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10,3 proc.
- tyle wynosi w Jaworznie
stopa bezrobocia

Mieszkańcy
pozytywnie o mieście!
W maju tego roku 600 mieszkańców oceniło miasto w badaniach opinii publicznej. Mieszkańcy chwalili bezpieczeństwo, komunikację miejską i nowy rynek.
Szczególną uwagę zwracali również na
dobrą jakość wody, kulturę i rekreację
oraz wysoko ocenili pracę urzędu.
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Rozwój dzielnic to dziś priorytet!
Linia tramwajowa w naszym mieście to przyszłość. Nie ma pewności czy w ogóle powstanie. Dzisiaj plany rozwoju miasta skupione są na podniesieniu jakości życia dzielnicach! Kontynuacja przebudowy dróg gruntowych, kanalizacji, chodników oraz rozwój
społecznych projektów to priorytet

W opinii mieszkańców Jaworzno pozytywnie wyróżnia się na tle innych miast regionu przede wszystkim rozbudowaną siecią dróg i obwodnicą, a także ogólnie dobrym rozwojem infrastruktury.
Z myślą o mieszkańcach
Jaworznianie bardzo pozytywnie oceniają
również inicjatywę Prezydenta Miasta dotyczącą prowadzenia konsultacji społecznych w poszczególnych dzielnicach. Aż
70 proc. badanych popiera ten pomysł.
Również 70 proc. ankietowanych mieszkańców czuje się w mieście bezpiecznie.
Jaworznianie coraz bardziej doceniają też
odpowiednią liczbę patroli policyjnych,
monitoring i straż miejską.
Nie taki Urząd straszny
Z pozytywną oceną spotyka się również
ocena działania Urzędu Miejskiego. Według badań w ostatnim roku 60 proc.
mieszkańców odwiedziło jaworznicki magistrat. Badani dobrze ocenili funkcjonowanie tutejszego urzędu we wszystkich wskazanych obszarach.
Mieszkańcy chwalą
Jaworznianie szczególną uwagę zwracają
na zrealizowane w mieście inwestycje,
ofertę kulturalną z Festiwalem Energii na
czele oraz komunikację miejską. Szczególne zainteresowanie wraz z coraz to nowszymi pomysłami budzi Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej w Jaworznie. Mieszkańcy chwalą Kartę Miejską, internet
w autobusach i system Informacji Pasażerskiej.
Badanie zostało przeprowadzone telefonicznie z zastosowaniem techniki CATI ( Computer Assisted Telephone Inter-viewing).
Na pytania odpowiadało 600 losowo wybranych mieszkańców w wieku 18+ .

Po wielkich inwestycjach na najważniejszych drogach w mieście przyszedł czas na
gruntówki. W 2013 roku na ponad 50.
ulicach wykonano nową nawierzchnię
asfaltową. W tym roku modernizowane są
kolejne drogi. Prace remontowe zostały
już przeprowadzone na ulicach Dąbrówka,
Głucha, Zamkniętej i Narcyza (Góra Piasku), Hałdy, Fryderyk, Bema, Źródlanej
i Orzeszkowej (Dąbrowa Narodowa), Konopnickiej (Stara Huta) oraz Olszyny (Długoszyn). Na swą kolej czekają kolejne,
uzgodnione podczas spotkań z mieszkańcami. Nie zapominamy też o chodnikach,
prace naprawcze już się rozpoczęły. Do
dzielnic doprowadzono także szybki
internet.
- Z pewnością nowy unijny budżet nie będzie już tak "łaskawy" dla samorządów jak
ten na lata 2007-2013. W tym czasie nasze
miasto wzbogaciło się dzięki uporowi i pracy grupy ludzi o kilkaset milionów złotych,
widoczne w wielu miejscach, nie tylko
w dziesiątkach kilometrów nowych dróg,
ponad stu kilometrów kanalizacji, stacji
uzdatniania wody, nowych autobusów
PKM, pięknej biblioteki, wyremontowanego rynku, szpitala, wielu szkół. To
również spadek bezrobocia z ponad 20%
na około 12%, nowe miejsca pracy na przygotowanych przez miasto terenach inwestycyjnych i wielu jeszcze innych projektów, w tym tak ważnych - społecznych.
W tym samym czasie remontowaliśmy zasoby mieszkaniowe i budowaliśmy nowe
mieszkania - komunalne i na wynajem
przez jaworznicki TBS. Bardzo ważna dla
Jaworzna jest unijna perspektywa 2014 -

2020. Przygotowujemy pakiety możliwych
do sfinansowania przedsięwzięć służących
mieszkańcom i rozwojowi miasta – tłumaczy Prezydent Miasta, Paweł Silbert.

Po dużych inwestycjach drogowych na
głównych ciągach komunikacyjnych,
zgodnie ze złożonym deklaracjami, miasto rozpoczęło w szerokim zakresie realizację prac remontowych na terenach
dzielnic i osiedli mieszkaniowych.

Zachęcamy do oglądania profilu miasta
na www.youtube.com/miastojaworzno

Jaworznianie mogliby korzystać z nowych
centrów przystankowych, 25 autobusów
elektrycznych czy innowacyjnej autostrady dla rowerów łączącej osiedla. W dzielnicach ościennych w ramach pozyskanych
funduszy planowana jest również termomodernizacja szkół i przedszkola. Jednak
nie wiadomo czy pieniądze na realizację
wymienionych projektów uda się pozyskać.
Podczas sesji (26 czerwca) prezydent
Silbert zwrócił się do Rady Miejskiej o przeznaczenie w przyszłym roku 1,3 mln zł na
wykonanie dokumentacji projektowych
dla najważniejszych projektów unijnych.

Radni opozycji z Platformy Obywatelskiej,
Skutecznie dla Jaworzna, Wspólnie dla Jaworzna i radny niezależny Krzysztof Lehnort odrzucili projekt uchwały w tej sprawie. Czy zmienią decyzję? Konsekwencje
takiego działania są nieodwracalne. Urząd
Marszałkowski wymaga, by projekty ZIT
były gotowe do realizacji, tzn. posiadały
wszystkie pozwolenia na początku przyszłego roku. Najpóźniej w ciągu najbliższych tygodni muszą się rozpocząć
przetargi na wybór projektantów, by móc
zdążyć do tego terminu. Inaczej pieniądze
przeznaczone dla Jaworzna przepadną.
Terminy w tej kwestii są skrajnie napięte.
Dopiero po zakończeniu prac w dzielnicach przyjdzie czas na podjęcie decyzji
w sprawie o aplikowaniu o środki na
projekt tramwaju w mieście. Miasto musi
być na to przygotowane także pod kątem
budżetowania inwestycji. Dzisiaj wobec
innych priorytetów, nas na to nie stać.
Prezydent Silbert zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem
o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady, by
ponownie zajęła się uchwałą o przeznaczeniu pieniędzy na projektowanie najpilniejszych zadań zit-owskich.

Czy wiesz, że...

Ponad 300 osób
wzięło udział w 3. Jaworznickim
Rajdzie Nordic Walking. W tym roku
start i meta rajdu znajdowała się
w Ośrodku Edukacji EkologicznoGeologicznej GEOsfera.
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Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno
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