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Co dalej z odpadami zielonymi?
W październiku br. do domów jednorodzinnych traﬁły brązowe pojemniki na bioodpady. Są
to pojemniki specjalnie dostosowane do tej frakcji odpadów, która jest bardzo podatna na
gnicie. Pojemniki mają wentylację, dzięki której procesy gnilne nie zachodzą i bioodpady
traﬁają w dobrym stanie do punktu odbioru. Takie rozwiązanie pozwoliło gminie
zrezygnować z dystrybucji worków, które od tego roku nie są przyjmowane przez instalacje
odbierające bioodpady.

Jaworznicki Budżet Obywatelski

Wyniki siódmej
edycji budżetu
obywatelskiego
Znamy wyniki Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Głosami mieszkańców
głównym zadaniem przyszłorocznego budżetu
będzie wykonanie chodników w jaworznickich
dzielnicach. Realizacji doczekają się również
m.in. takie projekty jak pumptrack, zlokalizowany przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Centrum czy doposażenie obiektów
powstałych w ramach budżetu obywatelskiego
w poprzednich latach.
W tegorocznym budżecie obywatelskim oddano łącznie
12 424 głosów (4 271 głosów elektronicznych i 8 153
głosów tradycyjnych). Weryﬁkacja wykazała 11 619
głosów ważnych oraz 805 głosów nieważnych.

Zwycięskie projekty:
W puli 2,2 mln zł:
Mimo iż odbiór odpadów zielonych przez samorząd nie jest
obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w Jaworznie
usługa ta jest realizowana od 2013 roku. Zaostrzone wymogi
przyjmowania bioodpadów przez instalacje regionalne nie
zmieniły tej decyzji, wpłynęły jednak na sposób ich odbioru
od mieszkańców.
Wraz z dostawą nowych pojemników pojawiło się sporo
pytań i wątpliwości, szczególnie wśród mieszańców domów
jednorodzinnych. Ograniczona pojemność kubłów nie
pozwala bowiem na umieszczenie w nich większych ilości
odpadów zielonych. Rozwiązaniem jest tu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pomimo iż gmina co
tydzień odbiera bioodpady w ilości odpowiadającej
objętości kubła, mieszkaniec ma możliwość oddania każdej
ilości tych odpadów do gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych na Górze Piasku. Usługa
ta jest bezpłatna. Warunkiem jest, aby wypakować je z worków, w których zostały przywiezione. Te można wykorzystać
powtórnie lub wrzucić do właściwego pojemnika na
tworzywa sztuczne. PSZOK przy ulicy Górnośląskiej 39 jest
czynny od poniedziałku do soboty i może przyjąć
bioodpady od mieszkańców bez względu na ustalony
harmonogramich wywozu z poszczególnych posesji.
Drugim bardziej ekologicznym rozwiązaniem jest całkowita
rezygnacja z oddawania bioodpadów i kompostowanie ich
we własnym zakresie. Do końca tego roku Rada Miejska
w Jaworznie otrzyma projekt uchwały wprowadzającej ulgę
w opłacie za śmieci dla osób, które kompostują bioodpady.

Ulga może obowiązywać już od przyszłego roku. O tego typu
ulgę mieszkańcy pytają już od pewnego czasu. Przypomnijmy, że możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania
dała ustawa, która obowiązuje od września tego roku.
Poniżej zamieszczamy krótki poradnik dotyczący zasad
kompostowania. Po jego przeczytaniu można przekonać się
ze kompostowanie jest bardzo proste i nie wymaga od nas
prawie żadnego nakładu pracy, bo wszystko robi za nas
natura.
Kilka porad dotyczących kompostowania bioodpadów.
ź Kompostować można w kupionym specjalnym pojemniku lub wykonać go samemu z desek, drewnianych
palet lub metalowej siatki, dbając o właściwy przepływ
powietrza.
ź Kompostownik powinien być w miejscu nie bardzo
nasłonecznionym.
ź Kompostować można liście, trawę, obierki warzyw i owoców (za wyjątkiem cytrusowych), a nawet fragmenty
tektury (np. wytłoczek po jajkach), skorupki jaj, sianko
czy ściółkę zwierząt domowych np. chomików.
ź Nie należy wrzucać do kompostownika mięsa, ryb, gotowanej żywności, popiołu węglowego, odchodów
zwierząt lub pieluszek dziecięcych.
ź Co miesiąc należy przemieszać zawartość kompostownika w celu dostarczenia powietrza oraz dotarcia
mikroorganizmów do wszystkich warstw kompostu.
ź Prawidłowo prowadzony kompostownik ma zapach
ściółki leśnej. Nie należy też mylić procesów próchni-

cznych z gniciem. Jeżeli w kompoście wyczuwamy
zapach zgnilizny znaczy to, że kompost jest zbyt wilgotny
i powinniśmy go mieszać częściej. Z drugiej strony, jeżeli
kompost jest zbyt suchy, należy go polać wodą.
I to wystarczy. W zamian otrzymujemy kompost, o którym
mówi się, że jest nawozem doskonałym. Powstaje głównie
z roślin i resztek z gospodarstwa domowego, zapewnia więc
właściwy obieg materii w przyrodzie. Zawiera niezbędne
i łatwo przyswajalne przez rośliny składniki. Poprawia strukturę ziemi, która dzięki dostarczonej próchnicy staje się
przewiewna, pulchna i dobrze chłonie wodę. Niezależnie od
zastosowanej dawki kompost nie ma szkodliwego wpływu
na rośliny, użytkowników ogrodu oraz na żyjące w nim
zwierzęta.
W przypadku wprowadzenia tej możliwości w naszej gminie,
ustalona zostanie obniżona opłata na każdego członka
gospodarstwa, w którym bioodpady są kompostowane.
Szczegółowe informacje będą podane do publicznej wiadomości.
Bez względu na powyższe gmina, biorąc pod uwagę
suges e mieszkańców rozważa inne możliwości usprawniające sposób odbioru i zagospodarowania bioodpadów
z terenu Jaworzna.
Więcej informacji na temat gospodarki odpadami można
uzyskać w Dziale Gospodarki Odpadami Miejskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

PSE pomagają szkole w Jaworznie
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie
mogą w ramach zajęć wychowania ﬁzycznego
korzystać z siłowni. Szkoła nie ma obecnie dostępu
do własnych obiektów sportowych, ale dzięki
wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych
uczniowie, pod okiem nauczycieli, mają możliwość
trenowania przy użyciu profesjonalnego sprzętu.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne jest operatorem systemu
przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest
własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla
polskiej gospodarki. Zadaniem PSE jest dbanie o stabilny
i bezpieczny przesył energii elektrycznej na terenie całego
kraju.

Zajęcia na siłowni zachęcają uczniów do aktywności i zdrowego trybu życia, uczą wytrwałości i pewności siebie.
Ponadto zapobiegają wadom postawy, problemom
z kręgosłupem oraz pomagają pozbyć się nadwagi. Podczas
zajęć, uczniowie poznają zasady kulturalnego zachowania
w miejscach publicznych oraz poszanowania dla zdrowia
i bezpieczeństwa swojego i innych.
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne od kilku lat wspierają
Szkołę Podstawową nr 20 w Jaworznie poprzez zaangażowanie się w wartościowe działania - mówi Katarzyna
Gniadek, dyrektor placówki. - W tym roku dzięki PSE ponad
200 uczniów szkoły korzysta z atrakcyjnych form wychowania ﬁzycznego. Korzystając z siłowni zwiększamy aktywność ﬁzyczną uczniów, co wpływa nie tylko na ich lepsze
samopoczucie, ale również na zdrowie. Spędzenie czasu na
treningu na siłowni jest znakomitym relaksem dla uczniów dodaje dyrektor Gniadek.
- To z pewnością ważna pomoc dla uczniów. Tym bardziej
cenna w momencie, kiedy nie mogą oni korzystać ze szkolnej
infrastruktury sportowej, ze względu na zamknięcie budynku
spowodowane szkodami górniczymi. Cieszy też, że PSE już po
raz kolejny angażuje się we wsparcie dla byczyńskiej
placówki i liczę, że ta współpraca będzie się mogła nadal
rozwijać - mówi Tomasz Jewuła, pełnomocnik prezydenta
miasta ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami.
Jest to rzeczywiście kolejny projekt, w ramach którego PSE
współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 20 w Jaworznie.
Wcześniej spółka sﬁnansowała kupno 24 komputerów na
wyposażenie pracowni informatycznej.
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1. "Piękniejsze Jaworzno-lepsze chodniki
w dzielnicach".
Wnioskodawca: Mirosław Pieczara.
Szacunkowe koszty zadania: 1,8 mln zł
2. "Pumptrack dla Jaworzna przy Hali
Widowiskowo-Sportowej MCKiS w centrum
Jaworzna".
Wnioskodawca: Patryk Wilczek.
Szacunkowe koszty zadania: 400 tys. zł

W puli 600 tys. zł:
1. "Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Szymanowskiego".
Wnioskodawca: Maciej Stanek.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
2. "Doposażenie obiektów JBO-oświetlenie skweru przy
ul. Górników z Danuty".
Wnioskodawca: Marzena Czarny.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
3. "Doposażenie siłowni pod chmurką oraz strefy
relaksu dla dzieci i dorosłych na Warpiu".
Wnioskodawca: Jadwiga Biśta.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
4. "Strefa relaksu-Górka Manha an Podłęże - doposażenie o stoły do gry w szachy i piłkarzyki, kostkę
brukową i trawnik".
Wnioskodawca: Jadwiga Grzybek.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
5. "Uzupełnienie oraz wzbogacenie Rynku Kultury
w Niedzieliskach-zadaszenie pergoli i altany, montaż
poręczy oraz przedłużenie chodnika w kierunku
parkingu".
Wnioskodawca: Jan Michalik.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
6. "Zagospodarowanie otoczenia ZS 3 w Jaworznie
poprzez rozbudowę strefy rekreacyjnej i stworzenie
placu do nauki jazdy na rowerze".
Wnioskodawca: Urszula Szczerbina.
Szacunkowe koszty zadania: 45 tys. zł
7. "Boiska wielozadaniowe w SP 8 w Jaworznie-boisko
do piłki siatkowej i badmintona".
Wnioskodawca: Mariusz Kowalski.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
8. "Rozbudowa Jaworznickiego Rynku Kultury
w Niedzieliskach - m.in. doposażenie siłowni
zewnętrznej, wykończenie dwóch bram wejściowych
oraz montaż 4 lamp solarnych".
Wnioskodawca: Przemysław Wirski.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
9. "Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego
42,44, Towarowa 69,77 na osiedlu Podłęże".
Wnioskodawca: Marta Szywała.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
10. "Budowa boiska piłkarskiego przy SP 3
w Niedzieliskach".
Wnioskodawca: Grzegorz Szwed.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
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