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Największe Święto Seniorów w mieście!
Wielkim sukcesem okazał się organizowany w ubiegłym roku po raz
pierwszy w Jaworznie "Tydzień
Seniora", którego inicjatorką jest
Zastępca Prezydenta Miasta Monika
Bryl. Druga edycja wydarzenia zbliża
się wielkimi krokami. W tym roku
święto jaworznickich seniorów wystartuje w poniedziałek 25 wrze-śnia.
W programie są m.in. koncerty, spotkania, wykłady, warsztaty i zajęcia
ﬁtness.
Podczas oﬁcjalnej inauguracji wydarzenia, która
odbędzie się 25 września, Prezydent Paweł Silbert
przekaże uczestnikom imprezy symboliczne klucze do
miasta i na kilka najbliższych dni przejmą rządy
w Jaworznie. Dopełnieniem wieczoru będzie koncert
Aleksandra Brzezińskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna zaprasza na

Aktualności

Patriotyczny Bieg
Crossowy już 23 września
Wszystkich miłośników sportu i aktywnego wypoczynku zapraszamy na kolejną jaworznicką imprezę
biegową - 1. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę
Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Bieg
odbędzie się 23 września na dystansie 10 km. Start
i meta zlokalizowane są w OWR Sosina przy
ul. Bukowskiej.

Tydzie Seniora
JAWORZNO, 25 WRZE NIA - 1 PA DZIERNIKA 2017 R.

Ramowy program Tygodnia Seniora:

- Powodzenie i pozytywny odbiór ubiegłorocznej edycji
wyraźnie pokazało, jak tygodniowe święto seniorów
trafnie odpowiada na zapotrzebowania. Druga edycja
święta to dla nas wyzwanie, aby zaproponować
program jeszcze bogatszy i bardziej zróżnicowany niż
poprzednio - mówi Zastępca Prezydenta Monika Bryl.
- Jestem przekonana, że z zaproponowanych wydarzeń
każdy senior w Jaworznie znajdzie coś dla siebie. Od 25
września do 1 października mieszkańcy będą mieli
okazję wzięcia udziału m.in. w projekcjach ﬁlmowych,
warsztatach, koncertach oraz wystawach. Zapraszam
również w sobotę 30 września do kawiarenki seniora
na pyszną kawę i ciastko. To będzie naprawdę miło
spędzony czas - dodaje Zastępca Prezydenta Miasta.

Udział w biegu jest bezpłatny! Zapisy trwają do 18 września poprzez elektroniczny panel zgłoszeń dostępny pod
adresem elektronicznezapisy.pl/event/2013.html
Program imprezy:
9.00 - otwarcie biura zawodów
10.30 - zamknięcie biura zawodów
10.55 - powitanie zawodników na linii startu
11.00 - start
ok.14.00 - wręczenie nagród zwycięzcom biegu
W ramach biegu prowadzona będzie osobna klasyﬁkacja
kobiet i mężczyzn. Dla wszystkich, którzy wystartują we
wrześniowym crossie organizator przewidział pamiątkowe medale.
* Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny z zaproszeniem (do pobrania od 18 września br.
w placówkach: CK Teatr Sztuk, MCKiS, MDK), zaproszenia na imprezy organizowane przez Miejską Biblioteką
Publicznądostępne tylko w siedzibie placówki.
** Wstęp do kawiarenki z zaproszeniem, rozdawanym przez wolontariuszy w trakcie imprezy
na rynku 30 września 2017 r. (Sobota)

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezach
zorganizowanych w ramach tegorocznego "Tygodnia
Seniora".

Kolejna Strażnica OSP zmodernizowana

Wyjątkowa koncertowa
jesień w Jaworznie!
Już 21 września zapraszamy na JAV Music Fes wal
- czterodniową muzyczną ucztę, która odbędzie się
w sali Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie przy
ul. Inwalidów Wojennych 2. Na fes wal zaprasza
Prezydent Miasta Paweł Silbert.

8 września br., uroczyście oddano do użytku wyremontowaną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu
Stałym. Modernizacja była możliwa, dzięki skutecznie wdrażanemu wieloletniemu programowy wsparcia
jaworznickich Ochotniczych Straży Pożarnych.
Remonty pozostałych jednostek OSP
Ochotnicza Straż Pożarna Długoszyn, ul. Dąbrowskiego 19
W 2015 roku wybudowano garaż dla samochodu
pożarniczego oraz wyremontowano plac manewrowy przy
budynku remizy. Natomiast w 2016 roku przeprowadzony
został remont wewnątrz remizy: malowanie ścian i suﬁtów
we wszystkich pomieszczeniach, dostosowanie pomieszczenia kuchennego do potrzeb strażaków, przebudowa
pomieszczenia magazynowego i szatni, uzupełnienie płytek
ceramicznych. W garażach została wymieniona posadzka
i wykonano pokrycie drewniane kanału. Łącznie na prace
w OSP Długoszyn przeznaczono ponad 370 tys. zł.
W 2015 roku, w OSP Byczyna został wykonany projekt
budowlany dla zadania związanego z termomodernizacją
budynku, remont pomieszczeń na pierwszym piętrze: m.in.
wymiana instalacji, malowanie ścian i suﬁtów, naprawa
posadzki jednej z klatek schodowych, wymiana okien i drzwi
oraz ocieplenie frontowej ściany. Wymiana kotła
centralnego ogrzewania.

Modernizacja jednostek OSP
Doceniając skuteczność działań i wzorową postawę
jaworznickich strażaków ochotników oraz ich wkład
w system bezpieczeństwa i angażowanie się w życie
lokalnych społeczności, Prezydent Miasta podjął decyzję
o przystąpieniu do wieloletniego planu modernizacji
Ochotniczych Straży Pożarnych na lata 2015-2020. Pieniądze
zabezpieczone przez Prezydenta Miasta na realizację
programu wspierania OSP są w pierwszej kolejności
przeznaczone na modernizację strażnic. W następnym
etapie będzie także wymieniany sprzęt pożarniczy,
a w szczególności samochody gaśnicze.

Po remoncie wnętrze budynku lśni nowością i jest funkcjonalny. Jego remont rozpoczął się w 2014 r.
Teraz jednostka posiada duży, przestronny garaż, w którym
stoją dwa pojazdy - jeden przekazany z Komendy Miejskiej
w Jaworznie, drugi z Gliwic. W nowej siedzibie znajdują się
trzy szatnie - dla mężczyzn, kobiet i młodzieżówki, w każdej
nowe sza i, prysznice, toalety. Obok biura powstała sala
konferencyjna pełniąca też funkcję świetlicy. To tutaj w każdy
piątek będą się odbywać spotkania młodzieży, szkolenia.
Przy garażu powstała duża, funkcjonalna kuchnia. Budynek
jest monitorowany i zabezpieczony czujnikami ruchu.
Systemy alarmowe
Specjalistyczny sprzęt używany przez strażaków jest bardzo
cenny, służy do ratowania życia i dobytku. W 2016 roku
zapadła decyzja o uzbrojeniu wszystkich jaworznickich remiz
w systemy alarmowe. Strażnice OSP Długoszyn, OSP Osiedle
Stałe, OSP Ciężkowice, OSP Dąbrowa Narodowa, OSP
Byczyna i OSP Jeleń zostały wyposażone w centrale
alarmowe, czujniki ruchu, sygnalizatory akustyczne, zestawy
kamer i pozostałe elementy wyposażenia, które będzie
odstraszać potencjalnych włamywaczy. Inwestycja
kosztowała ponad 35 tysięcy złotych.

Otwarcie Strażnicy OSP Osiedle Stałe
Remont obiektu kosztował około 690 tys. zł. Sﬁnansowany
został z funduszy Komendy Głównej PSP i środków gminy.
Poprzednie pomieszczenia, które OSP dzierżawiło od 2005 r.
były małe, niefunkcjonalne i w złym stanie. Obecna siedziba
OSP powstała na miejscu dawnej stolarni kopalni Jan Kanty.

Podczas tego muzycznego święta wystąpią gwiazdy
młodego pokolenia: wirtuoz skrzypiec, grający na instrumencie Stradivariusa, Yury Revich; genialny progresywny
duet smyczkowy łączący rock, jazz i klasykę, Bartolomey
Bi mann; pięciu świetnych saksofonistów występujących w całym świecie ze swoim projektem Five Sax i Bapste Herbin, francuski wirtuoz saksofonu jazzowego,
znany na całym świecie ze swojej niebywałej techniki.
Wszyscy ci wybitni muzycy przyjadą do naszego miasta
z inicjatywy Michała Knota, pochodzącego z Jaworzna
artysty, członka grupy Five Sax, duetu Duo Aliada oraz
Vienna Saxophonic Orchestra.
Bilety są już w sprzedaży na stronie bilety.mckis.jaw.pl.
Na poszczególne koncerty w cenie 39 zł, zaś karnet na
całe wydarzenie (4 koncerty) kosztować będzie 129 zł.

Prace w remizach OSP
Gmina od kilku lat realizuje program wsparcia Ochotniczych
Straży Pożarnych poprzez modernizację remiz. Miejski
Zarząd Nieruchomości Komunalnych w latach 2015-2017
wykonał modernizacje i remonty w budynkach OSP. Prace
poprzedzone były spotkaniami z przedstawicielami
strażaków w celu ustalenia zakresu potrzebnych do
wykonania w budynkach robót. Opracowano również
niezbędne projekty i dokumentację techniczną planowanych inwestycji. Łącznie remonty przeprowadzone przez
MZNK kosztowały 1.435.000,00 zł.
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Natomiast w roku 2016 wykonano kolejny etap termomodernizacji remizy - docieplenie ściany zachodniej
budynku. Wymieniono bramę wjazdową oraz drzwi
kotłowni na przeciwpożarowe. Łączny koszt przeprowadzonych prac wyniósł 400 tys. złotych.
Ze środków Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2016
roku w OSP Jeleń, przy ul. Celników 3 została wymieniona
drewniana stolarka okienna w budynku. Wymienione
zostały również stalowe drzwi wejściowe, wykonano remont
pokrycia dachowego. Łączny koszt przeprowadzonych prac
wyniósł ponad 80 tys. złotych.
OSP potrzebna miastu i jego mieszkańcom
Warto przypomnieć, że druhowie ochotnicy każdego roku
biorą udział w kilkuset akcjach ratowniczo-gaśniczych,
poszukiwawczych i dotyczących różnych lokalnych zagrożeń,
takich jak podtopienia czy usuwanie skutków wichur.
Ponadto strażacy biorą regularnie udział w zabezpieczeniu
imprez masowych w mieście oraz w obchodach rocznic
i świąt. Ich obywatelską postawę dopełnia także fakt, że
często są honorowymi dawcami krwi oraz szpiku kostnego.
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