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Zdecyduj o wyglądzie
Parku Podłęże

Park Podłęże to bez wątpienia jeden z największych zorganizowanych terenów zielonych na terenie miasta. Obejmuje ponad
120 hektarów. Brakuje mu jednak odpowiedniej infrastruktury. Są wprawdzie
korty tenisowe, boiska sportowe, skate
park i niewielki plac zabaw, ale nie wyczerpuje to potrzeb ponad kilkutysięcznego
osiedla.
- Zadeklarowałem kiedyś, że po zakończeniu dużych, unijnych projektów infrastrukturalnych rozpoczniemy inwestycje
w dzielnicach. Dotrzymuję słowa. Chcę
zrewitalizować Park Podłęże – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. - Chcę, aby
stał się on przyjazny mieszkańcom, aby
było to miejsce spotkań i relaksu dla całych
rodzin.
Co najistotniejsze, o wyglądzie parku
zdecydują nie urzędnicy czy architekci, ale
sami mieszkańcy. Odbędzie się to w ramach tzw. partycypacji społecznej.

Pamiętaj o opłacie
Osoby fizyczne i prawne, na rzecz których
zostało ustanowione użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność
Gminy Miasta Jaworzna lub Skarbu Państwa, zobowiązane są do uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego
roku.
Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego
można uiścić bez dodatkowych opłat w kasach Urzędu Miejskiego. Wpłat można także dokonać na Poczcie, za pomocą bankowości elektronicznej, w dowolnym banku
lub spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danej placówce.

Nadwyżka budżetowa dla osiedli
Uchwalenie tegorocznego budżetu miasta wzbudziło niemałe zamieszanie. Zmiany jakie chcieli
wprowadzić radni koalicji PO, WdJ i SdJ miały skutkować ryzykiem utraty pracy przez ponad 200 osób oraz
przerwaniem trwających projektów i inwestycji. Finalnie przyjęty budżet okazał się „bezpieczny”
dla miasta i mieszkańców, przed nami jednak kolejna procedura budżetowa – do podziału jest ponad
12 milionów zł nadwyżki budżetowej. W tym wypadku wydaje się, że podjęcie uchwały powinno być
formalnością, gdyż podział pieniędzy zaproponowany przez Prezydenta Miasta przewiduje oddanie
praktycznie całej sumy na inwestycje w dzielnicach i zaspokojenie potrzeb jaworznian.

Podział nadwyżki w kwocie 12
mln
















Przygotowując propozycję urząd skupił się
na prośbach, jakie zawierali w swoich
wnioskach i podczas spotkań z władzami,
mieszkańcy Jaworzna. Przyglądając się
potrzebom danych dzielnic zdecydowano
się przekazać fundusze m.in. na remont
chodników w dzielnicach takich jak
Podłęże, Osiedle Stałe, Gigant czy też
Pieczyska, Ciężkowice i Jeleń - 1,5 mln
złotych. Ta sama kwota ma wesprzeć
fundusze na wypłaty dotacji celowych i do
przyłączy kanalizacyjnych. 2 mln złotych
zostanie przeznaczone na wsparcie Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Ponad 3 mln prezydent Silbert zaproponował na remonty dróg. Z nowej drogi
mogliby się cieszyć jaworznianie mieszkający przy ul. Bartniczej w Ciężkowicach
oraz ul. Jeleń Dąb. Pełne odwodnienie
zyskałaby natomiast ul. Prosta na Długoszynie. Dużą kwotę – 1,9 mln przewidziano
także na wsparcie remontu ul. Szczakowskiej.

z przeznaczeniem na remont Oddziału
Ortopedii , a kolejne 2 mln zł na tzw. strefy
rekreacji w mieście.
Do miejskich stref rekreacji przy podziale
tegorocznej nadwyżki urząd wziął pod
uwagę trzy inwestycje. Pierwsza wykonana zostanie nad zalewem Sosina. Będzie
to I etap pieszo-rolkowo-rowerowego
toru. Drugą inwestycją będzie koncepcja,
która w przyszłości zrealizowana zostanie
we wszystkich osiedlach. Każda dzielnica
zyska tzw. „rynek”. W tym roku z nowego
wyglądu serca dzielnicy cieszyć się będą
mieszkańcy Jelenia i Szczakowej. Ostatnim

Propozycje przygotowane zostały przez
władze miasta tak, by poczynione w tym
roku inwestycje zostały zrealizowane
w prawie każdej dzielnicy Jaworzna. Czy
to wystarczy, aby radni jednogłośnie
„podpisali się” pod projektem sprawiedliwie realizującym potrzeby wszystkich
mieszkańców? O tym przekonamy się
w kwietniu, kiedy podział nadwyżki
znajdzie się pod obradami Rady Miejskiej.

Wyrok w sprawie „Co Tydzień”

Noc w Wenecji

Do urzędu dotarł wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie opublikowania
przez redaktora Józefa Matysika tekstu zawierającego nieprawdziwe informacje.
W uzasadnieniu sąd podkreśla m.in. brak dziennikarskiej rzetelności.

Stu artystów wystąpi w spektaklu operetkowym „Noc w Wenecji”, który już w marcu będą mogli zobaczyć jaworznianie
w Hali Widowiskowo-Sportowej. Widowisko zostało wyprodukowane przez
Gliwicki Teatr Muzyczny.

Szczegółowych informacji na temat opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
udzielają pracownicy Wydziału Skarbu
Urzędu Miejskiego - ul. Grunwaldzka 52,
pok. 18, tel. 32 / 618 15 68 oraz pok. 20,
tel. 32 / 618 18 96.

"Felieton pozwanego (Józefa Matysika przyp. red.) nie ma nic wspólnego z rzetelnością dziennikarską (...)"
"Za brakiem rzetelności dziennikarskiej po
stronie pozwanego przemawia także okoliczność, że autor publikacji (Józef Matysik
- przyp. red.) - pozwany - poprzestał na
jednostronnej relacji (...), nie interesował
się stanowiskiem powódki (Gminy Jaworzno - przyp. red.)".

"Być kobietą"
W drugą niedzielę marca odbędzie się
wyjątkowe wydarzenie dla jaworznianek
pod nazwą "...Być Kobietą”. Podczas
spotkania panie będą mogły skorzystać
z bezpłatnych porad wizażystów, stylistów, kosmetologów, dietetyków, terapeutów czy też poddać się szeregowi darmowych badań.
Event pod wdzięczną nazwą "...Być
kobietą" rozpocznie się o 10:00 w hali
MCKiS w niedzielę 9 marca, i potrwa cały
dzień aż do godziny 18:00. Ideą tego
przedsięwzięcia są zarówno badania
profilaktyczne jak i działania edukacyjne
oraz informacyjne. Jaworznianki będą
mogły zdobyć wiedzę na temat jak być
zdrową i piękną.

zł:

2 mln - remont oddziału ortoped
ii w szpitalu miejskim
1,9 mln - remont Szczakowskiej
0,5 mln - budowa odwodnienia
ul. Prosta
0,4 mln - remont ul. Bartniczej w
Cieżkowicach
0,4 mln - przebudowa ul. Jeleń
Dąb
1,5 mln - chodniki w dzielnicach
i osiedlach
1,1 mln - realizowane projekty unijne
- przywrócenie limitów szkołom
0,4 mln - Sosina - wykonanie I etapu
toru pieszo - rolkowo - rowerow
ego
1 mln - strefy rekreacji Park Os.
Stałe, Park Podłęże, Podwale
0,5 mln - projekt „Rynki w dzielni
cach”- Etap I - Rynek w Jeleniu
i w Szczakowej
0,465 mln - remont zasobu mieszk
alnego komunalnego i socjalnego
0,5 mln - świadczenia z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy
zastępczej
1 mln - dopłaty do przyłączy kanaliza
cyjnych
0,4 mln - zwiększenie dostępu komunik
acji miejskiej w Os. Dąbrowa
Narodowa oraz linią „A”do i z Katowic

projektem będzie odnowa osiedlowych
parków. Przy dużym udziale samych
mieszkańców, którzy w ramach „partycypacji społecznej” będą mogli wypowiedzieć się na temat kierunku prowadzonych
inwestycji, szansę na rewitalizację mają
w tym roku parki na Osiedlu Stałym,
Podłężu i Podwalu.

"(...) oczywistym jest, że pozwany (Józef
Matysik - przyp. red.) jako autor felietonu
swoim zachowaniem naruszył powołaną
normę i w chwili naruszenia musiał mieć
tego świadomość, skoro przed publikacją
nie podjął żadnych kroków w kierunku
weryfikacji zasłyszanych informacji."
Uzasadnienie wyroku, w którym sąd uznał
redaktora Matysika winnym naruszenia
dóbr osobistych Gminy Jaworzno ma
13 stron, na których szczegółowo opisane
są uchybienia, jakich dopuścił się dziennikarz przy publikacji materiału pt. "To
pani jeszcze żyje?". W dokumencie można
przeczytać m.in:

"(...) podanie jej (informacji prasowej przyp. red.) do wiadomości bez sprawdzenia jej prawdziwości, było działaniem
niespełniającym warunków rzetelności
dziennikarskiej i staranności pracy dziennikarza".
Wyrok nie jest prawomocny. Więcej na
www.jaworzno.pl

Gliwicką wersję "Nocy w Wenecji" wyreżyserował Marcin Sławiński, a orkiestrze dyrygować będzie Wojciech Rodek, kierownik muzyczny GTM. Na scenie pojawi się
100 artystów, którzy wykorzystają w spektaklu 200 kostiumów.
Przedstawienie odbędzie się w piątek,
7 marca, w Hali Widowiskowo-Sportowej.
Bilety w cenie 60 zł, można zakupić w kasie
hali MCKiS.
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Więcej informacji na www.jaworzno.pl

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

