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Spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych
z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym Nowym Roku.
Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert
wraz z zastępcą Łukaszem Kolarczykiem
oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Jaworznie
Tadeuszem Kaczmarkiem

Umowa na modernizację
ul. Katowickiej podpisana!
Prezydent Miasta Paweł Silbert podpisał umowę na przebudowę ulicy Katowickiej. Wykonawcą zadania jest ﬁrma
EUROVIA POLSKA S.A., a prace w terenie rozpoczną się na początku przyszłego roku. Modernizacja ul. Katowickiej
będzie kosztowała ponad 18,5 mln zł i potrwa do końca listopada 2023 r.

Umowę w imieniu wykonawcy podpisali pełnomocnicy ﬁrmy EUROVIA: Arkadiusz Kierkowicz - Dyrektor
Regionu Południe oraz Krzysztof Szczepanik - Dyrektor
Oddziału Silesia. W spotkaniu wzięli również udział
Grzegorz Cyran - naczelnik Wydziału Inwestycji
Miejskich oraz Mariusz Kowalski - radny Rady Miejskiej.
- Dziesięć lat temu zbudowaliśmy obwodnicę Dąbrowy
Narodowej. Z dnia na dzień zniknęło z ulicy Katowickiej
ponad 90 proc. samochodów. Chwilę później zniknęła
pamięć o tym, że Dąbrowa była wielkim korkiem
w godzinach wyjazdów i powrotów z pracy. Ulica
Katowicka stała się lokalną, osiedlową drogą. Dziś
w Dąbrowie wydajemy dziesiątki milionów złotych na
kanalizację sanitarną i na uzbrojenie terenów. Dlatego
przebudowa ul. Katowickiej musiała poczekać na
zakończenie tych prac, choć projekt nowego kształtu tej

ulicy powstał już cztery lata temu. Teraz mamy
pewność, że ta inwestycja rozpocznie się początkiem
2022 roku - mówi prezydent Paweł Silbert.
- To ważne przedsięwzięcie dla Dąbrowy Narodowej
i Łubowca, które spaja dotychczasowe inwestycje
związane m.in. z budową kanalizacji sanitarnej oraz ul.
Nowodługoszyńskiej - mówi Mariusz Kowalski, radny
Rady Miejskiej w Jaworznie. - To oczekiwana przez
mieszkańców inwestycja, która zdecydowanie poprawi
infrastrukturę i pozwoli na rozwój naszego osiedla.
W ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z pasa drogowego ul. Katowickiej oraz odcinek kanalizacji
deszczowej wzdłuż ul. Górników z Danuty i drogi
gruntowej przy cmentarzu na Łubowcu do nowo projektowanego zbiornika. Funkcją zbiornika inﬁltracyjno-

odparowującego będzie retencjonowanie wód opadowych z jednoczesnym rozsączaniem ich do gruntu.
Oczyszczeniu wód opadowych zgromadzonych
w zbiorniku posłuży z kolei budowa separatorów oraz
nasadzenie w nim roślinności hydroﬁtowej.
Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej do wykonania to 2 680 m. Przewiduje się również kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych wzdłuż ul. Katowickiej oraz nawierzchni na
odcinku do zbiornika.
- Cieszę się, że uzyskaliśmy niemal ponad 10,8 mln
unijnego wsparcia na tę inwestycję. Dość poważnie
zmieni się wygląd ulicy - od wielu lat staramy się by
drogi w Jaworznie służyły wszystkim użytkownikom pieszym, rowerzystom, pasażerom komunikacji
miejskiej i kierowcom. Tak też została zaprojektowana
nowa Katowicka. Cieszę się, że będę mógł spełnić swoją
obietnicę i w ciągu najbliższych dwóch lat odmienić
szkielet komunikacyjny Dąbrowy, z udogodnieniami dla
pasażerów komunikacji, pieszych i kierowców - dodaje
prezydent Silbert.
Projekt doﬁnansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014 - 2020, PRIORYTET II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
DZIAŁANIE 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem
odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring
środowiska.

Zobacz więcej na:
h ps://bit.ly/3dLOcxM

Wystartował miejski program "Jaworzno w dyskusji"
Ruszył nowy miejski program pod nazwą "Jaworzno w dyskusji". Podczas poszerzonych konsultacji
społecznych mieszkańcy będą rozmawiać o możliwych kierunkach działań i przyszłości wybranych
obiektów czy też obszarów w Jaworznie. 30 listopada br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie
informacyjne z mieszkańcami, którzy zgłosili chęć włączenia się do współpracy i zostali członkami
zespołów konsultacyjnych.
Konsultacje będą prowadzone w czterech obszarach:
ź Przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej.
ź Ulica Sienkiewicza ("Kocia") jako miejsce targowe

JAWORZNO
W DYSKUSJI

w kontekście ładu przestrzennego.
ź Miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży - rewitalizacja skateparku w Parku Podłęże.
ź Zielone polityki miejskie i koncepcje zagospodarowania przestrzeni w mieście.
- Do prac w zespołach tematycznych zgłosili się jaworznianie, którzy chcą i mogą osobiście zaangażować się
i we współpracy z innymi członkami przeanalizować
oraz zarekomendować takie scenariusze działań, które
w przyszłości pozwolą odmienić te miejsca w pożądanym kierunku - mówi Ewa Sidełko-Paleczny,
Sekretarz Miasta Jaworzna.
Podczas spotkania liderzy zaprezentowali poszczególne
projekty. "Przyszłość byłego dworca kolejowego
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w Szczakowej" omówiła Agnieszka Zemuła-Czarnik,
naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami. Projekt
"Ulica Sienkiewicza ("Kocia") jako miejsce targowe
w kontekście ładu przestrzennego" omówiła Małgorzata Nowacka-Wysogląd, kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki
i Architektury. Kolejny projekt pod nazwą "Miejsce
rekreacji dla dzieci i młodzieży - rewitalizacja skateparku w Parku Podłęże" przedstawiła Magdalena
Tomaszewska z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.
Z kolei "Zielone polityki miejskie i koncepcje zagospodarowania przestrzeni w mieście" zaprezentował
Tomasz Tosza - wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów.
"Jaworzno w dyskusji" to kolejny po "Jaworzno
Wspiera Rodziny", "Jaworzno przyjazne Seniorom"
i "Jaworzno - strefa lepszej pracy" miejski program
skierowany do mieszkańców.
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20. jubileuszowy
Koncert Noworoczny
Jubileuszowym Koncertem Noworocznym 2022 „Viva Wiedeń - Viva Hollywood’’ rozpoczną rok
mieszkańcy Jaworzna. W niedzielę, 16 stycznia
2022 roku po rocznej przerwie spowodowanej
pandemią, jaworznianie będą uczestniczyć
w muzycznej uczcie na najwyższym poziomie.
Bilety na to wydarzenie można kupić internetowo i stacjonarnie w hali MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80.
Tegoroczny koncert, będzie miał wyjątkową,
atrakcyjną formę z niepowtarzalną oprawą
artystyczną oraz taneczną wraz z spektakularnymi
wizualizacjami, które zapamiętacie Państwo na
długo!
Bilety do nabycia od grudnia 2022 r., w cenie
120,00 zł - przez stronę bilety.mckis.jaworzno.pl lub
w Hali Widowiskowo - Sportowej w Jaworznie przy
ul. Grunwaldzka 80, w godz. 7.00 do 15.00. Bilety
na fakturę do nabycia w Dziale Kultury przy ul. Krakowskiej 8, w godz. od 7.00 do 15.00.

Zmiany w obsłudze
rejestru CEIDG
Od 13 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju
i Technologii wprowadza zmiany w obsłudze
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
W związku z tymi zmianami informujemy, że
wszystkie wnioski CEIDG anonimowe i robocze,
niezrealizowane do 10 grudnia 2021, do godz.
17.00, zostały usunięte. Osoby zgłaszające się do
urzędu z numerem wniosku wygenerowanym
według starej wersji formularza, po 13 grudnia
2021 r. nie odnajdą go w systemie. Wnioski
anonimowe i robocze, wygenerowane według
nowej wersji formularza i składane w systemie od
13 grudnia 2021 r. będą przetwarzane poprawnie.
Usługi dla przedsiębiorców, dotychczas dostępne
na stronie ceidg.gov.pl, zostaną całkowicie przeniesione na portal Biznes.gov.pl. Oznacza to, że
nie będzie już możliwe wypełnianie przez przedsiębiorcę np. formularza wniosku CEIDG-1, gdyż
zostanie on zastąpiony intuicyjnym kreatorem usługą online.
CEIDG jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Portal CEIDG
bardzo ułatwia prowadzenie ﬁrmy. Dzięki niemu
można założyć ﬁrmę, zmieniać dane we wpisie,
a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą.
Portal skierowany jest głównie do: przedsiębiorców, osób ﬁzycznych, które chcą zarejestrować
działalność gospodarczą oraz osób, które szukają
informacji na temat ﬁrm i przedsiębiorców.
W portalu znajdziemy:
ź jeden prosty i zintegrowany formularz wniosku o wpis do CEIDG. Pamiętaj, że do potwierdzenia swojej tożsamości będziesz potrzebować certyﬁkatu kwaliﬁkowanego albo proﬁlu
zaufanego (eGo),
ź wyszukiwarkę ﬁrm i osób, które prowadzą
działalność gospodarczą w Polsce,
ź informacje o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej,
ź ﬁlmy instruktażowe, które pokażą ci krok po
kroku jak wypełnić wniosek o wpis do CEIDG.
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