Wybraliśmy Prezydenta i Radnych
Decyzją Mieszkańców, Prezydentem
Miasta Jaworzna na piątą kadencję
został wybrany Paweł Silbert. W głosowaniu na radnych jaworznianie zdecydowali, że w Radzie Miejskiej
zasiądzie 7 przedstawicieli Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto, tyle samo osób startujących
z listy Prawa i Sprawiedliwości,
natomiast Koalicja Obywatelska
zdobyła 9 mandatów.
Na Pawła Silberta oddało swój głos 23.511 jaworznian, co stanowiło 64,6 proc. wszystkich głosujących.
Poseł na Sejm RP Paweł Bańkowski osiągnął wynik 30,7
proc, a trzeci z kandydujących - Dawid Bógdał - 4,6 proc.
Warto dodać, iż w wyborach samorządowych, które
odbyły się 21 października 2018 r. odnotowano rekordową
w Jaworznie frekwencję wyborczą - do urn poszła ponad połowa uprawnionych do łosowania mieszkańców (50,7 proc.).
Z Komitetu Wyborczego Jaworzno Moje Miasto mandaty
radnych uzyskali: Paweł Silbert, Tadeusz Kaczmarek, Jolanta
Smoliło-Żabińska, Mirosław Pieczara, Mariusz Kowalski, Sebastian Pycia, Marzena Czarny. W ugrupowaniu zwolni się
jedno miejsce – w związku z wyborem Pawła Silberta na Prezydenta Miasta, jego miejsce zajmie Ewa Zuber.
Mandaty radnych z ramienia PiS zdobyli: Monika Bryl,
Anna Lichota, Dawid Domagalski, Wiesław Więckowski, Ryszard Maciejowski, Teresa Kondoszek, Janusz Papuga. Po-

Paweł Silbert, prezydent Jaworzna
Bardzo dziękuję, że obdarzyliście Państwo zaufaniem mnie i moją
drużynę z JMM i koalicyjnego PiS. Cieszy mnie ogromnie, że przygotowany przez nas rzetelny program, pełen ciekawych propozycji
i wyzwań dla Jaworzna, zyskał Państwa aprobatę. Dzięki temu będziemy nadal pozytywnie odmieniać nasze piękne miasto intensywną pracą, zaangażowaniem i pasją. Lubimy Jaworzno i ludzi, którzy
tu mieszkają. Przed nami ciężka praca, która - mam nadzieję - znowu przyniesie duże efekty. Bądźmy dumni z Jaworzna!

nieważ Monika Bryl zostanie Zastępcą Prezydenta Miasta,
w ławie PiS zasiądzie również Maciej Stanek.
Z Komitetu Wyborczego PO.N-KO zasiądą: Barbara Sikora,
Renata Chmielewska, Maciej Bochenek, Janusz Ciołczyk,
Dorota Guja, Ewa Głąbik, Tomasz Sędor, Grzegorz Piętak,
Bogusław Śmigielski.

Zapraszamy na koncert
z okazji 100-Lecia Odzyskania
Niepodległości*

Szczegółowy program uroczystości:
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; składanie kwiatów
Wystawa okolicznościowa

godz. 10.30
Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w ramach ogólnopolskiej
akcji „Niepodległa do Hymnu”

„Walka o Niepodległą”

ok. godz. 11.00
Rynek: prezentacja Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5 Pułku Strzelców
Konnych; wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, grochówka,
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie: Wręczenie Nagród Prezydenta
Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
i upowszechniania kultury; Spotkanie Prezydenta z kombatantami
ok. godz. 15.00
Zakończenie patriotycznego zlotu motocyklistów i parady samochodów
wojskowch na Rynku /organizatorzy: Katolicki Klub Motocyklowy Solus Hunters Chapter
Jaworzno i Parafia św. Brata Alberta/
godz. 18:00
Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków: Koncert z okazji 100-lecia
Niepodległości w wykonaniu „Archetti” Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna.*
* Bezpłatne wejściówki do pobrania w MBP (Rynek), MDK (Osiedle Stałe), CK Teatr Sztuk (Centrum) oraz Centrum Kultury „Archetti” (Jeleń). Ilość miejsc ograniczona.

Prezydent Miasta apeluje do mieszkańców o uczczenie Narodowego Święta Niepodległości poprzez wywieszenie flag

UWAGA NA OSZUSTÓW!!!
W ostatnich dniach na terenie naszego miasta doszło do prób wyłudzenia pieniędzy metodą "na wnuczka" i "na policjanta". Sprawcy, opowiadając nieprawdziwe historie, podstępem nakłonili dwoje
mieszkańców Jaworzna do wypłacenia i przekazania im w sumie ponad
200 tys. złotych. Zwracamy się do mieszkańców z apelem o szczególną
ostrożność i informujemy, jak nie dać się oszukać!
Jak nie stać się ofiarą oszustów?
Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny
i prosi o pieniądze, nie podejmujmy
żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilo-

ści pieniędzy, które mamy w domu
lub jakie przechowujemy na koncie.
Nie wypłacajmy z banku wszystkich
oszczędności. Zadzwońmy do kogoś
z rodziny, zapytajmy o to czy osoba,
która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje.

Najczęstsze sposoby oszustw:
NA POLICJANTA
Rozmówcy informują, że prowadzona jest tajna akcja i osoba, do
której dzwonią musi pomóc w jej
przeprowadzeniu. Pomoc ma polegać na przekazaniu gotówki
lub pozostawieniu pieniędzy we
wskazanym miejscu.
PAMIĘTAJ!
Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji. Policja nigdy nie prosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelanie
ich na konto lub pozostawienie
w jakimś miejscu. Tak zachowują
się tylko przestępcy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, zaprasza do Galerii
ExLibris, w której od 6 do 20 listopada 2018 r. prezentować
będziemy wystawę zatytułowaną „Walka o Niepodległą.
Legiony Polskie 1914-1918”. Bogato ilustrowana fotografiami
ekspozycja, przedstawiająca historię Legionów Polskich,
wpisuje się, w przypadające na ten rok, obchody 100. rocznicy
odzyskania niepodległości.
NA WYPADEK
Rozmówcy informują osobę, do
której dzwonią, że jej najbliższy
spowodował wypadek drogowy. Rozmówca przestawia się
jako policjant i żąda pieniędzy
w zamian za pomoc w uniknięciu
odpowiedzialności karnej, "polubowne" załatwienie sprawy, dla
adwokata itp.
PAMIĘTAJ!
Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź
pewien, że dzwoni oszust. Rozłącz
się. W miarę możliwości skontaktuj się telefonicznie z członkiem
rodziny, który rzekomo miał wypadek drogowy, dzwoniąc na
jego numer telefonu.

NA WNUCZKA
Oszust dzwoni na telefon domowy i przekonuje osobę, z którą rozmawia, że jest jej wnuczkiem, krewnym lub inną bliską osobą z rodziny. Informuje, że
pilnie potrzebuje pieniędzy (spłata długu w banku,
zakup towaru po okazyjnej cenie, leczenie). Po
pieniądze ma zgłosić się znajomy, gdyż on sam nie
może przyjechać. Po jakimś czasie znajomy "wnuczka" zjawia się w mieszkaniu ofiary po pieniądze.
PAMIĘTAJ!
Nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które
telefonicznie podają się za członków Twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez
osoby pośredniczące. Nie działaj w pośpiechu, nie
ulegaj presji czasu, którą wytwarzają oszuści, aby
osiągnąć swój cel. Rozłącz się. Potwierdź informację u innych członków rodziny, kontaktując się
z nimi telefonicznie.

