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Wirtualne Książki

Mieszkania na Koszarowej już wkrótce

Zeskanuj - Pobierz - Przeczytaj - tak w skrócie wygląda idea wirtualnej książki. Projekt Wirtualnej Biblioteki stanowi element ogólnopolskiej akcji społecznej
pn. "Czytamy wszędzie".

Bank Gospodarstwa Krajowego, po zapoznaniu się z wnioskiem Gminy Jaworzno uznał, że projekt
inwestycji przy ul. Koszarowej 9 kwalifikuje się do udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu
Dopłat. W praktyce będzie to oznaczać, że miasto otrzyma bezzwrotną dotację w wysokości 858 tys. zł na
realizację nowych mieszkań. W ten sposób powiększy się zasób lokali komunalnych i socjalnych.
oczekują na poprawę warunków mieszkaniowych - podkreśla Janusz Łach Prezes
Zarządu JTBS.

Eliza Orzeszkowa

Gloria victis

Zadowolenia nie kryje także Tadeusz
Kaczmarek, zastępca Prezydenta Miasta.
-Ta inwestycja to kolejne, bardzo ważne
zadanie w tej dzielnicy - podkreśla.
- 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.

E. T. A. Hoffmann

Dziadek
do orzechów
Bolesław Leśmian

W malinowym
chruśniaku
Anton Czechow

Zemsta

Od grudnia 2013 r. Jaworznickie TBS
Sp. z o. o. prowadzi przebudowę obiektu
przy ul. Koszarowej 9 w dzielnicy Szczakowa. Jedna z koncepcji przewidywała
budowę mieszkań wspólnie z Gminą Jaworzno, tak by część z 25 nowo powstałych
"M” była zagospodarowana jako lokale
komunalne. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zagospodarowanie wymaga-

jących remontu, a dotychczas wykorzystywanych w różnych częściach miasta
pomieszczeń, na kolejne lokale socjalne.
- Dzięki wsparciu ze środków Funduszu
Dopłat powstanie 12 mieszkań komunalnych. To bardzo dobra wiadomość dla
tych wszystkich, których z jednej strony nie
stać na wpłatę partycypacji, a z drugiej

Projekt przebudowy przygotował znany
jaworznicki architekt Tomasz Göttel,
a wykonawcą jest firma INVEKO z Libiąża.
Koszty inwestycji szacuje się na 3,5 mln
zł, a termin jej zakończenia zaplanowano
na IV kwartał 2014 r. Przyznana dotacja
pokryje połowę kosztów budowy 12
mieszkań w standardzie "pod klucz”
w budynku przy ul. Koszarowej 9.

Molier

Mieszczanin
szlachcicem

Mickiewicza jak
nowa na wiosnę

Trwa kompleksowy remont ul. Mickiewicza, który prowadzony jest w ramach
projektu Rynek Od.Nowa. Zakończono
już instalacje i konstrukcje pod drogę
na odcinku od Farnej do Rynku, obecnie
natomiast trwają prace związane z układaniem nawierzchni.
Docelowo ul. Mickiewicza będzie jednokierunkowa o jednym pasie ruchu. Będzie
miała poszerzone chodniki z 1,5 m do około 2,5 - 3 metrów. Zostanie oświetlona
łukowymi latarniami takimi jak w pozostałej części śródmieścia. Na dolnym jej
odcinku zostaną zbudowane ogólnodostępne miejsca parkingowe. Odcinek
od Farnej do rynku wyposażony będzie
także w zatokę dla taksówek, miejsce dla
rozładunku dostaw do sklepów oraz dwa
miejsca postojowe dla niepełnosprawnych. Wzdłuż ulicy zostanie posadzonych kilkanaście drzew alejowych. W ramach projektu zostały również wyremontowane schody do Teatru Sztuk.

Dodatek energetyczny - już można się ubiegać
Nowy rok rozpoczynamy od istotnej informacji dotyczącej świadczeń, o które mogą starać się mieszkańcy
naszego miasta. Od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą również
ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny.
Z początkiem roku wprowadzono zmiany
do ustawy mówiącej o prawie energetycznym. W świetle nowo obowiązujących
przepisów odbiorcy, którym wcześniej
przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą
również starać się o zryczałtowany dodatek energetyczny. Osoba ubiegająca się
o dodatek powinna także być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. kształtuje się w sposób następujący: dla gospodarstwa domowego
prowadzonego przez osobę samotną
- wynosi 11,36 zł na miesiąc, składającego
się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł na miesiąc, składającego się z co najmniej 5 osób
- wynosi 18,93 zł miesięcznie.

Etykiety na pojemniki
Do mieszkańców domów jednorodzinnych w Jaworznie trafiają już naklejki służące ewidencji pojemników
na odpady. Razem z naklejkami wysłano także instrukcję, gdzie nakleić
etykietę oraz harmonogramy wywozu odpadów na przyszły rok.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, w drodze
decyzji, na wniosek odbiorcy. Do wniosku
należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej. Wnioski o przyznanie dodaSamoprzylepne etykiety w kolorze białym
zawierają kod kreskowy, informację na
temat pojemności pojemnika oraz adres
firmy MPO Sp. z o. o. Naklejki przekazano
mieszkańcom wraz z instrukcją na temat
tego, w jaki sposób pojemniki na odpady
komunalne powinny zostać oklejone. Na
wszelkie pytania związane z ewidencją
pojemników odpowiadają pracownicy
MPO sp. z o.o. dostępni pod numerem
telefonu: 32 / 616 44 50.

tku energetycznego można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej - w Referacie Lokalowym przy ul. Dwornickiego 5.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 32 618 17 56,
32 618 17 57.
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Więcej informacji na www.jaworzno.pl

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

