 15 czerwca 2013 r. Po tym terminie rozpocznie się
okres selekcji fotografii i wybór najlepszych ujęć, które znajdą się w albumie i na
wystawie. Wszelkie szczegóły, w tym
wymogi dotyczące zdjęć, można znaleźć
w regulaminie projektu "Rynek przed
Od.nowieniem" na stronie miejskiej www.jaworzno.pl

Remont gruntówek
rozpoczęty
Rozpoczęły się prace remontowe na drogach gruntowych. Po spotkaniach Prezydenta Miasta z mieszkańcami poszczególnych osiedli, do wzmocnienia nawierzchnią asfaltową wybrano ponad 50
ulic o łącznej długości 15 km. Obecnie
prace remontowe prowadzone są na
ulicach Gwardzistów boczna i Rumiankowej w Byczynie oraz Dąbrowskiej,
Wolnej i Jasiugi w Dąbrowie Narodowej.
Wykaz wszystkich dróg gruntowych, na
których będą prowadzone prace modernizacyjne można znaleźć na stronie internetowej MZDiM w zakładce “Czas na gruntówki”.
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Więcej informacji na www.jaworzno.pl

Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno

