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Młodzieżowa Rada Miasta
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy wszystkim Jaworznianom
zdrowych, radosnych i ciepłych świąt
spędzonych w gronie najbliższych.

"Rodzina 500 plus"
rusza od 1 kwietnia
Program "Rodzina 500 plus" ruszy w całej
Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze
tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989
roku. Również Jaworzno kompleksowo przygotowuje się do realizacji tego programu.
Poniżej wykaz miejsc w których w terminie od
1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie - będzie
można składać wnioski:
Urząd Miejski, Budynek D - Plac Górników 5
(Centrum); ul. Północna 9b (Podwale); Ośrodek
Interwencji Kryzysowej, ul. Jagiellońska 9 (Szczakowa); Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. ,
ul. Grunwaldzka 235 (Leopold); Miejski Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Łukasiewicza 7 (Osiedle Stałe). Punkty przyjmowania
wniosków będą czynne w godz.:
poniedziałek - 9:00 - 18:00
wtorek-piątek - 9:00-16:00
sobota - 9:00 - 14:00
Więcej informacji na temat programu na
stronie www.mops.jaworzno.pl

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
przygotowuje się do wybudowania Gminnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych przy ul. Górnośląskiej na Górze
Piasku. Taki obowiązek nałożyła ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Punkt będzie łatwo dostępny dla wszystkich
mieszkańców i przyjazny dla środowiska.
Dodatkowo powstanie przy nim ścieżka
edukacyjna dla dzieci.
Gmina jest zobowiązana utworzyć co najmniej
jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, w którym przyjmowane
są co najmniej takie odpady jak: przeterminowane leki, puste opakowania po lakierach i innych środkach chemicznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. PSZOK ma być łatwo dostępnym miejscem
na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą nadmiar odpadów komunalnych
zebranych w sposób selektywny.
Mieszkaniec, który zdecyduje się przekazać
selektywnie zebrane odpady np. stare opony,
świetlówki czy starą odzież, przy wjeździe do

punktu zostanie poproszony o okazanie jakie
odpady ma zamiar oddać oraz zważenie przywiezionych odpadów na wadze samochodowej.
Następnie będzie mógł umieścić poszczególne
odpady w odpowiednio przystosowanych do tego
urządzeniach tj. zamykanych kontenerach
(ustawionych pod rampą), zamykanych blaszakach lub w pomieszczeniach pod rampą. Przy
wyjeździe samochód ponownie zostanie zważony, a mieszkaniec potwierdzi oddanie odpadów. Odpady w punkcie przechowywane będą
selektywnie w blaszanych pojemnikach i kontenerach, a po uzbieraniu odpowiedniej ilości
transportowane do instalacji recyklingu i odzysku. Tu należy zaznaczyć, że termin magazynowania będzie bardzo krótki biorąc pod uwagę brak
miejsca na dłuższe przetrzymywanie odpadów.
W punkcie selektywnego zbierania odpadów nie
będą przyjmowane odpady zmieszane, resztki
żywności itp. Zatem absolutnie nie ma możliwości, aby punkt ten przyczynił się do uciążliwości w postaci fermentacji odpadów czy żerowania gryzoni.
- Punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych nie są przeznaczone do odbierania
i składowania odpadów komunalnych. W takich
miejscach stworzonych przez gminy mieszkańcy
mogą oddawać odpady problematyczne,

których nie wyrzuca się do zwykłych pojemników
na odpady. W Krakowie już funkcjonuje punkt
gminny pod nazwą Lamusownia. Jaworzno
jeszcze takiego nie ma i musi ponosić opłaty za
prowadzenie PSZOK-u przez inny podmiot.
Aktualnie jest to firma MPO, która odbiera
odpady od mieszkańców - wyjaśnia Agnieszka
Brania z Działu Gospodarki Odpadami.
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
szukając lokalizacji do utworzenia punktu wziął
pod uwagę dostępność dla wszystkich mieszkańców i odległość od miejsca zamieszkania.
Idealnym miejscem pod tą inwestycję okazał się
teren po dawnej bazie Miejskiego Zakładu
Drogowego przy ul. Górnośląskiej na Górze
Piasku. Teren ten dotychczasowo wykorzystywany był do celów magazynowania kruszywa
do podbudowy dróg, wyrobu asfaltu oraz
parkingu pod ciężki sprzęt drogowy.
- Teren dawnej bazy jest w tym momencie
wykorzystywany często przez mieszkańców jako
składowisko odpadów. Osoby, które mają daleko
do punktu na ul. Martyniaków zwożą tu
wszystko od odpadów budowlanych po sprzęt
elektryczny czy stare zabawki - mówi Agnieszka
Brania.
W Jaworznie, podobnie jak w Krakowie, MZNK
opracował program funkcjonalno-użytkowy
przyszłej inwestycji, w którym specjaliści stworzyli koncepcję gminnego PSZOK. Na
powierzchni sięgającej 2 tys. metrów kwadratowych powstanie utwardzony plac z zadaszoną
rampą rozładunkową dla pojazdów osobowych
oraz pomieszczeniem magazynowym. PSZOK
będzie oddzielony pasem zieleni izolacyjnej od
okolicznych zabudowań.
- Dodatkowo przy PSZOK planowane jest
utworzenie ścieżki edukacyjnej, na której szkoły
będą mogły organizować lekcje ekologiczne.
Chcemy stworzyć nowoczesny obiekt na wzór
utworzonej w Krakowie Lamusowni, tylko
dostosowany do potrzeb naszej gminy - mówi
dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.
W tym roku zostanie wykonany projekt budowlany, jeśli MZNK uzyska wszelkie pozwolenia
rozpocznie się także jego budowa.

Nowe oblicza osiedlowych "rynków"
Rewitalizacja przestrzeni publicznych i uatrakcyjnianie jaworznickich osiedli to jeden z ważniejszych projektów, które w najbliższych latach będą
realizowane w naszym mieście. Pierwsi na modernizację dzielnicowych placów mogą liczyć mieszkańcy Jelenia i Byczyny. W tej drugiej dzielnicy,
dobiegają już końca prace w terenie. W tym roku rozpoczną się również działania dotyczące przebudowy placów w Osiedlu Stałym, Śródmieściu
(ul. Nowa), Dąbrowie Narodowej i Długoszynie.
Głównym przedsięwzięciem, w ramach którego
będą rewitalizowane jaworznickie dzielnice, jest
projekt pn. "Miasto Siedmiu Rynków". Po ubiegłorocznych konsultacjach, podczas których mieszkańcy razem z architektami wypracowali wspólny
model przebudowy osiedlowych przestrzeni
dwóch dzielnic, przyszedł czas na fizyczną realizację
prac w terenie. Obecnie dobiegają już końca roboty
budowlane przy "centrum" w Byczynie, a kolejnym
modernizowanym rynkiem będzie ten w dzielnicy
Jeleń. Najprawdopodobniej w III kwartale tego
roku ruszy także kolejny cykl spotkań i warsztatów
z mieszkańcami, który tym razem pomoże w opracowaniu koncepcji zagospodarowania przestrzeni
w Dąbrowie Narodowej i Długoszynie.
BYCZYNA
W Byczynie stworzona we współpracy z mieszkańcami koncepcja zakładała przebudowę terenu
w obszarze pomiędzy ulicami: Korczyńskiego,
Baranowskiego i Krakowską. W ramach prac modernizacyjnych przebudowano skwer w centrum
Byczyny na rynek oraz ulicę Korczyńskiego na ciąg
pieszo - jezdny z atrakcyjną strefą wjazdową oraz
parkingiem.
Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności okolic byczyńskiego rynku poprzez przebudowę i modernizację nawierzchni utwardzonych oraz budowę nowych urządzeń rekreacyjnych i małej architektury, w tym również

przywrócenie historycznego ujęcia wody w formie fontanny - „stoku”, a także modernizację
oświetlenia i montaż monitoringu.
- Powoli dobiegają końca prace budowlane,
do wykonania pozostały roboty brukarskie oraz
montaż elementów małej architektury, nasadzenie drzew, krzewów i zieleni ozdobnej - wyjaśnia Grzegorz Cyran, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. - Jeśli warunki atmosferyczne na to
pozwolą, byczynianie będą się mogli cieszyć
w pełni gotowym rynkiem już w kwietniu. Przepraszamy mieszkańców za dotychcasowe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

plany remontowe innych jednostek, inwestycja
będzie podzielona na etapy. W tym roku
modernizowana będzie tzw. część rekreacyjna,
czyli środek samego rynku. Natomiast prace
związane z przebudową dróg będą wykonane
w roku przyszłym, po wymianie sieci kanalizacyjnej realizowanej przez MPWiK.
Planowane na ten rok przedsięwzięcie obejmować będzie teren zielony pomiędzy ulicami:
Wygoda i Jeleń Rynek, a przygotowany przez
mieszkańców i architektów projekt zakłada
zwiększenie atrakcyjności parku i terenów go
otaczających poprzez przebudowę układu
komunikacji pieszej (w tym wejść do parku) oraz
ciągów pieszo-jezdnych, modernizację nawierzchni utwardzonych, budowę nowych urządzeń
rekreacyjnych i małej architektury, w tym
również odnowienie historycznej studni, a także
- podobnie jak w Byczynie - modernizację
oświetlenia i montaż monitoringu.

JELEŃ
W drugim kwartale tego roku, Wydział Inwestycji
Miejskich planuje rozstrzygnięcie przetargu
dotyczącego innej przestrzeni zawartej w projekcie "Miasto Siedmiu Rynków" - zielonego
skweru w Jeleniu. W tym przypadku, z uwagi na

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

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

OSIEDLE STAŁE i ŚRÓDMIEŚCIE
"Miasto Siedmiu Rynków" to jednak nie jedyny
projekt zakładający rewitalizację osiedlowych
przestrzeni. Równolegle prowadzone są także
prace koncepcyjne, zakładające powstawanie
miejsc przyjaznych dla mieszkańców w pozostałych dzielnicach. W tym roku dotyczy to
dwóch skwerów w Osiedlu Stałym - ul. Kolbego
i Inwalidów Wojennych oraz jednego w Śródmieściu - ul. Nowa. Założenia i cele inwestycji
w przypadku wszystkich przestrzeni są bardzo
spójne, jedyną różnicą jest sposób przygotowywania koncepcji modernizacji.
- W ramach projektu "Miasto Siedmiu Rynków"
zorganizowaliśmy szereg spotkań i warsztatów,
na których warianty przebudowy wspólnie
przygotowywali mieszkańcy dzielnic z architektami. W przypadku pozostałych osiedli
postanowiliśmy najpierw ogłosić konkursy
architektoniczne, by potem - posiadając już zarys
projektu - poddać go ocenie mieszkańców na
organizowanych konsultacjach, które ciągle
przed nami - tłumaczy naczelnik Cyran.
Wyłonienie wykonawców odpowiedzialnych za
przygotowanie dokumentacji oraz konsultacje
z mieszkańcami planowane jest na przełom maja
i czerwca, a po wypracowaniu ostatecznej
koncepcji rozpoczną się prace w terenie.

