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Aktualności

III edycja programu "Mieszkanie za remont”
Wnioski do programu Mieszkanie za remont można składać jeszcze do 23 listopada br.
Na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie
został także opublikowany harmonogram, zgodnie z którym osoby zainteresowane
remontem i wynajęciem mogą obejrzeć mieszkania i podjąć decyzję o udziale w programie.
- Program "Mieszkanie za remont" jest realną odpowiedzią
na potrzeby i oczekiwania mieszkaniowe jaworznian. Jednocześnie stanowi szansę na zmniejszenie liczby pustostanów
w naszej gminie - mówi prezydent Paweł Silbert. - To wyjście
naprzeciw sytuacjom, w których mieszkańcy wielokrotnie
zgłaszali chęć wynajęcia niewyremontowanego mieszkania
gminnego. Do tej pory odbyły się dwie edycje programu,
w których zostało wyremontowanych, a następnie wynajętych od miasta ponad 80 mieszkań komunalnych.

Miejska wyprawka
dla noworodków

Aktualnie trwa trzecia edycja programu, w którym mieszkańcy Jaworzna mogą ubiegać się o przydział mieszkania
komunalnego w zamian za zobowiązanie się do przeprowadzenia jego remontu na własny koszt. Harmonogram
wizyt w lokalach można pobrać ze strony internetowej
MZNK - www.mznk.jaworzno.pl oraz Urzędu Miejskiego www.um.jaworzno.pl. Został też wywieszony w siedzibie
MZNK (gablota przy Dziale Przydziałów Mieszkań).

Białe body z dużym czerwonym sercem i napisem
"Jaworzno kocham to miasto", miękki kocyk, śliniaczek
i lniana torba na najpotrzebniejsze wszystkim świeżo
upieczonym rodzicom przybory oraz kartka z gratulacjami – to wszystko wchodzi w skład nowej wyprawki
dla noworodków, która od września br. jest wręczana
rodzicom dzieci urodzonych i zameldowanych
w Jaworznie.

Wnioski należy składać w Dziale Przydziałów Mieszkań
MZNK w Jaworznie lub przesłać pocztą do 23 listopada br.
Prosimy o dokładne przygotowanie wniosków, ponieważ do
rozpatrzenia będą przyjmowane tylko kompletne zgłoszenia
ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Pracownicy MZNK
są gotowi, by pomóc w ich uzupełnieniu i służą poradą.

To nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie skierowane
do najmłodszych mieszkańców miasta. Miły podarunek
w postaci "miejskiego bodziaka" otrzymują już od
1 czerwca 2015 roku dzieci, które urodziły się w jaworznickim szpitalu, a rodzice zameldowani są w naszym
mieście. Teraz w ramach programu Jaworzno Wspiera
Rodziny realizowany jest kolejny krok: wyprawka dla
noworodka.

Gdzie zgłaszać się po informacje na temat programu?
Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont
odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań
MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy
ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304.
Telefon: 32 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli
od poniedziałku do środy i w piątki od 7:00 do 15:00,
w czwartki od 7:00 do 17:00.

Powstaje tężnia w GEOsferze
Początkiem czerwca podpisana została umowa z ﬁrmą BBI Budownictwo Sp. z o. o. z Wrocławia, która
opracowała kompletną dokumentację projektową oraz prowadzi roboty budowlane, związane z realizacją
zadania pn. „Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno - Geologicznej GEOsfera”.

- Chcemy, by pierwsze chwile z dzieckiem były wyjątkowe,
dlatego też wzbogaciliśmy program "Jaworzno Wspiera
Rodziny" o miejską wyprawkę dla noworodków. Postawiliśmy na bardzo praktyczne rzeczy, które przydadzą się
maleństwu i rodzicom już od pierwszych chwil. Serduszko
i napis "Jaworzno kocham to miasto" niech przywołują
najlepsze skojarzenia i miłe chwile w naszym mieście
- mówi Monika Bryl, zastępca prezydenta miasta.
Wyprawka dla noworodka jest miłym powitaniem
najmłodszych obywateli naszego miasta. Wszystkie
elementy zestawu są wykonane z wysokiej jakości,
atestowanych tkanin. Wyprawki są wydawane w Urzędzie
Stanu Cywilnego, przy rejestracji, dla dzieci urodzonych
w Jaworznie od 1 września 2018 r.

Spotkanie Aktywnych
Jaworznianek już 7 grudnia br.

Budowa tężni solankowej w GEOsferze to zwycięskie
zadanie ogólnomiejskie w ramach ubiegłorocznej
edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.
Projekt Jadwigi Grzybek, Marii Królikowskiej i Teresy
Ptak został wybrany przez mieszkańców, jego realizacja
przewidziana jest do końca tego roku.
W miejscu dawnego wyrobiska skalnego dolimitu, powstanie niebawem długo wyczekiwany obiekt wraz
z infrastrukturą towarzyszącą - pergolą i fontanną, koszami na śmieci, a także oświetleniem wraz z iluminacją. Od
wiosny będzie można więc korzystać z ożywczego
powietrza i pięknego obiektu w jaworznickiej GEOsferze.

NIE DAJ SIĘ OSZUKA
„NA POLICJANTA” I „NA WNUCZKA”

Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów
w Jaworznie.

UWAGA NA OSZUSTÓW!
W ostatnich dniach na terenie naszego miasta doszło do prób wyłudzenia pieniędzy metodą "na
wnuczka" i "na policjanta". Sprawcy, opowiadając
nieprawdziwe historie, podstępem nakłonili dwoje mieszkańców Jaworzna do wypłacenia i przekazania im w sumie ponad 200 tys. złotych. Zwracamy się do mieszkańców z apelem o szczególną
ostrożność i informujemy, jak nie dać się oszukać!
Jak nie stać się oﬁarą oszustów?
Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka
naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych
pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie
o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie
przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku
wszystkich oszczędności. Zadzwońmy do kogoś z rodziny,

zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc,
rzeczywiście jej potrzebuje.

Najczęstsze sposoby oszustw:
NA POLICJANTA
Rozmówcy informują, że prowadzona jest tajna akcja
i osoba, do której dzwonią musi pomóc w jej przeprowadzeniu. Pomoc ma polegać na przekazaniu gotówki lub
pozostawieniu pieniędzy we wskazanym miejscu.
PAMIĘTAJ! Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją
o prowadzonej akcji. Policja nigdy nie prosi Cię o przekazanie
komuś pieniędzy, przelanie ich na konto lub pozostawienie
w jakimś miejscu. Tak zachowują się tylko przestępcy.
NA WYPADEK
Rozmówcy informują osobę, do której dzwonią, że jej
najbliższy spowodował wypadek drogowy. Rozmówca
przestawia się jako policjant i żąda pieniędzy w zamian za
pomoc w uniknięciu odpowiedzialności karnej, "polubowne" załatwienie sprawy, dla adwokata itp.
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PAMIĘTAJ! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien,
że dzwoni oszust. Rozłącz się. W miarę możliwości skontaktuj
się telefonicznie z członkiem rodziny, który rzekomo miał
wypadek drogowy, dzwoniąc na jego numer telefonu.
NA WNUCZKA
Oszust dzwoni na telefon domowy i przekonuje osobę,
z którą rozmawia, że jest jej wnuczkiem, krewnym lub inną
bliską osobą z rodziny. Informuje, że pilnie potrzebuje
pieniędzy (spłata długu w banku, zakup towaru po okazyjnej
cenie, leczenie). Po pieniądze ma zgłosić się znajomy, gdyż
on sam nie może przyjechać. Po jakimś czasie znajomy
"wnuczka" zjawia się w mieszkaniu oﬁary po pieniądze.
PAMIĘTAJ! Nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które
telefonicznie podają się za członków Twojej rodziny lub
proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące. Nie działaj w pośpiechu, nie ulegaj presji czasu, którą
wytwarzają oszuści, aby osiągnąć swój cel. Rozłącz się.
Potwierdź informację u innych członków rodziny, kontaktując się z nimi telefonicznie.
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Sprawcy dokonują przestępstw na osobach starszych
działając w r żny spos b, zazwyczaj wykorzystując
ich zaufanie i "dobre serce".
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