Gazeta
Miasto 7 Rynków
w kolejnych dzielnicach
Rozpoczęty w ubiegłym roku projekt „Miasto Siedmiu Rynków” wchodzi w kolejne dzielnice.
Pierwsze konsultacje w ramach projektu odbyły
się w Byczynie i Jeleniu. W Byczynie poddano rewitalizacji zwyczajowe centrum dzielnicy - tam prace
są na ukończeniu. Z kolei w Jeleniu pierwsze łopaty
wbito w teren dotychczasowego parku pomiędzy
pomiędzy ulicami: Wygoda i Jeleń Rynek. Teraz
nadszedł czas na konsultacje z mieszkańcami kolejnych dwóch dzielnic: Dąbrowy Narodowej i Długoszyna.
- W dzielnicy Długoszyn 14 czerwca odbyło się
pierwsze spotkanie, które było formą debaty i warsztatów projektowych dla mieszkańców. Takim samym trybem konsultowaliśmy się z mieszkańcami
Dąbrowy Narodowej 16 czerwca. Prezentacja projektów rynków w tych dwóch dzielnicach odbędzie
się w lipcu – mówi Leszek Gancarczyk, kierownik
referatu inicjatyw i konsultacji społecznych UM.

Kalendarz kolejnych spotkań:
Długoszyn:
Klub pod Skałką, ul. Dąbrowskiego 17;
5 lipca (wtorek) godz. 17.00
Dąbrowa Narodowa:
Wspólnota Betlejem, ul. Długa 16;
7 lipca (czwartek), godz. 17.00

W rocznicę Grunwaldu
Dużymi krokami zbliża się ulubiona impreza fanów
rycerstwa i średniowiecznych pojedynków. W niedzielę – 26 czerwca - przy pomniku Grunwaldu
w Szczakowej odbędą się obchody upamiętniające
606. rocznicę starcia wojsk Władysława Jagiełły
z Krzyżakami, które było jedną z najważniejszych
bitew europejskiego średniowiecza. Obchody rozpoczną się o godz. 16:00 uroczystą Mszą Świętą
w kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej, a następnie
- tradycyjnie już - odbędzie się festyn rodzinny.
Podczas imprezy na mieszkańców będzie czekało
wiele atrakcji. Podczas festynu swoje umiejętności
walki rycerskiej zaprezentuje Bractwo Rycerskie Ziemi Jaworznickiej, a oprócz zmagań rycerzy będzie
można obejrzeć także zbroje i uzbrojenie oraz
dowiedzieć się więcej o zwyczajach średniowiecznego społeczeństwa. W Wiosce Słowian najmłodsi, ale też starsi jaworznianie będą mogli
zobaczyć m.in. jak robi się masło czy podpłomyki.
Niedzielny festyn będzie również doskonałą sposobnością, aby docenić twórczość zespołów śpiewaczych. Ponadto na przybyłych gości czekać będą
różnego rodzaju gry, zabawy oraz konkursy, a gwiazdą wieczoru będzie zespół „Dwie Korony”.
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Metropolia szansą
czy zagrożeniem?
Na posiedzeniu Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
10 czerwca r. Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert poinformował
o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu GZM. Decyzja
prezydenta Jaworzna wynika z faktu niemożności znalezienia takich
rozwiązań legislacyjnych, na mocy których członkostwo Jaworzna
w przyszłej Metropolii Śląska będzie gwarantowało mieszkańcom
Jaworzna wykonywanie zadania transportu publicznego
w niezmienionym standardzie.
Po stronie rządowej trwają zaawansowane prace
nad nowym projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Należy
założyć, że udział gmin GZM w nowym związku
będzie obligatoryjny. To trudna sytuacja dla Jaworzna, z uwagi choćby na odrębność komunikacyjną, a integracja transportu publicznego jest
głównym zadaniem nowo tworzonej ustawy.
Jaworzno, leżąc na skraju konurbacji śląskiej jest
z nią połączone jedną główną osią komunikacyjną (przez Mysłowice) i dwiema bocznymi
(kierunek Sosnowiec-Maczkii Mysłowice-Brzęczkowice). Zadania własne w zakresie komunikacji
realizowane są w 85 proc. na terenie samego
miasta, podobnie ponad 2/3 pracy przewozowej
odbywa się na terenie miasta. Praca przewozowa
poza granice miasta jest realizowana w ponad
70 proc. na potrzeby mieszkańców Jaworzna
przez gminną spółkę PKM, będącą operatorem
wewnętrznym (zgodnie z rozporządzeniem
1370/2007UE).
Przyjęty przez Radę Miejską w Jaworznie Plan
Transportowy oraz uchwała intencyjna o wsparciu dla PKM Jaworzno przewidują świadczenie
przez następne 10 lat pracy przewozowej na
potrzeby Jaworzna przez PKM jako podmiot
operatora wewnętrznego na zasadzie powierzenia (rozwiązanie stosowane od 2009). Miasto
w związku z aplikowaniem PKM-u o środki unijne
na zakup autobusów elektrycznych zadeklarowało wypłatę rocznej rekompensaty w wysokości nie niższej niż 16 mln PLN. Zarówno nowo
planowane do zakupu autobusy - jak i te zaku-

pione w latach ubiegłych, także ze środków
zewnętrznych – wymagają w okresie trwałości
projektu realizacji pracy przewozowej na ww.
poziomie i w relacjach związanych z potrzebami
Gminy Jaworzno.
W opinii prezydenta Jaworzna obecność w Metropolii Śląskiej pozbawiłaby gminę Jaworzno
możliwości dalszej dbałości o stan organizacyjny
i techniczny transportu zbiorowego, a także
racjonalne reagowanie na faktyczne potrzeby
komunikacyjne mieszkańców, które obecnie są
zaspokajane przez szybkie i elastyczne dostosowywanie siatki połączeń oraz rozkładów jazdy.

Rezygnacja Pawła Silberta z funkcji członka Zarządu GZM oraz zapowiedziane
przez niego wystąpienie Jaworzna z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
nie oznacza jednak zakończenia współpracy z gminami GZM, miasto nie wyklucza bowiem akcesu do Metropolii
w dalszym etapie jej funkcjonowania.
Jak podkreśla prezydent Jaworzna, decyzja ta zależna jest od uzgodnienia czytelnych warunków tego przyłączenia.
Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna
Nie mogę zgodzić się na to, żeby miasto
i mieszkańcy stracili na wejściu do metropolii.
Wypracowaliśmy przez lata bardzo wysoki
standard usług w komunikacji publicznej. Dzięki
tej pracy, PKM oferuje mieszkańcom przejazd

nowoczesnym i ekologicznym taborem, niskie
ceny biletów, systemy informacji pasażerskiej.
Dziś wejście do metropolii uważam za bezsensowne i bardzo szkodliwe dla Jaworzna.
Dlatego staram się przekonać polityków regionalnych i samą panią premier do takich zmian
w ustawie, które nadadzą metropolii sens. Ze
względu na to, że podstawowy obszar metropolitalny stanowić będzie 14 gmin zrzeszonych
w Górnośląskim Związku Metropolitalnym, podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji członka
Zarządu GZM. Podczas najbliższej sesji radni
będą procedować nad projektem uchwały
o wystąpieniu z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
Podczas pierwszych przymiarek do metropolii
proponowałem, by zadaniem związku metropolitalnego było utworzenie nowego systemu
transportu miejskiego, opartego o szybką śródmiejską kolej. Teraz dodatkowo zwracam uwagę
na to, że podobnie jak niegdyś w związku
Zagłębia Ruhry idealnym zadaniem dla metropolii byłoby poszukiwanie i przygotowanie alternatywy dla nieuchronnych zmian jakie muszą
i nadejdą w związku ze schyłkiem branży górniczej i pokrewnych. To byłoby coś, co naprawdę
warto dodatkowo finansować z budżetu państwa. O ile nie będzie woli zmian w ustawie, będę
przekonywał mieszkańców do tego, byśmy nie
wchodzili do metropolii teraz, wolę poczekać
i zobaczyć jak będzie ona działać. Może kiedyś
warto będzie do niej dołączyć.

Adopcje zwierząt – Jaworzno
zależnym powinno być naturalnym odruchem,
ale często nie jest. Dlatego pomaganie jest
naszym moralnym obowiązkiem. Zło trzeba
równoważyć dobrem – mówi Katarzyna Pokuta z
Fundacji „Koty z Kociej”. - Każda forma pomocy
jest ważna, a szczególnie możliwość znalezienia
nowego domu dla bezdomnych, porzuconych
zwierząt. Mam nadzieję, że fanpage na Facebooku pod nazwą „Adopcje zwierząt - Jaworzno”
będzie miejscem, które da nowe szanse i możliwości potrzebującym zwierzętom z terenu
Jaworzna.

JBO 2017: Czas na
pomysły mieszkańców
Zakończył się pierwszy etap konsultacji dotyczących Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na
2017 rok czyli spotkania informacyjne w poszczególnych obszarach konsultacyjnych. Teraz czas na
pomysły mieszkańców, które można składać
do 30 czerwca.
Czwarta edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego otwiera się na projekty ogólnomiejskie.
Projekty lokalne będą nadal realizowane w 20 obszarach konsultacyjnych, jednak kwota przeznaczona na ich realizację, jest stałą w wysokości
75 tys. zł na każdy obszar. Osobna pula 1 mln zł
zostanie przeznaczona na część ogólnomiejską JBO.
Ze względu na liczne uwagi mieszkańców z definicji
zadania publicznego wyłączono inwestycje i remonty na terenie placówek oświatowo-wychowawczych. Nowością jest również wprowadzenie
dodatkowego trzydniowego terminu na uzupełnienie braków formalnych we wnioskach.
Wnioski z pomysłami zadań zarówno lokalnych jak
i ogólnomiejskich mogą składać wszyscy mieszkańcy. Formularze wniosków są dostępne w punktach informacyjnych. Można je również ściągnąć
ze strony internetowej www.jbo.jaworzno.pl
w zakładce „Do pobrania”.

Miasto Jaworzno we współpracy z organizacjami z terenu miasta zajmującymi się dobrem
zwierząt założyło pierwszy portal adopcyjny.
Na profilu na jednym z portali społecznościowych znajdą się informacje o pupilach potrzebujących pomocy oraz potrzebnej pomocy
żywieniowej dla zwierząt zaopiekowanych
w tymczasowych domach.

Strona zrzesza stowarzyszenia, instytucje oraz
przyjaciół zwierząt z terenu Jaworzna – Jaworznicki Dom Tymczasowy, Hotel i Szkołę dla psów
„Artemida” SOS Animals, Hotel dla zwierząt
„Kudłate Ranczo”, Fundację „Koty z Kociej” oraz
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział
w Jaworznie.
- Pomaganie zwierzętom czyli istotom od nas
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Fanpage dostepny jest pod nazwą Adopcje
zwierząt - Jaworzno na www.facebook.com.
Zachęcamy do udostępniana zawartych na nim
informacji oraz do współtworzenia fanpagu. Lista
organizacji tworzących, to miejsce jest nadal
otwarta więc zapraszamy osoby, które mogą
przyczynić się do znalezienia nowego domu dla
porzuconych zwierzaków.

016 r.
Składanie wniosków 3-30.06.2l
Szczegóły na www.jbo.jaworzno.p

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

