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Tour de Pologne przed nami

Aktualności

Już 6 sierpnia czołowe ekipy kolarskie świata pojawią się w Jaworznie na starcie IV etapu największej imprezy
sportowej w naszym kraju – wyścigu Tour de Pologne. Jak pokazały badania opinii mieszkańców, to jedno
z ulubionych wydarzeń organizowanych w naszym mieście.

– Z roku na rok impreza przyciąga coraz większą publiczność,
a wyścig na stałe wpisał się w kalendarz pożądanych przez
mieszkańców wydarzeń. Wiemy, że tegoroczna edycja
będzie tego potwierdzeniem. Zwłaszcza, że w tym roku na
publiczność będzie czekało więcej niespodzianek i sportowych atrakcji – mówi Paweł Silbert, prezydent naszego
miasta.
Tak jak w poprzednich edycjach wyścigu, gdy Jaworzno było
jednym z miast startowych, również w tym roku kolarze
wyruszą z Rynku (start honorowy w samo południe) i przejadą dwukrotnie wokół serca naszego miasta. Następnie
pojadą ulicami Kolejową, Leśną i Moniuszki w stronę Podłęża, gdzie na alei Piłsudskiego znajdował się będzie start

ostry wyścigu. Stamtąd peleton pomknie do ul. Grunwaldzkiej, a dalej ulicami Katowicką i Wojska Polskiego. W tym
miejscu nastąpi zmiana w stosunku do poprzednich lat. Kolarze nie pojadą na Wysoki Brzeg, tylko skręcą w ul. Martyniaków. Stamtąd trasa poprowadzi ich do ronda u zbiegu ulic
Lonty, Piaskowej, Szelonki i Młynarskiej, następnie do
ul. Chopina, którą kolarze ruszą w stronę Jelenia. Pojadą
ulicą ks. Sulińskiego, miną dzielnicowy rynek i ulicą
Celników opuszczą nasze miasto. Meta tego etapu
zlokalizowana będzie w Kocierzu.
Wydłużona trasa to dobra informacja dla kibiców, którzy
będą mogli dłużej cieszyć się obecnością znakomitych
kolarzy w Jaworznie. Trzeba jednak w związku z tym liczyć się

z pewnymi utrudnieniami w ruchu. Ograniczenia będą
wprowadzone już w nocy z 5 na 6 sierpnia (z poniedziałku na
wtorek) w ścisłym Śródmieściu i będą obowiązywać w dniu
wyścigu od godzin porannych do momentu opuszczenia
przez kolarzy naszego miasta.
Czasowych utrudnień należy spodziewać się na całej trasie
wyścigu oraz drogach krzyżujących się z nią. Ograniczenia
w płynności ruchu potrwają do ok. godz. 12.45. Szczegółowe
informacje będą systematycznie publikowane i dostarczone
mieszkańcom.
– Organizacja tak pres żowego w świecie sportu przedsięwzięcia z Lang Teamem, to dla miasta wyzwanie i kolejna
szansa pokazania całemu światu, że Jaworzno to miejsce,
które warto odwiedzać, w którym warto mieszkać i w którym
wiele się dzieje – zaznacza prezydent Paweł Silbert.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Jaworzno, obok
Krakowa, zostało wybrane najpiękniejszym miastem startowym TdP. Takie wyróżnienie zobowiązuje - tegoroczna
edycja przyniesie dla naszego miasta nowe atrakcje i wydarzenia, towarzyszące wyścigowi.
W dniu startu dorosłych kolarzy odbędzie się również wyścig
dla młodych mieszkańców. Kinder+Sport Mini Tour de
Pologne to największe wydarzenie kolarskie dla dzieci
i młodzieży w Polsce. Mogą w nim, zupełnie bezpłatnie,
wziąć udział dziewczynki i chłopcy w wieku od 7 do 14 lat.
Zapisywać można się na www.minitourdepologne.pl
Wyjątkową atrakcją tegorocznego wyścigu będzie rodzinny
piknik "Wyścig po Zdrowie", który w Jaworznie odbędzie się
5 i 6 sierpnia na jaworznickich Plantach, w pobliżu wodnego
placu zabaw. Będzie można odwiedzić mobilne muzeum
Tour de Pologne czy sprawdzić swoją kolarską formę, biorąc
udział w Mikro Tour de Pologne Amatorów (na trenażerach),
a nawet spróbować pobić czas Czesława Langa w specjalnej
Streﬁe Wyzwań w Grand Prix Wyścigu po Zdrowie.

- Podpisanie umowy o współpracy z Katowicką Specjalną
Strefą Ekonomiczną otwiera zupełnie nowy rozdział
w aktywizacji gospodarczej miasta. Jaworzno zyskuje
partnera o dużym doświadczeniu i możliwościach w zakresie
pozyskiwania inwestorów – ocenił prezydent Jaworzna.
- Z uwagi na zapowiadane zmiany w branży energetycznej,
a w przyszłości zapewne i w górnictwie, już dziś zaczynamy
poszukiwania nowych, dużych inwestorów. Szanse na to
zwiększa rządowy program Polska Strefa Inwestycji oraz
partnerska współpraca z KSSE. Chcemy pchnąć miasto na
zupełnie nowe tory rozwoju gospodarczego, związane
z najbardziej dynamicznymi branżami technologicznymi.
***
W Katowickiej Specjalnej Streﬁe Ekonomicznej działa
aktualnie blisko 400 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały dotychczas około 36 mld zł i stworzyły 80 tys. miejsc
pracy. KSSE została uznana przez FDI Business Financial
Times za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie w latach
2015-2017. W raporcie z roku 2018 KSSE uzyskała zaś jedną
z najwyższych ocen w zakresie wspierania sektora małych
i średnich przedsiębiorstw (MSP). W roku 2018 KSSE
pozyskała rekordowe w swojej historii 51 nowych inwestycji
na łączną sumę 2,5 mld zł.
powierzchni blisko 46 ha. – wyjaśnił. - Przedsiębiorstwa
planujące nowe przedsięwzięcia w mieście, będą mogły
korzystać teraz ze wsparcia i ulg dostępnych dla ﬁrm
działających w specjalnych strefach ekonomicznych - dodał
szef KSSE.
Przedsiębiorstwa, które zakupią działki i rozwiną na nich swą
działalność (zbudują hale produkcyjne lub usługowe,
zatrudnią pracowników), będą korzystać z pomocy
publicznej charakterystycznej dla stref ekonomicznych
i przewidzianych w pakiecie ustaw stanowiących ramy
programu Polska Strefa Inwestycji oraz pakietu pomocowego przyjętego w gminie.
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Projekty ogólnomiejskie!

GŁOSOWANIE
NA ZADANIA
Urząd Miejski w Jaworznie (Centrum), ul. Grunwaldzka 33
Przychodnia ZLO - Podłęże, Al. Pisłudskiego 80
Przychodnia ZLO - Ciężkowice, ul. Zawiszy Czarnego 11
MDK Osiedle Stałe, Inwalidów Wojennych 2
Klub Gigant, ul. Granitowa 3
Klub Relaks (Niedzieliska), ul. Szczakowska 35
Klub Szczak (Góra Piasku) , ul. Górnośląska 1
Klub Niko (Byczyna), ul. Na stoku 10
Klub Kasztan (Jeziorki), ul. Kasztanowa 30
Klub pod Skałką (Długoszyn), ul. Dąbrowskiego 17
Wspólnota Betlejem (Dąbrowa Narodowa), ul. Długa 16
Dom Kultury "Archetti" (Jeleń), ul. Wiosny Ludów 1
Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego (Szczakowa), ul. Jagiellońska 3

Pamiętaj! Masz tylko 1 głos

Więcej informacji na www.jbo.jaworzno.pl
Co to jest Budżet Obywatelski?
Budżet obywatelski, to szczególna forma konsultacji
społecznych, podczas których mieszkańcy decydują
o wydatkowaniu określonej części budżetu miasta.

Co to oznacza?
Sami mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań,
które chcą, aby były zrealizowane w mieście.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego
publikowane są na www.jbo.jaworzno.pl
Urząd Miejski w Jaworznie,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Referat Promocji
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33, pokój 207 (II piętro)
tel.: 32 618 15 82, e-mail: jbo@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie dołączył do programu „Polska
bezgotówkowa”, w związku z czym od 1 lipca w kasach
Urzędu będzie można dokonywać płatności wyłącznie
bezgotówkowo. Pracownicy urzędu obsługujący terminale będą potwierdzać wpłaty odpowiednimi wydrukami,
gwarantując dokonanie niezbędnych płatności.

Argumentem przemawiającym za wprowadzeniem operacji bezgotówkowych jest coraz powszechniejsze korzystanie z kart płatniczych oraz bankowości internetowej.
Rozwiązanie to znacząco obniży także koszty związane
z dotychczasowym konwojowaniem pieniędzy do banku.
By wyjść naprzeciw mieszkańcom korzystającym w operacjach ﬁnansowych z gotówki, takich wpłat - bez dodatkowych opłat – będzie można dokonywać w placówkach
pocztowych zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach miasta, znajdujących się przy ulicach: Pocztowa 9A;
Kolejarzy 20; Tysiąclecia 21; Gliniana 12; Abstorskich
(dawna Baranowskiego) 3A; Zwycięstwa 9A; Marszałka
Józefa Piłsudskiego 27.

JBO 2020: Zakończyła się
ocena merytoryczna
Zakończyła się ocena wniosków w tegorocznej edycji
budżetu obywatelskiego. 33 przeszły pozytywnie ocenę
formalną oraz merytoryczną i wkrótce poddane zostaną
pod głosowanie mieszkańców.
Na stronie www.jbo.jaworzno.pl opublikowana została
lista wszystkich wniosków wraz z ich końcową oceną.
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Od poniedziałku, 1 lipca w kasach Urzędu Miejskiego
w Jaworznie będzie można dokonać tylko bezgotówkowych płatności. Wpłat gotówkowych będzie można
bezpłatnie dokonywać w siedmiu placówkach pocztowych zlokalizowanych na terenie miasta.

Zapraszamy również na spotkanie
informacyjne, na którym zaprezentowane
zostaną projekty zakwaliﬁkowane do
głosowania. Prelegentami będą pomysłodawcy
wniosków tegorocznej edycji JBO.
Spotkanie odbędzie się 24 lipca o godzinie
17.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego.

29.07-19.08.2019 r.

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

Zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, gmina jest zobowiązana
do powiadomienia wszystkich płatników o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zarówno mieszkańcy jak i podmioty działające na terenie
miasta (w tym zarządcy, administratorzy i spółdzielnie)
otrzymają zawiadomienie, które jest podstawą do aktualizacji uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do wysokości podanej w zawiadomieniu.
Należy pamiętać, że po zmianie stawki mieszkaniec nie
jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, a tylko
uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu na
rachunek bankowy. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty, tj. przed otrzymaniem zawiadomienia
mieszkaniec zobowiązany jest do uregulowania tylko
różnicy kwoty wynikającej ze zmiany stawki.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi
w sposób selektywny wynosi 22,00 zł od osoby za
miesiąc. Za odpady, które nie są segregowane stawka
wynosi 43,00 zł.

Płatność w kasach UM
wyłącznie bezgotówkowo

Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna także w Jaworznie

Współpraca z KSSE to nowy rozdział w sferze aktywności
gospodarczej Jaworzna i realizacji programu "Jaworzno
- strefą lepszej pracy" - powiedział Paweł Silbert, prezydent
Jaworzna. 3 lipca 2019 roku miasto i Katowicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) podpisały umowę
o współpracy.
- Część terenów inwestycyjnych Jaworzna traﬁ do oferty
KSSE, a dzięki temu będziemy mogli aktywnie wspierać
pozyskiwanie inwestorów w Jaworznie – poinformował
dr Janusz Michałek, prezes KSSE. – W ramach podpisanej
dziś umowy KSSE zajmie się promocją gospodarczą
i sprzedażą pod inwestycje miejskich działek o łącznej

Nowe stawki opłat za śmieci
od sierpnia
Podjęta 18 czerwca przez Radę Miejską uchwała
podnosząca stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie obowiązywać od 1 sierpnia,
a nie jak wcześniej zakładano 1 lipca. Dodatkowy czas
jest potrzebny by zapisy uchwały, po jej opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
weszły w życie. Stanie się to 11 lipca, wówczas uchwała
będzie obowiązująca. Pierwszą opłatę, po zmianie
stawki będzie trzeba zatem uiścić do 22 września 2019 r.
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Głosowanie na zadania, które mają szansę realizacji
w 2020 r. rozpocznie się 29 lipca i potrwa do 19 sierpnia.
Karty do głosowania dostępne będą w wersji papierowej
(w 12 punktach konsultacyjnych) oraz do pobrania
na stronie www.jbo.jaworzno.pl od 29 lipca. Można
wybrać także głosowanie za pośrednictwem panelu do
głosowania umieszczonego na www.jbo.jaworzno.pl.
Ważne, aby zdecydować się na jedną formę oddania
głosów. W przeciwnym razie głosowanie będzie nieważne. Każdy mieszkaniec ma tylko 1 głos.
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