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Przebudowa ul. Sobieskiego
Nowe chodniki, ronda, a nawet pomnik nurka znajdzie się w najbliższym czasie na remontowanej, jednej
z najdłuższych ulic w mieście - Sobieskiego. Za 5,9 mln złotych przebudowę realizuje firma Drogopol ZW z Katowic.

Rejestr umów już dostępny
Władze miasta od lat podejmują działania na
rzecz przejrzystości i transparentności działalności samorządowej. Kolejnym krokiem
w tym kierunku jest upublicznienie rejestru
umów cywilno-prawnych.
Ciągle pojawiają się wątpliwości prawne, czy
umowy zawarte z osobami fizycznymi mogą
być udostępniane w pełnym zakresie. Do
dzisiaj ta kwestia nie jest jednoznacznie
uregulowana w przepisach prawa. Biorąc
jednak pod uwagę pojawiające się ostatnio
w lokalnych mediach informacje uderzające
w dobre imię Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
Prezydent Jaworzna podjął decyzję o natychmiastowym upublicznieniu pełnego rejestru
umów cywilno-prawnych.
Wykaz umów jest dostępny w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce "Rejestry
umów".
Prezydent Jaworzna Paweł Silbert zaprasza

Narodowe Święto Niepodległości

11 Listopada
Paweł Silbert
Prezydent Jaworzna
Przebudowa ulicy Sobieskiego to jedna ze składowych szeroko zakrojonych działań w Północnych dzielnicach miasta. Modernizacja tego
traktu pozwoli w przyszłości mieszkańcom na
komfortową i bezpieczną podróż m.in. do Parku
Gródek czy nad Zalew Sosina, który w najbliższym czasie zyska nowe oblicze. To również ważna inwestycja z perspektywy mieszkańców i osób
odwiedzających bliskich na Cmentarzu Komunalnym w Szczakowej. Nowo wybudowane chodniki
wraz ze ścieżkami rowerowymi pozwolą jaworznianom również na taki sposób dotarcia do
nekropolii.

- W chwili obecnej realizowany jest ciąg główny
kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej,
w rejonie skrzyżowania z ul. Płetwonurków –
mówi Tadeusz Kaczmarek, Zastępca Prezydenta
Miasta Jaworzna. - Trwa również przebudowa
kabli oświetlenia oraz kabli teletechnicznych.
Ponadto w trakcie wykonywania jest ciąg pieszorowerowy z kostki betonowej.
Przebudowie ulegnie 3 kilometrowy odcinek
drogi łączący Szczakową z Ciężkowicami, który
przez ostatnich kilka lat ucierpiał wskutek ciężkiego ruchu pojazdów przy rekultywacji składowiska w Pieczyskach.
- Nowa ulica zyska chodniki, drogi dla rowerów,
latarnie uliczne. Przejazd przez Pieczyska będzie
znacznie bezpieczniejszy dzięki rondu, które
powstanie na skrzyżowaniu z ul. Płetwonurków
prowadzącą do ośrodka nurkowego Koparki
– dodaje Tadeusz Kaczmarek, Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna. - Na rondzie stanie figura
nurka, która nocą będzie podświetlana. Rondo
powinno zmniejszyć również znacznie prędkość

samochodów, które rozpędzają się nadmiernie
na tym odcinku.
Kolejne rondo - do połowy przyszłego roku - powstanie na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Bukowską. Przystanki autobusowe w Pieczyskach
przy parku Gródek i drodze do bacówki zostaną
zaopatrzone w wyświetlacze informacji pasażerskiej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.
To nie koniec inwestycji przy tej drodze - do końca
roku PKP PLK wybiorą wykonawcę przebudowy
linii kolejowej E30. Kolejarze zajmować się będą
nie tylko torami, ale na przedłużeniu ul. Sobieskiego, po południowej stronie torów zbudują
drogę prowadzącą do ul. Budowlanej.
W miejscu, gdzie obecnie jest przejazd kolejowy
powstanie wiadukt drogowy i kolejne rondo.
W Pieczyskach powstanie jeszcze wiadukt nad
linią kolejową w ciągu ul. Bukowskiej, tunel dla
pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Pożarowej
i odcinek blisko kilometra ulicy Nowo-Pożarowej,
która udostępni komunikacyjnie tereny byłej
Cementowni.

GODZ. 9.00
Msza Św. w intencji Mieszkańców i Ojczyzny w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny
GODZ. 10.15
Przemarsz orkiestry oraz uczestników uroczystości pod Pomnik Niepodległości;
okolicznościowe przemówienia; "Warto się czasem zasłuchać..."
montaż słowno - muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Gimnazjum Nr 4 w Jaworznie;
uroczyste otwarcie skweru „Legionów Polskich”; składanie kwiatów
GODZ. 11.30
Wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie;
spotkanie Prezydenta z kombatantami

Prezydent Miasta apeluje do mieszka c w o uczczenie Narodowego więta Niepodległo ci poprzez wywieszenie ﬂag

Nie pal śmieci!
Wydawać by się mogło, że dla wszystkich jest oczywiste, że spalanie odpadów
w paleniskach domowych jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska.
A jednak wciąż w wielu domach w naszym mieście takie odpady jak plastik, folia, stare
meble czy wszelkiego rodzaju opakowania trafiają do pieca.

Dotacje na założenie
własnej firmy!

Powstające podczas spalania w piecu związki
wpływają niekorzystnie na człowieka i chociaż
skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to toksyny te mają bardzo niekorzystny
wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane
z układem oddechowym i obniżoną odpornością,
która często objawia się w formie alergii.
Zanieczyszczone dwutlenkiem siarki powietrze
powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu
podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ
nerwowy. Niekontrolowany proces spalania
śmieci (występujący zawsze podczas spalania
odpadów w domowych piecach) prowadzi do
przedostania się do atmosfery dioksyn i furanów
- związków rakotwórczych. Co roku na choroby
wywołane złym stanem powietrza umiera kilkanaście tysięcy Polaków. Warto też pamiętać, że
palenie odpadów jest karalne.
Spalanie odpadów w domowym palenisku
szkodzi Tobie i Twojej rodzinie oraz zanieczyszcza środowisko!
Do palenia w piecu domowym, kotle c.o. i kominku służą wyłącznie:
ź węgiel i koks,
ź drewno (o ile nie jest zanieczyszczone impre-

gnatami, lakierami lub innymi powłokami
ochronnymi),
ź trociny, wióry, ścinki drewniane (z wyłącze-

niem trocin, wiórów, ścinek pochodzących
z obróbki płyt wiórowych),
ź odpady kory i korka,
ź papier i tektura.

W piecu domowym nie wolno palić odpadów!
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi jest
spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np.
butelek PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy,
lakierowanego drewna i mebli. Zanieczyszczenia
z domowego komina opadają w promieniu 10krotności jego wysokości czyli na Twój dom i najbliższe otoczenie.
Spalanie odpadów w paleniskach gospodarstw
domowych to czynnik wpływający w drastyczny
sposób na pogorszenie zdrowia mieszkańców
oraz stanu środowiska.
Podczas spalania do atmosfery przedostają się
niebezpieczne substancje:
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tlenki węgla, azotu, dwutleneksiarki,
metale ciężkie np: kadm, rtęć, tytan, ołów,
pyły, sadze, substancje smoliste,
nieograniczone związki chloru i fluoru.
Powodują one zachorowania na choroby układu
oddechowego, układu krążenia wywołane niedotlenieniem, układu nerwowego, choroby nowotworowe.
Spalanie w domowych piecach odpadów komunalnych ma również negatywny wpływ na stan
przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. mokrej sadzy. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji, a w jego efekcie
pożaru Twojego domu.
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