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Czy wiesz, że...?

Park w nowej odsłonie

ź Nowy rynek oświetlony będzie
520 punktami świetlnymi, dodatkowo kilkadziesiąt reflektorów podświetli bibliotekę.
Żeby do wszystkich tych lamp
dostarczyć prąd trzeba było
zakopać 10 km kabli.

Strefa zabaw z atrakcjami dla najmłodszych, aktywna - dla osób jeżdżących na rolkach
czy uprawiających nordic walking oraz relaksu - coś dla osób starszych, które przede
wszystkim oczekują ciszy i spokoju. Do tego plenerowe spotkania przy muzyce. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, tak może wyglądać park im. Lotników Polskich na
Osiedlu Stałym.

ź Do stojaków rowerowych na płycie rynku będzie można jednocześnie przypiąć 52 rowery.
ź Żeliwne pokrywy studzienek
mają już odlany herb miasta.

DZIEŃ DZIECKA
NA HOSPICYJNYCH POLACH NADZIEI
1 czerwca 2013 r., godz. 15.00
plener przed halą
widowiskowo-sportową mckis
(w razie niepogody impreza odbędzie się w hali )

W PROGRAMIE:
ź mecz piłki siatkowej - nauczyciele
wychowania fizycznego kontra
wolontariusze
ź pokaz tresury psa policyjnego
ź malowanie twarzy
ź jaworzniccy motocykliści – dzieciom
ź fitness dla dzieci
ź kącik dla babci z wnuczkiem
ź układanie kompozycji kwiatowych
ź występy taneczne, wokalne, teatralne
ź konkursy rekreacyjno - sportowe,
gry i zabawy
ź mała gastronomia
ź finał konkursu „List do chorego”
O GODZINIE 18.00 FINAŁ:
Koncert Basi Janygi, uczestniczki
THE VOICE OF POLAND z Zespołem

- Dzisiejszy wygląd parku daleki jest od
ideału. Mam tego świadomość - tłumaczy
zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek.
- Na taki stan rzeczy zbiegło się wiele
czynników, a jednym z nich jest nieuregulowana kwestia własności terenów parku,
które w zdecydowanej większości należą
do Lasów Państwowych. Dzisiaj Gmina
dzierżawi tylko część z nich.
Miasto starało się o wykup tych gruntów,
jednak cena przedstawiona przez Lasy
Państwowe okazała się zbyt wysoka.
- Proponowaliśmy zamianę oferując zalesione tereny gminne. To rozwiązanie z kolei
nie zostało zaakceptowane przez Lasy
Państwowe - mówi prezydent Kaczmarek.
- Mając jednak na uwadze znaczenie parku
dla mieszkańców - nie tylko Osiedla Stałego, ale całego miasta, chcemy odmienić
jego oblicze i spowodować, by było to
miejsce dla wszystkich jaworznian.
By do parku "wróciło życie" miasto chciałoby połączyć w tym miejscu kilka funkcji
i utworzyć trzy strefy: zabaw, gdzie centralnym punktem będą atrakcje dla najmłodszych, aktywną – dla osób jeżdżących
na rolkach i uprawiających nordic walking
oraz relaksu – dla osób starszych, które
przede wszystkim oczekują ciszy i spokoju.

- Myślimy o ponownym uruchomieniu sceny w parku. Oczywiście nie w takiej formie,
jak wygląda teraz, gdyż obecna wymaga
remontu i adaptacji do nowych funkcji dodaje Tadeusz Kaczmarek. - Chcielibyśmy
wesprzeć także inicjatywę zlokalizowania
w parku pomnika upamiętniającego
Lotników Polskich.
Bardzo ważne jest to, że już na etapie
projektowania miasto chce zaprosić do

To - na co po cichu liczyli wszyscy kibice,
a przed rozgrywkami nawet nie mieściło

Kulisy budowy kanalizacji

Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.kanalizacja.jaworzno.pl.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem
- w tym roku powstanie ogólna koncepcja zagospodarowania parku i projekt
architektoniczny dla pierwszej strefy,
a nowe elementy pojawią się tam już
w 2014 r.

Koszykarze w pierwszej lidze!
się w głowach - stało się faktem! Koszykarze MCKiS Termo-Rex S.A. Jaworzno, po
fenomenalnym sezonie i skutecznej grze
w fazie play-off, zgotowali nam niesamowicie radosną niespodziankę awansując
pewnie do wyższej klasy rozgrywkowej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji przygotowało cykl filmów
promujących budowę nowej sieci
kanalizacyjnej w Jaworznie. Trzecia część
poświęcona jest inicjatywom prowadzonym w ramach promocji projektu.

współpracy mieszkańców, by dowiedzieć
się, jakie funkcje powinno według nich
spełniać to miejsce.

Serdeczne podziękowania oraz gratulacje
kierujemy w stronę zawodników oraz na
ręce trenera Tomasza Jędrosa za świetne
przygotowanie, konsekwentne realizowanie założeń taktycznych, a przede

wszystkim równą, doskonałą grę zespołową w całym sezonie, co było największym atutem i siłą MCKiS-u. Podziękowania należą się również wszystkim
oddanym fanom jaworznickiej koszykówki, którzy z poświęceniem i wielkim
zaangażowaniem śledzili zmagania naszych zawodników. Słowa uznania i wielkiej wdzięczności trzeba skierować także
do firmy Termo-Rex S.A. sponsorującej
nasz zespół i mającej swój ogromny udział
w tym wielkim sukcesie.

Przedszkola dla najmłodszych
W mieście powstaną trzy dodatkowe oddziały przedszkolne, które w sumie zapewnią miejsce dla 75 najmłodszych mieszkańców miasta. Podobnie jak w roku
ubiegłym prezydent zareagował na zwiększoną ilość wniosków rodziców o przyjęcie dzieci do przedszkola. Nabór uzupełniający ruszył 13 maja.
Dodatkowe oddziały zostaną uruchomione w Przedszkolu Miejskim nr 18 w Byczynie, w Szkole Podstawowej nr 7 na Podłężu
oraz w Przedszkolu Miejskim nr 15 na os.
Azot. Placówki te dysponują odpowiedni-

mi warunkami lokalowymi. Nabór potrwa
do 24 maja br. i odbywa się według zasady
powszechnej dostępności. Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do jednej
z placówek powinni w powyższym terminie złożyć "kartę zapisu dziecka na rok
szkolny 2013/2014". Kolejność składanych
wniosków nie będzie miała znaczenia
w rekrutacji do przedszkoli.
Lista dzieci 3 i 4-letnich, przyjętych do dodatkowych oddziałów zostanie ogłoszona
29 maja w każdym z poszczególnych przedszkoli.



Jaworzno w skrócie
Tydzień w pigułce - tak można scharakteryzować nowy cykliczny "program", jaki
będziemy prezentować pod roboczą nazwą "Jaworzno w skrócie". Znajdą się w nim
ciekawe wydarzenia z całego tygodnia, np.
relacje z imprez kulturalnych oraz przegląd
prowadzonych w mieście projektów.
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Więcej informacji na www.jaworzno.pl

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