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"Święto Rodziny” już 22 maja

22 maja 2016 r. (niedziela)
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Dobre perspektywy
dla inwestycji
Już w tym roku miasto zaoferuje przedsiębiorcom
nową przestrzeń do inwestycji. Strefa „Przemysłowa II” to blisko 8-hektarowy teren, który został
podzielony na kilkanaście pól inwestycyjnych
2
2
o powierzchni od 2000 m – 8000 m . Właścicielem wszystkich nieruchomości jest Miasto
Jaworzno. Działki posiadają miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego i znajdują się
w strefie oznaczonej jako tereny pod obiekty
produkcyjne, składy i magazyny oraz tereny
zabudowy usługowej.
W III kwartale 2016 r. rozpoczną się procedury
przetargowe na zbycie nieruchomości w Strefie
„Przemysłowa II”. Jaworzno posiada także ofertę
nieruchomości pod indywidualne budownictwo
mieszkaniowe. Osoby, które podejmą decyzję o zamieszkaniu w Jaworznie i zdecydują się na budowę
domu mogą skorzystać z 10-letniego okresu
zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Atrakcyjne tereny inwestycyjne to nie jedyne
zachęty do inwestowania i lokowania swojego
biznesu, które oferuje Jaworzno. W tym roku
znacznemu obniżeniu uległy miejscowe podatki
– przede wszystkim od środków transportowych średnio o 40 procent. Miasto we współpracy
z samorządem gospodarczym jest w trakcie przygotowywania pakietu ulg i zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących
w Jaworznie.
Szczegółowych informacji dotyczących aktualnej oferty inwestycyjnej Jaworzna udziela
Referat Rozwoju i Obsługi Inwestorów Urzędu
Miejskiego w Jaworznie znajdujący się przy
Placu Górników 5.
tel. 32 6181 712, 32 6181 884
rg@um.jaworzno.pl

invest-in-jaworzno.pl

Zapraszamy na jaworznickie "Święto Rodziny” - wydarzenie o wielkiej skali
i zasięgu, z ofertą całościowo skierowaną do rodzin. Pomysłodawcą imprezy
jest zastępca prezydenta - Monika Bryl. Pokaz iluzji, wspólne czytanie,
teatrzyki, konkursy, gry i zabawy z nagrodami dla najmłodszych i całych rodzin,
a także koncert zespołu New Life'm – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają
na mieszkańców Jaworzna w niedzielę 22 maja podczas Święta Rodziny.
Majowe święto zapowiada się niezwykle
ciekawie. Specjalnie na to wydarzenie parking
przed Halą Widowiskowo-Sportową i jej okolice
zostaną zaadaptowane na miejsce gier, zabaw
i scenicznych wydarzeń. Na tym terenie rozstawiona zostanie scena, na której artyści wystąpią
w przedstawieniach teatralnych, a animatorzy
poprowadzą zajęcia dla dzieci. Wieczorem
natomiast przed jaworznicką publicznością
wystąpi zespół New Life'm. Jaworznickie "Święto
Rodziny” wpisuje się w ramy Metropolitalnego
Święta Rodziny.
Zabawa rozpocznie się w samo południe programem artystycznym. Następnie do wspólnego
spędzenia czasu zapraszają Miejskie Centrum
Kultury i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna,
Muzeum Miasta Jaworzna. Zabawę umili spotkanie z animatorami, maskotkami czy szczudlarzem. Natomiast od godz. 10.00 uczniowie szkół
podstawowych i wychowankowie świetlic
wezmą udział w konkursie plastycznym, efekty
ich pracy będzie można podziwiać na ogromnym
banerze zawieszonym na Hali Widowiskowej.
Nie zabraknie również atrakcji kulinarnych,

od godz. 12.00 rozpocznie się gotowanie potraw
na mega patelni. W tym dniu najmłodsi będą
mogli poszaleć też na popularnych dmuchańcach, karuzelach i trampolinach. Nie ma imprezy
dla dzieci bez balonów i tych również nie
zabraknie. Testem umiejętności piłkarskich będą
zawody sportowe na megapiłkarzykach. Dla
zręcznych przygotowano stoły do cymbergaja,
a więc zapowiada się pasjonująca rozgrywka
znana z nadmorskich kurortów. O godz. 14.00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zaprezentuje teatrzyk ekologiczny. Zespół Lecznictwa
Otwartego w ciągu dnia będzie prowadzić
pokazy pierwszej pomocy, specjaliści zapraszają
również do skorzystania z bezpłatnych badań
i porad dietetyka.
Imprezie towarzyszyć będzie organizowany
przed godz. 17.00 przez Instytut Ordo Caritatis
oraz Stowarzyszenie MuzeDei „Marsz dla Życia
i Rodziny”, który poprzedzi Msza Święta o godz.
16.00 w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny.
Wszystkie atrakcje będą bezpłatne, a na
najmłodszych czekają też atrakcyjne nagrody.

Monika Bryl
Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna
Serdecznie zapraszam do wspólnego spędzenia czasu
podczas "Święta Rodziny". Mam nadzieję, że ta miejska impreza mocno zapadnie w pamięć i będzie kontynuowana w kolejnych latach. W organizację wydarzenia, oprócz miasta zaangażowało się wiele firm
i instytucji. Na najmłodszych mieszkańców czekają
liczne atrakcje, gry i zabawy. Pomysł na "Święto Rodziny” jest nieprzypadkowy. Co roku w mieście organizowane są rodzinne festyny, pikniki w ramach
Metropolitalnego Święta Rodziny, jednak do tej pory
nie było całościowej oferty wspólnego spędzania
czasu na tak szeroką skalę. Dlatego zapraszam
wszystkich jaworznian do licznego uczestnictwa
w święcie nas wszystkich.

Rodzina 500 +: Jaworznianie złożyli blisko 3,6 tysiąca wniosków

Pierwsze świadczenia z tytułu realizacji ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
popularnie zwaną ustawą "500 plus" w łącznej
kwocie ponad 735 tyś. zł trafiły już na konta
jaworznickich rodzin. Do końca kwietnia Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia dla ponad 1600 dzieci.
- Wydaliśmy już 1,5 tysiąca decyzji administracyjnych – mówi Czesław Smalcerz dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który
z ramienia miasta koordynuje program 500 +.
- Do tej pory blisko 3,6 tysiąca jaworznickich
rodzin zdecydowało się na złożenie wniosku
o przyznanie świadczenia wychowawczego dla
5 tysięcy dzieci.

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

Ważne! Świadczenie wychowawcze to kwota
nieopodatkowana i nie będzie liczona do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.
By otrzymać świadczenie, wystarczy złożyć
wniosek w punkcie wyznaczonym przez MOPS.
Dotychczas mieszkańcy mogli skorzystać z pomocy pracowników MOPS aż w pięciu punktach.
Teraz, po czasie największej intensyfikacji składania
wniosków, trzy punkty zostaną zamknięte. Jaworznianie dalej będą mogli składać wnioski w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Północnej 9b oraz w siedzibie Zespołu
Lecznictwa Otwartego przy ul. Grunwaldzkiej 235
na Podłężu. Wniosek o świadczenie wycho-

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

wawcze można również złożyć za pośrednictwem
Poczty Polskiej oraz przez internet - za pomocą
portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz
bankowości elektronicznej.
W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko pracownicy MOPS
dokonają weryfikacji ich dochodów. Świadczenie
zostanie przekazane bezpośrednio na konto
wskazane przez rodzica lub gotówką.
Wnioski można pobrać właśnie w tych lokalach,
a także ze strony internetowej MOPS, Urzędu
Miejskiego i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Jeżeli wniosek będzie złożony do
1 lipca br. świadczenie będzie wypłacone
z wyrównaniem od 1 kwietnia. Pierwszy okres
świadczeniowy trwa od 1 kwietnia 2016 r.
do 30 września 2017 r. Do programu będzie
można dołączyć w dowolnym momencie.

Wykaz miejsc, w których od 2 maja do 1 lipca
włącznie można składać wnioski:

ź Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Północna 9 b (Podwale)
ź Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 235 (Podłęże)
Punkty przyjmowania wniosków będą czynne
w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 7.00-15.00
czwartek - 7.00-17.00

