Gazeta
Przetarg na Planty
Zastępca Prezydenta Dariusz Starzycki
podpisał dokumenty rozpoczynające procedurę przetargową na budowę jaworznickich plant. Potencjalny wykonawca będzie miał do wykonania m.in. plac zabaw,
plac gier ze stołem do ping – ponga i szachów oraz makietę kopalni „Jacek Rudolf”.

Teren inwestycji znajduje się bezpośrednio
w sąsiedztwie budowanego centrum handlowego "Galena". Prace budowlane obejmą wykonanie makiety kopalni "Jacek-Rudolf", placu zabaw, placu gier oraz parku
doświadczeń. Plac zabaw o bezpiecznej
poliuretanowej nawierzchni będzie wyposażony m.in. w zestaw zabawowy wykonany z drewna, huśtawki, karuzele oraz zestaw sprawnościowy. W ramach placu gier
pojawi się stół do gry w ping ponga oraz
stół do gry w szachy. Jaworznicki park
doświadczeń będzie sensoryczną ścieżką
edukacyjną wyposażoną m. in. w cymbały,
telegraf akustyczny, kompas, tarczę oraz
kołyskę Newtona. Termin zakończenia
prac wyznaczono na 15 października br.
UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY
OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
NR 39 W JELENIU
Mieszkańcy należący do tego obwodu
głosowania od najbliższych wyborów
będą głosować w Domu Kultury
w Jeleniu przy ul. Wiosny Ludów 1.

Wybory Prezydenta RP 2015
W niedzielę – 10 maja – odbędą się wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W Jaworznie głosowanie
zostanie przeprowadzone w 46 lokalach
wyborczych, które będą otwarte od 7.00
do 21.00.
By ułatwić dojazd do lokali wyborczych
niepełnosprawnym jaworznianom, urząd
gwarantuje im bezpłatny przejazd do
lokalu. - Niepełnosprawni mogą skorzystać w dniu wyborów z nieodpłatnego
przejazdu wraz z opiekunem do lokalu
wyborczego – mówi Zastępca Prezydenta
Dariusz Starzycki.
Transport będzie dostępny od godz. 10.00
do 16.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. (32) 618 15 77. Chęć
skorzystania z busa można zgłaszać
w dniach poprzedzających głosowanie,
a także w dniu wyborów w godz od 10.00
do 16.00.
Zgodnie z przepisami wprowadzającymi
ustawę Kodeks wyborczy, co najmniej 1/5
lokali obwodowych komisji na terenie
miasta powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymóg
ten jest spełniony: na 44 stałe obwody głosowania w mieście 14 jest dostosowanych
do potrzeb niepełnosprawnych.
Więcej informacji na www.jaworzno.pl.
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Zmiany na Sosinie
Już wkrótce zalew Sosina ma szansę stać się jeszcze bardziej rozpoznawalną wizytówką
Jaworzna. Jednak aby do tego doszło, miasto musi przeprowadzić prace rekultywacyjne.
Po nich przyjdzie czas m.in. na wydzielenie stref wypoczynkowych, ścieżek rowerowych
czy organizację pola namiotowego z prawdziwego zdarzenia.

- Wieloletnie intensywne użytkowanie
zbiornika odcisnęło na nim swoje piętno.
Nadszedł czas aby zająć się poprawą warunków biologicznych i sanitarnych zbiornika, aby przez następne dziesięciolecia
zbiornik mógł dalej służyć rekreacji
mieszkańców naszego miasta i regionu –
mówi Zastępca Prezydenta Tadeusz
Kaczmarek.
Do najważniejszych działań, które należy
przeprowadzić przed przystąpieniem do
projektu zagospodarowania terenu jest

odpowiednie rozpoznanie problemów
występujących w ekosystemie tego zbiornika i jego otoczeniu. Pozwoli to na obniżenie kosztów prowadzonych prac rekultywacyjnych oraz wyeliminuje możliwość
popełnienia błędów na etapie projektowania.
- Podpisana w 2014 r. umowa o współpracy z Uniwersytetem Śląskim pozwoliła
na skorzystanie z wiedzy i doświadczenia
specjalistów, którzy z podobnym problemem zmagali się na zbiorniku Goczałko-

wickim. W ramach waloryzacji stanu ekologicznego zbiornika Sosina naukowcy dokonają m.in. oceny czynników sprawczych, oceny presji środowiskowych, oceny stanu środowiska - tłumaczy Marcin
Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich. Opracowane zostaną zalecenia do poprawy stanu środowiska zbiornika z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnych m.in.
poprzez wskazanie adekwatnych dla
aktualnych funkcji zbiornika metod jego
biologicznego oczyszczania ograniczających zakwity sinic, opracowanie wytycznych do rekultywacji zbiornika oraz
wskazanie uwarunkowań zagospodarowania otoczenia zbiornika.
Równocześnie z badaniami prowadzone
będą prace projektowe nad nowym wyglądem zalewu, potrwają od maja do listopada bieżącego roku. Prace budowlane
rozpoczną się najwcześniej we wrześniu
2016 roku i potrwają do czerwca roku
następnego.
- Zapewniam mieszkańców, że w sezonie
letnim Sosina będzie działać jak w latach
poprzednich. Terminy prac remontowych
zostały tak ustalone, by nie kolidowały
z sezonem letnim, w którym mieszkańcy
korzystają z kąpieliska – dodaje zastępca
prezydenta miasta Tadeusz Kaczmarek,
koordynator projektu rekultywacji Sosiny.

Mieszkańcy zdecydowali o wyglądzie rynków!
Zakończył się cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących wypracowania koncepcji wyglądu rynków w Jeleniu oraz Byczynie.
Mieszkańcy - z pomocą architektów i specjalistów w zakresie planowania przestrzennego - wypracowali wspólne
rozwiązania, które następnie znajdą odzwierciedlenie w projektach. Taka forma wspólnej pracy projektantów oraz
mieszkańców okazała się dobrą inicjatywą, w której uczestnicy chętnie włączali się w kształtowanie wyglądu najbliższego
otoczenia.
Nowa koncepcja rynku w Jeleniu pod nazwą "Spotkajmy się na granicy kultur" została pozytywnie przyjęta przez mieszkańców dzielnicy.
- Projektantom udało się stworzyć koncepcję estetycznego rynku przywołującego
historię i wspomnienia - tłumaczy Łukasz
Kolarczyk, kierownik Referatu Inicjatyw
i Konsultacji Społecznych. - W projekcie
ujęto uwagi i pomysły mieszkańców, zgłaszane podczas wcześniejszych spotkań
w dzielnicy, m.in. uporządkowana zieleń
niska i wysoka, kamienny trakt, rzeźba
jelenia, iluminacja zabytków i donice
z kwiatami.
Mieszkańcy Jelenia zwrócili uwagę na za-

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

proponowane rozwiązanie układu komunikacyjnego wokół rynku. Po przeanalizowaniu ich postulatów temat przebudowy
skrzyżowania zostanie jeszcze raz przeanalizowany przez specjalistów i projektantów branży drogowej.
Z kolei oblicze nowego centrum Byczyny
pod hasłem "Spotkajmy się przy stoku"
będzie posiadało m.in. skalny murek z wodospadem oraz kamienną alejkę prowadzącą do centralnego miejsca dzielnicy.
Cała przestrzeń będzie wzbogacona o bujną zieleń. Interesującym rozwiązaniem
będą również drewniane ławki okalające
drzewa, które stoją pośrodku przebudowywanego skweru.

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

Zmiana czasu pracy USC
Aktualnie Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje mieszkańców w następujących godzinach:
poniedziałek - środa - od 8:00 do 15:00
(godzinę krócej); czwartek - od 8:00 do
17:00 (bez zmian); piątek - od 8:00 do
14:00 (godzinę krócej). Skrócenie czasu
bezpośredniej obsługi interesantów podyktowane jest koniecznością weryfikacji
składanych przez mieszkańców wniosków
oraz przygotowaniem dokumentów do
wydania różnego rodzaju aktów stanu
cywilnego.
Mieszkańcy, którzy swoje sprawy chcą
załatwiać w Urzędzie Stanu Cywilnego
dopiero po godzinie 15:00, nadal będą
mieli taką możliwość w czwartki, kiedy
wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego
pracują do godz. 17:00.
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