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500 +: Ponad 2 mln zł
wypłaconych świadczeń
Świadczenia z tytułu realizacji ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci popularnie
zwaną ustawą "500 plus" trafiły już na konta
jaworznickich rodzin.
- Wydaliśmy już 2,1 tysiąca decyzji administracyjnych i wypłaciliśmy środki na łączną kwotę ponad
2,2 mln. złotych - mówi Monika Bryl Zastępca
Prezydenta Miasta - Do tej pory blisko 4,5 tysiąca
jaworznickich rodzin zdecydowało się na złożenie
wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego.
Wykaz miejsc, w których od 2 maja do 1 lipca
włącznie można składać wnioski:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Północna 9 b (Podwale)
Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 235 (Podłęże)
Punkty przyjmowania wniosków są czynne
w godz.:
poniedziałek,wtorek, środa, piątek - 7:00-15:00
czwartek - 7:00-17:00

Grawer odstrasza złodziei

Prowadzona w ubiegłym roku kampania pn. "Nie daj
szansy złodziejowi - oznakuj swój rower" spotkała
się z bardzo pozytywnym przyjęciem mieszkańców
Jaworzna. W trakcie dziewięciu akcji, które odbywały się od czerwca do października, oznakowanych
zostało ponad 300 jednośladów, a do Straży
Miejskiej cały czas zgłaszają się kolejni chętni
i właśnie z myślą o nich 12 czerwca i 25 czerwca br.
organizowane są kolejne akcje znakowania
jednośladów. Podczas Święta Rodziny oznakowano
aż 102 jednoślady.

Trwa przebudowa
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
Trwają prace Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów związane z przebudową 1600 metrów
ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Po wybudowaniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sieci kanalizacyjnej, przyszedł czas na wymianę nawierzchni
jezdni i chodników.
- Zakres trzech etapów prac obejmuje wykonanie
nowej konstrukcji drogi, nowej nawierzchni
jezdni oraz poboczy. Myśląc o bezpieczeństwie
wszystkich uczestników ruchu, projektant przewidział wykonanie wyniesionych elementów
jezdni - mówi Tadeusz Kaczmarek - Zastępca
Prezydenta Miasta.
By poprawić komfort użytkowania infrastruktury
powstaną nowe nawierzchnie chodników z kostki betonowej i wjazdy do posesji. Ruch na odcinku od ul. Św. Wojciecha do ul. Św. Barbary
odbywać się będzie jednokierunkowo.
- Ten fragment przebudowany zostanie w taki
sposób, by umożliwić dopuszczenie ruchu rowe-

rowego w kierunku przeciwnym - tzn. pod prąd.
Korpus drogowy odwodniony zostanie poprzez
budowę kanalizacji deszczowej - nadmienia
Tadeusz Kaczmarek.
Obecnie realizowany jest etap obejmujący odcinek od ronda przy ul. Kołłątaja do ul. Szpitalnej.
Trwają prace ziemne oraz budowa kanalizacji
deszczowej w kierunku ul. Szpitalnej, dopiero
w następnej kolejności prowadzone będą roboty
stricte drogowe.
W związku przeprowadzanymi pracami, o czym
mieszkańcy zostali powiadomieni odpowiednio
wcześniej, wprowadzone zostały zmiany w obowiązującej do tej pory organizacji ruchu.

Terminy akcji znakowania rowerów:
ź 12 czerwca 2016 r. Dni Jaworzna, stadion przy

ul. Moniuszki, w godz. 15.00-19.00
Górskich GEOsfera, w godz. 10.00-14.00
Dalsze terminy znakowania rowerów będą wkrótce
dostępne na www.jaworzno.pl, facebooku Straży
Miejskiej w Jaworznie oraz na stronie internetowej
Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Masz dość hałaśliwych sąsiadów za ścianą?
Ogranicza Cię mały metraż mieszkania? Marzysz
o własnym ogródku, niezależności, spokoju…
Decyzja o budowie własnego domu jest niewątpliwie jedną z najważniejszych w życiu. Pierwszym krokiem, który należy wykonać jest zakup
działki pod budowę domu.
Jaworzno, posiada w swojej ofercie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową niemal w każdej dzielnicy miasta. Osoby,
które podejmą decyzję o wybudowaniu domu

Kto nie oglądał jeszcze Kroniki Jaworzna w TVP3
Katowice ten ma szansę zobaczyć w internecie!
"Paweł Matyja zrzuca reporterską marynarkę
i z właściwym sobie humorem wtyka nos w nie
swoje sprawy, by znaleźć to, czego w Jaworznie
przegapić po prostu nie wolno."
Zapraszamy do oglądania na stronie

Ostateczny termin zakończenia prac przewidziany jest na grudzień br.

Wybuduj dom,
odbierz profity od miasta

ź 25 czerwca 2016 r. 22. Wyścig Rowerów

Kroniki Jaworzna

- Dla ruchu zamknięto przebudowywany obecnie
odcinek (bez zamknięcia skrzyżowania). Mieszkańcy jednak mogą być spokojni, ponieważ dojazd do posesji zapewniony jest od strony
ul. Szpitalnej. W miarę postępów prac, jeśli
będzie to możliwe, dla osób posiadających
nieruchomości wzdłuż zamkniętego odcinka
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej dopuszczony zostanie dojazd od ronda przy ul. H. Kołłątaja
- dodaje Emilia Tura - rzecznik MZDiM.

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
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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.
Miasto stale przyciąga nowych mieszkańców, nie
tylko ze względu na atrakcyjne położenie
w regionie, lecz także na możliwości aktywnego
spędzania wolnego czasu. GEOsfera, Park
Gródek, zalew Sosina, to tylko niektóre miejsca
często wybierane przez mieszkańców na weekendowy odpoczynek. Dla cyklistów dostępne są
szlaki i ścieżki rowerowe, a już wkrótce rozpocznie się budowa velostrady czyli autostrady dla
rowerzystów, która będzie prowadziła od Osiedla
Stałego do centrum miasta. Jaworzno to przepiękna krajobrazowo okolica i duża ilość terenów
zielonych, które stanowią doskonałą alternatywę
dla miast aglomeracji.

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
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Składanie wniosków 3-30.06.2l
Szczegóły na www.jbo.jaworzno.p

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

