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Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy!

Aktualności

Przed nami III edycja "Święta Rodziny", czyli niezwykłego przedsięwzięcia z ofertą skierowaną do całych rodzin. W sobotę
i niedzielę, 26 i 27 maja odbędzie się wydarzenie, podczas którego rodziny aktywnie i ciekawie spędzą czas. Wspólna zabawa
rozpocznie się w sobotę o godz. 16.00. Na dwa dni park na Podłężu zamieni się w wielki plac rodzinnych gier i zabaw.
Sobota, 26 maja br., Park Podłęże,
godz. 16:00
Całość terenu, na którym będzie się odbywać "Święto
Rodziny" zostanie podzielona na specjalne strefy,
w których skorzystać będzie można z różnorodnych
atrakcji. Pierwszego dnia dzieci i rodziny wezmą udział
w podróży „Dookoła Świata”. Najmłodsi odwiedzą trzy
wioski tematyczne z różnych zakątków świata, ponadto
będą mieli okazję do wzięcia udziału w warsztatach
m.in. tworzenia ﬂakoników z butelek i ze sznurka,
tatuaży z brokatu, malowanie farbami świecącymi
w ciemności.
Każdy znajdzie coś dla siebie w strefach: malucha,
zdrowia, rekreacyjnej i gastronomicznej. Oprócz tych
atrakcji przygotowano też mnóstwo konkursów,
pokazów, gier i zabaw rekreacyjnych. Tego dnia nie
zabraknie też wesołego miasteczka ze zjeżdżalniami.

- Trzecia edycja Święta Rodziny to okazja do świetnej zabawy, uśmiechu i radości dla całych rodzin - tym razem
zapraszam do wspólnej zabawy w Parku Podłęże.
Poprzednie edycje pokazały, że warto kontynuować
nasze duże rodzinne spotkanie - mówi Monika Bryl,
Zastępca Prezydenta Miasta - pomysłodawca wydarzenia. - W jego organizację angażuje się wiele osób,
instytucji i ﬁrm. Wybraliśmy otoczenie parku, blisko
natury, z dużą ilością zieleni. To miejsce z ogromnym
potencjałem, w którym wkrótce zajdą duże zmiany.
Zapraszam całe rodziny do spędzenia w miłej atmosferze ostatniego majowego weekendu.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Poseł
na Sejm RP Dariusz Starzycki.

Pierwszy dzień „Święta Rodziny” zakończy nie lada
atrakcja - koncert zespołu „Baciary”, znani i lubiani
artyści zaśpiewają o godz. 17:30.

Niedziela, 27 maja br., Park Podłęże,
godz. 16:00
W niedzielne popołudnie rodziny przeniosą się w świat
bajek: Flinstonów i disneyowskich księżniczek. Najmłodsi będą mogli skorzystać z warsztatów m.in. z robienia lizaków, kwiatów z osikowego drewna czy
malowanie twarzy. Ponadto starsi wielbiciele „Władcy
Pierścieni” będą mogli wziąć udział w prezentacji
i zagadkach ze świata Tolkiena.
Tak jak w dniu poprzednim dla rodzin przygotowane
zostaną strefy: malucha, zdrowia i rekreacyjna. W streﬁe gastronomicznej na maluchy czekać będą lody,
poczęstunek czy foodtrucki ze zdrową żywnością.

Paweł Silbert, Prezydent Miasta
Jaworzna
„Święto Rodziny” doskonale wpisuje się w program
"Jaworzno Wspiera Rodziny", czyli najlepszą inwestycję, którą jako prezydent mogę sobie wyobrazić.
Inwestycję w mieszkańców Jaworzna! To Państwo
sprawiają, że nasze miasto jest wyjątkowe, nie nowe
drogi, chodniki i duże inwestycje, ale zadowolenie
mieszkańców, ich jakość życia. Dlatego też razem
z współpracownikami zapraszamy na majowe „Święto Rodziny”. To impreza idealna do spędzania czasu
w gronie najbliższych. Tym bardziej, ze niedawno
podpisana została umowa na doﬁnansowanie
modernizacji parku.

Pikniki bezpieczeństwa

Jaworzno się rozbudowuje
W Jaworznie z każdym rokiem przybywa mieszkań. Nie brakuje też chętnych, by właśnie w naszym mieście
wybudować dom. W ciągu ostatniego roku wydano 125 pozwoleń na budowę, z czego trzy dotyczą zabudowy
wielorodzinnej. W tym samym czasie do użytkowania oddano 126 domów jednorodzinnych i 2 wielorodzinne.

Podczas trwania pikników przewiduje się naukę udzielania
pierwszej pomocy, prelekcje nt. bezpiecznych zachowań,
rozdawanie ulotek, upominków i gadżetów dla uczestników imprez.

Harmonogram pikników:
ź 25 maja br. (piątek), godz. 16.00

W cenie wciąż są też jaworznickie działki budowlane. Zgodnie z danymi Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w 2017 roku sprzedanych zostało ogółem 25.309
metrów kwadratowych terenów mieszkaniowych, w tym
pod budownictwo wielorodzinne 721 m. kw i jednorodzinne
24 588 m. kw. Zasoby mieszkaniowe miasta stale rosną. Na
koniec 2017 roku miasto posiadało 2 425 lokali komunalnych i 314 socjalnych. Ich łączna powierzchnia to ponad 117
tys. m. kw. Poza tym w Jaworznie są też mieszkania, które
należą do Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego, spółdzielni i wspólnot.

Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Nauczycielska 20);
ź 5 czerwca br. (wtorek), godz. 17.00

Szkoła Podstawowa nr 18 (ul. Ks. Mroczka 53c);
ź 7 czerwca br. (czwartek), godz. 17.00

Szkoła Podstawowa nr 13 (ul. Urzędnicza 11);
ź 8 czerwca br. (piątek), godz. 17.00

Szkoła Podstawowa nr 5 (ul. Puszkina 5);
ź 15 czerwca br. (piątek), godz. 12.00

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących (ul. Towarowa 61);

Na koniec roku 2017 tylko JTBS miał w swoich zasobach 364
mieszkania, a w lutym klucze do swoich mieszkań odebrali
nowi lokatorzy osiedla Sfera. Tym samym zasoby mieszkaniowe JTBS zwiększyły się o kolejne 84 mieszkania.
W 3. kwartale tego roku do użytku oddanych zostanie blisko
90. kolejnych mieszkań na Osiedlu Sfera. Problem braku
mieszkań socjalnych gmina rozwiązuje poprzez remonty
pustostanów, przekwaliﬁkowanie mieszkań docelowych
o niskim standardzie na mieszkania socjalne oraz realizację
programu „Kompas”, który przewiduje dokonywanie zamian
lokali socjalnych na mieszkania docelowe.

ź 15 września br. (sobota), godz. 9.00

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi (ul. Ławczana 12).

Osiedle Sfera - JTBS Sp. z o.o.

„Mieszkanie za remont”
Wielkim zainteresowaniem jaworznian cieszy się program
„Mieszkanie za remont”. Umożliwia on mieszkańcom
naszego miasta szukającym własnego „M” wynajęcie
mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie
jego remontu lub modernizacji na własny koszt. W pierwszej
edycji tego przedsięwzięcia jaworznianie złożyli ponad 200
wniosków na 50 dostępnych mieszkań. To pokazuje, że taki
program jest potrzebny w naszym mieście. W drugiej edycji
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wytypował do
programu 53 mieszkania. Wśród nich są kawalerki oraz
mieszkania 2- i 3-pokojowe. Najmniejsze liczą niespełna 25
metrów kwadratowych, ale są i takie, które mają ponad 70
m. kw. powierzchni. Zakres prac, jakie przeprowadzić musi
nowy najemca, zależy od konkretnego mieszkania. Na ogół
chodzi o malowanie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
armatury. Czasem potrzebna jest też nowa wykładzina PCV.
W niektórych przypadkach konieczna jest wymiana instalacji
elektrycznej lub przebudowa pieca. Szacunkowe koszty
remontu to od 13 do blisko 50 tys. zł bru o.

Ruszyły pikniki bezpieczeństwa, spotkania podczas których w formie zabawy i wykładów służby edukują najmłodszych i najstarszych jaworznian. Na najbliższych piknikach na najmłodszych będzie czekało mnóstwo atrakcji, m.in. pokazy sprzętu i umiejętności funkcjonariuszy
Komendy Miejskiej Policji, strażaków z Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych
straży pożarnych oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Zwolnienie z podatku
Osoby, które podejmą decyzję o wybudowaniu domu
w Jaworznie otrzymają dodatkowy proﬁt: mogą skorzystać
z 10-letniego okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, na której wybudują swój dom. Zwolnienie przysługuje każdemu, kto wybuduje nowy budynek mieszkalny
jednorodzinny tj. budynek wolno stojący albo budynek
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m², służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Zwolnienie
nie obejmuje budynków mieszkalnych jednorodzinnych
zajętych w całości lub części na prowadzenie działalności
gospodarczej. Zwolnienie przysługuje na okres 10 lat
począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku,
w którym budowa została zakończona albo w którym

rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed
ostatecznym wykończeniem.
Szczegółowych informacji dotyczących aktualnej oferty
inwestycyjnej oraz nieruchomości przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe udziela Wydział Rozwoju
i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
Plac Górników 5, tel. 32 618 17 12. Oferty nieruchomości
pod budownictwo mieszkaniowe znajdują się na stronie
internetowej pod adresem: msiot.um.jaworzno.pl
W mieście powstają również inwestycje mieszkaniowe prywatnych deweloperów. W ostatnim czasie nowe mieszkania
oddano na „Bursztynowym Wzgórzu” (36 mieszkań), na
ukończeniu jest „Cynamonowe Osiedle” z 226 mieszkaniami. Teren pod nowe osiedle został wyznaczony i już rozpoczynają się prace nad „Osiedlem Cztery Pory Roku”, gdzie
tylko w pierwszym etapie ma powstać ok. 90 mieszkań.

W 2018 roku miasto rozpoczęło drugą edycję Akademii
Bezpieczeństwa, czyli działań edukacyjnych dla dzieci,
młodzieży i seniorów, organizowanej pod patronatem
Prezydenta Miasta Jaworzna, której inicjatorem jest Pani
Monika Bryl - Zastępca Prezydenta Miasta.
- Szkoła to nie wyłącznie lekcje, zadania domowe czy klasówki, to przede wszystkim spotkania z rówieśnikami, czas
mądrych zabaw i wspólne dorastanie. Jaworzno zawsze
traktuje bezpieczeństwo mieszkańców jako absolutny
priorytet. To podejście znajduje odzwierciedlenie m.in.
w infrastrukturze miejskiej, planach rozbudowy czy
właśnie w akcjach społecznych. Zwróćmy zatem uwagę na
Akademię Bezpieczeństwa, podczas której najmłodsi
jaworznianie uczą się zasad bezpiecznego poruszania się
po mieście oraz pogłębiają zaufanie do pracy policjantów,
strażaków i strażników miejskich - mówi Monika Bryl,
zastępca prezydenta. - Z kolei starsi uczniowie mają
możliwość poznania współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, oszustwa ﬁnansowe w Internecie lub
kradzież tożsamości). Oczywiście nie można pominąć ludzi
starszych. Troska o nich to przecież jeden z ﬁlarów
programu "Jaworzno Przyjazne Seniorom"! A plaga
oszustw "na wnuczka" czy wyłudzeń "na policjanta"
wymaga zdecydowanych działań proﬁlaktycznych.

Jaworzno dawniej i dziś - Muzeum

fot. Andrzej Gontarz

Muzeum Miasta Jaworzna po przebudowie

Dawny budynek muzeum

W dawnym budynku Muzeum Miasta
Jaworzna mieściła się również
Miejska Biblioteka Publiczna.
Od 2007 roku główny gmach miejskiej
książnicy znajduje się przy samym
Rynku.
fot. Andrzej Gontarz
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