Gazeta
Nowy punkt pomocy
prawnej
1 kwietnia uległa zmianie lokalizacja oraz godziny
pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
w którym porad udzielają adwokaci wyznaczeni
przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.
Punkt mieszczący się do tej pory w budynku ZLO
przy ul. Wygoda 60, został przeniesiony do Szkoły
Podstawowej nr 7, ul. Ławczana 12. Prawnicy będą
udzielali tu porad od poniedziałku do piątku,
w godz. 15:00-19:00. Działalność pozostałych
punktów pomocy prawnej nie ulega zmianie.
Harmonogram pracy punktów wygląda
następująco:
Pomoc prawna świadczona przez adwokatów
wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką
w Katowicach - OD 1 KWIETNIA - budynek Szkoły
Podstawowej nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE) pn., wt., śr., czw., pt., godz. 15:00-19:00.
Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych
wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Katowicach - Budynek Gimnazjum nr 1
w Jaworznie, ul. Urzędnicza 11 (ŚRÓDMIEŚCIE) pn., wt., śr., czw., pt., godz. 16:30-20:30
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową S to wa r z ys ze n i e N a R ze c z Po ra d n i c t wa
Obywatelskiego "DOGMA"- Budynek Przedszkola
Miejskiego nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi w Jaworznie, ul. Czwartaków 1
(ŁUBOWIEC) - pn., wt., śr., czw., pt., godz. 14:0018:00
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Klub Jagielloński - Budynek Zespołu Szkół nr 3
w Jaworznie, ul. Koszarowa 20 (SZCZAKOWA)
- pn., wt., śr., czw., pt., godz. 16:00-20:00
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
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Trwa remont Fabrycznej
i Olszewskiego

Przed laty, ważna część kręgosłupa komunikacyjnego Jaworzna przebiegała ulicami Fabryczną i Olszewskiego. Dzięki budowie nowych
odcinków dróg, dzisiaj ciąg ten ograniczył się
głównie do ruchu lokalnego i spełnia funkcję
dojazdu do posesji i okolicznych firm. Długie
lata intensywnej eksploatacji doprowadziły
jednak do znacznego pogorszenia stanu technicznego tych ulic, dlatego trwa ich gruntowny
remont, który zakłada także poprawę bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników dróg.
- Wybrany wykonawca przystąpił do prac, które
będą się toczyły do końca tegorocznego lata wyjaśnia Grzegorz Cyran, naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich UM.

W ramach inwestycji na ulicach Fabrycznej
i Olszewskiego realizowany jest kompleksowy
remont jezdni i chodników wraz z dostosowaniem sieci teletechnicznych i odwodnienia.
Modernizacją objęte zostały także przystanki

autobusowe, które zostaną wyposażone
w system informacji pasażerskiej, a także zjazdy
do posesji. Ponadto po przebudowie na ulicy
pojawią się m.in. nowe miejsca postojowe, a pas
drogowy zostanie obsadzony zielenią.
Takie kapitalne remonty są prowadzone raz na
kilka dekad, dlatego szeroki zakres zaplanowanych prac wiąże się niestety ze znacznymi
utrudnieniami w ruchu.
- Wykonawca stara się zapewnić mieszkańcom
dojazd i dojście do nieruchomości, jednak trzeba
się liczyć z tym, że nie zawsze będą to
rozwiązania w pełni komfortowe. Dlatego też
bardzo prosimy mieszkańców o cierpliwość
i wyrozumiałość - apeluje naczelnik Cyran.
Dokładne rysunki dokumentacji technicznej
inwestycji można znaleźć w Biuletynie Informacji
Publicznej - www.bip.jaworzno.pl. Wszelkimi
informacjami o zakresie prac, a także pomocą
mieszkańcom w trakcie wykonywania robót
będą służyć pracownicy Wydziału Inwestycji
Miejskich, pod numerem telefonu: 32 61 81 620.

W ramach remontu przebudowane zostaną chodniki przy których powstanie wąski
pas zieleni zagospodarowany krzewami płożącymi.

Inwestycje w Osiedlu Stałym

Łącznik udrożni ruch w Os. Stałym
Mieszkańcy Osiedla Stałego zyskają niebawem
zupełnie nowe połączenie z ul. Grunwaldzką.
Realizacja inwestycji pozwoli na znaczne
odciążenie ulic w dzielnicy oraz ułatwi wyjazd
z Osiedla w kierunku centrum Jaworzna.

Program "Rodzina 500 plus" ruszył w całej
Polsce z początkiem kwietnia tego roku. To
pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin
po 1989 roku.
Poniżej wykaz miejsc w których w terminie od
1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie można
składać wnioski:
ź Urząd Miejski - Budynek D,
Plac Górników 5 (Centrum)
ź Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Północna 9 b (Podwale)
ź Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
ul. Jagiellońska 9 (Szczakowa)
ź Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 235 (Podłęże)
ź 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

Głównym celem inwestycji jest stworzenie nowego połączenia pomiędzy Aleją Tysiąclecia
a ul. Grunwaldzką, co przyczyni się do udrożnienia ruchu samochodowego w całej dzielnicy. Dojazd do nowej drogi zyskają m.in. bloki przy
ul. Partyzantów oraz II Liceum Ogólnokształcące.
Ważnym elementem prac będzie także stworzenie nowych miejsc parkingowych w tym rejonie.
Pomysł ten został ujęty już w 2008 r. w planie
zagospodarowania przestrzennego dla parku –
nie było wówczas do jego usytuowania żadnych
zastrzeżeń ze strony mieszkańców. Wyłoniona
w przetargu firma do końca III kwartału 2016 r.
wykona w ramach zadania: 350 metrów
dwukierunkowej drogi dojazdowej wraz z oświetleniem, chodnikami i 70. miejscami parkingowymi. Dopuszczalna prędkość na drodze będzie

wynosić 30 km/h, powstaną trzy wyniesione
przejścia dla pieszych z ograniczeniami możliwości wtargnięcia na jezdnię. Wzdłuż drogi
- w odpowiedzi na obawy części mieszkańców
o nadmierny hałas - jako naturalna izolacja nasadzona zostanie gęsta i wysoka roślinność. Droga
zaprojektowana została jako tzw. droga przyjazna
dla pieszych i rowerzystów, nie będzie możliwości
wejścia na nią bezpośrednio od strony zabudowy
mieszkaniowej i parku. W przeciwieństwie do
ulic Armii Krajowej, Kolbego i Tysiąclecia będzie
oddalona od najbliższych bloków mieszkalnych o
20 metrów. Ponieważ planowany ślad drogi
znajduje się poza obszarem parku, nowy łącznik
nie powinien zakłócać mieszkańcom wypoczynku. Ułatwi za to dostępność dla podróżnych,
poprzez umiejscowienie wygodnych parkingów.

Ulica Kolbego po modernizacji
nadal przejezdna
Po wybudowaniu łącznika ulicy Grunwaldzkiej
z aleją Tysiąclecia, nowy wygląd uzyska ulica
Św. Maksymiliana Kolbego. Po tej drodze nadal
będą jeździły samochody, tak jak do tej pory -

ruchem jednokierunkowym. Część jezdni
zostanie przeznaczona dla pieszych, na osiedlowy skwer. Podobnie jak przebudowana ulica
Mickiewicza, która dzięki temu zyskała zupełnie
nowy charakter - miejskiego deptaka z zachowaniem przejezdności dla pojazdów. Razem z przebudową ul. Kolbego zmieni się Aleja Tysiąclecia
przy pawilonach. To będzie miejsce zdecydowanie ładniejsze i praktyczniejsze dla pieszych
i kierowców niż dziś. W tej części przybędzie
miejsc do parkowania.
Zieleń, dodatkowe oświetlenie, nowe ławki
– atrakcyjne miejsce odpoczynku dla mieszkańców, a przy tym usystematyzowane miejsca parkingowe i przejezdna droga – tak będzie wyglądać ul. Św. Maksymiliana Kolbego w Osiedlu
Stałym. Centralny plac osiedla ma połączyć
funkcję użytkową i odpoczynku, tak jak ma to
obecnie miejsce na ulicy Mickiewicza w centrum
miasta.

Bezpłatne badania mammograficzne
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Jaworznie zaprasza Panie do
wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w Pracowni Mammograficznej
jaworznickiego Szpitala Wielospecjalistycznego.
Akcja skierowana jest do kobiet w wieku 50-69
lat (decyduje rok urodzenia), które w ciągu
ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii. Programem nie są natomiast objęte panie,
u których wcześniej zdiagnozowano zmiany
nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.
Kobiety młodsze lub starsze niż przewidziane
w programie, mają możliwość wykonania bez-
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płatnej mammografii, ale muszą posiadać skierowanie od lekarza ginekologa.
Badania wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel jaworznickiego szpitala,
mammografem cyfrowym najnowszej generacji,
ograniczającym dawkę promieniowania. Dają
pełną gwarancję wysokiej jakości oceny wyników, co zostało potwierdzone w audycie przeprowadzonym w 2015 roku przez Centralny
Ośrodek Koordynujący "Program wczesnego
wykrywania raka piersi". Ponadto w przypadku
nieprawidłowego wyniku istnieje możliwość
wykonania pogłębionej diagnostyki bez dodatkowego skierowania. Szpital gwarantuje również możliwość kontynuacji leczenia operacyj-

Zobacz profile miasta na:
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nego i opieki pooperacyjnej w ramach świadczeń zdrowotnych udzielanych z zakresu chirurgii ogólnej oraz onkologii.
W celu ustalenia dogodnego terminu badania
należy umówić się telefonicznie.
Rejestracja pracowni czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:30 i przyjmuje zgłoszenia pod numerem tel. 32 317 48 36.
Badania są wykonywane zarówno w godzinach
dopołudniowych jak i popołudniowych.
Pamiętajmy, że rak piersi wcześnie wykryty
może być uleczalny!

