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Święto Rodziny
już 26 maja

Aktualności

Przed nami czwarta edycja Święta
Rodziny, cykliczne wydarzenie
odbędzie się w niedzielę 26 maja
br. Jaworznianie będą mieli okazję
wysłuchania koncertu grupy Future Folk, wezmą udział w Fes walu
Kolorów oraz w rodzinnym grilowaniu. Te i wiele innych atrakcji
będzie czekało na Stadionie Miejskim „Azotania” przy ul. Moniuszki.
- Święto Rodziny to doskonała okazja do świetnej zabawy,
uśmiechu i radości dla całych rodzin. Poprzednie edycje tego
święta pokazały, że warto kontynuować to duże rodzinne
spotkanie. W jego organizację angażuje się wiele osób,
instytucji i ﬁrm. W tym roku będziemy bawić się w na
Stadionie Azotania. Zapraszam całe rodziny do spędzenia
w miłej atmosferze tego dnia - zachęca Monika Bryl,
Zastępca Prezydenta Miasta - pomysłodawca wydarzenia.
Impreza rozpocznie się o godzinie 13 – stej. Mieszkańcy będą
mogli wziąć udział w Holi Kolory czyli eksplozji barw.
Czerpiące z hinduskiego Święta Holi – radości i wiosny,
wydarzenie coraz częściej organizowane jest w europejskich
krajach. Podczas zabawy uczestnicy obrzucają się z kolorowymi proszkami holi przy muzyce, uczestnikom tego
wydarzenia zalecamy zabranie ubrań na zmianę. Następnie
na mieszkańców czekać będzie rodzinne grilowanie,
konkursy oraz strefa dla najmłodszych. Kulminacją
tegorocznego święta, o godz. 17:30 będzie koncert zespołu
Future Folk z charyzmatycznym wokalistą Stanisławem
Karpielem – Bułecką.
Wszystkie atrakcje będą bezpłatne, a na najmłodszych
czekać będą atrakcyjne nagrody. Więcej szczegółów
imprezy już wkrótce.
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Ruszył proces
oczyszczania Sosiny
Początkiem kwietnia na Sosinę dotarł refuler - pływająca
pogłębiarka ssąca, która posłuży do usunięcia z dna
zbiornika osadów. Już dwa dni później gotowy był
również pływający, elastyczny rurociąg, za pomocą
którego szlam wydobyty z dna, przetłaczany jest do
specjalnych worków ﬁltracyjnych. Cały obszar Sosiny łącznie z powierzchnia akwenu - stał się tym samym wielkim terenem budowy. W związku z tym faktem i w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców, zapadła decyzja o nie
udostępnianiu w bieżącym roku Sosiny do użytku
rekreacyjno-wypoczynkowego. Zakończenie wszystkich
prac rewitalizacyjnych nastąpi do końca 2020 roku.

W ramach obchodów Dnia Ziemi, w sobotę
27 kwietnia br. otwarto Tężnię Solankową.
Projekt Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego został zrealizowany w Ośrodku Ekologiczno - Geologicznym "GEOsfera". Obiekt
otworzyły wnioskodawczynie projektu
Jadwiga Grzybek i Maria Królikowska.
Nowo otwarta tężnia w kształcie graniastosłupa ma
powierzchnię 180 m² i wypełnia ją tarnina, po której spływa
sprowadzona z Zabłocia solanka. Konstrukcja wykonana jest
z drzewa modrzewiowego. Obiekt ma ponad 15 metrów
długości, jest wysoki na 6,5 metra i szeroki na blisko 4 metry.
Inwestycja pochłonęła ponad milion złotych i została
zrealizowana w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Z ramienia Gminy jego realizacją zajął się
Miejski Zarząd Dróg i Mostów.
Obiekt otwarty będzie od wiosny do końca jesieni
codziennie w godzinach od 10:00 do 22:00. Dla zdrowia
inhalować powinno się kilka razy w tygodniu od 45 do 60
minut.

Trwa nabór do
Żłobka Miejskiego

Tężnia Solankowa otwarta!

Gródek nie tylko na weekend
Park Gródek jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc rekreacyjnych w Jaworznie.
Turkus wody, kładka z altanami na wodzie czy pomnik wydry to tylko część atrakcji obiektu.
Na terenie parku powstaje również arboretum, a na okres wiosenno – letni, na terenie
pobliskiej bacówki zamieszkali już „zwierzęcy” mieszkańcy, którymi opiekują się członkowie
Wspólnoty „Betlejem”. Wstęp do parku jest bezpłatny.

Każdy kto lubi spędzać czas na świeżym powietrzu
w otoczeniu natury będzie się tutaj czuł jak przysłowiowa
"ryba w wodzie". Ścieżki do długich spacerów i wycieczek
rowerowych - to niektóre z atrakcji zagospodarowanej przez
miasto części dawnego kamieniołomu na Pieczyskach.
Prowadzone przez miasto prace rozpoczęły się w 2015 roku.
Najpierw oczyszczono dno kamieniołomu i nawieziono kilka
tys. m³ gleby, która stanowi podłoże pod nasadzenia
krzewów i bylin. Częściowo wysypano tłuczniem trasy
spacerowe, a akwen oddzielono od alejek spacerowych
ogrodzeniem. Na terenie całego "Gródka" posadowiono
drewniane ławki, na których mogą odpocząć odwiedzający.
Z północno-wschodniej krawędzi dawnego wyrobiska
na dno kamieniołomu prowadzą drewniane schody
o wysokości 18 m. Po przeciwnej stronie wyrobiska także
pojawiło się drewniane zejście.
W ramach tej inwestycji utwardzono również okoliczne
ścieżki, które wchodzą w skład ścieżki dydaktycznej wokół
kamieniołomu o łącznej długości około 4 km. Trasa
rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Płetwonurków i ul. Sobieskiego, następnie biegnie obok "bacówki" prowadzonej
przez Wspólnotę "Betlejem" w kierunku Remizy Leśnej
"Bucze" i dalej skręca w stronę skarp kamieniołomu
"Gródek". W kolejnych latach powstała asfaltowa ścieżka
ułatwiająca dostanie się do akwenu rodzicom z małymi
dziećmi czy osobom niepełnosprawnym.
Atrakcją obiektu jest również kładka z altanami umieszczona
na zbiorniku i altana z pomnikiem wydry, mieszkańca
kamieniołomu.

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

Kolejne 30 dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat zostanie
przyjętych do publicznego Żłobka Miejskiego w Jaworznie, powstałego w ubiegłym roku w ramach projektu
"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat
w Jaworznie" współﬁnansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Żłobek Miejski przyjmie pod swoją opiekę od 1 sierpnia
2019 r. trzydzieścioro dzieci w tym jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kandydatami do projektu
są rodzice/opiekunowie prawni mieszkający w Jaworznie,
wychowujący dziecko lub dzieci do lat 3, którzy złożą
komplet wymaganych przy rekrutacji dokumentów.
Regulamin naboru wraz z dokumentami rekrutacyjnymi
jest dostępny na stronach internetowych www.um.
jaworzno.pl (zakładka Nasze Miasto/Żłobek Miejski),
www.zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl (zakładka Rekrutacja) oraz w siedzibie Żłobka Miejskiego w Jaworznie,
ul. 3 Maja 16. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 27 do 31 maja 2019 r. w siedzibie Żłobka
w godzinach od 7.00 do 16.00.
Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne pod
numerem telefonu 32 751 18 81. Udział w projekcie jest
bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.
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