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- tyle dzieci zapisanych jest aktualnie
do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 756 z nich to siedmiolatki.
Pozostałą liczbę stanowią sześciolatki urodzone w pierwszej połowie
2008, objęte obowiązkiem szkolnym
- 354 oraz 47 sześciolatków nie podlegających obowiązkowi szkolnemu.
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Jaworzno na podium
Jaworzno zostało uznane przez czasopismo "Wspólnota" za samorząd, który w ostatnich
czterech latach w największym stopniu poprawił swój potencjał gospodarczy. Nasze
miasto zajęło drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu za Gdańskiem, wyprzedzając
m.in. Poznań, Kraków, Katowice i Warszawę. Autorzy rankingu zbadali łącznie ponad
2,4 tys. jednostek samorządowych.

JBO: Remiza w
Byczynie gotowa
Zakończyła się realizacja kolejnego projektu w ramach tegorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.
Z wyremontowanego budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej cieszą się
mieszkańcy Byczyny. Modernizacja strażnicy jest szóstym projektem JBO 2014
oddanym do użytku w naszym mieście.
Remontem zostało objęte jedno skrzydło
na pierwszym piętrze budynku remizy.
Wykonano m.in. nowe podłogi, ściany
oraz sufity w pomieszczeniach administracyjnych budynku oraz w sali służącej
do spotkań druhów z OSP i mieszkańców.
Modernizacja budynku w Byczynie to
pierwsze z trzech zadań zrealizowane
w tym roku przez MZNK w ramach JBO.
Aktualnie odbywają się postępowania,
w których zostaną wyłonieni wykonawcy
dwóch pozostałych projektów: zagospodarowania placu zabaw przy ulicy 3-Maja
na Podwalu oraz wykonania placu zabaw
w osiedlu Łubowiec.
W dalszym ciągu trwają prace nad realizacją kolejnych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. Część przetargów
jest już na ukończeniu. Dla kilku zadań
konieczne będzie wszczęcie procedury
przetargowej po raz kolejny, gdyż poprzednie oferty przetargowe znacząco przewyższały środki finansowe przeznaczone
na realizację zadań.

fot. Andrzej Gontarz
Raport podsumowujący mijającą kadencję
(2010-2014) opracowało pismo samorządowe "Wspólnota" oraz firma Curulis.
W rankingu wzięto pod uwagę m.in. miasta na prawach powiatu, w których potencjał gospodarczy zwiększył się najbardziej.
W tej klasyfikacji Jaworzno znalazło się
bardzo wysoko, bo aż na drugiej pozycji. Co
ciekawe - tylko trzy miasta z pierwszej
dziesiątki - wśród nich Jaworzno - nie są
miastami wojewódzkimi. Oznacza to, że

Jaworzno jest równie atrakcyjne dla przedsiębiorców jak np. Gdańsk, Warszawa czy
Kraków.
- Przez ostatnie lata w Jaworznie robiliśmy
to co większość miast - układaliśmy rury,
wymienialiśmy kable, kładliśmy światłowody, zbroiliśmy parcele. Udało się - dzięki
unijnemu wsparciu, rozwiązać najpoważniejsze problemy z infrastrukturą, żeby
można było zrealizować pomysły na
miasto jakie mamy - dać wszystkie zalety

Zagłosuj na Rynek!
Trwa XV edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne
w regionie. Odnowiony jaworznicki rynek ma szansę zostać Najlepszą Przestrzenią
Publiczną 2014 roku w województwie śląskim. Głosowanie potrwa do końca wakacji.

Czekamy na głosy mieszkańców!
www.slaskie.pl/npp
Do konkursu zgłoszono łącznie 45 inwestycji zlokalizowanych na terenie 34 gmin województwa śląskiego. Zgłoszone do konkursu projekty oceni Wojewódzka Komisja
Architektoniczno-Urbanistyczna, a do 31
sierpnia trwa głosowanie internautów.
Projekt, który zyska najwięcej głosów,
zostanie wyróżniony Nagrodą Internautów.
Jaworzno może się już pochwalić obiektem
uhonorowanym tym zaszczytnym tytułem.

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

W 2008 r. budynek Miejskiej Biblioteki
Publicznej został uznany za najlepszą przestrzeń publiczną w województwie śląskim,
w kategorii architektura. Biblioteka wygrała
wówczas także w prestiżowym głosowaniu
internautów.
O tym, który z projektów zyska tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej 2014 dowiemy
się w październiku.

mieszkania w mieście, z zaletami mieszkania na wsi. Bez wad jednego i drugiego.
Miasto zwarte, pełne przestrzeni wspólnych, pięknych krajobrazów, ze świetną
komunikacją publiczną, dobrymi szkołami,
świetnym transportem. Za blisko miliard
złotych inwestycji w miejską infrastrukturę
udało się postawić miasto na zupełnie
nowe tory - komentuje wyniki rankingu
prezydent Paweł Silbert.

Jeleń: Nie ma planów
likwidacji przychodni!
Przychodnia Zespołu Lecznictwa Otwartego
w Jeleniu nie zostanie zlikwidowana. Jak podkreślają władze spółki, nigdy nie było takiego
zamiaru, a ostatni medialny zamęt miał tylko
wprowadzić w błąd mieszkańców.
- Przychodnia Zespołu Lecznictwa Otwartego
mieszcząca się w Jeleniu zapewnia i będzie
zapewniała w dotychczasowym zakresie fachową opiekę medyczną dla mieszkańców dzielnicy. Zakres świadczonych w niej usług obejmuje podstawową opiekę zdrowotną i stomatologię - mówi Jacek Nowak, prezes jaworznickiego ZLO.
Wątpliwości mieszkańców co do dalszych losów
funkcjonowania placówki mogły wzbudzić nieprawdziwe doniesienia prasowe i spotkanie
zorganizowane w Domu Kultury w Jeleniu dotyczące rzekomej likwidacji przychodni.
- W czerwcu pediatra pracujący w przychodni
w Jeleniu zakończył pracę w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych. W lipcu drugi
lekarz - zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami - przebywał na urlopie. Mamy świadomość, że sytuacja ta mogła pogorszyć komfort dostępności do lekarza - tłumaczy prezes
Nowak. - Zapewniam jednak, iż podjęliśmy starania związane ze zwiększeniem ilości zatrudnionych w placówce lekarzy.
Zespół Lecznictwa Otwartego uruchomił dwa
numery telefonów, pod którymi można uzyskać
więcej informacji dotyczącej sytuacji przychodni w Jeleniu - (32) 616 40 63 lub (32) 616 34 79.
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Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno
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