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Magia Wielkanocy
w Jaworznie
Ozdoby świąteczne, kolorowe pisanki,
stroiki, wypiekane baranki i zajączki,
a także wielkanocne specjały i wiosenna
atmosfera - tak w skrócie można opisać
zbliżający się wielkimi krokami Jarmark
Wielkanocny. Już w sobotę, 23 marca
przez 5 godzin - od 9.00 do 14.00 centrum Jaworzna zatętni życiem i pełnymi nadziei kolorami Wielkanocy.
Tym razem w jarmarku wezmą udział szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze
oraz stowarzyszenia. Na specjalnie przygotowanych stoiskach wychowankowie
placówek będą sprzedawali własnoręcznie wykonane świąteczne elementy
dekoracyjne. Jarmark będzie więc znakomitą okazją, by uzupełnić świąteczny
wystrój jaworznickich domów o wykonane ręcznie niebanalne ozdoby oraz
zakupić drobne „zajączkowe” upominki
dla swoich bliskich.

Jazda Od.Nowa
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Pamiętaj o złożeniu deklaracji
Do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami zostało tylko kilka miesięcy.
Trzeba pamiętać, że do 31 marca br. należy złożyć deklaracje, które będą podstawą do
naliczania wysokości opłaty za śmieci.

Deklaracje osobiście złożą przedsiębiorcy, instytucje oraz właściciele domów
jednorodzinnych. W imieniu spółdzielców
obowiązek ten przechodzi na zarządy
spółdzielni. Wspólnoty mieszkaniowe mogą je składać samodzielnie lub przez
zarządcę. Natomiast w przypadku mieszkań komunalnych deklarację złoży Miejski
Zarząd Nieruchomości Komunalnych.
- Od 1 lipca opłaty za śmieci w Jaworznie
będą wynosiły odpowiednio 11 zł od osoby
- jeżeli mieszkańcy segregują odpady oraz
14 zł od osoby w przypadku nie segregowania śmieci - tłumaczy Tomasz Jewuła,
dyrektor MZNK. - W deklaracji należy

uwzględnić liczbę osób zamieszkujących
lokal oraz zaznaczyć, czy odpady będą
segregowane, czy nie. Należy pamiętać,
że w deklaracji bierze się pod uwagę liczbę
osób zamieszkałych daną nieruchomość,
a nie zameldowanych.
Trzeba też pamiętać, że informacje
podane w deklaracji mogą być w każdej
chwili zweryfikowane. W razie zmiany
danych właściciel/zarządca/zarząd ma 14
dni na złożenie korekty.
Wypełnione deklaracje można składać w:
ź Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b (pn-pt 7.00-

Prace w ramach projektu Rynek Od.Nowa
idą pełną parą. Obecna faza inwestycji
związana jest z poważnymi zmianami
w organizacji ruchu. Na stronie internetowej www.rynekodnowa.pl można
śledzić harmonogram kolejnych prac.

Jaworznianie wybrali
drogi do remontów

Nowy układ komunikacyjny spowodował
całkowite wyłączenie ruchu samochodów
w rynku, co przy okazji wymusiło zmiany
również na większości sąsiednich ulic,
a także przyczyniło się do modyfikacji
tras przejazdu autobusów komunikacji
miejskiej. Modernizacja potrwa do 30
sierpnia. Za wszelkie utrudnienia w przemieszczaniu się w rejonie ścisłego centrum przepraszamy.

Zakończyła się seria spotkań poświęconych modernizacji dróg gruntowych
w dzielnicach. Podczas konsultacji prezydenta i jego współpracowników z mieszkańcami poszczególnych osiedli, to sami
jaworznianie wybrali gruntówki, które
zostaną zmodernizowane w tym roku.

Wypalanie traw zabija!
Za ponad 94% pożarów terenów zielonych w okresie wczesnowiosennym
odpowiedzialny jest człowiek. Każdego
roku powraca bowiem zły i bardzo
niebezpieczny nawyk wielu osób wypalanie traw. Takie praktyki zabijają
ludzi, zwierzęta i środowisko, nie dając
przy tym żadnych korzyści, a przynosząc
jedynie szkody dla przyrody, jak i samego
człowieka.

Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się we wtorek - 12 marca, większością
głosów mieszkańcy Szczakowej zdecydowali, że w pierwszej kolejności w dzielnicy
zostaną wyremontowane ulice: Dąbrówka
(od ul. Wolności do posesji nr 27 b) i Wróblewskiego (od ul. Kościuszki w kierunku
stadionu). Z kolei mieszkańcy Góry Piasku
zdecydowali, że w pierwszej kolejności
w dzielnicy zostaną wyremontowane
ulice: Polna, Żeromskiego i Kowalska.
Na wcześniejszych konsultacjach, większością głosów mieszkańcy Byczyny i Cezarówki Dolnej zdecydowali, że w pierwszej

kolejności w dzielnicy zostaną wyremontowane ulice: Rumiankowa (dojazd do
boiska), Grażyny, Anny, Krystyny, Elżbiety,
Bożeny oraz Gwardzistów boczna. W Dąbrowie Narodowej priorytetem dla mieszkańców były ulice: Dąbrowska - na odcinkach od ul. Jasiugi w kierunku ul. Szczotki
oraz od ul. Katowickiej w kierunku
ul. Wojska Polskiego, Strażacka, Jasiugi,
Wolna oraz Nowowiejska (część odcinka
gruntowego). Z kolei w Jeleniu zostały wybrane ulice: Witkiewicza, Pastwiskowa,
Koniówki (od ul. Lipinka do rozwidlenia
przy posesji nr 15), Proksy i Bożka. Mieszkańcy Ciężkowic wybrali ulice: Ludową (od
ul. Żniwnej do ul. Żeńców), Klinową (od
ul. Ks. Mroczka do posesji nr 40),
Zdrojową, Luszowicką (od ul. Wyzwolenia
do posesji nr 10), Turystyczną i Cichy
Kącik. Nato-miast mieszkańcy Borów ulice:
Podgórską - I etap (od ul. Krakowskiej do
posesji nr 10), Sielec (od posesji nr 18b do
posesji 21a) i Byczyńską.

Wypalanie traw oprócz tego, że bez wątpienia jest szkodliwe i niebezpieczne, jest
także zabronione i karalne. Wywołanie takiego pożaru jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu, ograniczenia wolności
lub grzywny do 5000 zł. W przypadku spowodowania przez dym lub ogień zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego lub
mienia, podpalenie może być traktowane
jak przestępstwo, za które grozi kara
nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

15.00, czw. 7.00-17.00)
ź Dziale Gospodarki Odpadami MZNK,
ul. Inwalidów Wojennych 5 (Os. Stałe,
pn-pt 7.00-15.00, czw. 7.00-17.00)
ź Biurze Obsługi Mieszkańców MZNK,
ul. Jagiellońska 70 (Szczakowa, pn-pt
7.00-15.00, czw. 7.00-17.00)
ź Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Plac
Górników 5 (pn-śr 8.00-16.00, czwartek
8.00-17.00, pt. 8.00-15.00)
Deklaracje można również przesłać pocztą
na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600
Jaworzno. W punkcie przy ul. Inwalidów
Wojennych 5 można także uzyskać pomoc
w wypełnieniu deklaracji.
Formularze można pobrać ze strony internetowej MZNK - www.mznk.jaworzno.pl
(zakładka Odpady komunalne - Dokumenty do pobrania). Jeśli chcą Państwo
wiedzieć m.in. jak deklarować prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
to wystarczy wysłać w tej sprawie e-mail
na adres: odpady@mznk.jaworzno.pl.
Można także zadzwonić pod numery:
32 / 745 10 65 lub 32 / 745 10 66.

Nocna pomoc
nadal w ZLO

Zespół Lecznictwa Otwartego będzie
w dalszym ciągu świadczył nocną i świąteczną opiekę medyczną dla mieszkańców miasta. Spółka po raz kolejny
wygrała konkurs ogłoszony przez Śląski
Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
Nowa umowa będzie obowiązywać przez
blisko 3 lata, a weszła w życie już 1 marca.
Placówka Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Centrum (budynek Zespołu Poradni
Chirurgicznych - obok sądu)

ul. Grunwaldzka 30, 43-600 Jaworzno
tel. 32 / 616 35 79
Świadczenia są udzielane od poniedziałku
do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00
dnia następnego oraz w soboty, niedziele
i inne dni ustawowo wolne od pracy
w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia
następnego. Pacjentom przysługują także
zabiegi pielęgniarskie w ramach porady
udzielonej przez lekarza dyżurującego
w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości
leczenia.

Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno
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