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Decyzją mieszkańców w 2022 roku realizowanych 
będzie 11 zadań na łączna kwotę 3,2 mln zł.

W puli 1,8 mln zł - zadanie:

ź "Jeszcze piękniejsze Jaworzno - nowa, bezpieczna 
infrastruktura w dzielnicach" 
Szacunkowe koszty:  1 800 000,00 zł. 
Wnioskodawca: PIECZARA Mirosław - 6 123 głosy 

W puli 1,4 mln zł - 10 zadań:

5 zadań do 200 tys. zł:

ź "Jaworznicka Grupa Poszukiwawczo 
- Ratownicza - zakup quada ratowniczego 
i sprzętu poszukiwawczego dla PSP i OSP" 
Szacunkowe koszty: 198 000,00 zł. 
Wnioskodawca: JASTRZĄB Paweł - 4 144 głosy 

ź "Naturalny plac zabaw dla starszaków Bobrowa 
Górka w Ciężkowicach" 
Szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. 
Wnioskodawca: KUCHARSKI Filip - 1 378 głosów 

ź "Doświetlenie przejść dla pieszych na osiedlu 
Podłęże - ulice Ławczana, Towarowa, Piłsudskiego, 
Moniuszki, Kolejowa" 

Szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. 
Wnioskodawca: KONDOSZEK Teresa - 1 136 głosów

ź "Budowa chodnika na ulicy Wygoda przy 
Centrum Chińskim w Jeleniu" 
Szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. 
Wnioskodawca: WOŹNIAK Angelika - 1 115 głosów 

ź "Bezpieczne osiedla - poprawa infrastruktury 
drogowej osiedli Tadeusza Kościuszki, Górniczego, 
Podłęże, Azot" 
Szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. 
Wnioskodawca: STANEK Maciej - 920 głosów 

5 zadań do 80 tys. zł (związanych z modernizacją, 
doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów 
JBO):

ź "Doposażenie placu zabaw przy PM19 w Jeleniu" 
Szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. 
Wnioskodawca: ŻURAWIK Anna - 800 głosów

ź "Doposażenie planowanego placu zabaw 
w dzielnicy Dobra" 
Szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. 
Wnioskodawca: SŁABOŃ-KEMPKA  Agnieszka - 598 
głosów

ź "Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy ZSP3 przy 
ulicy Koszarowej" 
Szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. 
Wnioskodawca: KOMAŃSKA Monika - 350 głosów

ź "Renowacja i doposażenie wielofunkcyjnego 
placu zabaw przy SP19 w Jeziorkach" 
Szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. 
Wnioskodawca: ZDRADA Bernade�e - 160 głosów

ź "Doposażenie planowanego placu zabaw, 
rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży 
i seniorów przy ulicy Wandy na Pańskiej Górze" 
Szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. 
Wnioskodawca: SARLEJ Waldemar - 138 głosów

JBO 2022: Głosy policzone! 
W ramach 9. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego oddano łącznie 31 827 głosów 
(6 420 głosów elektronicznych i 25 407 głosów tradycyjnych - 14 692 karty do głosowania) 
- mamy więc kolejny rekord! Po szczegółowej weryfikacji, zespół ds. budżetu obywatelskiego 
odnotował  30 070 głosów ważnych oraz 1 757 głosów nieważnych.

Trwa rekomunalizacja usług w mieście. Jesienią, 
ubiegłego roku, jaworznickie Wodociągi przejęły 
zadanie odbioru odpadów komunalnych. W tym 
roku, w listopadzie, rusza Akcja Zima, a po jej zakoń-
czeniu - Akcja Lato. Zadania dotyczące nowego 
"ułożenia" zostały przekazane Zarządzeniem Prezy-
denta Miasta w sprawie wskazywania i rozliczania 
spółki  Wodociągi  Jaworzno  z realizacji  zadań 
powierzonych jej do wykonywania aktem założyciel-
skim i wskazaniami do realizacji (zarządzenie z dnia 
18 listopada 2020 r.) oraz Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta w sprawie realizacji zadań utrzymania zimo-
wego i letniego miasta oraz zieleni nieurządzonej 
(z dnia 18 listopada 2020 r.).

Przygotowania do realizacji Akcji Zima przez Wodo-
ciągi trwają - częściowo rozstrzygnięto przetargi na 
dostawę sprzętu oraz przeprowadzono wstępną 
rekrutację nowej załogi. W celu szybszego dojazdu do 
Obwodnicy Północnej, został wybudowany łącznik 
drogowy - dzięki temu dojazd zostanie skrócony, 
a jednocześnie wpłynie to na ograniczenie ruchu 
ciężkich pojazdów na ul. św. Wojciecha.

W zakresie zimowych obowiązków spółki będzie 
utrzymanie czystości, odśnieżanie i usuwanie goło-
ledzi, zbieranie i wywóz śniegu oraz oczyszczanie 
ciągów pieszych i przystanków.

- Rekomunalizacja usług w zakresie zimowego utrzy-
mania miasta pozwoli na lepszy nadzór nad wykony-
waniem zadania. To także oszczędności finansowe 
dla miasta. Powierzając działania spółce miejskiej, 
przestajemy być zależni od podmiotów zewnętrznych, 
które nie były zainteresowane zimowym utrzyma-
niem Jaworzna. Przez ostatnie lata w przetargu 
startowała tylko jedna firma, a wykonanie usługi nie 
zawsze było na oczekiwanym poziomie - tłumaczy 
Paweł Bednarek, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów w Jaworznie. - Rozważaliśmy wcześniej 
również prowadzenie tych prac bezpośrednio przez 
MZDiM. Jednak uwarunkowania formalne i budże-
towe związane z funkcjonowaniem jednostki budże-
towej Gminy nie sprzyjają organizacji takiej działa-

lności bezpośrednio przez MZDiM. Już same prace 
drogowo-remontowe są rzadkością w kraju jeśli 
chodzi o działania jednostek budżetowych - dodaje 
Paweł Bednarek.

Jednostka drogowa sprawuje merytoryczny nadzór 
nad Akcją Zima oraz całorocznym utrzymaniu. Będąc 
w posiadaniu sprzętu własnego, w poprzednich 
latach MZDiM - w miarę możliwości i dostępnych sił 
pracowniczych - wspierał wykonawcę. W nowym 
"ułożeniu" MZDiM nadal będzie wspierał, działając 
m.in. na Rynku i w części przestrzeni miejskich, więc 
posiadany sprzęt się przyda.

A co po zimie? Wtedy Wodociągi zajmą się letnim 
utrzymaniem miasta. Będą to prace związane z kosze-
niem trawy i pielęgnacją zieleni, a także szeroko 
pojęte prace porządkowe - oczyszczanie przystanków, 
opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych, usu-
wanie skutków zdarzeń drogowych oraz oczyszczanie 
dróg, chodników i przejść.

KONTAKT DO WYKONAWCY
tel. 32 615 72 26 

oczyszczanie@wodociagi.jaworzno.pl 

Jaworznicki Budżet Obywatelski

Akcja Zima. Wodociągi w nowej roli 
Już w przyszłym miesiącu ruszy Akcja Zima. Od tego roku nastąpi zmiana wykonawcy zadania - przejmie je spółka 
miejska, Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. Nadzór merytoryczny będzie sprawować Miejski Zarząd Dróg i Mostów. 
Po sezonie zimowym na pracowników Wodociągów będą czekały kolejne zadania.

120 jaworów 
na 120-lecie Jaworzna 

Jubileuszowy "bon" na 120-lecie uzyskania przez 
Jaworzno praw miejskich wzbudził duże zainte-
resowanie mieszkańców i kolekcjonerów. Ten 
unikatowy "banknot" można kupić w Punkcie 
Informacji Turystycznej oraz Muzeum Miasta 
Jaworzna - stacjonarnie i wysyłkowo.

Banknot zawiera elementy graficzne odnoszące 
się do bogatej historii Jaworzna. Centralnie 
umieszczona postać drwala na awersie stanowi 
odwołanie do legendy o początkach osady, która 
korzeniami sięga średniowiecza. W tle widoczne 
są budynki górujące nad Śródmieściem i Ryn-
kiem z okresu nadania praw miejskich: kościół 
parafialny pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny oraz 
wieża szybowa kopalni "Jacek Rudolf" ("Koś-
ciuszko"). Pieczęć gminna z okresu II Rzeczy-
pospolitej zawiera uproszczone wyobrażenie 
ówczesnego herbu.

Na rewersie widoczny jest współczesny gmach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz blok 
energetyczny 910 MW, będący dopełnieniem 
synergicznego rozwoju górnictwa węgla ka-
miennego i energetyki, które stanowiły pod-
waliny rozwoju Jaworzna w ciągu minionych 
dwóch stuleci, aż po czasy obecne. Roślinny 
ornament zaczerpnięty z miejscowych ha�owa-
nych gorsetów przypomina o przynależności 
kulturowej Jaworzna i jaworznian do kręgu 
Krakowiaków Zachodnich.

Bon jubileuszowy nabyć można w Muzeum 
Miasta Jaworzna od wtorku do piątku w godzi-
nach 9:00-16:00 (płatność gotówką).

Zamówienia wysyłkowe prosimy składać 
na adres mailowy: info@muzeum.jaw.pl

Opłatę należy uiścić po uzyskaniu potwierdzenia 
o dostępności bonu (sprzedaż limitowana).

Dane do przelewu:
Numer konta bankowego 
92 8445 0007 0000 0036 8230 0001

Muzeum Miasta Jaworzna
ul. Pocztowa 5
43-600 Jaworzno

Cena bonu: 50 zł

Koszty przesyłki Poczta Polska:
polecona 8,40 zł, ekonomiczna 5,90 zł.

Zapraszamy
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