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Strefa (pra)natury

Osoby chcące stanąć oko w oko z dinozaurem już niebawem będą miały taką
szansę w powstającym w Sadowej Górze
ośrodku edukacji geologiczno - ekologicznej "GEOsfera". Na dnie tropikalnego
oceanu, który do niedawna był kamieniołomem, powstaje jedna z najatrakcyjniejszych inwestycji w Jaworznie.
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Już wkrótce nowe mieszkania
na Koszarowej
Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rusza z
nowym projektem. Tym razem prace budowlane
przeprowadzone zostaną w dzielnicy Szczakowa, gdzie po
remoncie nieruchomości przy ul. Koszarowej 9, powstaną
kolejne mieszkania pod wynajem.

Jaworznicki Budżet
Obywatelski: ponad
14 tys. głosów
Ponad 14,6 tys. jaworznian zagłosowało
na projekty złożone w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.
19 września w obecności mieszkańców,
radnych i pracowników urzędu komisyjne
otwarto urny ze wszystkich punktów
konsultacyjnych. Złożone przez jaworznian formularze do głosowania zostały
przeliczone i protokolarnie przekazane
do weryfikacji formalnej pracownikom
magistratu.

Obecnie na terenie kamieniołomu pracuje
kilka ekip: budowlańcy, elektrycy i ogrodnicy. Powstaje budynek dydaktyczny,
pawilon riplemarków, zbiornik wodny,
grilowisko, tor rowerowy i plac zabaw.
Wszystkie elementy zostaną skomunikowane oświetlonymi szlakami pieszymi,
przystosowanymi do poruszania się osób
na wózkach inwalidzkich i przyjaznych dla
dziecięcych spacerówek.

Wyjątkowa "kranówka"

19 mln zł, 16 miesięcy, 192 tony piasku
mieszczących się w 8 filtrach węglowych,
8 ton węgla aktywnego znajdujących się
z 6 filtrach węglowych. Ponadto 15 km
kabli teletechnicznych i ponad 3 km
wewnętrznej instalacji wodociągowej.
To elementy składowe nowoczesnej Stacji
Uzdatniania Wody w Jaworznie, która
powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

Tani samorząd
Dwutygodnik "Wspólnota" opublikował
ranking miast grodzkich, które mają
najniższe wydatki na administrację
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
W tym zestawieniu Jaworzno znalazło się
w pierwszej dziesiątce najtańszych
samorządów województwa śląskiego.

- Trzeba przyznać, że jest to jedno
z najtrudniejszych zadań z jakimi przyszło
nam się zmierzyć. Optymizmem napawa
jednak opracowanie wstępnej koncepcji
zagospodarowania budynku i przynależnej działki, które jednoznacznie dowodzi, iż będzie to jeden z najbardziej
funkcjonalnych budynków wielorodzinnych w Jaworznie - komentuje Janusz
Łach, prezes JTBS.
Spółka przeprowadziła już ocenę stanu
technicznego istniejącego obiektu i przygotowała dokumentację projektową. Analiza dowiodła, że oprócz ścian, które będzie można wykorzystać pozostałe części
budynku muszą być gruntownie wymienione. Ponadto zostaną ułożone zupełnie
nowe instalacje c.o., wod-kan, elektryczna, internetowa itd. Przygotowywany
projekt zakłada również, że cały teren

- 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.
W efekcie końcowym nowo wyremontowany budynek będzie się składał łącznie
z 25 mieszkań jedno, dwu i trzypokojowych. Każde z mieszkań będzie posiadało

Następnie zespoły powołane przez Prezydenta Miasta rozpoczną zliczanie poprawnie oddanych przez mieszkańców głosów i ustalą wyniki głosowania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zwycięskie
projekty poznamy na przełomie września
i października br.
balkon, a piętra połączone zostaną trzema
niezależnymi klatkami schodowymi. Projekt zakłada również rozwiązania zmniejszające koszty eksploatacji. Oprócz energooszczędnego oświetlenia rozważa się
zastosowanie kolektorów słonecznych,
zabudowanych na dachu, co zmniejszy
wysokość opłat za ciepłą wodę użytkową.
Prace ruszą końcem tego roku, a planowany termin ich zakończenia to październik 2014 r.

Coraz więcej partnerów projektu
Już blisko czterdzieści firm i instytucji przyłączyło się do prowadzonej w naszym mieście kampanii
pn. "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna". Każdy z partnerów projektu, w ramach wspierania rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci, oferuje osobom biorącym udział w programie atrakcyjne rabaty na
swoje towary i usługi. Rodziny wielodzietne mniej zapłacą także za śmieci.

W tegorocznym rankingu tytuł najtańszego samorządu uzyskał Radom. Wśród
miast województwa śląskiego na najwyższym - piątym miejscu - uplasował się
Rybnik.

Wachlarz usług objętych rabatami dla
posiadaczy Karty Rodzin Wielodzietnych
jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.
darmowe przejazdy autobusami PKM,
wstęp na różnorodne wydarzenia sportowe i kulturalne, korzystanie z ośrodków
rekreacyjnych i "bawialni" dla najmłodszych oraz kursy zawodowe. Posiadacze
kart mogą także liczyć na zniżki w placówkach oświatowych i zdrowotnych oraz
u lokalnych rzemieślników. Wykaz wszystkich partnerów kampanii oraz oferowanych przez nich rabatów dostępny jest
w zakładce "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna".

Więcej informacji na temat rankingu
można znaleźć na www.wspolnota.org.pl

- Lista partnerów jest oczywiście cały czas
otwarta i liczymy na to, że systematycznie

Jaworznicki samorząd dobrze wypadł
także w zestawieniu ogólnokrajowym.
Wśród wszystkich miast grodzkich nasze
miasto uplasowało się na 21. pozycji,
o cztery miejsca wyżej niż w 2011 roku.

zostanie ogrodzony i wzbogacony o monitoring, a także o takie elementy infrastruktury jak parkingi i plac zabaw.

będą się na niej pojawiały nowe firmy
i instytucje. Chcemy, żeby zakres przywilejów dla posiadaczy kart wciąż się
poszerzał, dlatego do udziału w projekcie
cały czas zachęcamy kolejnych przedsiębiorców - tłumaczy Dariusz Starzycki,
Zastępca Prezydenta Miasta.
Przedsiębiorcy, którzy chcieliby przyłączyć
się do projektu powinni skontaktować
się z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego, pod nr tel.
(32) 61 81 619 lub e-mailowo, pisząc
na adres: rg@um.jaworzno.pl.
O przyłączenie się do akcji cały czas mogą
się też starać kolejne rodziny! Wnioski
o wydanie karty przyjmowane są w Dziale

Strategii i Projektów Społecznych MOPS
w Jaworznie (budynek ZLO przy ul. Grunwaldzkiej 235 – parter – wejście główne od
ul. Grunwaldzkiej, tel. (32) 618 18 37.
W poniedziałki, wtorki, środy i piątki placówka czynna jest od godz. 7:00 do godz.
15:00, a w czwartki od godz. 7:00 do godz.
17:00. Potrzebne formularze można
otrzymać w placówkach MOPS lub pobrać
w zakładce Jaworznicka Rodzina Wielodzietna.
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Więcej informacji na www.jaworzno.pl

Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno
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