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Wyścig, którego nie można się doczekać!

Aktualności

Jaworzno po raz kolejny stanie się w tym roku areną największego kolarskiego wydarzenia w Polsce! W poniedziałek - 31 lipca - najlepsi kolarze
rozpoczną w naszym mieście III etap 74. wyścigu Tour de Pologne. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie wyścigiem oraz energię, z jaką
kibice wspierali kolarzy startujących w jego poprzednich edycjach, możemy spodziewać się naprawdę wyjątkowego wydarzenia!
mne przedsięwzięcie. Jednocześnie możliwość bezpośredniego udziału w 74. edycji Tour de Pologne jest warte
wspólnej pracy i zaangażowania, które poprzedza start
peletonu. Bardzo się cieszę, iż Dyrektor Czesław Lang i cały
zespół Lang Team dostrzega, że Jaworzno dobrze się w tej
roli spisuje - podkreśla Paweł Silbert Prezydent Miasta.
- Serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich mieszkańców Jaworzna do kibicowania i przyglądania się kolarskim
zmaganiom już 31 lipca na płycie Rynku.
Utrudnienia w ruchu drogowym
Aby zawodnikom i kibicom zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo, niektóre ulice zostaną częściowo lub
całkowicie wyłączone z ruchu. Najwięcej utrudnień
przewidziano w okolicach samego Rynku oraz na ulicach:
Pocztowej, Słowackiego i Narutowicza.

Uczestnicy 74. edycji Tour de Pologne zmierzą się na
dystansie, który liczyć będzie w sumie 1144 kilometry.
Przed nimi do pokonania ponad 500 miejscowości. Wyścig
wystartuje z Krakowa, a zakończy się w Bukowinie
Tatrzańskiej. W tegorocznej edycji naszego narodowego
wyścigu każdy zespół składać się będzie z siedmiu, a nie jak
to do tej pory było – ośmiu zawodników. Wskutek tej
decyzji, 29 lipca na starcie w Krakowie stanie 154 kolarzy z
22 ekip (18 drużyn Pro Tour i 4 z dzikimi kartami).
- Życzylibyśmy sobie, żeby z każdym partnerem współpracowało się tak przyjemnie jak z Jaworznem. Byliśmy z Tour
de Pologne w mieście już dwa lata temu. Atmosfera dla
wyścigu była niesamowita i już wtedy zauważyliśmy, że
odbiór przez mieszkańców jest fantastyczny. – mówi
Czesław Lang, dyrektor generalny Tour de Pologne - Tę
imprezę robimy przede wszystkim dla kibiców. Tour to od
wielu lat „kolarska Liga Mistrzów”. Skoro mamy najlepszych na świecie aktorów na rowerach, to potrzebna jest
im także scena z najwyższej półki. W taki scenariusz
Jaworzno wpisuje się doskonale.
Trasa 74. Tour de Pologne UCI World Tour:
ź 29 lipca - Etap I Kraków - Kraków 137 km
ź 30 lipca - Etap II Tarnowskie Góry - Katowice 142 km
ź 31 lipca - Etap III Jaworzno - Szczyrk 161 km
Rozpoczynamy od godzin południowych na jaworznickim
Rynku! Będzie okazja do przeżywania wspólnych emocji
z najlepszymi kolażami na świecie. Start zaplanowano na
godz. 14.00
ź 1 sierpnia - Etap IV Zawiercie - Zabrze 238 km
ź 2 sierpnia - Etap V Olimp Nagawczyna - Rzeszów 130 km

ź
ź

3 sierpnia - Etap VI Kopalnia Soli "Wieliczka" - Zakopane
199 km
4 sierpnia - Etap VII Bukovina Resort - Bukowina
Tatrzańska 132 km

- Pierwsze ograniczenia w ruchu będą wprowadzone
w nocy z 30 na 31 lipca (niedziela/poniedziałek). Na ul. Pocztowej będzie obowiązywał całkowity zakaz parkowania.
W poniedziałek, tj. 31 lipca - w dniu wyścigu, ul. Pocztowa
będzie całkowicie wyłączona z ruchu, a zakaz parkowania
będzie obowiązywał wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
(od ul. Św. Wojciecha do ul. Słowackiego) i wzdłuż ul. Słowackiego. Ulica Narutowicza zostanie wyłączona z ruchu
- za wyjątkiem mieszkańców - od ul. Urzędniczej do ul. Zielonej. Podobnie ul. Biała - od ul. Sądowej do ul. Narutowicza będzie nieprzejezdna - za wyjątkiem autobusów
PKM. Wszystkie niedogodności potrwają do godz. 20.00.
- mówi Tadeusz Kaczmarek Zastępca Prezydenta Miasta.
- Mam nadzieję, że te chwilowe utrudnienia zrekompensuje
wspaniały wyścig, którego będziemy świadkami. Emocje
kolarskie jeszcze na długo pozostaną z nami.
Czasowych utrudnień należy spodziewać się na całej
trasie wyścigu oraz drogach krzyżujących się z trasą
peletonu.

Od 1 sierpnia 2017 r. rusza
nabór wniosków!
Składanie wniosków w Jaworznie
od 1.08 do 30.09.2017 r.
1. Osobiście w następujących Punktach Obsługi:
ź
ź

Dział Świadczeń Wychowawczych MOPS
ul. Grunwaldzka 235.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Północna 9 b - III piętro - pokój 314 i 316
Czas pracy punktów obsługi
Poniedziałek - środa – 8:00 - 15:00
Czwartek – 8:00 - 16:00
Piątek – 8:00 – 14:00
Telefon kontaktowy: 32 76 29 192, 32 76 29 194

2. Przez internet (preferowane):

Jaworzno gospodarzem III etapu
Nasze miasto po roku przerwy wraca do peletonu Tour de
Pologne. Zawodnicy rozpoczną wyścig z Rynku o godz
14.00, po czym przejadą rundę wokół centrum miasta, aby
następnie wyruszyć prosto do Szczyrku, czyli miejsca
wieńczącego ukończenie trzeciego etapu wyścigu 74. Tour
de Pologne. Dla Jaworzna oznacza to szansę na promowanie walorów krajobrazowych regionu w kraju i za granicą, jak również możliwość popularyzowania aktywnego
wypoczynku i zdrowej rywalizacji sportowej.
- Bycie częścią tak dużego wydarzenia oraz przygotowanie
samego przejazdu wyścigu tej klasy przez miasto to ogro-

Czas na Gruntówki
Od 2013 roku realizowany jest program Czas na Gruntówki,
w ramach którego drogi gruntowe w całym mieście zyskują
nawierzchnie asfaltowe. Jako jedna z pierwszych w tym
roku utwardzona została droga prowadząca nad Zalew
Sosina od strony Pieczysk. Zakończono także prace na
ul. Kunickiego oraz ul. Sielec. Obecnie roboty trwają na
ul. Herbowej w Jeziorkach, bocznym odgałęzieniu
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, na odcinku ul. Pawiej
(połączenie z nowo wybudowaną Obwodnicą Północną)
oraz na bocznym odgałęzieniu ul. Starowiejskiej.
Najprawdopodobniej uda się także zmodernizować
w najbliższym czasie odcinek ul. Moździerzowców.

za pomocą portalu Empa a (www.empa a.mrpips.
gov.pl),
za pomocą Pla ormy Usług Elektronicznych ZUS
(www. pue.zus.pl),
ź za pomocą elektronicznej Pla ormy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl),
ź za pomocą systemu teleinformatycznego banków
krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
ź

3. Za pośrednictwem poczty:
na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b.
Pobieranie wniosków
Wnioski można pobierać:
1. Ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jaworznie (www.mops.jaworzno.pl).
2. Osobiście w Punktach Obsługi w terminach i godzinach wyżej wymienionych.
ź w Sekretariacie MOPS
(ul. Północna 9 b , II piętro),
ź w Dziale Świadczeń Wychowawczych MOPS
(ul. Grunwaldzka 235).
ź w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego
(ul. Grunwaldzka 33).
Nowy okres świadczeniowy dla Programu Rodzina
500+, zasiłków rodzinnych oraz świadczeń pomocy
społecznej: 1.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Ulica Leśna
z kostki, ale także wykonanie odwodnienia i oświetlenia
na odcinku od stacji transformatorowej „BAGNO” przy
ul. Koszutskiej do ul. Drabowe Bagno. Prace planowo mają
zostać ukończone 17 listopada 2017 r.

przyozdobią miejskie mury. MZDiM zapewnił twórcom
niezbędne materiały i zagwarantował wolność
artystycznego wyrazu.

Pozostałe modernizacje
MZDiM prowadzi także prace rewitalizacyjne polegające na
wymianie zarówno nawierzchni jezdni, jak i chodników.
Obecnie kontynuowane są roboty rozpoczęte już w roku
2016 na ul. Leśnej – w tej chwili rewitalizacja dotyczy
odcinka od ul. Fredry do u. Moniuszki.
Ulica Pawia

Przystankowy Poradnik

ź

Kalendarz miejskich wydarzeń towarzyszących:
29 lipca - 74. Tour de Pologne startuje z Krakowa. Tego
dnia zapraszamy na lipcową edycję Night Biking.
Zaczynamy od 19.30 na rynku w Jaworznie.
ź 31 lipca - III etap Tour de Pologne! Zawodnicy
dwukrotnie pojawią się na jaworznickim Rynku i o godz.
14.00 wyruszą w pierwszy górski etap, który zakończy
się w Szczyrku. Miłośnicy sportu będą mogli z bliska
obserwować i kibicować najlepszym kolarzom na
świecie.
ź 19 sierpnia – Kolarskie emocje udzielą się podczas
kolejnego wielkiego nocnego rajdu przez Jaworzno.
ź

Miejski Zarząd Dróg i Mostów od wiosny bieżącego roku prowadzi realizację szeregu prac
drogowych – w tym remontów, przebudów, modernizacji oraz rewitalizacji przestrzeni
w różnych częściach miasta.

Przebudowa ulicy 700-lecia
Trwa także kontynuacja rozpoczętych w ubiegłym roku
prac związanych z przebudową ul. 700 lecia – tym razem na
dalszym odcinku - od skrzyżowania z ul. Ludwiki
Wawrzyńskiej do skrzyżowania z ul. Stanisława Kunickiego.
To obszerne zadanie, swym zakresem obejmuje nie tylko
wykonanie asfaltowej nawierzchni jezdni i chodników

Nowy adres
strony internetowej
Urzędu Miejskiego
w Jaworznie
www.um.jaworzno.pl
Zapraszamy!

Harmonogram III etapu Tour de Pologne
31 lipca 2017 (Poniedziałek) Jaworzno - Szczyrk 160,5 km
14:00 - Start honorowy, Rynek
ok. 19:00 - Przyjazd kolarzy na metę w Szczyrku, następnie
dekoracja zawodników

PRACE NA JAWORZNICKICH DROGACH

Ulica Kunickiego

UWAGA!

Nowe murale w mieście
W ostatnim czasie na jednej ze ścian w podziemnym
przejeździe rowerowym przy ul. św. Wojciecha (nowo
wybudowana Obwodnica Północna), powstał okazały
mural. Graﬁ wykonane zostało przez jaworznickich
artystów – Bartosza Brzózkę oraz młodego jaworznianina o
pseudonimie Red Oner.
Pomysł powstania muralu zrodził się w głowach samych
wykonawców malowidła, którzy zaoferowali, że

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

Na ścianie pojawiły się różne motywy, nawiązujące do
naszego miasta – w tym powstająca właśnie chłodnia
kominowa i drwal. Inicjatywa bardzo spodobała się
Mieszkańcom, którzy liczą na dalsze tego typu akcje.
Najprawdopodobniej, kolejnym miejscem, w którym
pojawi się graﬁ , będzie mur oporowy przy wyjeździe
z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej na ul. św. Wojciecha. .

instagram.com

facebook.com

Miasto Jaworzno

@MiastoJaworzno

Podstawowe informacje o zasadach przyznawania
świadczenia wychowawczego:
ź Decyzją Prezydenta Jaworzna realizatorem ustawy
500+ w mieście jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
ź Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie na każde
uprawnione dziecko.
ź Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka.
ź Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia
przez dziecko 18 lat.
ź Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje
niezależnie od dochodu.
ź Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia świadczenia wychowawczego jest rok 2016.
ź Na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie
przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego:
800 zł ne o na osobę w rodzinie lub 1.200 zł ne o
jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
ź Przy ustalaniu dochodu pełnoletnie dziecko - do
ukończenia 25 lat - liczy się do składu rodziny, jeżeli
pozostaje na utrzymaniu rodziców.
ź Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do
dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń,
m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu
alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.
ź Świadczenie będzie ustalane decyzją administracyjną.
Więcej informacji na temat zasad i kryteriów przyznawania świadczenia na stronie Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej - www.mrpips.gov.pl oraz na
stronie MOPS - www.mops.jaworzno.pl

youtube.com
@MiastoJaworzno

twi er.com
@MiastoJaworzno

