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Aktualności

Wesołych Świąt
Szanowni Mieszkańcy Jaworzna
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
proszę przyjąć życzenia spokoju i radości, by ciepło rodzinnej atmosfery
towarzyszyło nam każdego dnia dodając siły, nadziei i wiary.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy, by nie zabrakło
w naszych domach życzliwości i porozumienia, by przyniósł on wiele
radości, a przede wszystkim zdrowia i spełnienia marzeń.

Zielona strefa parkowania

Prezydent Jaworzna - Paweł Silbert
wraz z Zastępcami - Tadeuszem Kaczmarkiem i Moniką Bryl

O elektromobilności na Forum
Nowej Gospodarki w Krakowie
W krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, podczas XI Forum Nowej Gospodarki
dyskutowano o efektywnym wykorzystywaniu lokalnych zasobów energetycznych. Na
zaproszenie władz uczelni, w sesji pt. „Transport przyjazny środowisku” wziął udział
Prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

W gronie ekspertów, wśród których znaleźli się
naukowcy, prezesi spółek energetycznych i paliwowych, przedstawiciele branży pojazdów elektrycznych i specjaliści ochrony środowiska, dyskutowano o elektromobilności i szansach na
rozwój tego segmentu gospodarki w Polsce, barierach prawnych i ekonomicznych, wsparciu
rządowym i współpracy różnych sektorów i podmiotów.
Podczas dyskusji panelowej, prezydent Paweł
Silbert przedstawił doświadczenia Jaworzna we
wdrażaniu nowoczesnych technologii, odważnym sięganiu po środki zewnętrzne na tran-

sport nisko emisyjny i udanej eksploatacji elektrycznego autobusu na regularnych trasach.
Kupujemy 22 autobusy elektryczne. Jeszcze jeden już od dawna jeździ po jaworznickich ulicach. Przejechał ponad 100 tys. km mamy więc
największe, ponad roczne, doświadczenie z takim pojazdem w Polsce - mówił podczas Forum
prezydent Jaworzna. Lata temu nasza miejska
ﬁrma transportowa była skansenem, w którym
powiewem nowości był piętnastoletni, używany
autobus. Mogłem albo wszystko zmienić, albo
zlikwidować ﬁrmę i zdać się na usługi prywatnego przewoźnika. Postanowiliśmy zrobić to

pierwsze – wyjaśnił. To, że stajemy się jednym
z pionierów elektromobilności w Polsce wydaje
się pewną naturalną koleją rzeczy. W naszym
mieście powstała przecież pierwsza na terenie
kraju polska kopalnia, to u nas popłynął prąd
z pierwszej polskiej elektrowni. Wiemy jakie
bariery i ryzyka wiążą się z elektrycznym transportem, wiemy też, że to ogromna szansa.
Jestem w stanie sobie wyobrazić, że w ciągu kilku
lat, w ciągu których będziemy eksploatować
kupowane właśnie autobusy, nastąpi jakiś
przełom technologiczny jeśli chodzi o zasilanie
i nasze pojazdy nagle staną się przestarzałe.
Dlatego w przyszłości chcemy korzystać z pojazdów o konstrukcji modułowej, w której np.
baterie będą wymienne i ładowane automatycznie. Dziś nasz system polega na doładowywaniu pojazdu pantografem na codziennej
trasie i ładowaniu go w nocy stabilnym, „mniejszym” prądem. Automaty, które miałyby wymieniać baterie to zupełnie inny sposób ładowania,
być może tak będzie wyglądała przyszłość tego
rodzaju transportu – zastanawiał się prezydent
Jaworzna.
Sesję tematyczną zwieńczyło podpisanie listu
intencyjnego przez grupę polskich przedsiębiorstw oraz uczelni technicznych o utworzeniu
klastra na rzecz rozwoju elektromobilności, którego liderem została ﬁrma Solaris Bus&Coach
(w przyszłym roku ten producent dostarczy do
Jaworzna kolejne 22 elektryczne autobusy). To
ważny krok do budowania polskiej silnej marki
i konkurencyjności na światowych rynkach.

Z początkiem stycznia 2017 roku w ścisłym centrum miasta, na wniosek i we współpracy z Jaworznicką Izbą Gospodarczą, zostanie wprowadzony pilotażowy projekt "zielonych stref". Zgodnie z ideą projektu parkowanie w tej strefie będzie czasowe. To kolejny efekt współpracy władz
miasta z jaworznickimi przedsiębiorcami.
W ramach pilotażu w Śródmieściu powstaną
dwie zielone strefy parkowania. Pierwsza z nich
zlokalizowana będzie przy parkingu pod Halą
Widowiskowo-Sportową MCKiS (17 miejsc),
a druga – przy Muzeum Miasta (17 miejsc). Łącznie będą wydzielone 34 miejsca parkingowe,
na których będzie obowiązywać zasada czasowego parkowania.
Korzystanie z parkingów będzie objęte Regulaminem Parkingu. Pierwsze dwie godziny postoju
będą bezpłatne. Po upływie tego czasu, za kolejne godziny naliczona zostanie opłata w wysokości
5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Po wjeździe pojazdu w zieloną strefę pracownik instytucji zarządzającej parkingiem (MCKiS, Muzeum Miasta)
wystawia kartę postoju w zielonej strefie, która
powinna być umieszczona w pojeździe za szybą
w widocznym miejscu. Przed opuszczeniem zielonej strefy kierowca oddaje kartę postoju
i uiszcza opłatę jeśli czas postoju wyniósł ponad
2 godziny. Dokonanie opłaty potwierdzone będzie dowodem wpłaty. Płatność za postój w zielonej strefie powyżej 2 godzin będzie obowiązywała od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.00 do 17.00. W soboty, niedziele i święta postój
w zielonej strefie jest bezpłatny.
Samo przedsięwzięcie, mające na razie charakter
próby ma pomóc mieszkańcom i przedsiębiorcom w dostępie do sklepów, czy też np. usług
bankowych i ułatwić załatwianie spraw w centrum miasta. Przewiduje się, że zielone strefy poprzez większą rotację pozwolą na poprawę dostępności miejsc parkingowych. W efekcie powinny dać odpowiedź, czy tego typu rozwiązania
w centrum miasta są potrzebne.
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Szlachetna Paczka w Jaworznie
Jaworzno po raz kolejny włączyło się do
świątecznej akcji "Szlachetna Paczka", której wielki finał w naszym mieście odbywa się
10 grudnia w Teatrze Sztuk.

Wolontariusze roku 2016 wybrani

W Teatrze Sztuk, 5 grudnia br. w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza odbyła się uroczysta gala pierwszej edycji konkursu Wolontariusz Roku 2016 Miasta Jaworzna. Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym wręczyli Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl oraz Poseł na Sejm
RP Dariusz Starzycki. Organizatorem konkursu
był Prezydent Miasta - z inicjatywy i przy współ-

pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.
Podczas uroczystości nagrodzono dziesięć osób sześć z nich uhonorowano tytułem wolontariusza roku, a cztery osoby otrzymały wyróżnienia.
Ponadto każdy nominowany wolontariusz dostał pamiątkowy dyplom i kwiaty.
- Naszą powinnością jest zwrócenie uwagi na
osoby, które z własnej woli oddają swój czas,
swoje serce innemu człowiekowi. Tym samym
wyrażają szacunek dla drugiej osoby - wartość,
której nie da się kupić za żadne pieniądze – mówiła podczas gali Zastępca Prezydenta Monika
Bryl. - Cieszę się, że już pierwsza edycja konkursu
spotkała się z zainteresowaniem. Dzisiejszym
spotkaniem chcemy zachęcić jaworznian, by
brali z Państwa przykład i budowali nasze społeczeństwo obywatelskie.
Uhonorowani społecznicy oraz zaproszeni na
galę goście wysłuchali również koncertu Marka

Długopolskiego i przyjaciół.
W tegorocznej edycji nagrodzono :
Obszar I - proﬁlaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne (w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych);
ź Młodzież - Jakub Drapała
ź Dorośli - Barbara Bociąga
ź Wyróżnieni - Marek Nowak i Renata Talarczyk
Obszar II - edukacja, kultura i sport (w tym
działa-nia na rzecz dzieci i młodzieży);
ź Młodzież - Katarzyna Zygmunt
ź Dorośli - Małgorzata Chudzikiewicz
ź Wyróżnieni - Piotr Helbin
Obszar III - ekologia i turystyka (w tym działania
dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganie bezdomności zwierząt).
ź Młodzież - Mateusz Półgęsek
ź Dorośli - Krystyna Głowacz
ź Wyróżnieni - Kamila Kumor

Masz pytania napisz, zadzwoń:
Urząd Miejski w Jaworznie, Biuro Promocji i Informacji
Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33, pokój 207 (II piętro)
tel.: 32 618 15 82
mail: jbo@um.jaworzno.pl
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To już piętnasta edycja kampanii, której
główną ideą jest przekazywanie potrzebującym bezpośredniej pomocy tak, by była
ona skuteczna, konkretna i sensowna. Podczas tegorocznej edycji w pomoc dla jednej
z jaworznickich rodzin włączyli się również
pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
- Każdego roku Urząd Miejski angażuje się
w Szlachetną Paczkę, pomagając rodzinie
z terenu miasta. Za każdym razem inny
wydział urzędu zbiera pieniądze wśród
pracowników. W tym roku była to Straż Miejska. Tradycyjnie pomagamy też w dostarczaniu prezentów – mówi Monika Bryl – zastępca
prezydenta miasta.
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