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Żłobek publiczny z doﬁnansowaniem
programu Maluch+
Dzięki tegorocznej edycji programu „Maluch+” utworzonych zostanie 24,5 tys. miejsc dla maluchów,
doﬁnansowanych będzie ok 56 tys. miejsc, w tym ponad 630 dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających
szczególnej opieki. O pozyskanie środków z tego programu zabiegało z sukcesem Jaworzno. Na utworzenie
żłobka publicznego otrzymaliśmy zakładaną, maksymalną kwotę 600 tys. zł. Ponadto jaworznickie
niepubliczne żłobki i klubiki dziecięce również otrzymały wsparcie z rządowego programu.
W ramach modułu konkursowego, w którym z projektem
wystartowało Jaworzno, wpłynęły oferty dotyczące
utworzenia 124 instytucji opieki nad małym dzieckiem
na terenie 111 gmin na 5 220 miejsc opieki, na łączną kwotę
85 622 684,90 zł. Doﬁnansowanie przyznano samorządom,
które zostały zakwaliﬁkowane do programu przez wojewodów.
Wysokość doﬁnansowania (do 20 tys. na jedno miejsce
w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz
5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie
tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. Prezydent Jaworzna
zgłosił projekt utworzenia żłobka publicznego na 30 miejsc
w placówce obecnego przedszkola przy ul. 3 Maja 16.
- Cieszę się, że kolejne elementy programu "Jaworzno
Wspiera Rodziny" wypełniają się treścią i działaniami. Nasz
projekt utworzenia żłobka publicznego został pozytywnie
oceniony i uzyskał doﬁnansowanie z rządowego programu
Maluch Plus na maksymalną kwotę 600 tys. zł. - mówi
zastępca prezydenta Monika Bryl. - Czekamy na rozstrzygnięcia drugiego konkursu i przygotowujemy pakiet uchwał
na marcową sesję.

Zapraszamy na czwarte już spotkanie realizowane w ramach cyklu "Aktywne Jaworznianki", które odbędzie się
w piątek, 9 marca br., w sali obrad Urzędu Miejskiego. Cykl
spotkań skierowany jest zarówno do kobiet pracujących
zawodowo, prowadzących własne biznesy, jak również
osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz planujących otworzyć własną działalność gospodarczą.

Uzyskaj doﬁnansowanie
na usunięcie azbestu

Pierwsze klucze do "Sfery" wręczone
kania, z dobrą komunikacją i zapleczem rekreacyjnym.
Mieszkania mieszczą się w 3-kondygnacyjnych budynkach
(parter, I piętro i poddasze użytkowe) i składają się z 6-11
lokali każdy.

W poniedziałek, 5 lutego prezydent Paweł
Silbert wraz z zastępcą Moniką Bryl wręczyli
nowym lokatorom klucze do mieszkań
w I etapie inwestycji pod nazwą "Osiedle
Sfera". Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało tutaj do
użytku pierwszych 9 bloków z 84 lokalami
na wynajem.

Aktualności

Spotkanie Aktywnych
Jaworznianek już 9 marca!

mówi prezydent Paweł Silbert. - Inwestycje realizowane
przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
wpisują się w naszą prorodzinną politykę rozwoju miasta.
Przez kilka ostatnich lat działania związane z budownictwem
mieszkaniowym zmieniły krajobraz wielu jaworznickich
dzielnic, czyniąc je atrakcyjnymi miejscami do mieszkania
i codziennego życia. "Osiedle Sfera" to kolejna inwestycja
oferująca mieszkańcom doskonałe warunki do zamiesz-

W uroczystości udział wzięli m.in. także Janusz Łach - prezes
JTBS Sp. z o.o., Maria Materla - radna Sejmiku Województwa Śląskiego oraz ks. dr Mariusz Karaś - kanclerz Kurii
Sosnowieckiej.
- Bardzo cieszy mnie fakt, że w naszym mieście tak szybko
rozwija się rynek nieruchomości i cały czas wzbogacana jest
oferta mieszkaniowa. Dbamy o to, by była korzystna i atrakcyjna, a przez to zachęcała do osiedlania się w Jaworznie -

Rozpoczyna się nabór wniosków na doﬁnansowanie
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta, które realizowane będzie w 2018 roku w ramach
"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku". Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku Jaworzna o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Prezydent zamierza złożyć aplikację w wymaganym przez tę instytucję terminie - do
końca kwietnia. Aby tak się stało, osoby zainteresowane
usunięciem szkodliwego pokrycia powinny złożyć
wnioski do 5 marca 2018 r.

Nieruchomości, z których pochodzą odpady zawierające
azbest objęte wnioskiem muszą być zlokalizowane na
terenie Gminy Miasta Jaworzna, ujęte w "Inwentaryzacji
szczegółowej wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Miasta Jaworzna" oraz stanowić własność osób
ﬁzycznych. Do czasu zawarcia umów o doﬁnansowanie,
Gmina może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy
Wizualizacja Hali Widowiskowo-Sportowej (widok od strony zachodniej
- od ul. Królowej Jadwigi i ul. Grunwaldzkiej)
nabór wniosków.
Doﬁnansowanie oferowane przez WFOŚiGW może
wynieść:
1) 100 proc. kosztów obejmujących zbieranie, transport
i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (nie
więcej niż 600 zł za tonę) - w przypadku azbestu skła"Osiedle Sfera" to największa inwestycja mieszkaniowa
dowanego na nieruchomości,
od czasów budowy osiedla Gigant w latach 80-90 XX w.
2) 80 proc. kosztów obejmujących demontaż, transport
W okolicy Ośrodka Edukacji Ekologiczno - Geologicznego
i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
GEOsfera, Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społe(nie więcej niż 640 zł za tonę) - w przypadku azbestu
cznego buduje osiedle, w którym swoje miejsce w Jaworznie
demontowanego z obiektów budowlanych.
znajdą aż 402 rodziny.
Gmina ma zamiar realizować to zadanie w dłuższej
Na nowym osiedlu znajdą się 402 mieszkania i ponad 800
perspektywie, jednak warunki konkursowe są nieprzemiejsc parkingowych. Ponadto mieszkańcy będą mieli do
widywalne i warto już teraz zastanowić się nad wymianą
dyspozycji m.in. boisko wielofunkcyjne i plac zabaw.
pokrycia dachowego i usunięciem zalegającego, szkodliDopełnieniem krajobrazu ma być pełna infrastruktura
wego azbestu. Wykonawcą zadania obejmującego prace
drogowa oraz liczne drzewa i krzewy, których nasadzenia są
związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy będzie
tak zaplanowane, by każdemu z budynków wielorodzinnych
ﬁrma wyłoniona w przetargu. Wykonanie usługi nastąpi
zapewnić kameralność.
w terminie ustalonym z właścicielem nieruchomości
Aktualnie trwa II etap budowy osiedla, w którym
w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą
dostępnych będzie 90 mieszkań na wynajem oraz 23
Miasta Jaworzna a Wykonawcą prac (orientacyjny termin
mieszkania na własność. Planowane przekazanie kluczy
realizacji prac: czerwiec-sierpień).
odbędzie się jeszcze jesienią tego roku.
Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych
pokrywają właściciele nieruchomości we własnym
zakresie.
Osoby zainteresowane doﬁnansowaniem proszone są
o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Plac Górników 5 - Wydział Komunalny
i Ochrony Środowiska (pokój 110) w terminie do dnia
05.03.2018 r. celem złożenia wniosku o doﬁnansowanie.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane
do realizacji w 2018 r. Formularz wniosku można pobrać
ze strony internetowej www.bip.jaworzno.pl (zakładka:
Likwidacja odpadów zawierających azbest) lub w sieWizualizacja Miejskiego Centrum Integracji Trasportu
dzibie Urzędu. Dodatkowe informacje o doﬁnansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 6181675.
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