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Zmiany w ruchu

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

Nowy rynek i kapsuła czasu
Jaworznianie mogą przekazywać listy i pamiątki do kapsuły czasu

W związku z zamknięciem rynku dla
samochodów, mieszkańcy muszą przywyknąć do nowej organizacji ruchu w jego
okolicach. Rynek będzie dostępny jedynie
dla dostawców w godzinach nocnych
i rankiem oraz służb miejskich i porządkowych. Możliwość dojazdu do swych
nieruchomości będą mieli również stali
mieszkańcy ul. Pocztowej i Rynku Głównego, ale bez możliwości parkowania na
płycie. Parkujące pojazdy będą wywożone
na parking strzeżony na koszt właścicieli.
W połowie grudnia na ul. Pocztowej
zostanie udostępnionych około 100 miejsc
do parkowania ukośnego i równoległego.
Na starym rynku było 40 miejsc postojowych.

Ważny głos jaworznian
Prosimy o Państwa głos!
Wasze spostrzeżenia i uwagi dotyczące
rynku są dla nas niezwykle ważne. Dlatego też uruchomiliśmy specjalny e-mail:
rynek@um.jaworzno.pl na który można
przesyłać swoje sugestie związane z realizacją tego zadania. Maile od Państwa
pomogą w dopracowaniu szczegółów
i ulepszeniu projektu.

NOWE

Wirtualne Książki
William
Shakespeare

Zakończyły się prace związane z przebudową płyty rynku w ramach projektu
„Rynek od.Nowa”. Mieszkańcy Jaworzna
są zadowoleni z efektów przebudowy.
Jak mówią plusem jest wyłączenie ruchu
samochodowego z samego serca miasta.
W ubiegłym tygodniu jaworznicki rynek
przeżywał oblężenie mieszkańców, którzy
chcieli zobaczyć jak prezentuje się jego
nowy wygląd. Zdaniem większości jaworznian to miejsce, którego w mieście

brakowało. Na nowym rynku znajduje się
m.in. posąg drwala, wieża mediów, zegar
wodno-słoneczny, fontanny, skoczki wodne i jawor.
W płycie rynku zostanie umieszczona
kapsuła czasu, w której zostaną przechowane pamiątki związane z miastem i jego
mieszkańcami. Do końca grudnia jaworznianie będą mogli w Urzędzie Miejskim
składać pamiątki, zdjęcia, listy, które w tej
kapsule miałyby się znaleźć. Specjalna

komisja wybierze później przedmioty,
które zostaną zamknięte na cały wiek.
- Przedmioty muszą być związane z Jaworznem. Stanowić swojego rodzaju pamiątkę. Może to być zdjęcie, list, gabarytowo niewielka rzecz – tłumaczy
Sebastian Kuś, naczelnik Biura Promocji
i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Jaworznicka kapsuła zostanie umieszczona pod płytą rynku w Sylwestra przed
północą, z zastrzeżeniem, że może zostać
otwarta dopiero w 2113 roku – za 100 lat.

Czas na kolejne gruntówki
zowaliśmy, ale również aby przedstawić
przyszłe plany inwestycyjne dla poszczególnych dzielnic - mówi prezydent Paweł
Silbert.

Poskromienie
złośnicy
Moliere

Szkoła żon

Harmonogram kolejnych
spotkań Prezydenta Miasta
z mieszkańcami:

Marcel Proust

26 listopada
(Szczakowa, Góra Piasku, Dobra)

W stronę
Swanna
Joseph Conrad

Lord Jim

Juliusz Verne

20 000 mil
podmorskiej
żeglugi

godz. 17:00
Dom Kultury ul. Jagiellońska 3
Za nami pierwsze spotkania na temat
inwestycji zrealizowanych już w ramach
programu modernizacji dróg gruntowych. Jako pierwsi na temat tegorocznych i przyszłorocznych inwestycji
w gruntówki dyskutowali z przedstawicielami jaworznickich władz – mieszkańcy Byczyny, Cezarówki Dolnej oraz
Jelenia.
W tym roku to sami mieszkańcy mogli
zadecydować, która z ulic będzie remonto-

wana przez jaworznicki MZDiM, podczas
organizowanych w tym celu spotkań. By
podsumować realizowane zadania odbywa się cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych dzielnic.
- Zgodnie z obietnicą, ciężar modernizacji
i remontów został przeniesiony do osiedli.
Chciałbym, aby ta tendencja realizowana
była sukcesywnie także w latach następnych. Chcę spotkać się z mieszkańcami,
aby podsumować to co do tej pory zreali-

28 listopada
(Długoszyn, Niedzieliska)
godz. 17:00
Klub pod Skałką
ul. Dąbrowskiego 17

3 grudnia
(Stara Huta, Pszczelnik, Bory)
godz. 17:00
Gimnazjum nr 2
ul. Olszewskiego 76
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Więcej informacji na www.jaworzno.pl

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