Gazeta

przystankowa
Urząd Miejski w Jaworznie

Numer 9 (12) / 2013
Materiały informacyjne pochodzą z miejskiego serwisu informacyjnego www.jaworzno.pl

Dziki w mieście
W tym roku po raz kolejny służby
odpowiedzialne za porządek publiczny
odnotowują zwiększoną liczbę zgłoszeń
związanych z pojawianiem się dzików
w rejonie osiedlowych zabudowań. Na
podjęcie działań zmierzających do
rozwiązania tego problemu Prezydent
Miasta przeznaczył kwotę 100 tys. zł. Na
co dzień warto także pamiętać o kilku
zasadach, które pozwolą uniknąć
zagrożenia ze strony zwierząt.
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Przedsiębiorco, wesprzyj Rodzinę!
W Jaworznie ruszył program pn. "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna", którego głównym
elementem jest specjalna karta uprawniająca jej posiadaczy do szeregu ulg w instytucjach
publicznych i prywatnych. Zachęcamy jaworznickich przedsiębiorców, aby dołączając do
projektu, zaoferowali ulgi lub rabaty - i tym samym przyczynili się do poprawy sytuacji
finansowej rodzin wielodzietnych.
sklepy oraz każda firma, która ma pomysł
na wsparcie jaworznickich rodzin.
- Oferując zniżki na swoje produkty i usługi,
poza tym, że przedsiębiorcy wesprą
rodziny wielodzietne, to jednocześnie
pozyskają nowych, stałych klientów.
Zaangażowanie się w tę cenną inicjatywę
jest również szansą na kreowanie
pozytywnego wizerunku firmy - dodaje
Anna Mocała - Kalina.

JAK UNIKAĆ SPOTKAŃ Z DZIKIEM?
Należy bezwzględnie utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości (nieskoszone grunty, w tym nieużytki i łąki, stanowią schronienie dla
zwierzyny dziko żyjącej, która może
stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody
materialne). W żadnym wypadku nie
należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie
przeznaczonych (w tym na łąki i nieużytki),
gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą
zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy.
CO ROBIĆ, GDY SPOTKAMY DZIKA?
W razie nieprzewidzianego kontaktu
z dzikami w otwartym terenie, w żadnym
wypadku nie wolno się do nich zbliżać, np.
by go pogłaskać lub karmić!! Należy
zachowywać się na tyle głośno, aby
zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć
(dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie
zostanie sprowokowany). W celu
przepłoszenia dzika, należy klaskać lub
wykonywać szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno
gonić! W przypadku spotkania z dzikiem
w terenie zamkniętym, nie należy
zwierzęcia łapać, napuszczać na niego psa,
ani zapędzać do miejsc, z których nie ma
drogi ucieczki (sprowokowany lub bez
możliwości ucieczki dzik na pewno
zaatakuje!). W przypadku bliskiego
spotkania z dzikiem, który wygląda na
rannego lub przejawia agresję, w żadnym
wypadku nie wolno się do niego zbliżać!
Należy zachowywać się spokojnie i cicho.

Onkologia dzienna
w jaworznickim
szpitalu

Posiadacze Karty będą mogli liczyć na wiele ułatwień lub zniżek. Wśród nich znajdą
się m.in. darmowe przejazdy autobusami
dla rodzin wielodzietnych w weekendy,
zniżka na wywóz odpadów oraz szereg ulg
w różnych instytucjach miejskich.
- Chcielibyśmy, aby zakres przywilejów dla
posiadaczy kart wciąż się poszerzał,
również o oferty prywatne - zachęca Anna
Mocała-Kalina, naczelnik Wydziału
Rozwoju i Polityki Gospodarczej. - Stąd też

Dołączyć do akcji mogą prywatne
przedszkola, lokale gastronomiczne, firmy
z branży sportu i rekreacji, biura podróży,
salony fryzjerskie, wszelkiego rodzaju

W Jaworznie najmniej kradzieży
działania systemu monitoringu wjazdów,
ponownie pokazuje, że inwestycja ta
ciągle świetnie sprawdza się jako
narzędzie do walki z przestępczością
i w znaczący sposób wpływa na poprawę
bezpieczeństwa w mieście. Dzięki
kamerom w Jaworznie dokonywanych
jest najmniej kradzieży pojazdów
w całym województwie śląskim.

Kolejne podsumowanie przygotowane
przez funkcjonariuszy jaworznickiej
komendy Policji, dotyczące efektów

Stypendia
Prezydenta Miasta
Szpital w Jaworznie to jedna z najlepiej
funkcjonujących jednostek w kraju, która
wciąż się rozwija. Już niedługo placówka
powiększy się o kolejny oddział.
Rozpoczęty w maju remont postępuje
w znakomitym tempie, a dzięki niemu od
stycznia 2014 r. na V piętrze placówki
będzie funkcjonował oddział onkologii
dziennej. Wszystko po to, by wyjść
naprzeciw potrzebom pacjentów, wśród
których zachorowalność na nowotwory
niestety wzrasta.

apel do naszych rodzimych przedsiębiorców o włączenie się do akcji, gdyż
program Karty Jaworznickiej Rodziny
Wielodzietnej jest cały czas otwarty,
a kolejni przedsiębiorcy oraz instytucje
mogą stać się uczestnikami projektu.
Zależy nam na każdego rodzaju pomocy.

Potwierdzeniem wyrażenia woli przystąpienia do programu będzie wypełnienie formularza, dostępnego na stronie
miejskiej i przysłanie na adres: Wydział
Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu
Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5,
lub pocztą elektroniczną na adres:
rg@um.jaworzno.pl. Kolejnym etapem
będzie zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w ramach programu.
Następnie Urząd Miejski w Jaworznie
przekaże materiały niezbędne do oznakowania siedziby Partnera Programu.
Dodatkowo lista Partnerów zostanie
zamieszczona na stronie internetowej
miasta oraz w materiałach promujących
Jaworznicką Rodzinę Wielodzietną.

Prezydent Jaworzna już po raz dwunasty
ufunduje stypendia dla uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauki, sztuki i sportu. Preferowani są laureaci olimpiad
i konkursów na szczeblu wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym.
Wnioski o stypendium można składać do
2 września.
Stypendium może być przyznane uczniowi, mającemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe.

Dla przykładu - w pierwszym półroczu tego
roku w Jaworznie zostały skradzione tylko
4 pojazdy, a dla porównania w sąsiednich
Mysłowicach - 29, w Sosnowcu – 59,
w Dąbrowie Górniczej - 26, w Tychach - 18,
Wnioski o przyznanie stypendium wraz
z regulaminem przyznawania stypendium
można pobrać w każdej szkole, w Wydziale
Edukacji, Kultury i Sportu przy Placu
Górników 5, w punkcie informacyjnym
Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej
33, a także ze strony www.jaworzno.pl
(patrz poniżej).
Dokumentację stypendialną z wnioskiem
i wszystkimi wymaganymi załącznikami
należy złożyć do 2 września 2013 r.
w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu przy
ul. Plac Górników 5 lub w kancelarii
głównej w Urzędzie Miejskim przy
ul. Grunwaldzkiej 33.

w Będzinie - 38, a w Katowicach - 244.
W sumie na terenie całego województwa
śląskiego w ciągu sześciu miesięcy
stwierdzono 1154 kradzieże pojazdów.
Wartym pokreślenia jest przy tym fakt,
że dzięki skutecznym działaniom
funkcjonariuszy jaworznickiej komendy,
udało się zatrzymać sprawców dwóch
z czterech kradzieży, co także pod kątem
wykrywalności tego typu przestępstw
plasuje naszą jednostkę w czołówce
województwa. Dla porównania - średnia
wykrywalność dla całego Śląska to
37,2 proc.

Wolne miejsca w
Domu Samopomocy
Jaworznicki Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje wolnymi miejscami dla
osób z upośledzeniem umysłowym oraz
wykazujących zaburzenia psychiczne.
Zapisy przyjmowane są pod numerem
telefonu: (32) 617-77-95. Środowiskowy
Dom Samopomocy funkcjonuje od
poniedziałku do piątku w godz. od 7.00
do 15.00. Podopieczni mają zapewniony
spokój i bezpieczeństwo na terenie
ośrodka oraz w trakcie zajęć organizowanych poza Domem.
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Więcej informacji na www.jaworzno.pl

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