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Uchwała dot. JBO przyjęta
Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Jaworznickim Budżetem
Obywatelskim. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
Dzięki podjęciu uchwały w kwietniu możliwa będzie
realizacja kolejnych etapów JBO. I tak - już 16 i 24 kwietnia
odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami,
na których omawiane będą szczegółowo przyjęte w uchwale
założenia dotyczące budżetu obywatelskiego. Po przeprowadzeniu konsultacji, w maju mieszkańcy będą mogli
składać swoje propozycje zadań do realizacji w ramach JBO.
Następnie, po okresie weryﬁkacji złożonych wniosków, na
przełomie lipca i sierpnia zorganizowane zostanie głosowanie. Zadania wybrane w tegorocznym głosowaniu będą
zrealizowane w 2020 r.
Siódma edycja JBO zwiastuje duże zmiany. Tym razem będą
to projekty ogólnomiejskie, tj. adresowane i zaspakajające
potrzeby ogółu mieszkańców. Projekt ogólnomiejski może
zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, przy czym jedna
osoba może zgłosić tylko 1 zadanie.
Ponieważ kwota 2,8 mln zł przeznaczona na realizację
projektów podzielona została na dwie pule, ważnym jest,
w której kategorii zadanie zostanie zgłoszone.
Jeśli będzie to realizacja nowego zadania inwestycyjnego
to musi się mieścić w kwocie 2,2 mln zł. Z kolei zadanie
nieinwestycyjne nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł.
Natomiast jeżeli projekt dotyczy modernizacji lub rozbudowy istniejącego już obiektu JBO - wtedy jego maksymalna
wartość nie może przekroczyć kwoty 60 tys. zł.

Aktualności
Prezydent Jaworzna zaprasza
na obchody 228. rocznicy uchwalenia

Konstytucji
3 Maja

Najważniejsze wydarzenia JBO 2020
PLANOWANA AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA:
23 kwietnia 2019 r. - Termin składania zgłoszeń do prac
w zespole ds. budżetu obywatelskiego,
24 kwietnia 2019 r. - II spotkanie z mieszkańcami (środa)
godz. 17:00, sala obrad UM Jaworzno.
MARATON PISANIA WNIOSKÓW:
30 kwietnia 2019 r. (wtorek) - I termin, godz. 9:00 - 16:00,
sala obrad UM Jaworzno,
15 maja 2019 r. (środa) - II termin, godz. 9:00 - 16:00, sala
obrad UM Jaworzno.
NABÓR PROPOZYCJI ZADAŃ:
6-27 maja 2019 r. - składanie wniosków.
WERYFIKACJA WNIOSKÓW:
czerwiec - lipiec 2019 r.
GŁOSOWANIE:
od 29 lipca do 19 sierpnia 2019 r.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
wrzesień 2019 r.

Jaworznicki Budżet Obywatelski

Projekty ogólnomiejskie!
Podział puli 2,8 mln zł:
2,2 mln zł na realizację projektów
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych
(zadania nieinwestycyjne maks. do 200 tys. zł)

600 tys. zł na projekty związane
z modernizacją i rozbudową
istniejących obiektów JBO
(maks. wartość zadań w tej puli nie może przekroczyć
10% jej wielkości tj. 60 tys. zł)

Więcej informacji na www.jbo.jaworzno.pl
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Jaworznickie planty rozkwitną
Na terenie plant miejskich wciąż zachodzą zmiany, które sprawią, iż będzie to jeden
z najbardziej malowniczych zakątków w ścisłym centrum miasta. Po ubiegłorocznej
budowie wodnego placu zabaw, w tym roku przyszła pora na zagospodarowanie zieleni
na całym terenie plant. Planty staną się kwitnącym miejskim ogrodem z alejami
zabudowanymi ciennikami, po których wspinać się będą pnące róże i złotokapy.

Międzynarodowy bieg
uliczny zapisy!
Międzynarodowy Bieg Uliczny jest organizowany w Jaworznie nieprzerwanie od 1996 roku i jest to największa
impreza sportowa dla profesjonalistów i amatorów
w naszym mieście. „Jaworznicka piętnastka” znana jest
w całej Polsce oraz za granicą, a każda kolejna edycja
cieszy się dużym zainteresowaniem biegaczy. W tym roku
odbędzie się już 24. edycja tej imprezy, a jej organizację
zaplanowano na 31 sierpnia. ZAPISY TRWAJĄ !
Wzorem roku ubiegłego, zaplecze biegu zostanie
zlokalizowane na Stadionie Miejskim „Victoria” przy
ul. Krakowskiej 8. Cały obiekt, z trybunami na 7000 miejsc,
zostanie w całości oddany biegaczom i ich kibicom.
Miejsce to charakteryzuje się świetnym usytuowaniem
i dużą przestrzeń, która daje zawodnikom możliwość
swobodnej rozgrzewki przed startem i odpoczynku po
przekroczeniu linii mety.
Osoby chcące zapewnić sobie udział w imprezie powinny
jak najwcześniej zarezerwować sobie wolny termin,
zgłosić się do biegu i uiścić opłatę startową, gdyż na obu
przygotowanych trasach obowiązuje limit biegaczy – 800
zawodników na dystansie 15 km oraz 200 zawodników
na dystansie 9 km. Zgłaszać się można poprzez strony
internetowe www.datasport.pl, www.mckis.jaw.pl
i www.maratonypolskie.pl. Wspólny panel rejestracyjny
znajduje się na stronie h ps://online.datasport.pl/zapisy
/portal/zawody.php?zawody=4665.
Pamiętać przy tym należy, że za pełne zgłoszenie uważa
się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej.
Więcej na: www.mckis.jaw.pl
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Prace związane z zagospodarowaniem zieleni na plantach
właśnie się rozpoczęły. Łączna powierzchnia terenów
objętych nowymi nasadzeniami wynosi 2,6 ha i obejmuje
oprócz placu wodnego i właściwych plant także zielony
obszar między przystankiem centrum a rondem oraz teren
ronda im. Żołnierzy Wyklętych. Większość nasadzeń będą
stanowić rośliny kwitnące w różnych terminach. W ten
sposób planty będą ukwiecone począwszy od wiosny aż po
jesień.
Ilość nowych roślin, które pojawią się w bieżącym roku na
plantach może przyprawić o zawrót głowy - łącznie 4.950
egzemplarzy 48 gatunków i odmian. Pojawi się między
innymi 426 sztuk jałowca płożącego, 540 sztuk berberysów,
84 różaneczniki, 53 krzewy piwonii, 41 hortensji, 68
śnieguliczek, 560 sztuk lawendy. Powstanie także niewielkie
rozarium z 1.065 krzewami róż.
Wzdłuż krętej alei ciągnącej się od ul. Rzemieślniczej do
skweru przy Galenie ustawione zostaną ciągi pergoli w
postaci ciennika. Na nowych parkowych ławkach będzie
można usiąść w cieniu kwitnących róż pnących (86 krzewów)
i złotokapów (42 sztuki).
Planty ozdobią też kępy atrakcyjnych, egzotycznych traw miskantu chińskiego, miskantu olbrzymiego, trzcinnika
ostrokwiatowego.

Nie zapomniano również o nowych drzewach. Na plantach
zsadzonych zostanie aż 188 sztuk - lipy, wiśnie piłkowane,
wierzby płaczące, graby czy klony. Wśród nich pojawi się 9
sztuk niezwykle atrakcyjnie kwitnących i majestatycznych
tulipanowców amerykańskich. Aby zapewnić roślinom
najlepsze warunki rozwoju, teren Plant pokryty zostanie
automatycznym systemem nawadniającym ze zraszaczami.
Aktualnie prowadzone prace na plantach stanowią już
ostatni etap realizacji projektu pn.: "Planty - Zielone
Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy
hałdzie Chopina", doﬁnansowanego z funduszy Unii
Europejskiej. W ramach pierwszego etapu, który rozpoczął
się w roku 2015 wykonano makietę kopalni "Jacek-Rudolf",
wzdłuż głównej alei ulokowano ścieżkę edukacyjną z
eksponatami nawiązującymi do górniczej tradycji Jaworzna
oraz zbudowano plac zabaw. W kolejnym etapie powstał
wodny plac zabaw, którego udostępnienie mieszkańcom
nastąpiło w roku ubiegłym.
Ostatni etap zakłada uporządkowanie istniejącej zieleni oraz
ekstensywne nowe nasadzenia, które przemienią planty w
miejski ogród z obecnymi w nim atrakcjami dla rodzin (plac
zabaw, wodny plac zabaw). Niewiele miast może pochwalić
się podobnie zagospodarowanym rekreacyjnym terenem w
ścisłym centrum. Warto również pamiętać, iż planty

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

powstały na terenie dawnego - zlikwidowanego w roku 2000
- szybu "Kościuszko". Część mieszkańców być może pamięta,
że cały ten obszar był ogrodzony wysokim murem, za którym
rozciągała się infrastruktura kopalni.
Aktualnie w słoneczne dni jaworznianie mogą tu
spacerować, bawić się na placu zabaw, jeździć na rolkach czy
w okresie letnim korzystać z uroków wodnego placu zabaw.
Już wkrótce te formy spędzania czasu i relaksu na plantach
odbywać się będą w przestrzeni skąpanej zielenią i kwiatami.
Umowę o doﬁnansowanie projektu "Planty - Zielone
Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy
hałdzie Chopina" podpisano 16 kwietnia 2018 roku.
Planowana całkowita wartość projektu: 9.422.642,68 zł
Doﬁnansowanie z Unii Europejskiej: 5.018.782,34 zł

Projekt doﬁnansowany ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014 - 2020, PRIORYTET: II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE:
2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
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