Numer 7/2013

W rodzinie siła
Urząd czynny
od 7-ej
W okresie wakacyjnym Urząd Miejski
zmienil godziny pracy. Od 1 lipca do końca
sierpnia urzędnicy wszystkich wydziałów
będą rozpoczynali pracę godzinę wcześniej.
Zmiana godziny otwarcia urzędu nie jest
związana z wydłużeniem czasu pracy, dlatego interesanci muszą się także liczyć z wcześniejszym zamknięciem biur magistratu.
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w terminie 1 lipca - 30 sierpnia 2013 r.:
•• poniedziałek - środa - 7.00 - 15.00
•• czwartek - 7.00 - 16.00
•• piątek - 7.00 - 14.00
Więcej na www.jaworzno.pl
Zmieniły się także godziny czwartkowych
przyjęć mieszkańców. W okresie od 1 lipca
do 30 sierpnia br. Prezydent Miasta i Zastępcy przyjmują w godz. 14:00-16:00.

Bilety
na Festiwal
Energii
Do 13 lipca obowiązywać będą promocyjne ceny na Festiwal Energii. Od
poniedziałku ruszyła sprzedaż w specjalnym punkcie przed Halą Widowiskowo-Sportową.
Gdzie kupić bilet?
•• www.ticketpro.pl – sprzedaż internetowa
•• Agencja turystyczna Victoria, Manhatan ul.
Mostowa 1; pn – pt 10.00 – 18.00, sobota
9.00 – 13.00
•• Agencja turystyczna Victoria, Aleja Piłsudskiego 39; pn – pt w godz. 10.00 – 18.00
•• Parking przed Halą Widowiskowo-Sportową; pn – pt 9.00 – 17.00, sobota 9.- 13.00
•• W dniu festiwalu: kasy przy wejściu na
teren imprezy od godz.14.00
Ceny:
Bilet jednorazowy: 25 zł
(35 zł od 13 lipca i w dniu imprezy)
Karnet: 60 zł
(70 zł od 13 lipca i w dniu imprezy)
Dzieci do lat 7 – wstęp wolny

To już pewne – w Jaworznie będzie funkcjonowała Karta Rodzin Wielodzietnych. To
projekt, który ma wspomóc rodziców wychowujących co najmniej trójkę dzieci. Program posłuży także promowaniu modelu
oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprze sytuację finansową takich rodzin, a także zwiększy szanse rozwoju
dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
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jazdy dla rodzin wielodzietnych w weekendy,
O wydanie „Jaworznickiej Karty Rodziny Wielodzietnej” mogą starać się rodzice (bądź rodzic),
którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci
w wieku do 18 roku życia. Program obejmie także młodych ludzi pomiędzy 18 a 24 rokiem życia,

zniżka na wywóz odpadów oraz szereg ulg
w różnych instytucjach miejskich. Zakres przywilejów dla posiadaczy kart będzie się wciąż
poszerzał również o oferty prywatne – dodaje
prezydent Starzycki.

TBS inwestuje w Szczakowej
Za nieco ponad 3 mln zł jaworznicki TBS
wyremontuje blok przy ul. Koszarowej 9,
w którym powstaną nowe lokale mieszkalne. To kolejny krok w kierunku zmiany
wizerunku Szczakowej. Inwestycja ma
zakończyć się w październiku 2014 roku.
Z inicjatywą remontu bloku wyszedł blisko rok
temu Prezydent Paweł Silbert. Zadanie powierzono do realizacji Towarzystwu Budownictwa
Społecznego.
- To jedno z najtrudniejszych zadań z jakimi przyszło nam się zmierzyć. Po opracowaniu wstępnej
koncepcji zagospodarowania działki wraz z budynkiem mogę stwierdzić, że będzie to jeden z najbardziej funkcjonalnych budynków wielorodzinnych
w Jaworznie – mówi Janusz Łach, prezes JTBS.
Spółka przeprowadziła już analizę stanu technicznego istniejącego obiektu. Okazało się, że oprócz
ścian, które będzie można wykorzystać pozostałe
części budynku, jak np. dach, muszą być gruntownie wymienione. Dodatkowo zostaną ułożone zupełnie nowe instalacje c.o., wod-kan, elektryczna,
internetowa itd. Przygotowywany projekt zakłada
również, że cały teren zostanie ogrodzony i wzbogacony o monitoring, a także o takie elementy
infrastruktury jak parkingi czy plac zabaw.

Szczegółowe
informacje
na temat Karty
Rodzin
Wielodzietnych
znaleźć
można na

www.jaworzno

.pl

WNIOSKI o wydanie Kart Programu „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna” można pobrać ze
strony miejskiej www.jaworzno.pl oraz w następujących punktach:
•• Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego,
ul. Grunwaldzka 33
•• Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul. Północna 9 b
•• Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 oraz Dział
Strategii i Projektów Społecznych MOPS
(Podłęże), ul. Grunwaldzka 235
(budynek Zespołu Lecznictwa Otwartego)
•• Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 MOPS
(Osiedle Stałe), ul. Kolbego 20
•• Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 MOPS
(Szczakowa), ul. Jagiellońska 9
•• Dział Pieczy Zastępczej MOPS
(Osiedle Stałe), ul. Inwalidów Wojennych 14

Wakacyjne warsztaty
w Muzeum
Na okres wakacji Muzeum Miasta przygotowało interesującą propozycję dla
dzieci i młodzieży. 16 lipca rozpoczną się
praktyczne zajęcia pt. „Multimedialni
przewodnicy” - warsztaty mające na celu
poszerzenie wiedzy z zakresu historii Jaworzna przy użyciu nowych technologii.

- Ta inwestycja to kolejne, bardzo ważne zadanie
w tej dzielnicy - podkreśla Tadeusz Kaczmarek,
Zastępca Prezydenta Miasta. - Całkiem niedawno przy pobliskiej szkole powstała hala sportowa,
teraz wybudujemy nowe mieszkania, a mam nadzieję, że już wkrótce rozpoczną się prace nad projektem budowy boiska lekkoatletycznego. Myślę,
iż powoli „odczarowujemy” mit, że Szczakowa jest
nieatrakcyjnym miejscem do mieszkania.
Docelowo w budynku powstaną łącznie 24
mieszkania 1, 2 i 3-pokojowe - po 12 dla JTBS
i Gminy Jaworzno. Każde z mieszkań będzie
posiadało balkon, a komunikację zapewnią trzy
niezależne klatki schodowe
Cała inwestycja jest wyceniona na 3,3 mln zł z czego, na skutek inicjatywy prezydenckiej, Gmina
Jaworzno ma pokryć 33% kosztów, czyli 1,1 mln zł.

Zapisy przyjmowane są do 15 lipca br.
pod nr telefonu: (32) 618 19 55 oraz pod
adresem e-mail: sylwia.mmj@gmail.com

Autobusem
nad Sosinę
Wraz z zakończeniem roku szkolnego,
jaworznicki PKM wprowadził wakacyjne
rozkłady jazdy. Ważną zmianą wprowadzoną od 1 lipca jest wydłużenie wybranych
kursów linii 307 i 311 do przystanku Zalew
Sosina. Równolegle wprowadzone zostały
korekty godzin odjazdów linii 304, 305 i 313.
O szczegółach można przeczytać na stronie
www.pkm.jaworzno.pl.

