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Święto Braci Górniczej

Zwycięskie projekty JBO 2019
Blisko 18 tys. oddanych głosów, 20 obszarów konsultacyjnych, budżet ogólnomiejski i 23 zwycięskie
projekty - tak w skrócie można opisać szóstą edycję Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Prezentujemy pełną listę przedsięwzięć, jakie na wniosek mieszkańców zostaną zrealizowane w 2019 roku.

BUDŻET OGÓLNOMIEJSKI
- kwota przeznaczona na realizację budżetu ogólnomiejskiego 1 000 000 zł
Zwycięski projekt: „Boisko Orlik-Górnik w Dąbrowie Narodowej” - szacunkowe koszty zadania: 800 tys. zł.
Wnioskodawcy: Leszek Żurek, Wiesław Koralik, Jerzy Ryba, Dawid Bąba, Sławomir Sobolewski.

Drodzy Górnicy, z okazji tradycyjnej "Barbórki"
- święta Braci Górniczej,
w imieniu władz samorządowych
i własnym składamy wszystkim Górnikom
wyrazy szacunku i uznania za Wasz codzienny
trud i wysiłek.
Życzymy Państwu dużo zdrowia i szczęścia,
satysfakcji z wykonywanej pracy, bezpieczeństwa
i spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu
rodzinnym i zawodowym.
Z górniczym
pozdrowieniem
"Szczęść Boże".
Prezydent Jaworzna
Paweł Silbert
wraz z zastępcą
Moniką Bryl

Świąteczne atrakcje na rynku

BUDŻET LOKALNY
- kwota przeznaczona na realizację projektów lokalnych 1 700 000 zł (podzielona na 20 obszarów
konsultacyjnych, co stanowi 85 000 zł na obszar)
OBSZAR NR 14 OSIEDLE STAŁE, REJON ELEKTROWNI
Zwycięski projekt: „EKO oświetlenie i monitoring terenu
rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej
nr 17” - szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł.
Wnioskodawca: Barbara Ziętek.

OBSZAR NR 1 AZOT, STARA HUTA
Zwycięski projekt: „Rekultywacja istniejącego boiska
trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 4”- szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł. Wnioskodawcy: Józef
Kwiatkowski, Małgorzata Kosińska-Szafran, Jadwiga
Jakóbik.

OBSZAR NR 8 DOBRA, PIECZYSKA
Zwycięski projekt: „Zestaw do ćwiczeń gimnastycznych
wraz ze stołem do ping-ponga i gry w szachy na
skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Poniatowskiego
– rozbudowa strefy rekreacyjnej” - szacunkowe koszty
zadania: 85 000,00 zł. Wnioskodawca: Wacław Cudak.

OBSZAR NR 2 BORY
Zwycięski projekt: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego
z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej
nr 14 w Jaworznie - Bory” - szacunkowe koszty zadania:
85 000,00 zł. Wnioskodawcy: Jolanta Rośko, Marzena
Karwat, Agata Orzeł, Anna Szymanek, Daniel Liszka.

OBSZAR NR 9 GIGANT, LEOPOLD
Zwycięski projekt: „Doprowadzenie instalacji wodnej do
istniejącego boiska do piłki nożnej w celu zraszania
murawy w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Gigant”
- szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł. Wnioskodawca: Janusz Bryła.

OBSZAR NR 3 BYCZYNA, CEZARÓWKA DOLNA
Zwycięski projekt: „Dziedziniec szkolny w SP 20 - miejscem odpoczynku dla mieszkańców” - szacunkowe
koszty: 85 000,00 zł. Wnioskodawcy: Alicja Staszewska,
Ewa Duda, Anna Messaoudi, Miłosz Ciołczyk.

OBSZAR NR 10 GÓRA PIASKU
Zwycięskie projekty: „Wyposażenie ogrodu przy Szkole
Podstawowej nr 9 w sprzęty do aktywnej rekreacji”szacunkowe koszty zadania: 65 000,00 zł. Wnioskodawca: Agnieszka Kuśnierczyk.
„Kultywowanie folkloru poprzez zakup strojów krakowskich dla zespołu śpiewaczego SZCZAKOWIANKI”szacunkowe koszty zadania: 20 000,00 zł. Wnioskodawcy: Elżbieta Nieużyła, Maria Królikowska.

OBSZAR NR 17 PODŁĘŻE
Zwycięski projekt: „Strefa rekreacji przy blokach
Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77 na osiedlu
Podłęże” - szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł.
Wnioskodawcy: Marta Szywała, Nikodem Motyka.

OBSZAR NR 11 JELEŃ
Zwycięski projekt: „Wielofunkcyjne mini boisko sportowe
z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w dzielnicy
Jeleń-Dąb” - szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł.
Wnioskodawcy: Angelika Ligas, Janusz Papuga.

OBSZAR NR 18 PSZCZELNIK
Zwycięski projekt: „Doposażenie placu zabaw przy
skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej”szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł Wnioskodawcy:
Mateusz Wrona, Tomasz Sędor, Mieczysław Długosz.

OBSZAR NR 12 ŁUBOWIEC
Zwycięskie projekty: „Impreza integracyjna w osiedlu
Łubowiec” - szacunkowe koszty zadania: 5 000,00 zł.
Wnioskodawca: Marzena Czarny, Kacper Zborowski.
„Parking osiedlowy - zorganizowanie miejsc parkingowych w pobliżu domu działkowca Jaśmin”szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł. Wnioskodawcy: Kacper Zborowski, Marzena Czarny.

OBSZAR NR 19 SZCZAKOWA
Zwycięski projekt: „Zagospodarowanie otoczenia
Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie poprzez stworzenie
strefy przedszkolaka i mini parku doświadczeń”
- szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł. Wnioskodawcy: Urszula Szczerbina, Katarzyna Łapińska.

OBSZAR NR 4 CEZARÓWKA GÓRNA, JEZIORKI, KOŹMIN,
WILKOSZYN
Zwycięski projekt: „Strefa rekreacji i rowerowego
odpoczynku w dzielnicy” - szacunkowe koszty zadania:
85 000,00 zł. Wnioskodawca: Mariusz Burczy.
OBSZAR NR 5 CIĘŻKOWICE
Zwycięski projekt: „Zakup trybun mobilnych i sprzętu
do wydarzeń scenicznych dla dzielnicy Ciężkowice”
- szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł. Wnioskodawcy: Natasza Chochorowska, Anna Hassa, Mirosław
Pieczara, Joanna Siemek-Dzięburska, Małgorzata Kocot.
OBSZAR NR 6 DĄBROWA NARODOWA
Zwycięski projekt: „Siłownia zewnętrzna, skok w dal
i plac do street workout'u przy Szkole Podstawowej nr 8”
- szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł. Wnioskodawcy: Paweł Cichoń, Karol Jaromin, Jakub Siński, Jakub
Staszczyk, Kowalski Mariusz, Nikodem Motyka.
OBSZAR NR 7 DŁUGOSZYN
Zwycięski projekt: „Modernizacja chodnika wzdłuż
ul. Chropaczówka od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w kierunku rynku w dzielnicy Długoszyn”szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł. Wnioskodawcy: Grzegorz Piętak, Jolanta Panek-Kozioł.

OBSZAR NR 13 NIEDZIELISKA
Zwycięski projekt: „Plac Street Workout przy Szkole
Podstawowej nr 3” - szacunkowe koszty zadania:
85 000,00 zł. Wnioskodawca: Stanisława Wirska.

Więcej informacji na www.jbo.jaworzno.pl

OBSZAR NR 15 PAŃSKA GÓRA, SKAŁKA
Zwycięski projekt: „Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku
dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy” szacunkowe koszty zadania: 75 000,00 zł. Wnioskodawcy:
Waldemar Sarlej, Przemysław Czech, Sebastian Pycia.
OBSZAR NR 16 PECHNIK, PODWALE, WARPIE
Zwycięski projekt: „Siłownia pod chmurką wraz ze strefą
relaksu dla dzieci i dorosłych na Warpiu”- szacunkowe
koszty zadania: 85 000,00 zł. Wnioskodawcy: Jadwiga
Biśta, Grażyna Nowak, Franciszka Halik.

OBSZAR NR 20 ŚRÓDMIEŚCIE
Zwycięski projekt: „Psi skwer HAU HAU – ogrodzony
wybieg dla psów z torem przeszkód – przy skrzyżowaniu
ul. Matejki i Jana Pawła II” – wniosek połączony szacunkowe koszty zadania: 85 000,00 zł. Wnioskodawcy:
Weronika Sury, Dawid Domagalski, Maciej Stanek.

GRATULUJEMY!

Klucze do 90 mieszkań JTBS wręczone
13 listopada br. przekazano 90 kluczy do mieszkań na wynajem zrealizowanych - przez jaworznicki TBS
Sp. z o.o. - dzięki wykorzystaniu "ﬁnansowania zwrotnego" będącego rządowym programem wspierania
rozwoju budownictwa czynszowego. Nowym mieszkańcom Osiedla Sfera gratulowali m.in. Prezydent Miasta
Jaworzna Paweł Silbert oraz jego zastępca Monika Bryl.
Osiedle SFERA II jest kontynuacją inwestycji, która zakłada
budowę 400 mieszkań i 800 miejsc parkingowych. Do tej
pory w Osiedlu SFERA oddano już do użytku 84 mieszkania
czynszowe i 23 własnościowe. Mieszkania przekazywane są
w stanie "pod klucz", a najemcy sami dobierają elementy
wykończeniowe lokali (jak np. płytki ścienne i podłogowe,
panele czy typ kuchenki elektrycznej) bez ponoszenia z tego
tytułu dodatkowych kosztów. Wkład mieszkaniowy, zwany
partycypacją, w przypadku II etapu wynosił 760 zł/m²,
a czynsz (bez mediów) plasuje się na poziomie 10,60 zł/m².

Seniorze - poznaj swoje
prawa!
Miejski Rzecznik Konsumentów przypomina o prawach
osób starszych. Seniorzy to rosnąca grupa konsumentów, która często nie zna praw jakie jej przysługują.
Nie znając swoich praw seniorzy nie wiedzą jak złożyć
reklamacje lub niechętnie je składają, nie walczą o swoje
prawa, wierzą w zapewnienia sprzedawcy, co wykorzystują nieuczciwi przedsiębiorcy. Powszechne jest
podszywanie się pod sprzedawcę prądu, wprowadzanie
w błąd co do leczniczych właściwości produktów.
Seniorze, pamiętaj, że:
Masz prawo powiedzieć "nie". Uważaj, gdy odbierasz
telefon z gazowni, elektrowni, telekomunikacji, a konsultant twierdzi, że ma lepszą ofertę. Odłóż słuchawkę
i zadzwoń do swojego dotychczasowego sprzedawcy
prądu, gazu lub operatora. Upewnij się, że rzeczywiście
wprowadza lepsze stawki.
Jesteś zaproszony na badania słuchu, wzroku lub badania
ogólne upewnij się kto jest zapraszającym.
Idziesz na pokaz, aby odebrać "nagrodę"? Uważaj:
zostaw dowód i odcinek emerytury w domu, w przeciwnym razie sprzedawca "pomoże" ci zaciągnąć kredyt na
produkty, których nie potrzebujesz. Zaproszenie na
"bezpłatne badania", "odbiór nagrody", "pokaz
kulinarny", może oznaczać sprzedaż kosztownych
produktów. Nie daj się zmanipulować.
Zakupiłeś towar na pokazie masz 14 dni na to, aby
odstąpić od tej umowy. Wyślij sprzedawcy listem
poleconym oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Zachowaj potwierdzenie nadania przesyłki.

Spotkanie Aktywnych
Jaworznianek już 7 grudnia br.

Jest położone w centralnej części Jaworzna w pobliżu
Ośrodka Edukacji Geologicznej GEOsfera (niezwykle
popularnego w regionie miejsca rekreacyjnego dla rodzin).
Osiedle jest wyposażone w bardzo dobry dojazd zarówno do
Centrum miasta, jak i sąsiednich dzielnic, który to dojazd
zapewniają nowe połączenia drogowe oraz nowoczesne
elektryczne autobusy PKM. Dodatkowo, do osiedla
prowadzą bezpieczne ścieżki rowerowe.
SFERA to zespół domów wielorodzinnych - 6 i 11 mieszkaniowych, z dużymi balkonami i tarasami na parterach.
W ww. budynkach znajdują się przestronne i funkcjonalne
mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe. W ramach tego przedsięwzięcia powstają także place zabaw i siłownia "pod
chmurką". Mieszkańcy mają również możliwość korzystania
z szybkiego Internetu doprowadzonego światłowodami.

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

instagram.com

facebook.com

Miasto Jaworzno

@MiastoJaworzno

youtube.com
@MiastoJaworzno

twi er.com
@MiastoJaworzno

