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Światowe Dni Młodzieży
JBO 2017:

Mieszkańcy złożyli 70
wniosków

Podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży - które końcem lipca odbędą się w pobliskim Krakowie
Spodziewamy się przyjazdu do naszego miasta ponad 500 pielgrzymów. Jaworznianie przyjmą
w swoich domach prawie 300 Włochów, 64 Ghańczyków, 73 pielgrzymów z Salwadoru, 38
obywateli USA, 30 Brytyjczyków i 9 mieszkańców Hong Kongu.

23 pomysły na projekty ogólnomiejskie i 47
wniosków na projekty dzielnicowe złożyli do urn
mieszkańcy Jaworzna w ramach JBO 2017. Najwięcej pomysłów na wykorzystanie budżetu
obywatelskiego w dzielnicy mają mieszkańcy
Ciężkowic i Jelenia - 5. Żadnego wniosku nie złożyli
mieszkańcy obszaru Azot, Stara Huta.

„Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
(Mt 5,7)

W poniedziałek, 4 lipca br. w sali obrad Urzędu
Miejskiego publicznie otwarto urny z wnioskami
złożonymi przez mieszkańców.
- Mieszkańcy zgłosili łącznie 70 pomysłów na realizację projektów zarówno w budżecie dzielnicowym
jak i ogólnomiejskim. Przekrój propozycji mieszkańców jest ogromny od stoku narciarskiego
w budżecie ogólnomiejskim do placów zabaw
w dzielnicach - mówi Leszek Gancarczyk, kierownik
referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Biura
Promocji i Informacji - Teraz czeka nas kolejny etap
weryfikacji formalnej i merytorycznej, w którym
pracownicy magistratu oraz pracujący w zespołach
mieszkańcy i radni - skontrolują czy wszystkie
wnioski spełniają kryteria, które umożliwią poddanie ich pod wrześniowe głosowanie.

W wakacje urząd
czynny od 7-ej
Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, w okresie wakacyjnym Urząd Miejski
zmienił godziny pracy. Od 1 lipca do 31 sierpnia
urzędnicy wszystkich wydziałów rozpoczynają
pracę godzinę wcześniej.
Zmiana godziny otwarcia urzędu nie jest związana
z wydłużeniem czasu pracy, dlatego interesanci
muszą się także liczyć z wcześniejszym zamknięciem
biur magistratu.
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie
w terminie 1 lipca - 31 sierpnia 2016 r.:
• poniedziałek- środa - 7.00 - 15.00
• czwartek - 7.00 - 16.00
• piątek - 7.00 - 14.00
W okresie wakacyjnym utrzymane zostaną również
zmienione godziny funkcjonowania Wydziału
Spraw Obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego, które będą przyjmować mieszkańców w następujących godzinach:
• poniedziałek- środa - od 7:00 do 14:00
• czwartek bez zmian - od 7:00 do 16:00
• piątek - od 7:00 do 13:00.
O godzinę krócej będą pracowały także kasy urzędowe zlokalizowane w budynkach przy ulicach: Grunwaldzka 33, Plac Górników 5 i Grunwaldzka 52a:
• poniedziałek- środa - 7.00 - 14.00
• czwartek - 7.00 - 15.00
• piątek - 7.00 - 13.00
Zmienią się także godziny czwartkowych przyjęć
mieszkańców. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
Prezydent Miasta i Zastępcy będą przyjmowali,
w godz. 14:00-16:00.

JAWORZNO, 20-25 LIPCA 2016
Tematem XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 są słowa: „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
Ojciec Święty Franciszek wybrał na motto piąte
z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych
przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora
Galilejskiego.
W Jaworznie pielgrzymi będą obecni od 20
do 25 lipca. Miasto we współpracy z Kurią Sosnowiecką przygotowuje się na zapewnienie pobytu
i atrakcji gościom.
Prezydent Paweł Silbert powołał zespół zadaniowy zajmujący się koordynacją działań na terenie miasta Jaworzna w związku z organizacją
Światowych Dni Młodzieży. Zespół działający
pod kierownictwem Tadeusza Kaczmarka miał
za zadanie przygotowanie oferty programowej,
skoordynowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, obsługą ruchu pielgrzymów oraz organizacją i promocją wydarzeń
towarzyszących. W skład zespołu weszli: generał
Janusz Skulich, dyrektor MCKiS Sebastian Kuś,
naczelnik Biura Promocji i Informacji Łukasz
Kolarczyk oraz radny Dawid Domagalski.

- Jesteśmy przygotowani do przyjęcia
pielgrzymów w Jaworznie podczas
Światowych Dni Młodzieży. Nasza uwaga
skupia się również na zapewnieniu
bezpieczeństwa i atrakcji mieszkańcom
Jaworzna - mówi Tadeusz Kaczmarek,
Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna.
Wydarzenia i atrakcje
Koncerty, wycieczki - to tylko namiastka atrakcji
jakie zostały przygotowane dla pielgrzymów
podczas pobytu w Jaworznie. Młodzież będzie
mogła zadbać również o sferę duchową podczas
uroczystych Mszy Świętych zorganizowanych
w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny
w centrum miasta oraz w Sanktuarium Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Osiedlu Stałym.
W czasie pobytu w Jaworznie w czwartek,
21 lipca - pielgrzymi zobaczą Ośrodek Edukacji
Ekologiczno - Geologicznej GEOsfera, zasadzą
symboliczne krzewy, następnie przejdą do Ba-
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cówki przez Park Gródek, spacerem w kierunku
Sosiny. Tu zaplanowano również szereg atrakcji:
warsztaty (malowanie na torbach płóciennych,
glina), warsztaty rękodzielnicze - wyrabianie pamiątek glinianych z herbem Jaworzna, wioska
Słowian (pokazy średniowiecznego życia w słowiańskiej osadzie: wyrób masła, czerpanie papieru, potyczki rycerskie, łucznictwo, degustacja
podpłomyków), animacje harcerzy czas na relaks i rekreację. W tym dniu nad Zalewem Sosina
zorganizowany zostanie "Festiwal Narodów",
podczas którego pielgrzymi będą mogli zaprezentować swoje talenty taneczne i wokalne oraz
będą mogli przybliżyć mieszkańcom Jaworzna
swoją kulturę i obyczaje. Finałem festiwalu
będzie koncert Orkiestry Rozrywkowej Miasta
Jaworzna eM Band wraz z Gospel Sound.
Również na jaworznickim rynku na pielgrzymów
czekać będzie wiele atrakcji. W niedzielę, 24 lipca
na centralnym miejskim placu odbędzie się
Festiwal Smaków - występy zespołów śpiewaczych połączone z prezentacją potraw regionalnych (stoiska z degustacją potraw), stoisko,
sprzedaż rękodzieła artystycznego w wykonaniu
jaworznickich, zespołów ludowych, wyrobów
z wosku pszczelego, wyroby regionalne. Występ
zespołu folkowego Kuby Fedaka oraz koncert
Orkiestry eM Band z Kapelą Góralską. W tym
dniu zagraniczni goście będą mogli zwiedzić
miasto, a swoje podwoje otworzą Miejska
Biblioteka Publiczna i Muzeum Miasta Jaworzna.

Warto pamiętać o tym, że
wszystkie wydarzenia
zorganizowane w ramach
Światowych Dni Młodzieży będą
ogólnodostępne dla
mieszkańców.
Bezpieczeństwo i organizacja przedsięwzięć
Zespół zadaniowy pod przewodnictwem wiceprezydenta Kaczmarka, pracuje również nad
kwestiami zarządzania, komunikacją, kontaktami
z dekanatami i zapewnieniem bezpieczeństwa
podczas pobytu pielgrzymów w mieście. To ostatnie zadanie zostało przydzielone generałowi
Januszowi Skulichowi.
- W ramach prac przygotowywane są różne
scenariusze, nad którymi dyskutujemy. Główny
nacisk kładziemy jednak na eliminowanie i minimalizowanie zagrożeń - mówi generał Janusz
Skulich, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa.
- Celem takiej inicjatywy jest stworzenie koncepcji działań zabezpieczających, która będzie
prawdziwym kompendium wiedzy i sposobów
reagowania służb na pojawiające się niebezpieczeństwa.

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

- Zadbamy również o informację dla mieszkańców i pielgrzymów, m.in. za pośrednictwem
miejskiej strony internetowej, mediów społecznościowych, prasy lokalnej. W całym mieście
pojawią się plakaty informujące o zaplanowanych wydarzeniach, opatrzone oficjalnym logo
ŚDM - podsumowuje Łukasz Kolarczyk, naczelnik Biura Promocji i Informacji.

