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PKM-em cały dzień za 5 zł
Od 30 listopada - dzięki Zarządzeniu Prezydenta Miasta Jaworzna - wszyscy podróżujący autobusami
jaworznickiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej będą mieli możliwość zakupu biletu
jednodniowego, ważnego do północy. Jego posiadacz będzie się mógł przesiadać dowolną ilość razy,
w ramach oferty świadczonej przez PKM, również na liniach ponadlokalnych. I najważniejsze - bilet
normalny będzie kosztował 5 zł, a ulgowy - 2,5 zł.

Jaworzno będzie
miało dwóch posłów

Bilet "jednodniowy" zastąpi obowiązujący
dotychczas bilet "24-godzinny", który dzisiaj jest dokładnie dwukrotnie droższy.
Jednocześnie obniżeniu ulegnie cena

biletu "7-dniowego" na okaziciela, który
po zmianie kosztować będzie odpowiednio: normalny 30 zł (wcześniej 36 zł)
i ulgowy 15 zł (wcześniej 18 zł). Ceny

Zastępca Prezydenta Miasta Dariusz
Starzycki i Radny Rady Miejskiej Paweł
Bańkowski otrzymają poselski mandat
i będą reprezentować Jaworzno w Sejmie
Rzeczypospolitej Polskiej.
W wyborach parlamentarnych, które odbyły
się 25 października br., Dariusz Starzycki kandydat Prawa i Sprawiedliwości otrzymał
łącznie 9039 głosów, a Paweł Bańkowski
z Platformy Obywatelskiej - 6707. Uzyskane
wyniki pozwalają obu Panom zasiąść w ławach poselskich.
Dariusz Starzycki - dotychczasowy I Zastępca
Prezydenta Miasta Jaworzna, 28 października
br. złożył na ręce Prezydenta Miasta Pawła
Silberta rezygnację z pełnionego w urzędzie
stanowiska.

biletów dostępnych na Jaworznickiej
Karcie Miejskiej nie ulegną zmianie.
Warto zaznaczyć, że dzisiaj bilet normalny
do Katowic kosztuje 4,60 zł w jedna stronę. A jeśli do przystanku trzeba dojechać z
bardziej odległej dzielnicy cena ta wzrasta
nawet o kolejne 3 zł. Natomiast od
30 listopada za podróż do Katowic w obie
strony i z dowolną liczbą przesiadek lokalnych, pasażer, który kupi bilet jednodniowy, zapłaci tylko 5 zł!
- Wprowadzane rozwiązanie adresujemy
szczególnie do osób korzystających
z połączeń ponadlokalnych i tych, które
by dotrzeć do celu muszą się kilkukrotnie
przesiadać. Liczymy na to, że atrakcyjna
cena biletu przekona pasażerów do
podróży wygodnym autobusem – tłumaczy Paweł Bednarek, dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów – organizatora
jaworznickiego transportu zbiorowego.

Złoty Krzyż Zasługi dla prezydenta Silberta
W siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 19 października odbyła się uroczystość wręczenia orderów
i odznaczeń państwowych osobom szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego,
działalności naukowej, charytatywnej i w pracy zawodowej. Wśród wyróżnionych znalazł się prezydent
Jaworzna Paweł Silbert, którego Prezydent RP odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi. Wyróżnienia wręczył
wojewoda śląski Piotr Litwa.

Powstał Punkt
Informacji Turystycznej
W Miejskiej Bibliotece Publicznej
działa Punkt Informacji Turystycznej. To efekt porozumienia gminy ze Śląską Organizacją Turystyczną, która wdrożyła Śląski System Informacji Turystycznej.
Punkt Informacji Turystycznej to miejsce,
w którym można znaleźć m.in. foldery, przewodniki, mapy i broszury informujące np.
o najciekawszych obiektach i szlakach do
uprawiania aktywnej turystyki nie tylko z terenu naszego miasta, ale także całego regionu. W punkcie będzie można również
nabyć m.in. flagi państwowe i Jaworzna,
kubki, parasole czy banki energii z logo miasta. Więcej informacji o działalności punktu
można znaleźć na stronie internetowej
www.biblioteka.jaw.pl/it/

W uzasadnieniu wniosku o nadanie orderu prezydentowi Pawłowi Silbertowi
czytamy m.in.: (...) Pełniąc funkcję publiczną Pan Paweł Silbert zawsze kieruje się
dobrem wspólnoty samorządowej Gminy
Jaworzno, a głównym jego celem jest
służyć zaspokajaniu jej potrzeb w różnych
dziedzinach życia. Ciągle stawia nowe
wyzwania i skutecznie je realizuje angażując się przy tym osobiście. Aktywna postawa i determinacja Pana Pawła Silberta
często prowadzi do podejmowania czynności przekraczających zakres jego zwykłych obowiązków, by przyniosły znaczną
korzyść obywatelom. (...) Ponadto Pan

Paweł Silbert postępuje zawsze w sposób
sprzyjający umacnianiu praworządności
i zaufania do organów samorządowych,

a także kreowaniu i utrwalaniu dobrego
imienia Urzędu.
Więcej na www.jaworzno.pl

W połowie października, ruszyła
tegoroczna "Akcja Zima", podczas
której firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Jaworzna
i ZUKTZ "Jacek Wieczorek" z Bytomia
zajmą się zimowym utrzymaniem
dróg i ciągów pieszych.

Rejon nr 1 to dzielnice: Szczakowa, Pieczyska, Dobra, Ciężkowice, Wilkoszyn,
Jeziorki, Cezarówka Górna, Koźmin,
Cezarówka Dolna, Podwale, Gigant, ½
Centrum, ½ Bory, ½ Byczyna.
Rejon nr 2 to dzielnice: Długoszyn,
Niedzieliska, Os. Stałe, Łubowiec, Dąbrowa Narodowa, Os. Awaryjne, Wysoki
Brzeg, Podłęże, Stara Huta, Jeleń, ½ Centrum, ½ Bory, ½ Byczyna.

Podobnie jak w ubiegłym roku Jaworzno
zostało podzielone na dwa podobne rejony
zimowego utrzymania. Granica podziału
na rejony przebiega przez ulice: Batorego,
Szczakowską, Grunwaldzką, Jana Pawła II
(Trasa Środmiejska), Krakowską.

Potocznie określana "Akcja zima" w swoim
zakresie nie obejmuje jedynie usuwania skutków warunków zimowych - odśnieżania,
usuwania oblodzeń, itd., ale jest to kompleksowa usługa oczyszczania miasta. Jeśli

zima jest łagodna i nie wymaga prac związanych z opadami śniegu, wykonawcy,
z którymi MZDiM podpisał umowy, zajmują
się utrzymaniem czystości pasów drogowych na terenie miasta. Jest to między
innymi porządkowanie przystanków komunikacyjnych, opróżnianie koszy przystankowych i ulicznych, sprzątanie pasa
drogowego i ciągów pieszych, ale również
oczyszczanie mechaniczne ulic i chodników tzw. zamiatanie, jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają. Istotnym zadaniem ekip zajmujących się utrzymaniem
porządku, jest codzienne sprzątanie przejść
podziemnych.
Więcej na www.mzdim.jaworzno.pl

Gotowi do „Akcji Zima”

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

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



㤵

㜵

㈵

㔀

