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Zmiany na Sosinie

Aktualności

Pod koniec 2020 roku jaworznianie będą mogli cieszyć się z krystalicznie czystej wody, mnóstwa zieleni,
pełnego zaplecza sanitarnego, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz nowych domków letniskowych.
A to wszystko na terenie Ośrodka Wodno – Rekreacyjnego Sosina. Wszystkie przetargi na zadanie rewitalizacji
Sosiny zostały rozstrzygnięte, a roboty budowlane już trwają.

Aby zapewnić regularną wymianę wody w akwenie,
zbudowane zostaną dwie stacje pomp. Pierwsza przetłoczy
do zbiornika czystą wodę z pobliskiego Kanału Centralnego,
natomiast druga umożliwi zrzut wody „zużytej” do Koziego
Brodu. Tego typu sztuczna cyrkulacja spowoduje „samooczyszczenie” Sosiny i ciągłą wymianę wody. To oznacza,
iż woda w akwenie będzie wreszcie czysta (przypomnijmy,
iż woda z Kanału Centralnego ze stacji uzdatniania „Piaskownia” traﬁa do naszych kranów), zminimalizowane zostanie
też ryzyko ewentualnego wykwitu glonów czy sinic.
Dodatkowym „bonusem” stanie się zasilenie Koziego Brodu,
który w upalne lata wysychał. Prace zostaną ukończone do
grudnia 2020 roku.

Silesia Race
Jaworzno, 9 lutego 2019 r.

Impreza sportowa z mapą, kompasem i GPS
Cztery trasy do wyboru:

SPORTOWA GRA MIEJSKA
dla dzieci, dorosłych oraz rodzin z dzie mi
dystans 10 - 15 km (ciekawe zadania sprawno ciowe i logiczne)

Trasy piesze - 25 lub 50 km
Trasa rowerowa - 50 km
Rajdy przygodowe (pieszo, rowerem i kajakiem) - 60 lub 125 km
Informacje, zapisy: www.SilesiaRace.pl

Relaks i aktywny wypoczynek

W połowie lipca 2018 r. roku ruszyły prace związane
z budową pełnego zaplecza sanitarnego na Sosinie.
W ramach zadania wykonywanego przez ﬁrmę „Rembud”
z Trzebini wokół zbiornika powstaje 12 budynków
sanitarnych, w których mieścić się będzie 28 toalet. Będą to
obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz matek z niemowlętami (kabiny do przewijania).
Fundamenty nowych toalet zostały już posadowione
i aktualnie trwa montaż sieci wodociągowej. Budowany jest
również system kanalizacji podciśnieniowej (ze względu na
położenie obiektów w niecce akwenu). Nowa infrastruktura
sprawi, że wody Sosiny przestaną być zanieczyszczane.
Goście zyskają cywilizowane pod względem higienicznosanitarnym warunki wypoczynku, a przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne dostęp do bieżącej wody.
Wykonawca w ramach kontraktu wykonuje także drogę
rowerową wokół zbiornika wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci ciągu pieszego oraz oświetlenia.

Woda bez zastrzeżeń
Osady na dnie Sosiny tworzą miejscami nawet ponad pół
metrową warstwę. Panują w niej warunki beztlenowe,
niekorzystnie wpływające na ryby i rośliny wodne. Brodzenie
w mule nie jest też szczególnie przyjemne dla wypoczywających.
W grudniu 2018 roku gmina podpisała umowę z przedsiębiorstwem EFB Partner z Serocka, dotyczącą kolejnego
zakresu prac rewitalizacyjnych. Jest nim usunięcie osadów
z dna zbiornika (ok. 42 tys. m sześc.) oraz oczyszczenie wody.
Muł z dna Sosiny będzie usuwany za pomocą refulera
- pływającej pogłębiarki ssącej, czyli urządzenia powszechnie
stosowanego w robotach portowych lub przy pogłębianiu
szlaków wodnych. Taką metodę zarekomendowali
naukowcy, którzy opracowali drobiazgowy plan rewitalizacji
zbiornika i jego otoczenia. Refulacja umożliwi przeprowadzenie prac stosunkowo szybko z zachowaniem fauny
bytującej w Sosinie.

Czysta woda i dobre warunki sanitarne to podstawa, na
której można już budować przyszłą renomę Sosiny, jako
najlepszego w okolicy zbiornika rekreacyjnego. Dopełnienie
stanowić będzie budowa bazy rekreacyjnej z prawdziwego
zdarzenia.
W poniedziałek, 21 stycznia br. podpisana została umowa na
wykonanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zieleni
urządzonej wokół zbiornika. W ramach tego zadania
w okolicach północnej plaży pojawi się kompleks obiektów
sportowo-rekreacyjnych. W jego skład wejdzie m.in. boisko
do siatkówki plażowej, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią, plac do gry w bule czy urządzenia siłowni.
Nieopodal założone zostaną „pływające ogrody” z pomostami prowadzącymi wśród roślinności wodnej. W okolicy
znajdzie się również parking z zieloną nawierzchnią.
Wschodnia – spokojniejsza - część zbiornika stanowić będzie
ostoję dla wędkarzy, którzy otrzymają tu kilkanaście długich
pomostów, wykraczających poza strefę przybrzeżnych
szuwarów.
Wokół akwenu umieszczonych zostanie 155 stojaków
na rowery, 195 ławek, 27 stołów piknikowych i 30 leżaków.
Wykonawca zbuduje również pierwsze trzy z 12 planowanych domków letniskowych.
Prace rewitalizacyjne na Sosinie potrwają do końca roku
2020, jednak budynki sanitariatów i droga rowerowa będą
gotowe już w drugiej połowie bieżącego roku. W sezonie
letnim 2021 mieszkańcy Jaworzna oraz goście będą mogli
zażywać aktywnego odpoczynku i rekreacji nad zupełnie
odmienioną, czystą i pełną atrakcji Sosiną.

Sportowe szkolenie dla dzieci i młodzieży
Nowy model tworzenia klas sportowych w szkołach i nowy kierunek kształcenia
sportowego w jaworznickich klubach sportowych, to planowane zmiany jakie umożliwią
bardziej skuteczne wyławianie sportowych talentów oraz zapewnienie im rozwoju
w Jaworznie. Idea jest jedna - wyższy poziom szkolenia, skutkujący lepszymi osiągnięciami.
W Jaworznie znajdziemy w różnych szkołach 25 klas
sportowych oraz 3 klasy mistrzostwa sportowego, do
których uczęszcza łącznie 624 dzieci. W bieżącym roku
szkolnym do wszystkich jaworznickich podstawówek (wraz
z ostatnimi oddziałami gimnazjalnymi) uczęszcza łącznie
7.006 uczniów. Już za 4 lata – w roku szkolnym 2023/2024
- dzieci w szkołach podstawowych będzie tylko 6.012, czyli
prawie o tysiąc mniej niż obecnie.

MUZEUM MIASTA JAWORZNA
Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza dzieci i młodzież do
spędzenia wolnego czasu uczestnicząc w specjalnie
przygotowanych warsztatach. Zajęcia odbywać się będą
w okresie ferii zimowych (12 - 22 lutego br.) od wtorku
do piątku w godz. 10.00-11.30, wstęp wolny.
Więcej na www.muzeum.jaw.pl

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie przygotowało niezwykle bogatą i różnorodną ofertę na zbliżające się ferie. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami, jakie czekają na najmłodszych mieszkańców
w poszczególnych placówkach.
Więcej na www.mckis.jaw.pl

CENTRUM KULTURY "ARCHETTI”
Ciekawe propozycje dla najmłodszych ma również
Centrum Kultury "Arche " w Jeleniu. W okresie ferii dla
dzieci przygotowano szereg atrakcji, m.in. warsztaty,
zajęcia twórcze i rekreacyjno-ruchowe, a także wyjazdy
do kina i parku trampolin.
Więcej na www.centrumkultury.jaworzno.pl

KLUB RELAX - EM BAND

Jak zapłacić podatek?
Płatności m.in. za podatki lokalne można dokonywać
bezgotówkowo kartą płatniczą lub przelewem bankowym na konto podane w decyzji podatkowej. Opłat
można dokonywać także w kasie urzędu lub w wybranych placówkach pocztowych.

Za specjalizacją idą wyniki

Wybór siatkówki i koszykówki wynika z tego, że dzieciom,
które ukończą klasy sportowe, dalsze szkolenie zapewni
MCKiS. Przechodząc do szkół ponadpodstawowych będą
mogły kontynuować treningi w sekcji siatkarskiej i koszykarskiej tej miejskiej instytucji. MCKiS zostanie zobowiązane
do zapewnienia szkolenia w pierwszym rzędzie właśnie
absolwentom jaworznickich klas sportowych. Spośród
najlepszych z nich rekrutować się będzie trzon naszych
drużyn ligowych. Założenie wydaje się bardzo dobre, bo
gwarantuje najlepszym prostą ścieżkę rozwoju: najpierw
klasa sportowa, potem sekcja MCKiS, a dalej drużyna
seniorska. Przynajmniej w dwóch dyscyplinach – siatkówce
i koszykówce.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„Biblioteczne spotkania - wczoraj, dziś i jutro" - zajęcia od
11 do 23 lutego (od poniedziałku do soboty) w godz.
12.00 - 14.00.
Zimowy przegląd ﬁlmów dla najmłodszych (12, 13, 14, 15,
19, 20, 21 i 22 lutego - godz. 16.00).
Ferie dobrze zaprogramowane - warsztaty dla dzieci
z robotyki.
Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na
www.biblioteka.jaw.pl

Zajęcia plastyczne, konkursy i zabawy ruchowe, kino,
a także gry i zabawy świetlicowe - to z kolei propozycje
Klubu Relax na spędzenie czasu podczas ferii dla dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym.
Szczegółowy harmonogram dostępny jest na
www.klubrelax.jaworzno.pl

- Skoro sieć jaworznickich szkół ustabilizowała się po
reformie, warto kwes ę klas sportowych uporządkować, aby
dzieci mogły liczyć na ciągłość profesjonalnego szkolenia.
Czekają nas również wyzwania demograﬁczne - podkreśla
Tomasz Jewuła. - Spójrzmy realistycznie na problem. Dzisiaj
w całym Jaworznie mamy 276 trzecioklasistów. Ile klas
sportowych może powstać, jeśli w całym roczniku jest tak
znikoma liczba dzieci? - pyta retorycznie Tomasz Jewuła,
pełnomocnik prezydenta ds. oświaty.

- Zdecydowaliśmy się postawić na specjalizację. Przyszłe
nabory do klas sportowych prowadzone będą wyłącznie
w Szkole Podstawowej nr 16 w zakresie siatkówki dziewcząt
i chłopców oraz w Szkole Podstawowej nr 7 w zakresie
siatkówki dziewcząt i koszykówki chłopców. Nie będzie już
klas sportowych „rozrzuconych” po całym mieście. Skupimy
je w dwóch placówkach, ale jednocześnie zapewnimy
najlepsze warunki i najlepszy poziom profesjonalnej kadry
trenerskiej. Po to, by rzeczywiście szkolić talenty – zapowiada
pełnomocnik Tomasz Jewuła. - Oczywiście dzieci uczęszczające do obecnych klas sportowych będą mogły w nich
kontynuować naukę aż do ukończenia szkoły. O skupieniu
szkolenia w SP 16 i SP 7 mówię wyłącznie w kontekście
nowych naborów. Gmina ma zatem zamiar wyspecjalizować
dwie szkoły w sportowym szkoleniu dzieci oraz skoncentrować się na siatkówce i koszykówce, ze znaczną pomocą
profesjonalnego siatkarskiego uczniowskiego klubu
sportowego.

Ferie w mieście
Ferie zimowe w woj. śląskim rozpoczynają się 11 lutego
br. Jak co roku miejskie instytucje przygotowały bogatą
ofertę dla dzieci i młodzieży, które pozostają w mieście.
Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych dla
najmłodszych atrakcji.

Zadowolenia z obranego kierunku nie kryje Sebas an Kuś,
dyrektor MCKiS. – Część z przyjętych do realizacji rozwiązań
sami zaproponowaliśmy – podkreśla. - Od wielu lat współpracujemy ze szkołami i widzimy, że obecnie funkcjonujący
model klas sportowych nie sprawdza się. Uważam, że
korzystniej jest na wysokim poziomie prowadzić szkolenie
w dwóch dyscyplinach sportowych, niż na przeciętnym
w kilku. Stawiamy na jakość, a nie na ilość. I co niezwykle
ważne, po ukończeniu szkoły, treningi będą kontynuowane
w sekcjach prowadzonych przez MCKiS, pod okiem
wykwaliﬁkowanych trenerów – praktyków – mówi.

Profesjonalne szkolenie
System musi być kompleksowy, dlatego lepiej zostanie
wykorzystany potencjał szkoleniowy jaworznickich klubów
i akademii piłkarskich. - W tej dyscyplinie olbrzymie pole do
popisu mają liczne w Jaworznie kluby piłkarskie i akademie.
Część z nich osiąga świetne wyniki, bo już kilku młodych
piłkarzy zostało powołanych do kadry regionalnej w swoich
rocznikach. To dowodzi, że dobrze zorganizowane kluby
i akademie dysponują znacznie większym potencjałem

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

szkoleniowym w piłce nożnej niż szkoły. Dowodzi również, iż
młodych talentów w Jaworznie nie brak, trzeba tylko umieć
je odnaleźć i umiejętnie poprowadzić – zauważa Łukasz
Kolarczyk, pełnomocnik prezydenta ds. przedsiębiorczości
i współpracy społecznej.
- Kluby piłkarskie są naturalnym partnerem gminy w zakresie
szkolenia młodzieży. Planujemy wprowadzić w przyszłości
taki system doﬁnansowań dla klubów, aby premiować
właśnie pracę z dziećmi i młodzieżą. Na wyższe dotacje będą
mogli liczyć ci, którzy wykażą jej efekty. Ten system zachęt
skłonić powinien kluby i szkółki piłkarskie do większej
profesjonalizacji organizacyjnej – zatrudniania wykwaliﬁkowanych trenerów, powiększenia liczby grup, położenia
głównego nacisku na szkolenie. - Nie proponujemy rewolucji
z dnia na dzień, ani żadnych gwałtownych działań. Proces
będzie ewolucyjny zarówno w kwes i skoncentrowania klas
sportowych w SP 16 i SP 7, jak i wdrożenia nowego modelu
współpracy z klubami sportowymi. Najbardziej zależy nam
na wysokiej jakości szkolenia i stymulowaniu rozwoju
młodych talentów. Sami rodzice z pewnością są świadomi,
iż leży to w interesie ich dzieci – podsumowuje Łukasz
Kolarczyk.
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Miasto Jaworzno

@MiastoJaworzno

Wszystkie sprawy związane z uiszczaniem i wyjaśnianiem
płatności podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz dostarczaniem i aktualizacją
informacji i deklaracji podatkowych, jak również deklaracji
dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi można załatwić przy ul. Grunwaldzkiej 275.
W Wydziale Budżetowo-Finansowym funkcjonuje także
kasa bezgotówkowa, umożliwiająca płatności kartami
płatniczymi.
Podatki i opłaty można regulować także bez wizyt
w urzędzie czy na poczcie, bezpośrednio przelewem
bankowym na indywidualny rachunek wskazany
w decyzjach.

PŁATNOŚCI PODATKÓW
BEZGOTÓWKOWO
kartą - nowa siedziba Wydziału Budżetowo-Finansowego
ul. Grunwaldzka 275
lub przelewem bankowym na konto podane w decyzji podatkowej

GOTÓWKĄ
placówki pocztowe na ulicach:
Pocztowa 9A, Kolejarzy 20, Tysiąclecia 21, Gliniana 12, Abstorskich 3A,
Zwycięstwa 9A, Marszałka Józefa Piłsudskiego 27
lub bezpośrednio w kasie
w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33

youtube.com
@MiastoJaworzno

twi er.com
@MiastoJaworzno

