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- tylu dzieciom, miasto we
współpracy z organizacjami
pozarządowymi zapewniło letni
wypoczynek zarówno w formie
wyjazdowej jak i stacjonarnej,
za kwotę blisko 400 tys. zł
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Urząd Miejski w Jaworznie
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Tour de Pologne w Jaworznie
Światowej sławy kolarze przejadą 6 sierpnia ulicami naszego miasta w ramach 71. Tour
de Pologne. To nie lada gratka dla fanów kolarstwa, którzy będą mogli kibicować swoim
faworytom m.in. na jaworznickim rynku, gdzie zlokalizowana będzie premia lotna.

JBO 2015: Coraz mniej
błędów we wnioskach

Zakończył się proces formalnej weryfikacji propozycji złożonych przez mieszkańców w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. W ciągu pięciu dni odbyło się dwadzieścia posiedzeń, co pozwoliło na wyłonienie
projektów, które teraz będą oceniane
przez wydziały merytoryczne urzędu, pod
kątem faktycznych możliwości ich realizacji.
Na 100 złożonych w sumie przez mieszkańców projektów (99 znajdowało się w urnach, 1 został nadesłany droga elektroniczną) aż 92 przeszły proces wstępnej weryfikacji. Pokazuje to, że pomysłodawcy
wyciągnęli wnioski z roku ubiegłego i bardzo skrupulatnie podeszli do wypełniania
formularzy. Dzięki temu zdecydowana
większość zaproponowanych projektów
przeszła do kolejnego etapu procedury.
Odrzucone zostały jedynie wnioski, które
w sposób ewidentny nie spełniały
wymagań formalnych.
Tegoroczna edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego największym zainteresowaniem cieszyła się w obszarze
"Niedzieliska", wpłynęło tutaj aż 10 wniosków. Niestety był to także okręg, w którym było najwięcej projektów nie spełniających wymagań formalnych - 5. Tym samym obszarem liderującym pod względem ilości projektów, które pozytywnie
przeszły wstępny etap weryfikacji, została
"Byczyna, Cezarówka Dolna" - 9 wniosków,
a tuż za nim "Pańska Góra, Skałka" 8 wniosków. Najmniej pomysłów - po jednym - złożyli mieszkańcy obszarów: "Dąbrowa Narodowa" i "Bory".
Wszystkie pozytywnie zweryfikowane
propozycje mieszkańców będą teraz
szczegółowo sprawdzane w wydziałach
Urzędu Miejskiego, m.in. pod kątem
prawnej własności terenów, na których
zaplanowano inwestycje, oraz możliwości
ich finansowej realizacji w ramach
zaplanowanych na dany obszar środków.
Wyniki analizy poznamy do końca sierpnia,
a finalne głosowanie zaplanowane jest
w terminie 15-22 września.
Szczegółowy wykaz złożonych wniosków,
które przeszły wstępną weryfikację oraz
lista odrzuconych formularzy, znajduje się
na stronach www.jaworzno.pl oraz
www.jbo.jaworzno.pl.

Peleton przejedzie przez Jaworzno
w czwartym dniu zmagań prestiżowego
wyścigu. W tym etapie kolarze pokonają
łącznie 236 kilometrów. Do Jaworzna
wjadą od strony Bukowna, a następnie ulicami: Bukowską, Kolejarzy, Jagiellońską,
przejadą przez Szczakową i udadzą się ulicami: Jaworznicką, św. Wojciecha,
Obrońców Poczty Gdańskiej i Słowackiego
w stronę centrum miasta. Na rynku,
w pobliżu biblioteki, na najszybszych na
trasie cyklistów będzie czekała premia
lotna. Po jej pokonaniu peleton skręci na
rondzie Solidarności w ul. Grunwaldzką,
a następnie na rondzie WOŚP w ul. Kolejową, by Trasą Śródmiejską, wzdłuż DK 79,
pojechać w kierunku Mysłowic i dalej do
Katowic.
Utrudnienia w ruchu
Wyścig tak dużego formatu to ogromne
wyzwanie logistyczne, które wiąże się
z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Tak
też będzie w naszym mieście. By uniknąć
niespodzianek, kierujący z naszego miasta

powinni się zapoznać ze zmianami w organizacji ruchu, które wystąpią na czas wyścigu. Pierwsze ograniczenia będą wprowadzone już w nocy z 5 na 6 sierpnia - wtedy
to na ulicy Pocztowej zacznie obowiązywać całkowity zakaz parkowania. Z kolei
w dniu wyścigu - w środę 6 sierpnia
ul. Pocztowa zostanie całkiem wyłączona
z ruchu, a bezwzględny zakaz parkowania
będzie egzekwowany również wzdłuż
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej (od ul. Św.
Wojciecha do Słowackiego) i ul. Słowackiego. Czasowych utrudnień w ruchu należy się też spodziewać na całej długości
wyścigu oraz na drogach krzyżujących się
z trasą peletonu.
- Oczywiście największe utrudnienia pojawią się bezpośrednio przed spodziewanym przejazdem kolarzy - mówi Artur
Zięba komendant Straży Miejskiej. - Apeluję, aby stosować się do poleceń służb
mundurowych i osób zabezpieczających
trasę wyścigu, którzy rozstawieni będą na
poszczególnych skrzyżowaniach.

O ograniczeniach powinni pamiętać także
przedsiębiorcy prowadzący działalność
w lokalach usytuowanych wzdłuż trasy
peletonu. Ewentualne dostawy towaru
należy zaplanować z uwzględnieniem
spodziewanych ograniczeń w ruchu.
- Spodziewamy się, że kolarze wjadą do
Jaworzna ok. godz. 14.10, jednak poważne ograniczenia w ruchu pojawią się już
o godz. 13.00 i potrwają zapewne do
ok. 15.00. Wszystko uzależnione będzie
od prędkości peletonu na całej trasie
4. etapu - wyjaśnia Sebastian Kuś z Biura
Promocji i Informacji UM. - O zachowanie
szczególnej ostrożności prosimy zarówno
kierowców, jak i kibiców, którzy będą oczekiwać na kolarzy wzdłuż trasy ich przejazdu. Z całą pewnością najatrakcyjniejszym miejscem do obserwowania
zmagań cyklistów będzie Rynek, gdzie
zawodnicy walczyć będą o premię lotną.
Zachęcam mieszkańców do tego, aby
przyszli na Rynek i na żywo dopingowali
najlepszych kolarzy świata.

95 tysięcy zł na szczepionki
Jaworznianie będą mieli okazję skorzystać z darmowego szczepienia
przeciwko grypie. W ramach programu realizowanego przez Urząd
Miejski przeciwko temu wirusowi zaszczepionych zostanie trzy
tysiące osób.
„Profilaktyka grypy - szczepienia ochronne dla dzieci w okresie wczesnoszkolnym
oraz dla seniorów 65+”, taką nazwę nosi
program opracowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych jaworznickiego
urzędu. W ramach jego trwania ze szczepień ambulatoryjnych będą mogły skorzystać dzieci w wieku od 5 do 7 lat, osoby
powyżej 65. roku życia oraz pacjenci placówek opiekuńczych - Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Domu Pomocy
Społecznej.
Program realizowany będzie w wyznaczonych jaworznickich przychodniach na terenie całego miasta w okresie od września
do grudnia bieżącego roku. O dostępności

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

szczepień dla seniorów 65 + i dzieci
w wieku wczesnoszkolnym decydować
będzie kolejność zgłoszeń do placówek
medycznych realizujących powyższe szczepienia. Wykaz przychodni biorących udział
w programie dostępny jest na stronie
www.jaworzno.pl
Program w całości finansowany jest ze
środków Gminy Miasta Jaworzna. Na jego
realizację przeznaczono blisko 95 tys.
złotych.
W tym roku przeprowadzone będą
również badania w kierunku boreliozy
wśród mieszkańców naszego miasta.
Badania obejmą grupę blisko 1000 osób
i roz-poczną się jesienią.

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

Zastępca Prezydenta
Miasta, Dariusz Starzycki
Poprzez program darmowych szczepień
chcemy dotrzeć przede wszystkim do osób,
które chcą zapobiec zarażeniu wirusem
grypy, ale niejednokrotnie nie mają na to
środków. Ważne jest tutaj zwrócenie uwagi
na dzieci w wieku wczesnoszkolnym i
seniorów, którzy są szczególnie narażeni na
zachorowanie na grypę. Takie działania
pozwolą zapobiec wielu powikłaniom jakie
często spowodowane są przez tego rodzaju
zachorowanie.
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