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- to kwota Jaworznickiego Budżetu
Obywatelskiego na 2015 rok.

JBO: Czas na pomysły
mieszkańców!
Po serii spotkań z mieszkańcami wszystkich obszarów konsultacyjnych, przyszedł czas na składanie wniosków z propozycjami zadań do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Na zebranie podpisów pod swoimi projektami
i ich złożenie pomysłodawcy mają czas
od 9 do 30 czerwca.
Pomysłodawcami zadań mogą być mieszkańcy, którzy ukończyli 15 rok życia i są zameldowani na stałe bądź czasowo w danym obszarze konsultacyjnym. Formularze
wniosków są dostępne w punktach informacyjnych. Można je również ściągnąć ze
strony www.jbo.jaworzno.pl.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących uzupełnienia wniosków,
wszelką możliwą pomocą służą pracownicy Urzędu Miejskiego - zapewnia Ewa
Sidełko-Paleczny.
Wnioski można składać w formie papierowej w 20 obszarach konsultacyjnych na
terenie miasta.
Informacje na temat JBO oraz zasad wypełniania wniosków można uzyskać pod nr
tel. (32) 61 81 712 i (32) 61 81 884 oraz pod
adresem e-mail: jbo@um.jaworzno.pl.

Prezydent Jaworzna Paweł Silber
t
zaprasza na

rodzinne

Dni Jaworzna ‘14
2014 r.

Festyn Elżbietański
7 czerwca, godz. 9.00. Parafia

Św. Elżbiety Węgierskiej

VI Festiwal Tańca „Gwiazdor ”
10 czerwca, godz. 10.00. Cent
rum

Kultury Teatr Sztuk

Koncert „eM Band” i goście
13 czerwca, godz. 19.00. Rynek

- Centrum

XX Wyścig Rowerów Górskich
14 czerwca, godz. 12.00. Start

ul. Sławkowska

Piknik Rodzinny w GEOsferze
Ośrodek Edukacji Ekologiczno

14 czerwca, godz. 11.00.
- Geologicznej „GEOsfera”

14 czerwca, godz.18.00. Rynek

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Teraz na ulicy
obowiązuje ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Św. Wojciecha do ul. Św. Barbary.
Na pozostałym odcinku ruch pojazdów odbywa się w obu kierunkach. Równocześnie na
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wprowadzone zostały znaki ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 10 t, które obowiązują wyłącznie dla ruchu tranzytowego.

- Nowa organizacja dopuszcza przejazd
przez ulicę pojazdów zaopatrzenia czy dostaw do nieruchomości oraz floty obsługującej jaworznickie podmioty gospodarcze.
Wprowadzenie bardziej restrykcyjnych
ograniczeń (np. do 3,5 tony) na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej uniemożliwiłoby
sprawne funkcjonowanie zakładów przemysłowych czy lokalnych przedsiębiorstw,
co nie byłoby korzystne dla interesów miasta i ogółu mieszkańców - tłumaczy Paweł

Bednarek, dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów. Projekt zmian w organizacji ruchu został przygotowany na podstawie konsultacji mieszkańców ul. Obrońców Poczty Gdańskiej z Prezydentem Miasta, które miały miejsce jeszcze w październiku 2012 roku. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, nowa organizacja
ruchu zostaje wprowadzana właśnie teraz
z uwagi na zakończenie przebudowy
Rynku oraz zniesienie objazdów związa-

nych z tą inwestycją. - Zmiany w organizacji ruchu wpłyną na zmianę wielkości
i struktury rodzajowej ruchu na tyle, na ile
jest to możliwe w obecnym układzie
komunikacyjnym miasta - zapewnia dyrektor Bednarek. Docelowym rozwiązaniem
wpływającym na poprawę obsługi komunikacyjnej - zwłaszcza w tym rejonie - jest
dokończenie budowy Obwodnicy Północnej, o co stale zabiega prezydent Paweł
Silbert.

III jaworznicki rajd Nordic Walking
Już wkrótce wszyscy miłośnicy aktywnego spędzania czasu na łonie natury będą mieli
okazję do wspólnego "spaceru" po malowniczych terenach Geosfery. Na sobotę,
21 czerwca zaplanowano 3. już edycję Rajdu Nordic Walking, który w ubiegłym roku
przyciągnął prawie 200 uczestników. Zapisy dla chętnych do pojawienia się na starcie
imprezy potrwają do 13 czerwca.

- Centrum

Festyn Rodzinny
Stadion sportowy (ul. Moniuszk
i 95)

III Jaworznicki Rajd
Nordic Walking
21 czerwca, godz. 11.00. Ośrodek
Edukacji
Ekologiczno - Geologicznej „G
EOsfera”

Uroczysta Msza Św. z okazji ś
więta
patronki Miasta Jaworzna Matki
Bożej Nieustającej Pomocy
28 czerwca, godz. 17.00. Sank
tuarium Matki
Bożej Nieustającej Pomocy (os
. Stałe)

Szczegółowy program
obchodów Dni Jaworzna 201
4
na www.jaworzno.pl

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

Zmiany na Obrońców Poczty Gdańskiej

Archetti - Z Muzyką przez Świ
at

15 czerwca, godz. 10.00. MCKiS

Urząd Miejski w Jaworznie

Numer 7 (24) / 2014

Czy wiesz, że...
2 931 630 zł

w 25-lecie wolności - 7-28 czerwca

przystankowa

Zawodnicy, którzy zdecydują się wziąć
udział w imprezie, będą mogli pokonać jeden z dwóch przygotowanych dystansów.
W zależności od indywidualnych możliwości, chęci i samopoczucia zawodnicy
będą mogli wybrać pomiędzy odcinkiem

ok 6 km oraz tym 9 kilometrowym. Kolejną
innowacją będzie miejsce startu i mety
marszu, gdyż w tym roku trasa przebiega
wśród malowniczej przyrody GEOsfery.
Zapisy rozpoczną się o godz. 9.30 a o godz.
11.00 zawodnicy ruszą w trasę rajdu. Choć
rajd ma charakter czysto rekreacyjny to
nad całością przedsięwzięcia czuwać
będzie grupa wykwalifikowanych instruktorów, którzy będą udzielać cennych rad
i wskazówek amatorom nordic walking.
- To nie kolejność na mecie będzie najważniejsza podczas naszej imprezy. Przede
wszystkim liczy się dobra zabawa oraz
aktywne spędzanie wolnego czasu - podkreśla prezydent Dariusz Starzycki. Chcielibyśmy żeby na starcie rajdu stanęły
nie tylko osoby na co dzień trenujące "spacer z kijami", ale także ci, którzy przygodę
z tym sportem dopiero rozpoczynają. A należy zaznaczyć, że nordic walking to zdecydowanie sport dla każdego - bez względu na płeć i wiek, tym bardziej, że nie ob-

ciąża on stawów, nie jest urazowy i nie wymaga drogiego, specjalistycznego sprzętu.
Dodatkową atrakcją III Jaworznickiego
Rajdu Nordic Walking, zarówno dla uczestników jak i tych, którzy przyjdą kibicować
ich poczynaniom, będą stoiska, gdzie bezpłatnie będzie można wykonać badania
m.in. poziomu cholesterolu, glikemii,
ciśnienia krwi, wagi, BMI oraz tkanki
tłuszczowej. Dla zawodników biorących
udział w marszu przewidziano także
konkursy z atrakcyjnymi upominkami.
Wszyscy, którzy chcieliby dołączyć do rajdu
mogą skorzystać z formularza zgłoszeniowego na stronie www.mckis.jaw.pl. Tam
też znajduje się m.in. regulamin imprezy.
Każdy kto zgłosi się do imprezy w wyznaczonym przez organizatorów czasie
przez panel zgłoszeniowy na stronie
www.mckis.jaw.pl i ukończy rajd otrzyma
pamiątkowy medal oraz dyplom. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w dniu zawodów
otrzymają dyplom ukończenia.
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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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