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W Jaworznie powstanie
miejski żłobek

Aktualności
Zapraszamy na Dożynki

Już w przyszłym roku w Jaworznie powstanie publiczny żłobek dla najmłodszych
mieszkańców miasta. Gmina ma szansę na pozyskanie środków zewnętrznych na
utworzenie takiej placówki.

Prezydent Paweł Silbert już w 2014 roku zapowiadał, że w
obecnej kadencji zrealizowane zostaną propozycje
skierowane do rodzin. Pojawia się szansa na wykorzystanie
środków zewnętrznych na takie cele.

Gmina ma zamiar przystąpić do konkursu z działania 8.1.
Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, na utworzenie publicznego żłobka.
Termin składania wniosków trwa od 31 sierpnia do 16

października br. Sama inicjatywa utworzenia placówki jest
zbieżna z oczekiwaniami mieszkańców. Niedawno
jaworznickie mamy zorganizowały zbiórkę podpisów pod
wnioskiem o utworzenie miejskiego żłobka. Postulaty
młodych rodziców zostaną spełnione, a żłobek który był już
wcześniej w planach zostanie utworzony.
- Nasze działania są zaplanowane i mieszczą się w strategii
wspierania rodzin, którą realizujemy. Jest duża szansa, że
już w przyszłym roku w mieście powstanie żłobek publiczny,
na początek dla ok. 30 dzieci. Obecnie w Jaworznie
funkcjonują niepubliczne żłobki i klubiki dziecięce, do
których uczęszcza ok. 170 dzieci. Cieszę się, że mieszkańcy
widzą potrzeby w zakresie polityki rodzinnej i sami
angażują się w jej kreowanie – mówi Monika Bryl,
Zastępca Prezydenta Jaworzna.
Rozpatrywane są dwie lokalizacje dla żłobka. Muszą one
być dogodne komunikacyjnie i spełniać warunki do
utworzenia przyjaznego miejsca dla dzieci.
- Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna powinna
być objęta szczególnym wsparciem zarówno ze strony
państwa, jak i samorządu. Dlatego wychodzimy na przeciw
oczekiwaniom mieszkańców i chcemy wspierać wychowanie i naukę najmłodszych jaworznian - mówi Paweł
Silbert, Prezydent Jaworzna. - Dodatkowo chcę przekonać
radnych Rady Miejskiej, aby ruszyły dopłaty dla dzieci
uczęszczających do wszystkich żłobków w mieście.
W ramach polityki rodzinnej rozwijane będą również inne
usługi, jak np. Karta Rodzin Wielodzietnych.

Remont ulicy Sobieskiego
Trwa remont ul. Sobieskiego, w trakcie którego
budowane jest rondo przy ul. Bukowskiej i Płetwonurków. Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji
Miejskich ma na celu przebudowę infrastruktur y
podziemnej, modernizację i budowę nowych chodników
oraz drogi rowerowej. Remont drogi jest przeprowadzany do przejazdu kolejowego, który zostanie
przebudowany w ramach inwestycji PKP jako wiadukt.
Zgodnie z umową całość prac ma zakończyć się 30 września br.

Remonty w jaworznickich szkołach!
W wielu budynkach jaworznickich szkół i przedszkoli
uwijają się ekipy budowlane. Mocno zaawansowane są
prace w budynku Gimnazjum nr 5, które mieści się przy
ulicy Starowiejskiej. Od września będzie tu działała Szkoła
Podstawowa nr 17. Budynek stanie się również tymczasową siedzibą dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 24, gdzie z pierwszym dniem nowego roku szkolnego ruszy przebudowa i rozbudowa. Budynek podstawówki w Osiedlu Stałym trzeba więc dostosować do
potrzeb maluchów.
– Wiele prac już zrobiono, ale jeszcze wciąż sporo przed
nami. Roboty toczą się teraz jednocześnie wewnątrz
budynku i na zewnątrz – mówi Donata Dzimińska- Bizub,
wicedyrektor Gimnazjum nr 5.
Przystosowanie budynku przy Starowiejskiej do potrzeb
maluchów to spore wyzwanie. Tym bardziej, że wielu
podopiecznych Przedszkola Miejskiego nr 24 to dzieci
z różnymi niepełnosprawnościami.
– Miasto dołożyło naprawdę wszelkich starań, by dzieci i ich
rodzice nie odczuli tej przeprowadzki. Budynek będzie
spełniał wszystkie oczekiwania – zapowiada Ewa Duszyk,
dyrektor PM 24.
Wartość prac to ponad 430 tys. zł. Po modernizacji i oddaniu
do użytku budynku PM 24, wyremontowane sale
dydaktyczne w SP 17 posłużą uczniom klas 1-3.
Pełną parą idą też prace w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Tutaj zakres robót to remont trzech sal zajęć i trzech
sanitariatów oraz wymiana stolarki okiennej w szkolnej
kuchni. Trwają również roboty w Przedszkolu Miejskim nr 2.
Tutaj remontowany jest sanitariat, z którego korzystają
nauczyciele. Prawdziwy boom remontowy czeka nasze placówki w tym miesiącu.
– W tym roku trudno było znaleźć wykonawców prac. Brakowało chętnych ﬁrm – przyznaje Bogusława Śledzińska,
dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Jaworznie.
W budynku I Liceum Ogólnokształcącego planowane jest
podłączenie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
do wymiennikowni ciepła. Dobre informacje napłynęły
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które rozpatrywało
wnioski gmin o doﬁnansowanie do remontów bazy sportowej przy szkołach. Już poprzedni rok przyniósł pozytywne
rozstrzygnięcia wniosków złożonych przez Wydział Inwestycji Miejskich.
- Ministerstwo pozytywnie rozpatrzyło wnioski Jaworzna
i przyznało na remont boisk przy I Liceum Ogólnokształ-

GEOsfera zaprasza dzieci i rodziców

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Jaworznie
cącym (Podwale) i Szkole Podstawowej nr 22 (Jeleń) kwotę
627 600,00 zł – mówi Tadeusz Kaczmarek, Zastępca
Prezydenta Jaworzna. Wkład ﬁnansowy gminy to ponad
1,3 mln zł. Dzięki tym środkom przy szkołach powstaną
boiska wielofunkcyjne. Plac budowy został oddany wykonawcom, którzy na wykonanie zadania mają czas do 30
września 2018 r. Prace ruszyły pełną parą – dodaje Tadeusz
Kaczmarek.
Przy I LO stara nawierzchnia asfaltowego klepiska zostanie
pokryta bezpiecznym poliuretanem, a boisko przeznaczone
będzie do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa
ziemnego. Infrastruktura do lekkoatletyki będzie wyposażona w czterotorową bieżnię tartanową do biegu na 60m
z przestrzenią startową i wybiegiem, rozbieg tartanowy
z piaskownicą do skoku w dal, koło z rzutnią do pchnięcia
kulą, powstanie także popularna siłownia street workout.
Dodatkowo zabudowana zostanie mała architektura, nowe
chodniki, oświetlenie i monitoring.
Drugim obiektem, które uzyskało doﬁnansowanie jest
boisko przy Szkole Podstawowej nr 22 w Jaworznie, zlokalizowane w dzielnicy Jeleń. Uczniowie w przyszłym roku
będą mogli korzystać z boiska do gry w piłkę ręczną,
koszykówkę i siatkówkę. Również fani lekkiej atletyki zyskają

I Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie
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czterotorową bieżnię do biegu na 60 m, rozbieg do skoku
w dal. Całość pokryta będzie nawierzchnią dwuwarstwową
poliuretanowo – gumową. Nowe chodniki, mała architektura, instalacje elektryczne, sanitarne i monitoring to już
standard w tego typu inwestycjach.
Mimo trudności udało się podpisać umowy na termomodernizację budynku i montaż kolektorów słonecznych
w Przedszkolu nr 2 oraz malowanie kuchni w Zespole Szkół
nr 4. W budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 planowane
jest podłączenie wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania do wymiennikowni ciepła.

Podpisane są również umowy na dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci z klas 1-3 w budynkach dotychczasowych Gimnazjów nr 1, 2, 8 i 11, gdzie dodatkowo
jeszcze uruchomione zostanie przejście między kuchnią
a oddziałem przedszkolnym. Umowa podpisana jest
również na remont posadzki korytarza na pierwszym piętrze
w budynku Szkoły Podstawowej nr 16. Wszczęte są
postępowania na wyłonienie wykonawców sześciu zadań.
Tutaj prace uda się zrealizować tylko pod warunkiem, że
znajdą się ﬁrmy chętne i gotowe, by remonty przeprowadzić
w terminie. Chodzi między innymi o remont pracowni SI
w Zespole Szkół Ogólnokształcących, wymianę instalacji
oświetlenia w Przedszkolu nr 26, Gimnazjum nr 6
i Szkole Podstawowej nr 3, remont sali gimnastycznej w ZS 4
oraz remont sali z podziałem na dwie osobne w SP 19.
4 września zostanie otwarta nowa sala gimnastyczna i boisko wielofunkcyjne przy SP 19 w Jeziorkach. Z budżetu
miasta prezydent Paweł Silbert, tylko na ten cel przeznaczył
w 2016 roku ponad 2,8 mln zł, dodatkowo ponad 700 tys zł
zostało pozyskanych ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
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UOKiK apeluje
o ostrożność i przestrzega

Przedstawiciele ﬁrmy Nasza S.A. telefonują do osób
w podeszłym wieku i podają się za ich dotychczasowego
operatora, proponując obniżenie abonamentu za telefon
i nielimitowane rozmowy, które w rzeczywistości wiążą
się z dodatkową opłatą. Konsument jest obciążany
opłatami za wykaz połączeń, wyświetlanie numeru
i ubezpieczenie zapłaty na wypadek śmierci, nawet gdy
nie wyrażał na to zgody, na umowie nie ma logo spółki,
a jej nazwa i dane są napisane małą czcionką. Wyraźnie
zaznaczona jest tylko nazwa dotychczasowego operatora
konsumenta. Informacja o zmianie operatora telekomunikacyjnego dociera do konsumenta zazwyczaj po
upływie 14 dni, w których może bezpłatnie odstąpić od
umowy. Kara, którą pobiera Nasza S.A. za rozwiązanie
umowy, wynosi od około 500 zł do około 1500 zł.
Postępowanie dotyczące Nasza S.A. prowadzi także
Prokuratura Okręgowa w Płocku. Całą treść ostrzeżenia
można przeczytać na www.uokik.gov.pl.

youtube.com
@MiastoJaworzno

twi er.com
@MiastoJaworzno

