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Drodzy Mieszkańcy
Jaworzna!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składam Państwu życzenia serdecznych
spotkań w rodzinnym gronie
przy wigilijnym, świątecznym stole.
Niech magiczna moc świąt przyniesie
Wam otuchę i radość, a Gwiazda Betlejemska
zaświeci pełnym blaskiem i doprowadzi
do Szczęśliwego Nowego Roku,
pełnego nadziei i wszelkiej pomyślności.
Dzieląc się opłatkiem nie zapomnijmy
o osobach samotnych i opuszczonych.
Zaprośmy ich do wspólnego stołu.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

Więcej na www.jaworzno.pl

Biuro Promocji i Informacji, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, tel. (32) 61 81 585

Zmiana numerów kont Urzędu Miejskiego
Od 1 stycznia 2015 roku obsługę budżetu Miasta Jaworzna będzie prowadzić Bank Handlowy w Warszawie S.A. W związku
z tym ulegają zmianie numery kont, na które mieszkańcy będą uiszczać opłaty. Rachunek podatków i opłat lokalnych:
07 1030 1159 0000 0000 9206 6045*; Rachunek dochodów Skarbu Państwa: 82 1030 1159 0000 0000 9206 6053;
Rachunek dochodów niepodatkowych: 60 1030 1159 0000 0000 9206 6061; Rachunek egzekucji administracyjnej:
10 1030 1159 0000 0000 9206 6088.
*Podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek indywidualny dla każdego
podatnika znajdujący się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu.

Wybory Samorządowe 2014
Jaworznianie zadecydowali. Prezydentem Jaworzna na kolejne cztery lata pozostaje Paweł
Silbert. Mieszkańcy wybrali również swoich reprezentantów w Radzie Miejskiej. Zasiądą w niej
przedstawiciele Stowarzyszenia Jaworznie Moje Miasto, Prawa i Sprawiedliwości, Komitetu
Wyborczego Bernadety Siostrzonek i Jaworznickiego Porozumienia Obywatelskiego (dawniej PO)

Komitet Wyborczy
Jaworzno Moje Miasto

Wyniki wyborów
do Rady Miejskiej w Jaworznie

7 mandatów

Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość

Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska

8 mandatów

7 mandatów
Komitet Wyborczy Wyborców
Bernadety Siostrzonek

1 mandat

Nowe konta
do opłat za śmieci
Od 2015 roku zmieniają się indywidualne
numery rachunków przyporządkowane
właścicielom nieruchomości w celu
uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Od 1 stycznia 2015 roku obsługę budżetu
Miasta Jaworzna będzie prowadzić Bank
Handlowy w Warszawie S.A. W związku
z tym ulegają zmianie indywidualne numery rachunków, na które właściciele
nieruchomości uiszczają opłatę śmieciową.
Do końca tego roku właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają nowe
książeczki z indywidualnymi rachunkami
kont oraz gotowymi formularzami
polecenia przelewu do uiszczania opłaty.
Informacji na temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielają
pracownicy Działu Księgowości Odpadów
MZNK pod numerami telefonów: 32 / 74510-67 i 32 / 745-10-69 lub osobiście
na Osiedlu Stałym, przy ul. Inwalidów Wojennych 5 (pok. 5).
Od 1 stycznia 2015 roku będzie można
uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności podatkowe bez dodatkowych kosztów
w Placówkach Pocztowych w Jaworznie.
Przypominamy adresy:
ul. Pocztowa 9A, ul. Kolejarzy 20, ul. Tysiąclecia 21, ul. Glinianej 12, ul. Tomasza
Baranowskiego 3A, ul. Zwycięstwa 9A,
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

W drugiej turze wyborów na stanowisko
prezydenta Jaworzna zwyciężył obecnie
urzędujący prezydent Paweł Silbert (Komitet Wyborczy Jaworzno Moje Miasto),
który otrzymał poparcie 14 835 mieszkańców (57,67 proc.). Drugi kandydat - Bogusław Śmigielski (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska) uzyskał 10 890 głosów (42,33 proc.). Frekwencja w głosowaniu wyniosła w Jaworznie nieco ponad

34 proc. Podczas uroczystego zaprzysiężenia na to stanowisko prezydent zaprezentował zebranym plan na kolejne cztery lata
rozwoju miasta.
- Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli mnie
mieszkańcy Jaworzna mogłem zostać zaprzysiężony, by pełnić zaszczytną funkcję
prezydenta miasta. To dla mnie uroczysta
chwila i doniosłe przeżycie. (...) Czuje odpowiedzialność za miasto i jego miesz-

kańców. Mam wielką satysfakcję, że praca
moja i moich współpracowników została
przez jaworznian doceniona. Przyjmuję to
z ogromną wdzięcznością. Deklaruję, że
najbliższe lata ponownie będą okresem
ciężkiej, wytężonej pracy - mówił podczas
zaprzysiężenia Prezydent Miasta Paweł
Silbert.

Nowo wybrani Radni
Rady Miejskiej
JMM: Ewa Zuber, Sebastian Pycia, Jolanta Smoliło - Żabińska, Mariusz Kowalski (za Tadeusza Kaczmarka), Jerzy
Nieużyła, Marzena Czarny, Andrzej
Węglarz
PiS: Renata Gacek (za Dariusza Starzyckiego), Dawid Domagalski, Marek
Migas, Wiesław Więckowski, Nikodem
Motyka, Anna Lichota, Janusz Papuga
PO (JPO): Barbara Sikora, Grażyna
Bogacz- Sokół, Mariusz Burczy,
Krzysztof Lehnort, Grzegorz Piętak,
Paweł Bańkowski, Janusz Ciołczyk,
Renata Chmielewska
KW Bernadety Siostrzonek: Marcin
Kozik

Magia Świąt na jaworznickim rynku
Początek grudnia wprowadził nasze miasto w iście świąteczną atmosferę. W sobotę – 6 grudnia jaworznicki
rynek zapełnił się tłumem jaworznian podczas uroczystego zapalenia światełek na choince i spotkania
z Mikołajem. W grudniu mieszkańcy będą mogli zobaczyć m.in. „żywą” Szopkę Bożonarodzeniową czy
uczestniczyć w koncercie sylwestrowym, na którym wystąpią jaworznickie zespoły.
„Mikołajki” na płycie jaworznickiego rynku
okazały się nie lada sukcesem. Najpierw
najmłodsi "załączyli" lampki na jaworznickiej choince, a następnie wzięli udział
w świątecznym przedstawieniu interaktywnym i spotkali się ze Św. Mikołajem. Ponadto dzieci mogły skorzystać ze słodkiego poczęstunku, gorącej czekolady i ciasta.
Najmłodsi malowali buzie i częstowali się
pierniczkami. - To ogromny sukces. Jaworznicki rynek pełen rodzin z dziećmi. Uśmiechnięte buzie, świąteczna atmosfera
niesamowity wygląd rynku - mówi Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna, Tadeusz
Kaczmarek.
Impreza była współfinansowana z zadania
"Śródmieście dobrej nadziei” zgłoszonego
w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 r. przez Dawida
Domagalskiego.
Pięć dni jarmarku
Jaworznicką tradycją stał się już Jarmark
Bożonarodzeniowy organizowany na Rynku. W tym roku impreza trwa pięć dni -

między 17 a 21 grudnia. Pierwszego dnia
rynek zarezerwowano dla placówek oświatowych i stowarzyszeń. Natomiast
w dniach od 18 do 21 grudnia na płycie
rynku swoje produkty wystawią prywatni
przedsiębiorcy.
„Żywa” szopka
W Święta Bożego Narodzenia na płycie
rynku stanie również „żywa” szopka. Tak
jak w ubiegłym roku mieszkańcy będą
mogli zobaczyć się ze Świętą Rodziną
w towa-rzystwie najsłynniejszego osiołka
ze Wspólnoty Betlejem – Filipa Morissa,
i innych zwierząt. Szopka to nie jedyna
świąteczna inicjatywa, w której organizacji
bierze udział jaworznicka wspólnota. Już
na początku stycznia w święto Trzech
Króli, jaworzniccy bezdomni ze wspólnoty
przemaszerują w orszaku z Dąbrowy
Narodowej na rynek, gdzie spotkają się
z mieszkańcami.
Sylwester na rynku
Podobnie jak w ubiegłym roku mieszkańcy
będą mogli powitać Nowy Rok na płycie
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jaworznickiego rynku. Na tę szczególną
noc dla mieszkańców przygotowano
ofertę koncertów jaworznickich zespołów.
Impreza rozpocznie się o 22.00. O północy
tradycyjnie z lampką szampana jaworznianie zobaczą pokaz sztucznych ogni.
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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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