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Kolejne pieniądze dla Jaworzna
Jaworzno otrzyma doﬁnansowanie w kwocie ponad 30,5 mln zł na zakup
kolejnych 20 elektrycznych autobusów. Dzięki temu w 2020 roku aż 80 proc. ﬂoty
jaworznickiego PKM-u stanowić będą "elektryki". 3 października br., prezydent
Paweł Silbert podpisał w Ministerstwie Rozwoju umowie w tej sprawie.

Aktualności
Prezydent Jaworzna Paweł Silbert zaprasza

Narodowe Święto
Niepodległości

11 Listopada
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.

Dzięki środkom pozyskanym z Programu Infrastruktura
i Środowisko, jaworznicki tabor wzbogaci się o pięć 10metrowych i piętnaście 12-metrowych autobusów elektrycznych. Pojazdy pojawią się w naszym mieście w 2019 i 2020
roku. Ponadto w ramach pozyskanych środków zbudowana
zostanie niezbędna infrastruktura, m.in. stacje do ładowania.
Łączna wartość projektu to blisko 48,8 mln zł. Wedle
aktualnych szacunków, żadne z polskich miast nie zaplanowało tak dużego udziału pojazdów elektrycznych w ogólnej
liczbie wszystkich posiadanych autobusów.

Przypomnijmy, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
realizuje projekt pn. "Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania ﬂotą,
wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii
oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania baterii w mieście Jaworzno". Dzięki temu jeszcze w tym roku na trasy obsługiwane przez PKM wyjadą 22 nowe pojazdy elektryczne.
W ramach tego przedsięwzięcia powstał również budynek
stacji ładowania wraz ze stacją transformatorową oraz trzy
peryferyjne stacje szybkiego ładowania na przystankach
końcowych: KRAKOWSKA PĘTLA, SZPITAL PĘTLA oraz
BYCZYNA ASTRÓW.

- Podpisanie umowy na zakup kolejnych 20 elektrycznych
autobusów to dobry krok w kierunku rozwoju i nowoczesności, oraz ochrony środowiska w naszym mieście. –
zwraca uwagę prezydent Paweł Silbert. - Oznacza to, że najpóźniej w 2020 roku nasz miejski tabor będzie się składał
w 80% z pojazdów o napędzie elektrycznym. W tym zakresie
Jaworzno nie ma sobie równych, bowiem żadne z polskich
miast nie podjęło dotąd realizacji tak gruntownej przebudowy komunikacji publicznej oraz zmiany głównego źródła
zasilania na elektryczne. Już w tej chwili jesteśmy postrzegani jako krajowy lider elektromobilności, a to dopiero początek drogi. Mieszkańcy wysoko oceniają kominikację
publiczną w Jaworznie, teraz będziemy mogli podróżować
jeszcze nowocześniejszymi autobusami.
Obecnie do Jaworzna przyjechało 13 sztuk nowych autobusów, z których 9 jeździ na lini. Do końca 2017 roku
planowane jest pełne uruchomienie całości infrastruktury
i wszystkich nowych autobusów.
Warto przypomnieć również, że pierwszy jaworznicki
elektryczny Solaris przejechał już ponad 180 tys. kilometrów
od 2015 r.

Zdrowotne programy proﬁlaktyczne. W Jaworznie to działa!
- Bardzo cieszę się z wysokich pozycji Jaworzna w rankingach
dotyczących ochrony zdrowia - podkreśla prezydent
Jaworzna Paweł Silbert. - Chcemy żeby jaworznianie żyli
długo w dobrym zdrowiu, stąd nasze duże zaangażowanie
w ciągłą poprawę ochrony zdrowia w mieście. Bez nakładów
samorządu na służbę zdrowia, stałych doposażeń w nowoczesny sprzęt, remontów i akcji proﬁlaktycznych byłoby nam
trudno utrzymać wysoki poziom usług. Sporą część budżetu
wydajemy na ochronę zdrowia i są to dobrze wydane pieniądze. Widzę ile osób korzysta z różnych form proﬁlaktyki
zdrowotnej i lepiej, że czynimy to na wczesnym etapie, aby
później uniknąć leczenia czy też niebezpiecznego rozwoju
chorób - mówi prezydent Paweł Silbert.
spraRanking "Wspólnoty" powstał na podstawie rocznych
JST puwozdań z wykonania planu wydatków budżetowych
blikowanych przez Ministerstwo Finansów i dane udostępnione
przez Główny Urząd Statystyczny z lat 2006 - 2015.

Jaworzno uplasowało się na dziesiątym miejscu w ogólnopolskim rankingu "Wydatki JST na ochronę zdrowia"
(kategoria: miasta na prawach powiatu, w Polsce jest ich
66) przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota". Jeszcze lepiej wypadliśmy w kategorii "wydatki na programy proﬁlaktyki zdrowotnej" - tu
zajęliśmy 4 miejsce w Polsce.
W rankingu ogólnym wyprzedziliśmy takie miasta jak
Zabrze, Katowice, Kraków, Częstochowa, Poznań. Pierwsze

miejsce przypadło Piekarom Śląskim, drugie Warszawie,
a trzecie miejsce zajął Grudziądz. Jaworzno uplasowało się
na 10 miejscu, a w województwie śląskim jesteśmy na
piątym miejscu. Kategoria "wydatki na programy proﬁlaktyczne" przyniosła Jaworznu 4 miejsce tuż za Sopotem,
Kielcami i Warszawą. Tym samym wyprzedziliśmy takie
miasta jak Wrocław czy Gdynia. Mniejsze nakłady na ten cel
przeznacza się też w Katowicach, Toruniu, Gdańsku oraz
Krakowie.

W kategorii wydatków na programy proﬁlaktyki zdrowotnej
znaleźliśmy się na wysokim 4. miejscu, wyprzedzając takie
miasta jak Katowice, Piekary Śląskie czy Kraków.
- Wiele samorządów ogranicza się do obligatoryjnych
wydatków w zakresie zdrowia, tymczasem w Jaworznie
mamy wiele inicjatyw proﬁlaktycznych dostępnych dla
mieszkańców - mówi zastępca prezydenta Monika Bryl. Dużą popularnością cieszą się bezpłatne badania np. pod
kątem cukrzycy, na wykrywanie boreliozy, raka jelita
grubego, okulistyczne. Miasto dotuje również szczepienia na
grypę dla dzieci i seniorów. Prowadzone są szkolenia i akcje
w zakresie proﬁlaktyki, także zdrowia psychicznego i walki z
uzależnieniami - wymienia Monika Bryl.

Opłaty za „wieczyste” i dzierżawy
w budynku „A” Urzędu Miejskiego
Od 16 października 2017 r. sprawy związanie z księgowością należności niepodatkowych można załatwiać
w budynku "A" Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy
ul. Grunwaldzkiej 33, a nie jak dotychczas w budynku "C"
znajdującym się przy ul. Grunwaldzkiej 52a.Pracowników
zajmujących się księgowością należności niepodatkowych (m.in. opłaty za użytkowanie wieczyste Gminy
i Skarbu Państwa oraz dzierżawy) można znaleźć w pok.
nr 215 oraz 230. Numery telefonów pozostają bez zmian
32 61 81 604 oraz 32 61 81 605.

Zapraszamy
do "Gródka"

Każdy kto lubi spędzać czas na świeżym powietrzu w otoczeniu natury
będzie się tutaj czuł jak przysłowiowa "ryba w wodzie". Ścieżki do długich spacerów i wycieczek rowerowych, lazurowy odcień wody, a przede wszystkim piękne widoki. Gdzie
jest takie miejsce...? To jaworznicki
"Gródek" - zagospodarowana przez
miasto część dawnego kamieniołomu w Pieczyskach.

Rewitalizacja Sosiny
Sosina powoli zmienia swoje oblicze. W tym roku wybudowano już 400 metrowy ciąg asfaltowy oraz
zmodernizowano wjazd i parking. Natomiast w przeszłym roku, z pozyskanych przez miasto środków
unijnych w wysokości 20,5 mln zł, Sosina zmieni się nie do poznania! Najważniejszym celem projektu jest
poprawienie jakości wody. Po zbudowaniu systemu pomp i przelewów woda z piaskowni na granicy
z Bukownem kilka razy w roku będzie zastępować dotychczasową wodę w zbiorniku.
Trzy etapy realizacji zadań
Zadanie zostanie podzielone na trzy etapy. W pierwszym
etapie wykonane zostanie uzbrojenie terenu wokół Sosiny
w sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz energetyczną wraz
z budową wolnostojących sanitariatów. Drugim etapem
będzie zagospodarowanie przestrzeni brzegowej oraz
budowa plaży. Ostatnia część inwestycji to wykonanie instalacji wymiany wody w zbiorniku Sosina oraz odmulanie dna.

Sosina
w 2017 roku wykonał nad Zalewem
Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ta powstała tam z myślą o pieszych,
400-metrowy ciąg asfaltowy. Droga
odwiedzają zalew.
rowerzystach, czy rolkarzach, którzy

Kolejne prace na Sosinie
Dotychczas w ramach rozbudowy Sosiny, Miejski Zarząd
Dróg i Mostów Jaworzno wykonał już roboty związane
z wycinką drzew na północno-zachodnim brzegu Sosiny,
a także wybudował około 400 metrów asfaltowej ścieżki
rowerowej wzdłuż brzegu oraz zmodernizował wjazd
i parking główny od strony ul. Bukowskiej.
Sosina dla mieszkańców
Nowa Sosina to również asfaltowe drogi rowerowe, nowe
plaże, parkingi, wyremontowane ulice i przede wszystkim
ogólnodostępne i darmowe sanitariaty. Zlikwidowane
zostaną wszystkie szamba i zbudowana zostanie kanalizacja
sanitarna. Sosina będzie pięknie wyglądała również wieczorem - nowe alejki dostaną energooszczędne oświetlenie.
Obok plaż znajdziemy miejsca dla zabaw dzieci. Wjazd na
Sosinę jest bezpłatny. Zyskają również wędkarze - dostaną
nowe pomosty sięgające poza szuwarowiska.

Wokół kamieniołomu znajduje się ścieżka, która prowadzi przez Bacówkę i taras widokowy, a malownicza
okolica zachęca do rodzinnego i aktywnego wypoczynku.
Na terenach przy zbiorniku Wydra, przy współpracy
z Uniwersytetem Śląskim, powstała już ścieżka dydaktyczna. Niedaleko zbiornika wodnego powstaje z kolei
altanka, w której zainstalowano już fontannę z rzeźbą
wydry. Dlaczego akurat to zwierzę? Kiedyś nad wodą
w Gródku „mieszkały” wydry. Dlatego zbiornik został tak
nazwany i w pobliżu pojawił się jej symbol.
Do Parku Gródek dojedziemy, kierując się na Pieczyska,
ulicą Sobieskiego. Znanym punktem lokalizacyjnym
w okolicy jest Ośrodek Nurkowy „Koparki”.
facebook.com/parkgrodek
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