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Pierwszy testowy odcinek
Hyperloopa ma szansę
powstać w Jaworznie

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych podpisał
umowę na budowę Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt powstanie przy
ulicy Górnośląskiej na Górze Piasku.

- Jako EUROLOOP, z przyjemnością obserwujemy jak nasze
przedsięwzięcie związane z wdrożeniem rewolucyjnej technologii hyperloop, zyskuje tak duże zainteresowanie wśród inspirujących osobistości, przedsiębiorstw czy miast tak innowacyjnych
jak Jaworzno. Dziękujemy Panu Prezydentowi za chęć udzielenia
wsparcia i wzięcia udziału w naszym projekcie. - mówi Prezes
Zarządu EUROLOOP Marek Gutt-Mostowy.
Polscy inżynierowie w pierwszej piątce Muska
SpaceX, przedsiębiorstwo założone w 2002 r. przez Elona Muska,
współtwórcę firm Zip2 oraz PayPal i inwestora Tesla Motors,
ogłosiło w 2015 roku konkurs na zbudowanie najlepszej kapsuły,
która zostanie przetestowana na torze testowym hyperloop przy
jego siedzibie. Do zmagań przystąpiło 1.200 najlepszych drużyn

Mieszkanie za remont
Przyjdź i zobacz. 50 lokali do wyboru!

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
w Jaworznie przygotował 50 mieszkań, które
trafiły do puli pierwszej edycji programu. Lokale można obejrzeć osobiście jeszcze przed
złożeniem wniosku.
Mieszkanie za remont – na czym polega?
W połowie czerwca br., w następstwie uchwały Rady Miejskiej
w Jaworznie rozpoczęto realizację programu "Mieszkanie za
remont", który umożliwia wynajęcie mieszkania komunalnego
w zamian za przeprowadzenie jego remontu. MZNK podpisze
umowę dotyczącą przeprowadzenia remontu mieszkania
komunalnego z zainteresowaną osobą. Po wykonaniu prac
określonych w umowie lokator będzie mógł zawrzeć umowę
najmu mieszkania na czas nieokreślony. Na przełomie sierpnia
i września br., we współpracy ze Społeczną Komisją Mieszkaniową, MZNK opracuje listę osób zakwalifikowanych do przydziału
w ramach programu "Mieszkanie za remont". Wnioski składać
można do 14 lipca 2017 r. w siedzibie MZNK.
Kto może przystąpić do programu?
- Z oferty skorzystać będą mogły osoby, które spełniają warunki
określone w uchwale, m.in. zamieszkują na stałe na terenie
Jaworzna, spełniają kryteria dochodowe oraz złożą oświadczenie o możliwościach finansowych niezbędnych do wykonania
remontu w przydzielonym mieszkaniu. O takie prawo będą się
również mogły starać osoby, które obecnie zajmują lokal gminny,
ale chcą go zamienić na inny i zobowiążą się do jego remontu.
- wyjaśnia zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. - Gmina
dysponuje mieszkaniami, które nie mogą być aktualnie zasiedlone, ponieważ nie zostały jeszcze wyremontowane.

Spośród zgłoszeń nadesłanych w ramach II edycji Programu
Grantowego ENERIS "Pomysły chroniące środowisko" najlepszym w Jaworznie okazał się pomysł Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Dzięki zdobytym funduszom miasto rozpocznie
w sierpniu program informacyjny na temat jakości jaworznickiego powietrza.

Umowa na budowę
PSZOK podpisana

Środek transportu, który pozwala osiągnąć prędkość dźwięku
(ok. 1200 km/h) - tak w skrócie można streścić koncepcję
Hyperloopa. Jednak nie jest to tylko koncepcja transportu
przyszłości, ale również zmiana sposobu myślenia o dzielących nas odległościach, przewozie pasażerskim i towarowym.
Jaworzno ma realną szansę stać się częścią przełomu bo właśnie
tutaj może zostać zbudowany jego pierwszy, testowy odcinek.
Podpisanie listu intencyjnego przez Prezydenta Miasta Jaworzna
Pawła Silberta oraz Prezesa Zarządu EUROLOOP Marka GuttaMostowego to ważny krok w kierunku podjęcia współpracy przy
realizacji tego innowatorskiego projektu.

Hyperloop – czym właściwie jest i jak działa?
Koncepcja działania Hyperloop polega na podróży w ultranowoczesnych kapsułach, które zostałyby umieszczone w stalowym tunelu o obniżonym ciśnieniu. Pozwala to na zredukowanie niemalże
do minimum oporu powietrza, stanowiącego główne straty energetyczne w innych środkach transportu. W koncepcji Elona Muska
kapsuła porusza się w zamkniętej tubie o ciśnieniu obniżonym do
wartości podobnej do tej na wysokości ok. 10 km, a napędzana
jest zmiennym polem magnetycznym. Kapsuły w systemie hyperloop mogą zatem poruszać się z prędkością nawet 1 223 km/h.

Miejska Biblioteka
Publiczna zdobyła grant
dla Jaworzna

W czasie tegorocznej zimy zawartość pyłów zawieszonych w powietrzu miast woj. śląskiego kilkakrotnie przekroczyła poziom alarmowy. W odpowiedzi na pogarszającą się jakość powietrza od sierpnia
do listopada br. na terenie Jaworzna zrealizowany zostanie projekt
pn. "Biblioteka dla powietrza". W jego ramach mieszkańcy zyskają
dostęp do codziennych, aktualizowanych pomiarów jakości powietrza w mieście. Informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie
Miejskiej Biblioteki Publicznej, która jest koordynatorem projektu.
Wśród zaplanowanych działań są również warsztaty dla jaworznickiej młodzieży, konkurs ekologiczny oraz uzupełnienie księgozbioru
biblioteki o literaturę poruszającą temat jakości powietrza. Wszystkie informacje na temat postępów projektu będą publikowane na
stronie www.biblioteka.jaw.pl. Fundusze na zakup miernika jakości
powietrza oraz pozostałe działania w ramach programu "Biblioteka dla powietrza" pochodzą z Programu Grantowego ENERIS.

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert oraz Prezes Zarządu EUROLOOP Marek Gutt-Mostowy podpisali w środę, 28 czerwca br., list
intencyjny dotyczący współpracy w zakresie potencjalnego powstania w Jaworznie
pierwszego testowego odcinka hyperloopa
– przełomowego wynalazku transportowego opisanego w 2013 roku przez Elona
Muska. Podróż między dzielnicami Jaworzna w kilka sekund, a z Krakowa do Gdańska
w niespełna godzinę? Podjęta współpraca
to pierwszy krok, aby w przyszłości mogło
stać się to możliwe.

- Chcemy wziąć udział w rewolucji transportowej. Dostrzegliśmy
siłę, jaka tkwi w transporcie publicznym przy tworzeniu miejskości. Stąd wzięło się patrzenie w przyszłość i dostrzegamy ją
w nowej mobilności opartej na pojazdach elektrycznych - od
rowerów, samochodów, autobusy, po tak do tej pory nieosiągalne rozwiązania jak hyperloop. Cieszę się, że to właśnie Jaworzno
jest miejscem, w którym rozpoczynamy przyszłościową zmianę
w transporcie – mówi Prezydent Paweł Silbert.

Aktualności

O najem lokalu mieszkalnego w ramach programu "Mieszkanie
za remont" mogą ubiegać się osoby, które:
•• zamieszkują na stałe na terenie miasta Jaworzna i nie mają
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
•• spełniają kryterium dochodowe zawierające się w widełkach
powyżej 1 150,00 zł do 2 500,00 zł na osobę w gospodarstwie
wieloosobowym i powyżej 1 800,00 zł do 4 000,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym (kwoty brutto). Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przydział mieszkania*,
•• złożą oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do
wykonania remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego na
własny koszt (bez możliwości zrekompensowania go poprzez
zwolnienie z czynszu lub obniżkę czynszu).
*Za dochód uważa się wszelkie przychody, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Osoby, które już znajdują się na liście oczekujących na lokal
komunalny również mogą ubiegać się o mieszkanie w ramach
programu "Mieszkanie za remont".
Wykaz lokali oraz regulamin programu dostępny jest również
na stronie internetowej jednostki: www.mznk.jaworzno.pl.
Harmonogram udostępniania do oglądania lokali mieszkalnych
wskazanych do remontu lub modernizacji na własny koszt został
zamieszczony na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie oraz na stronie internetowej
jednostki: www.mznk.jaworzno.pl.

badawczych z całego globu. Jednym z nich był zespół z udziałem
polskiego inżyniera związanego z Europejską Organizacją Badań
Jądrowych CERN – Marka Gutta-Mostowego. Właśnie ich projekt
znalazł się w piątce najlepszych projektów i został nagrodzony za
najbardziej innowacyjną kapsułę. Zespół przedstawił pierwszą
i jedyną na świecie skalowalną kapsułę, co oznacza, że posiadała
one wszystkie niezbędne elementy systemu. Po sukcesie swojego projektu w konkursie, Marek Gutt-Mostowy założył wraz ze
współpracownikami, pochodzącymi między innymi z najbardziej
znanych firm w Dolinie Krzemowej, firmę EUROLOOP. Jej celem
jest zbudowanie w Polsce pełnowymiarowego i w pełni funkcjonalnego testowego odcinka systemu hyperloop, a następnie
wdrożenie go do przemysłu jako rozwiązania dla przewozu towarów. Jaworzno ma szansę być częścią tego rewolucyjnego projektu.

50 mieszkań do wyboru

Poniżej wykaz adresów lokali wytypowanych do
programu "Mieszkanie za remont":
Armii Krajowej 4/20
Armii Krajowej 8/24
Gagarina 2/1
Gagarina 2/12
Grunwaldzka 210/33
Inwalidów Wojennych 1/17
Kolejarzy 21/2
Kolejarzy 33/44
Kolejarzy 75/8
Kolejarzy 77/31
Kościuszki 2a/5
Kościuszki 12/16
Kościuszki 6/24
Langego 18/1
Partyzantów 16/1
Partyzantów 5/7
Partyzantów 36/30
Powstańców Śląskich 12/1
Przemysłowa 3b/2
Przemysłowa 1b/3
Przemysłowa 1b/8
Sosnowa 3/6
Wąska 2/23
Wita Stwosza 4/62
Wyczółkowskiego 9/1

11 listopada 8/26
Azot 6/3
Azot 6/43
Bulgi 1/17
Bulgi 4/6
Chopina 9/47
Chopina 97/11
Chopina -Boczna 2/25
Dwornickiego 1/11
Dwornickiego 2/13
Gwarków 15/23
Matejki 13/58
Matejki 17/77
Matejki 20/21
Matejki 24f/1
Matejki 24b/15
Matejki 24g/20
Nałkowskiej 8/8
Szymanowskiego 1/16
Szymanowskiego 2/11
Szymanowskiego 3/1
Tuwima 3/18
Wrzosowa 3/6
Wrzosowa 3/7
Zacisze 1/17

Szansa na własne „M”
Uchwała Rady Miejskiej wprowadzająca zmiany w przepisach regulujących wynajem mieszkań wchodzących w skład
gminnego zasobu mieszkaniowego umożliwia mieszkańcom
Jaworzna - szukającym własnego mieszkania - wynajęcie
mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego
remontu lub modernizacji na własny koszt. Pełen regulamin
programu, zakres prac, szacunkowe koszty remontu mieszkań
wytypowanych do remontu lub modernizacji znaleźć można
na stronie internetowej jednostki www.mznk.jaworzno.pl.

PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy mogą pozbyć się wszelkiego rodzaju odpadów, które nie powinny być wyrzucane do
kontenerów. W takim punkcie przyjmowane są między innymi
przeterminowane lekarstwa, 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.
- W ubiegłym roku w spotkaliśmy się z mieszkańcami dzielnicy. Zorganizowaliśmy również wyjazd do podobnego punktu
w Warcie, gdzie przedstawiciele mieszkańców Góry Piasku mogli zobaczyć jak takie miejsce wygląda i funkcjonuje. Myślę, że
to rozwiało wszelkie obawy i wątpliwości mieszkańców - mówi
dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.
Mieszkaniec, który zdecyduje się przekazać selektywnie
zebrane odpady np. stare opony, świetlówki, 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 blaszakach, kontenerach lub pojemnikach. Przy wyjeździe samochód ponownie
zostanie zważony, a mieszkaniec potwierdzi oddanie odpadów.
Ograniczona ilość miejsca na terenie PSZOK-u nie pozwala na
dłuższe przetrzymywanie odpadów, dlatego nie będą na nim
składowane, tylko po uzbieraniu odpowiedniej ilości transportowane do instalacji recyklingu i odzysku. Przy PSZOK-u planowane jest utworzenie ścieżki edukacyjnej.
Wykonawcą gminnego PSZOK-u jest spółka Inveko z Libiąża.
Koszt budowy punktu wyniesie nieco ponad 1,5 mln złotych.
Prace budowlane powinny zakończyć się w listopadzie br.

Darmowe szkolenia dla młodych

