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Mniej okręgów
wyborczych
Radni zdecydowali - w Jaworznie będą trzy,
a nie jak dotychczas cztery, okręgi
wyborcze. Taki podział miasta spowoduje,
że zachowana zostanie właściwa proporcja
pomiędzy ilością wybieranych radnych,
a ilością osób zamieszkujących dany okręg.
Nowe granice okręgów nie będą też dzielić
osiedli, tak jak to miało miejsce w przypadku Podłęża. Opierają się na prostych
wyliczeniach matematycznych wskazanych w kodeksie wyborczym. Zaproponowany podział jest wynikiem prac przedstawicieli wszystkich klubów radnych.
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Jak zapłacimy za śmieci?
W przyszłym roku mieszkańcy Jaworzna pierwszą opłatę za śmieci uiszczą dopiero
w trzecim miesiącu funkcjonowania nowego systemu. Prezydent zaproponował,
że w pierwszej fazie pieniądze na ten cel zabezpieczy w budżecie miasta. Dopiero później
opłata za wywóz odpadów będzie pokrywana ze środków wpłacanych przez
mieszkańców.

- Radni mieli możliwość wypowiedzenia
się w kwestii granic okręgów wyborczych
- mówi Paweł Silbert, prezydent miasta.
- Przyjęty podział jest wypracowanym kompromisem.
Największy będzie okręg nr 1 obejmujący
Podłęże, Leopold, Gigant, Podwale, Warpie
i Śródmieście - aż po Skałkę. Z tego okręgu
mieszkańców w Radzie Miejskiej będzie
reprezentowało 10 radnych. W skład
drugiego siedmiomandatowego okręgu
wejdą osiedla Dobra, Pieczyska, Szczakowa,
Góra Piasku, Długoszyn, Osiedle Stałe,
Dąbrowa Narodowa oraz Osiedle Awaryjne.
Okręg nr 3 obejmie Pszczelnik, Jeleń, Bory,
Byczynę, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówkę
Górną i Dolną, Koźmin, Ciężkowice i Starą
Hutę. Stąd do Rady Miejskiej wejdzie
6 osób.

Pobierz bezpłatną aplikację "Layar" na swój smartfon, zeskanuj zdjęcie i oglądaj film "Śmieciowa rewolucja"
Prezydent Miasta zaproponuje radnym,
aby terminy uiszczania opłat za wywóz
odpadów pokrywały się z terminami opłat
podatku od nieruchomości. Nadal będą
płacone kwartalnie: do 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada.

Bezpłatne badania
w szpitalu
Rak jelita grubego należy do najczęstszych
nowotworów złośliwych. Dlatego jaworznicki szpital zaprasza na wykonanie
bezpłatnych badań profilaktycznych w tym
zakresie. Wczesne wykrycie raka jelita
grubego daje duże szanse na wyleczenie.
- W Polsce co godzinę na raka jelita grubego umiera jedna osoba. To zatrważające
statystyki - mówi zastępca prezydenta
Dariusz Starzycki. - Należy pamiętać
o badaniach profilaktycznych. Tylko odpowiednio wczesna diagnoza i leczenie
pozwalają na szybki powrót do zdrowia.
Program realizowany jest przez Pracownię
Endoskopii pod kierownictwem specjalisty
gastroenterologii. Badania przesiewowe
wykonywane są w poniedziałki od godz.
17.00, a we wtorki i środy od godz. 14.35.
Każdy badany pacjent bezpłatnie otrzyma
preparat przygotowujący do kolonoskopii.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu (32) 317 49 30.

- Podczas spotkań w dzielnicach okazało
się, że sposób i terminy płatności są elementem najczęściej wzbudzającym wątpliwości mieszkańców - mówi prezydent
Paweł Silbert. - Uznałem, że zaproponuję
zmiany, jakich oczekują jaworznianie.
Zgodnie z założeniem ustawy, nowy system
gospodarki odpadami komunalnymi ma się
w całości samofinansować. Oznacza
to, że wpłacane przez mieszkańców
pieniądze nie mogą być wykorzystane
na żaden inny cel.
- Nie ma możliwości, aby z tych pieniędzy
remontować drogi, finansować oświatę czy

komukolwiek podwyższać wynagrodzenie
- podkreśla Tomasz Jewuła, dyrektor
Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. - Opinia specjalistów z Ministerstwa Ochrony Środowiska jest jednoznaczna - pieniądze te mogą być przeznaczane tylko i wyłącznie na system gospodarowania odpadami.
Od 1 lipca 2013 roku w Jaworznie
obowiązywać będą dwie stawki za wywóz
odpadów. Jedenaście złotych zapłacą
osoby, które zadeklarują segregację śmieci.
O trzy złote więcej zapłacą ci, którzy
odpadów segregować nie będą. Stawki
przyjęte w Jaworznie są obecnie najniższe
spośród miast regionu.
- Nie traktujmy tych stawek jak podwyżki
ceny za usługę, którą mamy dzisiaj
- wyjaśnia Zbigniew Krepel, zastępca
dyrektora MZNK. - To będzie zupełnie nowa

Ruszyła "Akcja Zima"
Podział miasta na dwa rejony oraz
nowoczesny system GPS - to nowości
tegorocznej Akcji Zima, które pozwolą
usprawnić pracę oraz zapewnić odpowiedni poziom odśnieżania dróg. W tym
roku za zimowe oczyszczanie i utrzymanie
czystości ulic oraz ciągów pieszych
odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Tradycyjnie już akcja
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potrwa do końca marca przyszłego roku.
W tym roku po raz pierwszy miasto
podzielono na dwa rejony, których granica
przebiega ulicami Batorego, Szczakowską,
Grunwaldzką, Jana Pawła II (Trasa
Śródmiejska) i Krakowską. By zapewnić jak
najwyższą jakość i efektywność prowadzonych prac, zwiększy się również ilość
jeżdżących po mieście pługo-piaskarek oraz
pługów z piaskarkami do odśnieżania

Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno

opłata za całkiem inny system - zdecydowanie bardziej rozbudowany, skierowany
na recykling odpadów i ochronę środowiska naturalnego.

Do mieszkańców miasta trafi
wkrótce specjalny folder
informacyjny, w któr ym
w szczegółach zostanie opisany
nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Wszelkie pytania na temat
nowego systemu można już
dziś kierować na adres e-mail:
odpady@mznk.jaworzno.pl
lub pod numer telefonu:
(32) 745 10 47.
chodników. Dodatkowo miasto zakupiło
satelitarną nawigację drogową GPS, która
pozwoli na bieżąco sprawdzać lokalizację
i pracę pojazdów.
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Podobnie jak w latach ubiegłych zostały
uruchomione całodobowe numery
telefonów, pod którymi przyjmowane
są interwencje mieszkańców dotyczące
zimowego odśnieżania: (32) 617 72 68
oraz 667 632 632, lub drogą mailową
pod adresem: jaworzno@veolia-es.pl.
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