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Wesołych Świąt!
Niech Zmartwychwstanie
Pańskie, które niesie odrodzenie
duchowe, napełni wszystkich
spokojem i wiarą, da siłę
w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość...

Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom najlepsze wiosenne życzenia:
zdrowia i pogody ducha, spokoju, obfitości na świątecznym stole oraz radosnych chwil w rodzinnym gronie.
Radni Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna

Zmiany w gospodarce odpadami
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymogła na gminach wprowadzenie zmian
w uchwałach regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi. Zmiany te nastąpią również w Jaworznie.
gospodarowanie odpadami komunalnymi
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Do tej pory
była to usługa, za którą pobierana była
dodatkowa opłata. Limit dla nieruchomości zamieszkałych wynosi do 300 kg
rocznie na osobę odpadów budowlanych
i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne
oraz do 100 kg rocznie dla domków
letniskowych lub innych nieruchomości
użytkowanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i wykorzystywanych jedynie
przez część roku.

Prezydent Jaworzna
Paweł Silbert
wraz z zastępcami
Dariuszem Starzyckim
i Tadeuszem Kaczmarkiem

Nowe ulgi dla rodzin
wielodzietnych
Dzięki trwającemu w naszym mieście projektowi pn. "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna", osoby wychowujące troje lub
więcej dzieci mogą korzystać ze zniżek
w lokalnych instytucjach i firmach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, od tegorocznych wakacji miasto
wprowadzi nową atrakcyjną ulgę. Dzięki
niej dzieci z rodzin wielodzietnych będą
mogły korzystać z darmowych przejazdów
autobusami PKM przez dwa miesiące
letniego wypoczynku oraz w trakcie wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
- Wciąż dążymy do tego, by posiadanie karty JRW wiązało się z realną pomocą, dlatego postanowiliśmy, że dzieci, młodzież
i osoby uczące się do 25-ego roku życia, objęte programem, będą mogły bezpłatnie
poruszać się komunikacją miejską w okresie wiosennej i zimowej przerwy świątecznej (Święta Wielkanocne i Święta Bożego
Narodzenia) oraz podczas letnich wakacji tłumaczy Dariusz Starzycki, Zastępca Prezydenta Miasta.
Ulga zacznie obowiązywać jeszcze przed
tegorocznymi wakacjami.

Tour de Pologne znowu
w Jaworznie

Wszystko wskazuje na to, że Jaworzno po
raz kolejny stanie się areną największego
kolarskiego wydarzenia w Polsce! Jest nawet szansa na to, że w tym roku zawodnicy biorący udział w Tour de Pologne nie
tylko przejadą przez nasze miasto, ale
zagoszczą tu na dłużej, gdyż Jaworzno jest
typowane na gospodarza startu do IV etapu wyścigu.
- Ogromny sukces ubiegłorocznej imprezy
oraz duże zainteresowanie z jakim Tour de
Pologne spotkało się w Jaworznie sprawiły, że podjęliśmy z organizatorami rozmowy o możliwości zorganizowania w naszym mieście startu któregoś z etapów wyjaśnia Tadeusz Kaczmarek, Zastępca
Prezydenta Miasta. - Obecnie finalizujemy
negocjacje dotyczące startu wyścigu w naszym mieście.
Tegoroczna - 72.edycja Tour de Pologne
odbywać się będzie w dniach 2-8 sierpnia.
W Jaworznie planowany jest start etapu
IV, którego finisz będzie miał miejsce
w Nowym Sączu.

Pozostałe zmiany w uchwale dotyczące
zakresu świadczonych usług:

Podniesienie stawki za brak segregacji
odpadów
Według stanu na luty 2015 roku w Jaworznie złożono 12 817 deklaracji dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 12 proc. właścicieli nieruchomości
zamieszkałych nie podjęło się selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Przyczyną tego stanu jest między innymi
mała różnica w wysokości stawki dla osób,
które zadeklarowały zbiórkę selektywną
i dla tych, które nie segregują odpadów.
W projekcie uchwały Rady Miejskiej, która
ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawka dla
mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów pozostaje na niezmienionym poziomie - 11 zł od osoby miesięcznie. Natomiast stawka wyższa, dla osób
które nie segregują odpadów wzrośnie
do 23 zł od osoby miesięcznie (aktualnie
14 zł).
- Tego typu zróżnicowanie stawek dla osób
segregujących i osób, które nie segregują
odpadów jest stosowane przez wiele gmin
- tłumaczy Piotr Jamróz, rzecznik prasowy
Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. - Celem jest także pokazanie
mieszkańcom, że segregowanie odpadów
jest nie tylko zachowaniem proekologi-

cznym, ale także jest ekonomicznie bardziej opłacalne.
Koniec ulgi dla rodzin wielodzietnych
W projektowanej uchwale wykreślono
zapis dotyczący innej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla rodzin wielodzietnych. Spowodowane
jest to nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Zostało
w niej zmienione brzmienie art. 6k ust. 4,
zgodnie z którym radni mogli uchwalać
inne stawki dla rodzin wielodzietnych.
Wydłużony okres odbioru odpadów
zielonych i gruz za darmo
Kolejne zmiany dotyczą uchwały określającej zakres usług świadczonych mieszkańcom w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady
biodegradowalne zgodnie z nową uchwałą
będą odbierane dłużej o miesiąc, to jest
w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada
(do tej pory odbiór bioodpadów kończył
się w październiku), a samą frakcję odpadów ulegających biodegradacji poszerzono o odpady kuchenne. Jednocześnie
nowa uchwała zwiększa ilości worków
na odpady ulegające biodegradacji do
20 sztuk miesięcznie.
Nowa uchwała wprowadza możliwość
bezpłatnego oddania w ramach opłaty za

ź zwiększony limit worków na odpady
segregowane (papier, tworzywa sztuczne, szkło) dla domów jednorodzinnych, a w sytuacji wytworzenia odpadów ponad wskazane limity, właściciele
nieruchomości będą mogli pobrać
dodatkowe worki,
ź określenie czego nie można umieszczać
w workach na odpady zmieszane,
ź warunki składania reklamacji na niewłaściwe świadczenie usług przez firmę odbierającą odpady lub przez prowadzącego GPSZOK,
ź doprecyzowano również częstotliwość
odbioru poszczególnych frakcji odpadów, z uwzględnieniem odbioru sprzętu
elektronicznego i elektrycznego oraz
odpadów ulegających biodegradacji.
Uściślenie terminów płatności
Projekt uchwały doprecyzowuje sposób
uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości wskazując, że opłata ta
uiszczana jest z dołu, do 22 dnia każdego
miesiąca, następującego po miesiącu,
którego obowiązek ponoszenia opłaty
dotyczy. Roczna opłata ryczałtowa za
domki letniskowe i inne nieruchomości
rekreacyjno-wypoczynkowe zdefiniowane w ustawie będzie wnoszona do
22 kwietnia każdego roku.

Powstanie sala gimnastyczna na Jeziorkach
Końcem sierpnia 2016 roku zakończone zostaną prace związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 19
w Jeziorkach. Dzięki temu dzieci i młodzież z dzielnicy będą mogły rozwijać swoje sportowe pasje. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem już w kwietniu br. rozpoczną się pierwsze prace budowlane.

Obiekt będzie posiadał nowe przyłącza,
a na jego terenie zapewnionych zostanie
9 miejsc postojowych, w tym dla osób
niepełnosprawnych. Będzie posiadał również nowoczesny system ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody poprzez
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pionowe pompy ciepła i baterie solarne.
- Sala gimnastyczna, łącznik i zaplecze
szatniowo – sanitarne to jednokondygnacyjny budynek o zróżnicowanych wysokościach. Obiekt zostanie dobudowany do
budynku Szkoły Podstawowej i funkcjonalnie z nią połączony – tłumaczy Grzegorz
Cyran z Wydziału Inwestycji Miejskich. Budynek składa się z dwóch części – sali
gimnastycznej opracowanej w technologii
szkieletowej oraz parterowego zaplecza
szatniowo – sanitarnego.
Wokół sali powstanie nowe boisko trawiaste, wyremontowane zostanie również
istniejące ogrodzenie.

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

Sala gimnastyczna zapewni 60 miejsc siedzących oraz zostanie wyposażona w niezbędne urządzenia sportowe. W łączniku
szkoły w dalszym ciągu prowadzona będzie działalność filii MBP, dodatkowo powstanie natomiast nowy węzeł jadalniany
z możliwością przygotowywania posiłków
na miejscu.
Finalnym etapem prac będzie wykonanie
pierwszej fazy termomodernizacji istniejącego budynku szkoły z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii, co pozwoli
na możliwość uzyskania zewnętrznych
środków. Termin zakończenia prac
wyznaczono na 31 sierpnia 2016 roku.
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