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Prezydent Jaworzna zaprasza na obchody 227. rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 Maja
PROGRAM OBCHODÓW - 3 maja 2018 r. (czwartek)
godz. 09.00
godz. 10.15

Msza św. w intencji Mieszkańców i Ojczyzny w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny
Przemarsz orkiestry oraz uczestników uroczystości pod Pomnik Niepodległości, okolicznościowe przemówienie, program artystyczny
„Witaj dniu 3 Maja, który wolność nam zwiastujesz...” w wykonaniu młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
Wręczenie nagród laureatom III Międzyszkolnego Konkursu Pocztów Sztandarowych oraz Wiedzy o Symbolach i Barwach Narodowych,
zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 13 w Jaworznie oraz Urząd Miejski w Jaworznie, Wojskową Komendę Uzupełnień w Katowicach,
Paraﬁę św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie, Muzeum Miasta Jaworzna, Tarnowski Oddział Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych. Konkurs
został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna
godz. 11.00
Składanie kwiatów pod pomnikiem
ok. godz. 11.20 Spotkanie władz miasta z kombatantami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie
godz. 10.30

Szczegółowy harmonogram imprez towarzyszących obchodom znajduje się na plakatach i stronie Urzędu Miejskiego - www.um.jaworzno.pl

Aktualności

Rolkuj po nadzieję

Park Gródek będzie ogrodem botanicznym
Arboretum czyli ogród badawczy, w którym hoduje się rzadkie gatunki drzew i krzewów,
powstanie do końca 2018 r. m.in. na terenie Parku Gródek oraz Remizy Leśnej "Bucze".
urokliwe miejsce. Mamy szansę również na to, by Park
wszedł w dużą rodzinę ogródów botanicznych, co zwiększy
jego atrakcyjność, ale przede wszystkim status przyrodniczy mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Ochrona środowiskowa parku będzie polegała na utrzymaniu tego terenu, porządkowaniu, zapobieganiu zaśmiecaniu, tworzeniu miejsc widokowych, wyłączeniu ruchu
samochodowego. Prace na tworzeniem ogrodu trwają już
od zeszłego roku.
- Wywieźliśmy stamtąd już ponad 30 ton śmieci. Cały czas
sukcesywnie porządkujemy te miejsca, staramy się wchodzić
w głąb terenu - mówi Marcin Tosza z Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska. - Porządkowana jest też ziemia,
obszar dzielony na tereny łąkowe, gdzie będzie można się
położyć, odpocząć i na te będące pod ochroną. Na terenie
ogrody znajdują się też murawy kserotermiczne, które są
chronione i pielęgnowane przez owieczki z Betlejem. Chcemy
tam zbudować wieżę widokową przy łąkach na szczycie.
Będziemy chcieli wykonać ścieżki, dodatkowe schody,
bramki wjazdowe, wejściowe, wydzielony ruch pieszy,
a nawet dodatkowe altanki na wodzie.
Minął rok od podpisania listu intencyjnego między dyrektorem Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr. Pawłem Kojsem
a zastępcą prezydenta Jaworzna Tadeuszem Kaczmarkiem,
w sprawie podjęcia działań mających na celu utworzenie
Arboretum Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Ogród ten obejmie Park Gródek, Remizę Leśną "Bucze", zrekultywowany
teren byłego wysypiska śmieci i skarpy dawnego wyrobiska
Zakładów Dolomitowych (z wyłączeniem Centrum
Nurkowania). Obszar ten jest niezwykle ważny i atrakcyjny
pod względem bioróżnorodności oraz rzeźby terenu. Na

jego powierzchni znajduje las grądowy, kilka siedlisk od
muraw kserotermicznych przez śliskołąkowe.
Arboretum będzie miało za zadanie ochraniać i wspierać
zachowania różnorodności biologicznych roślin, prowadzić
badania naukowe we współpracy z Uniwersytetem Śląskim
oraz gromadzić kolekcję roślin. Dlatego tak ważne jest, aby
o to miejsce dbać, a jednocześnie udostępnić mieszkańcom.
- Park Gródek staje się jaworznicką perełką do spędzania
wolnego czasu i rekreacji. Kolejne inwestycje wzbogacają to

Założeniem jest, aby to miejsce było takie, jak je ukształtowała natura, a prace wokół ogrodu będą polegały na dbaniu
o to, co już zostało stworzone. Obecnie trwają uzgodnienia
pomiędzy prezydentem a dyrektorem Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Mikołowie. Przygotowywany jest też
projekt uchwały pozwalający na przekazanie ogrodu pod
zarząd ŚOB.

W sobotę, 12 maja 2018 roku po raz piąty na terenie OWR
Sosina przy ulicy Bukowskiej odbędzie się charytatywny
przejazd rolkarzy w ramach pomocy dla Hospicjum Homo
Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie. Impreza, nad
którą Honorowy Patronat objął Prezydent Miasta
Jaworzna Paweł Silbert, skierowana jest do wszystkich
posiadaczy rolek pragnących uczestniczyć w charytatywnym przejeździe.
W ramach ogólnoświatowej kampanii

Pola nadziei

12 maja 2018 r.

ROLKUJ
PO NADZIEJĘ
Z POWEREM

Przejazd charytatywny na rzecz Hospicjum
Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie
Przy wsparciu Stowarzyszenia „Power Walk”
Dystans: 10 km.
Miejsce: OWR „Sosina” w Jaworznie, ul. Bukowska

Start: godz. 11.00
Zapisy od 17.04 do 11.05.2018, na www.mckis.jaw.pl
Każda zapisana osoba otrzyma pamiątkowy medal

Biuro organizatora na miejscu przejazdu
czynne od godz. 9.30
Opłata startowa (cegiełka):
młodzież (11-17 lat) - 5,00 zł
dorośli (od 18 lat) - 10,00 zł

HOSPICJUM HOMO HOMINI
im. Św. Brata Alberta
Organizatorzy
Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie

PRZYPOMINAMY!
Seniorze, uważaj na swoje bezpieczeństwo!

Zatem już wkrótce pojawi się w naszym mieście kolejna
atrakcja turystyczna!

Rusza projekt „Zielone Jaworzno”

NIE DAJ SIĘ OSZUKA

„NA POLICJANTA" I "NA WNUCZKA"

Prezydent Miasta Jaworzna zaprasza mieszkańców do uczestnictwa w projekcie pt. "Zielone Jaworzno - montaż
odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych". Miasto zamierza pozyskać środki ﬁnansowe na
doﬁnansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt zakłada doﬁnansowanie 85 proc. kosztów ne o
zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do
5 kWp lub zakupu i montażu instalacji solarnych do
podgrzewania c.w.u. na potrzeby budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, w których nie prowadzi się działalności
gospodarczej.
Kolektory słoneczne pozwalają na ogrzewanie c.w.u.

ciepłem słonecznym w miesiącach maj-wrzesień, instalacje
fotowoltaiczne produkują energię elektryczną i umożliwiają
obniżenie rachunków nawet do 3 tys. zł rocznie.
Deklarację uczestnictwa wraz z ankietą należy złożyć
w terminie do 7 maja 2018 r. w Wydziale Komunalnym
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac
Górników 5, pokój nr 121.

fot. Andrzej Gontarz

Zasady wstępnego naboru i uczestnictwa w projekcie oraz
druki formularzy można znaleźć na stronie internetowej
www.um.jaworzno.pl oraz www.bip.jaworzno.pl
w zakładce: dotacje unijne - montaż oze w budynkach
jednorodzinnych jak również w Wydziale Komunalnym
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie Plac
Górników 5.

Sprawcy dokonują przestępstw na osobach starszych
działając w r żny spos b, zazwyczaj wykorzystując
ich zaufanie i "dobre serce".
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Jaworzno dawniej i dziś - Rynek w Byczynie
Projekt „Miasto 7 Rynków” - nowe centrum w Byczynie

Rynek w Byczynie do 2015 roku
fot. Andrzej Gontarz

fot. Andrzej Gontarz

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl
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