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Narodowy Spis Powszechny
do 30 września

Łukasz Kolarczyk - Zastępcą Prezydenta Jaworzna
Wiemy już, kto zastąpi Monikę Bryl na stanowisku Zastępcy Prezydenta Miasta.
3 sierpnia 2021 r. prezydent Paweł Silbert powierzył tę funkcję swojemu
dotychczasowemu pełnomocnikowi ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej
- Łukaszowi Kolarczykowi.
W lipcu br. dotychczasowa wiceprezydent Jaworzna
Monika Bryl została wybrana wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To
oznaczało,
fot. freepik.comże po latach pracy na stanowisku zastępcy
prezydenta miasta musiała zrezygnować z tej funkcji.
W ramach zmian w strukturze Urzędu Miejskiego,
Łukasz Kolarczyk został zastępcą prezydenta i będzie
odpowiedzialny m.in. za sprawy z zakresu: bezpieczeństwa mieszkańców, zamówień publicznych;
promocji, kultury i sportu; współpracy społecznej
i gospodarczej oraz obrotu nieruchomościami.
Łukasz Kolarczyk - ma 34 lata, uzyskał dyplom MBA in
Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ukończył Górnośląską Wyższą
Szkołę Handlową w Katowicach na kierunku:
Administracja, jest także absolwentem studiów
podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu Na onalLouis University na kierunku: Zarządzanie.
Z samorządem związany od prawie 15. lat. Doświadczenie zdobywał m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Jaworznie i w Urzędzie Miejskim
w Jaworznie. W 2015 roku został Naczelnikiem Biura
Promocji i Informacji. Od 2018 roku łączył funkcję
Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
z nowo utworzoną funkcją Pełnomocnika Prezydenta
Miasta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej, nadzorując również Wydział Współpracy
Społecznej i Gospodarczej. W ramach tych funkcji
m.in. koordynując współpracę z organizacjami
pozarządowymi, realizuje projekty społeczne i
gospodarcze. Koordynuje pracami interdyscyplinarnych zespołów w zakresie realizacji i zapewnienia
bezpieczeństwa dla międzynarodowych wydarzeń
kulturalnych i sportowych współorganizowanych
w Jaworznie. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami promocyjnymi, kulturalnymi oraz programami gospodarczymi,
prowadzenia zintegrowanej komunikacji markengowej oraz wspierania rozwoju lokalnego biznesu
(również w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2).
Zainteresowania zawodowe skupia na funkcjonowaniu i transformacji miast oraz projektów tworzących nowoczesną przestrzeń społeczną, strategii
rozwoju terenów zurbanizowanych, działania zw.
z promocją gospodarczą i wzmacnianiem "brandu"
Jaworzna. Prywatnie: żonaty, 3,5 letni syn, z którym
uwielbia aktywnie odkrywać świat.

Zmiany organizacyjne
Powołanie nowego wiceprezydenta to nie jedyna
zmiana, do jakiej doszło w Urzędzie Miejskim.
Prezydent Paweł Silbert powierzył Arturowi
Dzikowskiemu – dotychczasowemu naczelnikowi
Wydziału Organizacyjnego, funkcję pełnomocnika
prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego. Artur
Dzikowski obejmie nadzór nad spółkami gminnymi,
zajmując się również sprawami z zakresu działalności
wydziału zdrowia i gospodarki komunalnej.

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest
najważniejszym badaniem realizowanym raz
na 10 lat, na terenie całego kraju. Pamiętaj,
że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa
udziału w spisie powszechnym grozi karą
grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna.
Dane jednostkowe zbierane i gromadzone
w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Spisz się w urzędzie
Łukasz Kolarczyk, Zastępca Prezydenta Miasta:
Dziękuję Panu Prezydentowi Pawłowi Silbertowi
za wielkie zaufanie i powierzenie funkcji zastępcy
prezydenta, za danie jedynej w swoim rodzaju szansy
oraz za wskazanie drogi do prawdziwego testu dla
każdego, dla którego samorząd jest synonimem
prawdziwie demokratycznej Polski. To jednocześnie
ogromny honor, wielka odpowiedzialność oraz silnie
motywujące wyzwanie, by wziąć współodpowiedzialność za to wspaniałe Miasto, w którym się
urodziłem, wychowałem i żyję z rodziną. Podziękowania kieruję do Zarządu Stowarzyszenie Jaworzno
Monika Bryl, Wiceprezes KSSE:
Moje Miasto za pozytywną, jednogłośną rekomenPraca w Katowickiej Specjalnej Streﬁe Ekonomicznej dację mojej osoby na to zaszczytne i odpowiedzialne
S.A. to duże wyróżnienie i szansa na realizację strate- stanowisko oraz wszystkim, którzy mnie wspierają.
gicznych celów i przedsięwzięć gospodarczych dla Jaworzno wielokrotnie jaśniało na mapie miast
całego regionu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. innowacyjnych, miast przełomowych decyzji i miast
Po kilkunastu latach pracy w jaworznickim Urzędzie nierozerwalnych społeczności lokalnych. PrzetrwaMiejskim i sześciu latach pełnienia funkcji zastępcy liśmy też niejedną burzę i czas trudów, bo dobrze tu
prezydenta, przyszedł czas na nowe wyzwania, znamy znaczenie słów: bezinteresowna pomoc,
wzmacnianie gospodarki regionu, przygotowanie solidarność i energia do przezwyciężania wszelkiej
inwestycyjne w obliczu transformacji, a także zawieruchy. Tak, Jaworzno jest miastem dobrej
wspieranie powstawania Jaworznickiego Obszaru energii, dzięki której każde z pokoleń czuje się jak w
Gospodarczego, z korzyścią dla mieszkańców Jawo- bezpiecznym domu. Dziękuję moim współpracorzna i województwa. Po wielu latach współpracy, wnikom. Nasza świetna relacja oparta na zrozuserdecznie dziękuję za okazywany wzajemny mieniu i trosce o Jaworzno nie dość, że nie ulegnie
szacunek, serdeczność, pełną pasji i profesjonalizmu zmianie, to stanie się jeszcze silniejsza. Przed nami
pracę na rzecz mieszkańców, zaangażowanie wiele zadań, przedsięwzięć i niełatwej pracy. Ale
w sprawy miasta i dumę z jego rozwoju. To suma wiem, że zrealizujemy to wszystko z sukcesem. Bo
zdobytych tutaj, w tej pracy, z tymi ludźmi doświa- kieruje nami chęć życia w jeszcze lepszym wspólnym
dczeń, pokonanych przeciwności, przekutych mieście. A to jedna z najpiękniejszych motywacji. Do
w zwycięstwo pomysłów pozwala mi podjąć się zobaczenia na wspólnej drodze.
nowego, zapewne równie ambitnego zadania.

Również do 30 września br. można spisać się
w Urzędzie Miejskim także po godzinach pracy
magistratu.
Punkt spisowy zlokalizowany w budynku
Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33
będzie czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 17:00 oraz w sobotę w godz.
10:00 - 13:00.

Prezydent Miasta Jaworzna
zaprasza na

Obchody
120-lecia Miasta
Jaworzna

W programie m. in.
Wydarzenia towarzyszące:

Plan obchodów może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną.
Więcej informacji

w aplikacji Jaworzno

(Zakładka - wydarzenia)

Jaworznicka aplikacja mobilna jest dostępna
do bezpłatnego pobrania w serwisie Google Play (Android)
oraz AppStore (iOS).

Policja informuje

fot. Maciej Kowal / PKM Jaworzno

Gmina Miasta Jaworzna realizuje projekt pn.: „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z syste-mem inteligentnego zarządzania ﬂota pojazdów”
doﬁnansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 6.1 Rozwój publicznego
transportu zbioro-wego w miastach. Oś Priorytetowa VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
ź sieć ładowarek umożliwia ładowanie autobusów podczas
Projekt obejmuje:
postoju w następujących lokalizacjach, bez konieczności
zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych, w tym:
zjeżdżania do zajezdni, co pozwala na optymalne wykorzy5 sztuk autobusów Urbino 8.9 electric - 10 metrowych
stanie taboru:
o łącznej pojemności pasażerskiej 275 miejsc,
ul. Krakowska (pętla - 3 ładowarki pantografowe)
15 sztuk autobusów Urbino 12 electric - 12 metrowych
Aleja Piłsudskiego (pętla - 1 ładowarka pantografowa)
o łącznej pojemności pasażerskiej 1200 miejsc.
ul. Katowicka (pętla - 1 ładowarka pantografowa)
ź wybudowanie stacji transformatorowej wraz z 10 ładowarkami plug-in,
ź budowę 5 stacji szybkiego ładowania z ładowarkami Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu w systemie publicznego transportu
pantografowymi o mocy 180 kW.
ź
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zbiorowego w Jaworznie, poprzez wdrożenie 20 elektrycznych
autobusów. Realizacja celu spowoduje wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego jako narzędzia wspierającego
mobilność mieszkańców poprzez dostosowanie funkcjonalne
taboru autobusowego do realizacji wysokiej jakości przewozów
pasaże podnoszących atrakcyjność komunikacji zbiorowej
w stosunku do alternatywnych form przemieszczania.
Budżet projektu:
Planowana całkowita wartość projektu: 57 740 685,00 PLN
Koszty kwaliﬁkowane: 46 874 146,34 PLN
Doﬁnansowanie: 39 843 024,38 PLN
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