Gazeta
Czy wiesz, że...
ok. 17 mln zł - o tyle w ciągu
ostatnich trzech lat zmniejszył się
dług Jaworzna, a do końca tego roku
(2014) spadnie o kolejnych 14 mln,
do kwoty 96.689.320 zł

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.
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Dyskusja o Parku Podłęże
Jak ma wyglądać w przyszłości park na Podłężu? Na to pytanie próbowano odpowiedzieć podczas piątkowego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami osiedla.
Jaworznianie wyrazili swoje zdanie co do oczekiwań względem rozwoju parku.
W większości chcą oni rozbudowy istniejącej infrastruktury, a są przeciwni planom
budowy w tym miejscu stadionu lekkoatletycznego.

Prezydent Jaworzna
Paweł Silbert
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Archetti i Justyna
Steczkowska zagraja
dla papieża
Koncert Justyny Steczkowskiej
i "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta
Jaworzna uświetni obchody związane
z kanonizacją Jana Pawła II. Koncert
"W drodze do Świętości" odbędzie się
w przeddzień uroczystych obchodów
w Watykanie.

Spotkanie było drugim etapem konsultacji
w sprawie przyszłości Parku Podłęże.
W pierwszym etapie mieszkańcy mogli
wypełnić - drogą elektroniczną i tradycyjną "papierową” - specjalnie przygotowaną ankietę.
- Otrzymaliśmy 440 ankiet, które rozesłano
do mieszkańców, a kolejne 345 formularzy
wypełniono w internecie. W sumie zebraliśmy 785 ankiet, ale trzeba też wziąć pod
uwagę, że w ponad 200 przypadkach
ankiety wypełniały czasem całe rodziny -

mówi dr Krzysztof Bierwiaczonek z Uniwersytetu Śląskiego, który opracował
i analizował ankiety. - Mieszkańcy wskazali, że park jest przede wszystkim miejscem odpoczynku i relaksu. Wiele osób
przychodzi tu też na spacery. Dla zdecydowanej większości, bo aż 75 proc. pytanych
jest miejscem nacechowanym pozytywnie.
Mieszkańcy wskazali atuty parku: rozległy
teren zielony, cisza, lokalizacja oraz
istniejąca infrastruktura. Jednocześnie
zwracają uwagę na elementy wymagające

poprawy - rozbudowę i unowocześnienie
placu zabaw, rozbudowę boisk sportowych, budowę wybiegu dla psów czy publicznej toalety.
- Jako architekci musimy czasem schować
ambicje do kieszeni. Park ma być miejscem
dla ludzi. Dobrze zaprojektowana przestrzeń, to tylko takie miejsce, gdzie mieszkańcy chcą spędzać czas. Dlatego trzeba
ich słuchać - tłumaczy Maria Skotnicka
z pracowni projektowej MS Design. - W ankietach mieszkańcy wskazali trzy podstawowe sfery wymagające zmian: lepsza
przestrzeń dla dzieci, bezpieczeństwo
(w tym zabezpieczenie terenu parku przed
dzikami) oraz wzmocnienie potencjału
rekreacyjnego parku.
Jednym z ważniejszych punktów piątkowej
dyskusji była kwestia budowy stadionu
lekkoatletycznego na terenie parku - jaki
to pomysł forsują radni PO, WdJ i SdJ.
Obecni na spotkaniu mieszkańcy byli
zdecydowanie przeciwni takiej wizji. Chcemy miejsca zielonego, gdzie można
wyjść z dzieckiem na spacer, gdzie można
w ciszy spędzić wolny czas - argumentowali mieszkańcy Podłęża. - Nie zgadzamy się na wybetonowanie tego obszaru,
na wycinkę drzew, na zabranie nam tej
cennej przestrzeni.

Na teren Sadowej Góry powrócili jego pradawni mieszkańcy. Po
wytężonej pracy najpierw naukowców a następnie artystów dobiegły
końca prace związane z wykonaniem modeli praprzodków
dinozaurów oraz głównego bohatera GEOsfery - notozaura.

Jaszczury wróciły do Sadowej Góry
Sąsiedzka współpraca
- "Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta
Jaworzna będzie organizatorem i zarazem
gospodarzem koncertu "W drodze do
Świętości”, który odbędzie się w przeddzień uroczystości w Rzymie - 26 kwietnia
2014 roku o godz.16.00 w sercu Jaworzna.
Piękna przestrzeń naszego Rynku, na którym odbędzie się ten koncert, umożliwi
spotkanie wszystkim przybyłym, którym
nie jest obojętne ideowe i kulturowe przesłanie Jana Pawła II, a bliskość Kolegiaty
przypomni chwile spotkań jaworznian
z Karolem Wojtyłą - mówi Marzenna
Synowiec, dyrektor "Archetti” Orkiestry
Kameralnej Miasta Jaworzna.
Oprócz Justyny Steczkowskiej na scenie
wystąpi Marcin Jajkiewicz, kilkudziesięcioosobowy chór oraz jaworznicka orkiestra
powiększona do składu symfonicznego.
- Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wspólnego, muzycznego przeżywania wigilii dnia, w którym uznana zostanie świętość człowieka, przyjaciela każdego istnienia ludzkiego - Jana Pawła II dodaje Marzenna Synowiec.
Szczegółowy harmonogram imprez towarzyszących dostępny na www.jaworzno.pl

- Zanim rozpoczęto planowanie GEOsfery,
w kamieniołomie Sadowa Góra przeprowadzono wnikliwą waloryzację geologiczną. W trakcie badań udokumentowano
m.in. odnalezienie kości i zębów notozaura
- wyjaśnia geolog powiatowy Agnieszka
Bartyzel. - Późniejsze prace wykopaliskowe prowadzone przez Uniwersytet
Śląski, na zaproszenie miasta, zaowocowały nie tylko nowymi znaleziskami, ale
danymi do rekonstrukcji prajaszczura.
Na terenie GEOsfery stanęło 12 modeli
triasowych kręgowców, wykonanych
w pracowni rzeźbiarskiej Wojciecha Mendzelewskiego. Brązowe posągi stanowią

rekonstrukcje gadów i płazów, charakterystycznych dla Śląska sprzed ponad
dwustu milionów lat. Rzeźby nawiązują
do odkryć polskich uczonych, odpowiedzialnych za przełom w światowej paleontologii. Modele wykonano w skali 1:1.
Największy ma dwa metry, są więc
stosunkowo niewielkie ale pokazują rzeczywiste rozmiary praprzodków dinozaurów, bo od jurajskich gigantów dzieli
je 50 milionów lat.
Jaworznianie już 14 czerwca br. będą
mogli świętować otwarcie GEOsfery na
specjalnym, inauguracyjnym pikniku rodzinnym.

Po podpisanym w ubiegłym roku porozumieniu dotyczącym budowy Drogowej
Trasy Średnicowej, prezydenci Jaworzna,
Mysłowic i Sosnowca podjęli kolejną
wspólną inicjatywę. W poniedziałek
- 7 kwietnia - Paweł Silbert, Edward Lasok
i Kazimierz Górski podpisali umowę
partnerską dotyczącą realizacji projektu
z zakresu zagospodarowania terenów
poprzemysłowych.
Dzięki podpisanemu porozumieniu, możliwe będzie przygotowanie dokumentacji
technicznej dotyczącej obszarów położonych we wszystkich trzech miastach. Dokumentacja ta obejmie między innymi
ocenę stopnia zanieczyszczenia gruntów
poprzemysłowych, ekspertyzę stanu technicznego obiektów, ekspertyzę w zakresie sposobów pozyskania prawa własności
gruntów czy wykonanie dokumentacji
projektowej zagospodarowania wybranych terenów poprzemysłowych. Pełna
dokumentacja ma być gotowa do połowy
przyszłego roku i dopiero jej skompletowanie pozwoli na ubieganie się o pieniądze na projekty rewitalizacyjne z funduszy UE na lata 2014–2020.
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Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno

