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Drodzy Mieszkańcy
Jaworzna
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składam Państwu życzenia zdrowych
i serdecznych spotkań w rodzinnym
gronie przy wigilijnym, świątecznym stole.
Niech magiczna moc świąt przyniesie
Wam otuchę i radość, a Gwiazda
Betlejemska zaświeci pełnym blaskiem
i doprowadzi do Szczęśliwego
Nowego Roku, pełnego nadziei
i wszelkiej pomyślności.
Dzieląc się opłatkiem
nie zapomnijmy o osobach
samotnych i opuszczonych.
Zaprośmy ich
do wspólnego stołu.

Biuro Promocji i Informacji, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, tel. (32) 61 81 585

Czas na gruntówki
Na grudniowej sesji radni pochylą się nad projektem uchwały budżetowej na przyszły rok. Według założeń,
w kasie miasta w 2013 r. pojawi się 373 mln zł, z czego 55 mln zostanie przeznaczone na inwestycje,
m.in. na kontynuowanie najważniejszych projektów dotowanych z kasy unijnej, a także zapowiadamy
program modernizacji dróg gruntowych.

projektów oraz zwiększenie inwestycji
w dzielnicach. Wśród największych projektów, które zostaną zakończone w 2013
roku należy wymienić np. Rynek Od.Nowa
(13,8 mln zł), budowę sieci szerokopasmowego Internetu (8,9 mln zł) oraz I etap
Geosfery (4,1 mln zł). Przyszły rok to także
początek przenoszenia "ciężaru inwestycji"
w głąb osiedli. Zgodnie z zapowiedziami
Prezydenta Miasta ruszy program przebudowy dróg gruntowych w dzielnicach.

Prezydent Miasta
Paweł Silbert

Rondo na Matejki przejezdne!
Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego zakończyli odbiór
techniczny nowo powstałego ronda
na ul. Matejki. Dzięki temu jest ono już
w pełni przejezdne i oddane do użytku
Jak co roku większość dochodów miasta
kierowców.
przeznaczonych będzie na stałe wydatki
gminy i powiatu. Dla przykładu ponad 125
Nowo powstałe rondo stanowi główny
mln zł stanowić będą koszty związane
wjazd do centrum miasta, dlatego w celu
z oświatą, ponad 43,5 mln to środki na pojak najbardziej sprawnej organizacji ruchu
moc społeczną, kolejne 45 mln to pieniądze
zostało ono zaprojektowane i wybudowane
na transport publiczny i utrzymanie dróg,
ze wszystkimi możliwymi by-passami,
a prawie 39 mln zostanie wydanych
a każda relacja skrętna w prawo jest
na gospodarkę mieszkaniową.
zaopatrzona w osobny pas.

Krakowskie szopki znowu
w Jaworznie

- Planując budżet na przyszły rok, nie zamierzaliśmy rezygnować z kursu przyjętego
kilka lat temu, zakładającego systematyczny rozwój miasta na wielu płaszczyznach wyjaśnia Prezydent Miasta Paweł Silbert. Dlatego jednym z najważniejszych elementów opracowywania przyszłorocznych
założeń były wydatki majątkowe, które
pozwolą na kontynuację prowadzonych

319 pojedzie do Chrzanowa

- Warto zaznaczyć, że ponad 70 proc.
z 55 mln przeznaczonych w przyszłym roku
na inwestycje to dotacje ze środków zewnętrznych! Daje to realne szanse na powrót
tych pieniędzy do kasy miasta w kolejnych
latach, po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych projektów. Dzięki temu środki
te będą mogły powtórnie przyczynić
się do podnoszenia komfortu życia
w Jaworznie - podkreśla prezydent Silbert.

Podglądamy rynek

"Gdzie się spełnił cud" - pod takim tytułem
odbywa się tegoroczna wystawa szopek
krakowskich w jaworznickim Muzeum
Miasta. Ekspozycje można oglądać do
końca stycznia 2013 roku.

Prace w ramach projektu Rynek Od.Nowa
są kolejnymi, które można na bieżąco
"śledzić" na ekranie swojego komputera.
Miasto uruchomiło kamerę, dzięki której
jaworznianie zainteresowani prowadzoną inwestycją mogą bez wychodzenia
z domu obserwować postęp robót.

Szczególną atrakcją ekspozycji jest jedyna
zachowana szopka kolędnicza z naszego
miasta oraz pokaz filmu pt. "Jaworznicka
szopka kolędnicza" ukazujący jaworznicki
obrzęd kolędowania z szopką, oparty na
materiałach i eksponatach pochodzących
ze zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna.

Docelowo rynek obserwowany będzie
przez dwie kamery - druga zostanie zamontowana w rejonie kolegiaty i skierowana
w kierunku biblioteki, co pozwoli jeszcze
dokładniej przyjrzeć się pracom.

Koncert
Noworoczny 2013

Widok z kamer jest dostępny na miejskiej
stronie internetowej - www.jaworzno.pl
Pobierz bezpłatną aplikację "Layar" na swój smartfon, zeskanuj zdjęcie i oglądaj film "Połączenie Jaworzno - Chrzanów utrzymane"

Dobre wieści dla podróżujących na trasie Jaworzno - Chrzanów. Dzięki

Zgodnie z wieloletnią tradycją i tym razem prowadzonym z inicjatywy prezydenta Pawła Silberta rozmowom
jaworznianie mają okazję przywitać Nowy
doszło do porozumienia, w wyniku którego linia autobusowa 319
Rok biorąc udział w Koncercie Noworocznym organizowanym 20 stycznia w Hali zostanie utrzymana. Dodatkowo, by usprawnić komunikację,
Widowiskowo-Sportowej MCKiS. Będzie od nowego roku trasa "J-tki" zostanie wydłużona do przystanku
to już XII edycja tego muzycznego wyda- "Cezarówka Autostrada".
rzenia, w którym uczestniczyć będą
wyjątkowi artyści. Koncert poprowadzi - Trasa przejazdu autobusu "319" na relacji a Związkiem Komunalnym "Komunikacja
Bogusław Kaczyński, wybitny znawca Jaworzno - Chrzanów nie zmieni się i tak jak Międzygminna" w Chrzanowie.
muzyki. Bilety są już w sprzedaży.
dotychczas autobusy będą kursować
z Jaworzna do Chrzanowa przez Jeziorki, - Projekt umowy zakłada, że obie strony
W poprzednich latach w Jaworznie gościły Koźmin i Balin - wyjaśnia Paweł Bednarek, będą finansować pełną stawkę dopłaty
gwiazdy opery i operetki, znane orkiestry dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mo- do wozokilometra na swoim terenie filharmoniczne oraz wspaniali dyrygenci. stów. - Natomiast na terenie samego Jawo- dodaje Paweł Bednarek.
W roku 2013 jaworznicki Koncert Nowo- rzna linia obsłuży dodatkowo Dąbrowę
roczny poprowadzi Bogusław Kaczyński, Narodową oraz Łubowiec. W dni robocze Organizatorem połączenia będzie Jawoznany dziennikarz i muzykolog, a wezmą autobus linii "319" będzie realizował 21 rzno, a kursy linii 319 będą obsługiwane jak
w nim udział soliści: Katarzyna Oleś - Blacha kursów do i z Chrzanowa, a w soboty, dotychczas autobusami Przedsiębiorstwa
- sopran, Magdalena Idzik - mezzosopran niedziele i dni wolne po 10 kursów Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jawooraz Dariusz Stachura - tenor. Całość w każdym kierunku.
rznie. Bilety okresowe ZK"KM" na linię nr 29
koncertu uświetni Orkiestra Filharmonii
oraz bilety sieciowe będą honorowane
Świętokrzyskiej, pod dyrekcją Piotra W najbliższym czasie zostanie zawarta w autobusach linii 319 na terenie gminy
Wijatkowskiego.
stosowna umowa pomiędzy Jaworznem Chrzanów.

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

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

Aktualnie trwa częściowa rozbiórka płyty
rynku i przebudowa infrastruktury podziemnej. Do marca 2013 roku teren
zostanie wyrównany, a w środkowej części
rynku zostanie przebudowane podziemie.
Modernizacja ul. Słowackiego ruszy
w kwietniu, wtedy też rozpoczną się
faktyczne roboty związane z budową
nawierzchni, fontann, małej architektury,
zieleni i oświetlenia rynku. W maju
natomiast ruszy przebudowa ulic Mickiewicza i Pocztowej. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem już jesienią 2013 roku
mieszkańcy będą mogli wypoczywać
na odnowionej płycie rynku.
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