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Od połowy października gmina Jaworzno
sama organizuje odbiór odpadów
od mieszkańców
Jaworzno jako jedno z pierwszych miast w Polsce zmienia system odbioru odpadów.
W imieniu miasta operatorem i wykonawcą usługi będą Wodociągi Jaworzno. W tym
kierunku podjęto szereg działań i zobowiązań. Usługa obowiązuje już od października
2020 r., a sami mieszkańcy mają zyskać przede wszystkim na jakości.

- Dziś stajemy przed koniecznością powrotu do organizacji
usług miejskich – odbioru śmieci, odśnieżania, koszenia,
sprzątania. Dwie dekady temu Jaworzno sprywatyzowało
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. I dziś tej ﬁrmy już
nie ma – jest w trakcie likwidacji. Liberalny eksperyment
nie sprawdził się w dłuższej perspektywie. Okazało się,
że wolny rynek nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem,
a outsourcing usług okazał się pułapką. Zamiast rzeczywistej
konkurencji potworzyły się monopole, które niebotycznie
windują dziś ceny, niestety mechanizm konkurencyjności
tu nie zadziałał - mówi Prezydent Jaworzna Paweł Silbert.
- Dlatego gmina będzie przejmować i brać odpowiedzialność
kolejno za odbiór śmieci, sprzątanie i odśnieżanie miasta. Ze
względu na zbliżające się zakończenie umowy na odbiór
śmieci z dotychczasowym wykonawcą, jaworznickie Wodociągi będą wykonywały tę usługę już od października tego
roku – dodaje Prezydent.
Wodociągi Jaworzno do nowego powierzonego im zadania
przygotowywały się blisko 2 lata. W pierwszej kolejności

złożyły stosowne wnioski w Urzędzie Miejskim w Jaworznie
oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
umożliwiające rejestrację i świadczenie przedmiotowej
działalności. Kolejnym krokiem był zakup nieruchomości,
która z uwagi na położenie i uwarunkowania prawne
umożliwiałaby utworzenie odpowiedniej bazy. Wybór padł
na teren poprzednio należący do spółki MPO. Następnie
27 marca 2020 r. ﬁrma podpisała umowę na zakup
i dostarczenie 22 śmieciarek napędzanych sprężonym gazem
ziemnym (CNG). Pojazdy traﬁły do Spółki oraz zostały
zaprezentowane końcem września.
- Podpisana umowa na dostawę nowoczesnych śmieciarek
na kwotę ponad 17 mln zł ne o obejmowała m. in.
10 śmieciarek trzyosiowych z zabudową jednokomorową,
w tym jedną z myjką, śmieciarkę do gabarytów, dwie
śmieciarki z zabudową bębnową na bioodpady oraz
samochody ciężarowe: skrzyniowe, hakowe i bramowe.
Wszystkie pojazdy zasilane są gazem CNG, co wpisuje się
w przyjętą strategię miasta dotyczącą ekologicznego

transportu. Śmieciarki są ciche, zwrotne, a co za tym idzie
ograniczą emisję CO2 do środowiska. Liczymy więc, że
świadczony przez nas odbiór odpadów będzie ekologiczny
i jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców - tłumaczy Prezes
Zarządu Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.
Zakup śmieciarek oraz organizacja bazy to nie jedyne kroki
poczynione przez spółkę w celu przejęcia i świadczenia usługi
odbioru odpadów komunalnych z terenu Jaworzna. Przed
wakacjami zawarta została również umowa pomiędzy
Wodociągami Jaworzno i Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych dotycząca odbioru i przyjmowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz ich transportu do miejsc zagospodarowania. Umowa ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku,
a jej szacunkowa wartość wynosi ponad 33 mln zł.
Natomiast w najbliższym czasie pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wodociągów Jaworzno
rozpoczną operację wymiany kontenerów na odpady oraz
planowanie i układanie tras śmieciarek. Pod opieką Działu
Gospodarki Odpadami jaworznickich Wodociągów znajdzie
się również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany przy ul. Górnośląskiej.
Władze Wodociągów nie ukrywają, że nowa usługa jest dla
ﬁrmy potężnym wyzwaniem. Oczekiwania mieszkańców
w tej kwes i są olbrzymie. Dlatego jak podkreśla Józef
Natonek - głównym i pierwszoplanowym celem jest teraz
staranne i płynne przejęcie powierzonego nam zadania,
a następnie skoncentrowanie się na staranności i terminowości w odbiorze odpadów.

Jaworzno po raz kolejny zdobyło tytuł ECO-MIASTO
Celem ogólnopolskiego projektu ECO-MIASTO, którego
celem jest promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju
miast i nagradzanie ośrodków miejskich najlepiej
realizujących tę ideę. ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt
organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum
UNEP/GRID-Warszawa i internetow y dziennik Teraz
Środowisko, którego ważną częścią jest konkurs dla polskich
miast. Partnerami strategicznymi 7. edycji projektu są BNP
Paribas, Ceetrus, Fundacja Veolia, Renault Polska.

22 października (czwartek) godz.18.00
"Upalny dzień" J. Wasylkowskiego, w wykonaniu
Dominika Sochy i Macieja Pierzchały Muzyka: Maciej
Pierzchała. Bilety: 30 zł
Początek wojny. Upalny dzień. Polak wzięty do niewoli i niemiecki
oﬁcer siadają pod drzewem i zaczynają rozmowę. Jak ona się zakończy?
Czy w takich warunkach możliwa jest przyjaźń? Spektakl Janusza
Wasylkowskiego – Lwowiaka, poety i dramaturga zachęca widza do
reﬂeksji nad bezsensem wojny i nieodwracalnych konsekwencji
wynikających z działań wojennych – unicestwiania rodzin, relacji,
społeczności, aż wreszcie utraty ludzkiego życia.

23 października (piątek) godz.18.00
"Muzeum Higieny. O formie czystej" - PREMIERA
spektaklu na podstawie "Narkotyków. Niemytych dusz"
S. I. Witkiewicza, w wykonaniu Grupy Teatralnej Lalki
i Aktora oraz grupy In Progress. Bilety: 30 zł
Sztuka teatralna pt. "Muzeum Higieny. O formie czystej" wg "Narkotyków. Niemytych dusz" Witkacego w obecnej, dość specyﬁcznej
sytuacji pandemii (szczególnie dla sztuki, a przede wszystkim teatru!)
nabiera zupełnie innego znaczenia. Witkiewicz stawia diagnozę:
"Są narody czyste i są brudne. Powiedzmy sobie otwarcie, że należymy
do tych ostatnich i starajmy się temu zaradzić". I proponuje: „Szorowanie, które zaleca się bezwarunkowo wszystkim ludziom względnie
inteligentnym”. Odszorowawszy ciała, oczyściwszy pory skóry, ale
również złogi zalegające we wnętrzach naszych organizmów, można
dopiero zacząć szorować dusze! Dopiero tak odszorowani (w tym celu
Witkacy zaleca szczególnie szczotki ﬁrmy braci Sennebaldt z Bielska
Białej!) można wyzwolić uczucia szlachetne i chęć przebywania ze
sztuką.
Reżyseria: Anna Retoruk. Scenograﬁa: Barbara Wójcik-Wiktorowicz.
Muzyka: Paweł Sowa. Obsada: Alicja Janusz, Bożena Borowska, Emilia
Górka, Gabriel Jachimczyk, Gabriela Ziarkowska, Paulina Zych. Głos:
Jerzy Machowski

Dawno, dawno temu, a może w zeszłym tygodniu albo nawet dzisiaj, za
siedmioma wieżowcami, za siedmioma rondami, żyła sobie Księżniczka
Kasia. Uwielbiała cieszyć się życiem i malować obrazy, ale w
przeciwieństwie do innych księżniczek Kasia nie była wcale bogata, do
tego Królowa Teresa, jej matka, walczyła nieustannie ze złą Chorobą.
Kasia traﬁła więc do przedziwnej krainy zwanej Korporacją. Spotkała
tam nieustraszony Dział IT, który bez końca próbował naprawić system,
Sekretarkę Ewelinę, która chyba była zaklęta, bo co ranek zmieniała się
w szarą myszkę i Wróżkę Agatę próbującą odczarować krótkie wieczory
kolorowymi drinkami. Nad wszystkim rządy sprawowała Zła Królowa Prezeska Jadwiga. Był tam też - a jakże - Książę Kuba z białym
smar onem, który jak nikt wyrabiał normy sprzedażowe. Wspólnie, a
raczej obok siebie, walczyli ze zbliżającymi się deadlinami,
niedokończonymi raportami, niedomkniętymi umowami. I żyli. Ale czy
można tak długo i szczęśliwie?
Scenariusz: Rafał Kumor, Tomasz Sporyń, Anna Gamrot. Reżyseria:
Anna Gamrot. Obsada: Zuzanna Gołas, Brigi a Wierzbik, Paulina
Kaźmierczak, Agnieszka Chyla, Natalia Kubies, Krzysztof Marciński, Rafał
Kubica, Jarosław Brzeziński. Aranżacje muzyczne: Łukasz Kozera

25 października (niedziela) godz.18.00
"Marzycielka, czyli kilka godzin z życia kretynki" - PREMIERA monodramu J.A. Masłowskiego w wykonaniu
Marleny Budak. Bilety: 30 zł
Marzycielka, czyli kilka godzin z życia kretynki - niezwykle zabawna
komedia, a jednocześnie wzruszająca opowieść o kobiecie poszukującej
romantycznej miłości i szukającej swego miejsca na ziemi. Tytułowa
marzycielka to kobieta w średnim wieku, którą mąż zamyka w szpitalu
psychiatrycznym...
Muzyka: Aleksander Nowacki. Opracowanie muzyczne: Aleksander
Brzeziński

Więcej informacji na temat projektu
można znaleźć na h ps://www.eco-miasto.pl

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

21 października (środa) godz.18.00
"Despekt" - PREMIERA spektaklu dla młodzieży, w wykonaniu grupy Grochy. Bilety: 20 zł
DESPEKT to spektakl młodzieżowy, choć nie tylko dla młodzieży.
Przejrzeć się w nim mogą dorastające nastolatki, jak i ich rodzice.
Spektakl powstał przy współpracy autorki z młodzieżą. Liczne
obserwacje prowadzone przez naszych młodych aktorów i rozmowy
z zaproszonym do współpracy dramaturgiem, pozwoliły stworzyć obraz
subtelnych problemów dorastającej młodzieży. Spektakl porusza
sprawy relacji dziecko - rodzic oraz relacji koleżeńskich. Wersja ﬁlmowa
spektaklu przygotowana w pandemii metodą domową, otrzymała
wyróżnienie w konkursie iteatr organizowanym przez TVP.
Reżyseria: Barbara Wójcik - Wiktorowicz. Obsada: Martyna Łukaszuk /
Maria Surmacz, Szymon Tański. Muzyka: Mateusz Wiktorowicz

24 października (sobota) godz.18.00
"Korpostradą do nieba, czyli szaleństwo na czas nieokreślony" - PREMIERA spektaklu w wykonaniu grupy teatralnej "5 Twarzy Krzysia". Bilety: 30 zł

Jaworzno, Kraków, Bydgoszcz, Aleksandrów Łódzki, Wrocław, Kędzierzyn-Koźle, Gdynia, Jarocin, Gdańsk oraz Polkowice - to laureaci
7. edycji konkursu ECO-MIASTO. Miasta te nagrodzono w kategoriach gospodarka wodna, efektywność energetyczna, zieleń miejska,
gospodarka odpadami oraz zrównoważona mobilność. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostały dwie nagrody - jedna dla
ośrodków z liczbą mieszkańców poniżej 100 tys., druga dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.
Jaworzno oraz Kraków zostały nagrodzone w kategorii gospodarka wodna. Oba miasta zostały docenione za kompleksowe podejście i różnorodność działań w zakresie gospodarki wodnej oraz na rzecz ograniczenia strat wody w sieci
wodociągowej. Kraków stawia też na zwiększanie powierzchni retencyjnej oraz intensywną edukację mieszkańców.
Jaworzno wyróżniło się z kolei m.in. zaangażowaniem
w projekt badawczo-naukowy, którego celem jest dostarczenie wiedzy na temat usuwania farmaceutyków ze
ścieków komunalnych w taki sposób, by procesom tym nie
towarzyszyło powstanie substancji szkodliwych dla zdrowia
człowieka.
Po raz pierwszy laureatem konkursu ECO-MIASTO Jaworzno
zostało już w 2017 roku. Wówczas nasze miasto zdobyło
I miejsce w kategorii mobilność zrównoważona.

Zapraszamy na coroczne święto Teatru
- XXIX Spotkania Teatralne od 21 do 25 października! CK Teatr Sztuk przygotował dla
jaworznian pięć spektakli! Wszystkie bilety
na wydarzenia dostępne są w kasie Teatru
Sztuk.

Więcej na stronie h p://teatrsztukwjaworznie.pl/
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