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Gruntow(n)e konsultacje
Wiosną kontynuowane będą inwestycje drogowe w dzielnicach. Zgodnie ze złożoną obietnicą, Prezydent
Miasta spotyka się z mieszkańcami, aby porozmawiać o zakresie modernizacji dróg gruntowych. Podczas
pierwszego spotkania mieszkańcy Byczyny sami zdecydowali o tym, które gruntówki zostaną
wyremontowane w tym roku, w ich dzielnicy.
(dojazd do boiska), Grażyny, Anny,
Krystyny, Elżbiety, Bożeny oraz Gwardzistów boczna. Po uzyskaniu zgody współwłaścicieli działki drogowej nowe oblicze
zyskają również ulice Wiosenna i Letnia.
Z kolei w 2014 roku w Byczynie zostaną
wyremontowane m.in. ulice Potokowa
i Bruna.

Wyjątkowy koncert
Archetti
Orkiestra Kameralna Archetti wkrótce
rozpocznie tournee po Szwecji. Zanim to
jednak nastąpi, pierwszy koncert inaugurujący zagraniczny tour, muzycy zagrają
dla jaworznickiej publiczności. To szczególne wydarzenie odbędzie się już 28
lutego, o godz. 18:00 w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej
80. Tym razem orkiestra zagra w towarzystwie dwóch międzynarodowych sław
muzycznych: Johna Hudson'a i Carla
Petersson'a.
Podczas najbliższego koncertu Archetti
wystąpi jako orkiestra symfoniczna w powiększonym - 41-osobowym składzie.
Bilety w cenie 30 zł ulgowy, 50 zł normalny
i 120 zł rodzinny (dla 4 osób) można nabyć w kasie Teatru Sztuk, przy ul. Mickiewicza 2. W dniu koncertu będą one także
dostępne w godz. 17:00 - 17:45 w Hali
Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Grunwaldzkiej 80. Szczegóły tournee dostępne
są na stronie www.archetti-on-tour.com

Tajemnice kasy
miejskiej
Miasto Twarzą Do Autostrady, Gospodarcza Brama Śląska, Rynek Od.Nowa rozwój Jaworzna trwa. W grudniu uchwalono przekraczający kwotę 380 mln.
złotych budżet miasta, w którym znalazły
się kolejne pieniądze na inwestycje.
Systematycznie zmniejsza się przy okazji
zadłużenie Jaworzna.

Spotkania w kolejnych dzielnicach odbędą
się już po feriach zimowych. Najbliższe
odbędzie się już 26 lutego o godz. 17:00 w
Strażnicy OSP w Dąbrowie Narodowej.

W budżecie miasta na 2013 rok na przebudowę dróg gruntowych zapisano ponad
6 mln zł. W roku 2014 kwota ta wzrośnie
do 14 mln zł. Takie nakłady finansowe
pozwolą w znacznym stopniu zmodernizować osiedlowe drogi gruntowe, których
w naszym mieście wciąż jest blisko 100 km.
Prace nabiorą tempa również dlatego, że
Miejski Zarząd Dróg i Mostów wzbogacił
się o dodatkowy sprzęt drogowy i pracowników, po zlikwidowanym Miejskim
Zakładzie Drogowym.
- Chciałbym, zgodnie z moją obietnicą, aby
w najbliższych latach ciężar modernizacji
i remontów został przeniesiony do osiedli.
Decyzje dotyczące rozwoju miasta i dzielnic chcę szeroko konsultować z mieszkańcami - mówi prezydent Paweł Silbert.

- To przecież mieszkańcy najlepiej wiedzą,
co jest najbardziej potrzebne w pobliżu ich
miejsca zamieszkania.
Pierwsze tego typu spotkanie, dedykowane mieszkańcom Byczyny i Cezarówki
Dolnej, odbyło się 5 lutego. W czasie
spotkania w szczegółach omówiono plan
remontów gruntówek w dzielnicy. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
przedstawił wstępny harmonogram prac
oraz wskazał ewentualne utrudnienia,
z jakimi w czasie modernizacji zetkną się
mieszkańcy.
Większością głosów mieszkańcy Byczyny
i Cezarówki Dolnej zdecydowali, że w pierwszej kolejności w dzielnicy zostan ą
wyremontowane ulice: Rumiankowa

Karta rodzin wielodzietnych

Harmonogram spotkań
26 lutego, godz. 17:00
- Dąbrowa Narodowa, Strażnica OSP
27 lutego, godz. 17:00
- Jeleń, Szkoła Podstawowa nr 22
5 marca, godz. 17:00
- Ciężkowice, Szkoła Podstawowa nr 18
6 marca, godz. 17:00
- Bory, Szkoła Podstawowa nr 14
12 marca, godz. 17:00
- Góra Piasku / Szczakowa, Dom Kultury
w Szczakowej
Powyższy harmonogram ma charakter
poglądowy i może ulec zmianie w przypadku wyst ąpienia nieprzewidzianych
okoliczności losowych. Każde spotkanie
zostanie poprzedzone kampanią informacyjną w danym osiedlu, z uwzględnieniem
daty i miejsca spotkania, dlatego też
apelujemy o baczne ś ledzenie tych
informacji.

O śmieciach na www

W pierwszym półroczu tego roku ma powstać w Jaworznie Karta Rodzin
Wielodzietnych. Będzie uprawniała do dodatkowych zniżek w autobusach, na imprezy
organizowane przez miejskie jednostki kultury oraz na usługi prywatnych
przedsiębiorców, którzy zdecydują się przystąpić do projektu.
Dariusz Starzycki, Zastępca Prezydenta
Miasta. - Chcemy, aby Jaworznicka Karta
Rodzin Wielodzietnych była realnym
wsparciem dla takich rodzin.

Nakłady na infrastrukturę to oczywiście
nie jedyne wydatki miasta. Lwia część rocznego budżetu poświęcona jest również
polityce społecznej. A także na tym polu
jest się czym pochwalić. Miasto wspomaga
m.in. bezpieczeństwo, oświatę, czy osoby
wykluczone społecznie i ekonomicznie.
Pomoc trafia również do osób niepełnosprawnych, uzależnionych, czy chorych
psychicznie.
Ogół finansowych operacji sprawił, że
w 2013 roku Jaworzno wyda na jednego
mieszkańca ponad 4000 złotych, czyli
ponad dwukrotnie więcej niż 10 lat temu.

Co ważne, do udziału w tym projekcie
zaproszeni zostaną także jaworzniccy
przedsiębiorcy. Zostaną poproszeni o to,
aby dla rodzin wielodzietnych przygotowali specjalne rabaty, które będzie można zrealizować po okazaniu Karty.
Jaworznicka Karta Rodzin Wielodzietnych
będzie przysługiwać rodzinom, w których
jest co najmniej trójka dzieci. Ma wspomagać rodziców, którzy podjęli trud rodzicielstwa i wychowywania większej liczby
dzieci.
- Rodziny wielodzietne, bardzo często z powodów finansowych, nie uczestniczą
w wydarzeniach kulturalnych oferowanych przez miejskie instytucje kultury.
Kupno pięciu biletów to dla takich osób
często zbyt duże obciążenie – mówi

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

- Bardzo zależy nam na udziale przedsiębiorców - podkreśla Małgorzata HelbinWięcek, naczelnik Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych. - Chcemy stworzyć
możliwie najszerszą ofertę.
Szczegóły dotyczące Jaworznickiej Karty
Rodzin Wielodzietnych są w trakcie opracowywania. Po zakończeniu prac zostaną
przekazane wszystkim zainteresowanym
rodzinom, między innymi za pośrednictwem pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.

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

Ruszył nowy serwis internetowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Nowoczesna struktura, intuicyjna
obsługa oraz większa dawka informacji
sprawiają, że serwis jest przydatnym
źródłem informacji nie tylko dla osób
mieszkających w komunalnym zasobie
gminy.
- Strona została wzbogacona o kilka nowych elementów, w tym o treści związane
ze zmieniającym się 1 lipca 2013 roku
systemem gospodarki odpadami komunalnymi - wyjaśnia Agnieszka Zymonik,
rzecznik prasowy MZNK. - Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom internautów,
informacje związane z MZNK będzie
można znaleźć również na miejskim
kanale YouTube oraz portalach społecznościowych.
Więcej na www.mznk.jaworzno.pl
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