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Aktualności

Bądź na plus 60 - jaworznicki
program wsparcia dla seniorów
Zajęcia artystyczno-ceramiczne, treningi pamięci, zajęcia
malarskie, warsztaty fotograficzne, koncert muzyki poważnej i pokazy Flamenco - to tylko niektóre z atrakcji,
z jakich będą mogli skorzystać jaworzniccy seniorzy.
Dzięki staraniom jaworznickiego Urzędu Miejskiego stowarzyszenie "Nasza Przystań" zostało beneficjentem rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób
starszych na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu
w wysokości 100 tys. zł możliwe będzie przygotowanie
oferty edukacyjno - kulturalnej dla jaworznickich seniorów, która ma szansę przyczynić się do wzrostu ich
aktywności społecznej i kulturalnej.
Jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze Stowarzyszeniem „Nasza Przystań” tel/fax: (032) 616 59 73
e-mail: stowarzyszenie@naszaprzystan.pl

Przed nami
Święto Rodziny!
Przed nami II edycja "Święta Rodziny" – wyjątkowego miejskiego wydarzenia z ofertą skierowaną
do całych rodzin. Wspólna zabawa rozpocznie się
20 maja br. o godz. 15.00. Tego dnia Planty zlokalizowane w centrum Jaworzna zaadaptowane
zostaną na wielki plac rodzinnych gier i zabaw.
Celem imprezy jest wspaniała rozrywka familijna,
integracja międzypokoleniowa, spędzenie wolnego czasu w gronie najbliższych oraz świetna
zabawa, w którą zaangażowana jest cała rodzina.
Strefy zabaw
Całość terenu, na którym będzie się odbywać
"Święto Rodziny", zostanie podzielona na specjalne strefy, gdzie skorzystać będzie można z różnorodnych atrakcji. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami
będą mieli możliwość wzięcia udziału w balu prawdziwych księżniczek oraz nabyć niezwykłych mocy i
dodatkowych sprawności w Akademii Superbohaterów. Zarówno starszych jak i młodszych z pewnością zainteresuje specjalna strefa edukacyjna, gdzie
przeprowadzane będą naukowe ekspery-menty.
Natomiast w Krainie Cyrku odbędą się warsztaty
kuglarskie i pokazy sztuki cyrkowej. Nie zabraknie
również strefy "Co warto przeczytać",
w której odbędzie się wystawa klasyki literatury

dziecięcej i młodzieżowej, wystawa nowości książkowych. Rodzinne wędrowanie, to wystawa przewodników turystycznych oraz czasopism dla dzieci
i młodzieży. Pozostałe strefy to "Strefa wyobraźni
i łamigłówek zainspirowanych książką" oraz "Włącz
się do gry" - strefa sprawności, rywalizacji i reﬂeksji.
Rozrywka dla całej rodziny
Oprócz tych atrakcji przygotowano też mnóstwo
konkursów, pokazów, gier i zabaw rekreacyjnych.
Atrakcją dla małych fanów motoryzacji będą mini
samochodziki. Na milusińskich czeka również
wesołe miasteczko ze zjeżdżalniami oraz karuzele.
Dla każdego dziecka nie zabraknie słodkich
smakołyków i upominków.
Wielki ﬁnał
Wielki ﬁnał, zaplanowany na godzinę 18.00,
uwieńczony zostanie przyjazdem kilkudziesięciu
zabytkowych samochodów. Do Jaworzna tym
samym po raz pierwszy zawita Classic Mania
Night. Nie zabraknie zabytkowych klasyków oraz
pięknych sportowych aut i pojazdów wojskowych.
Będzie można zasiąść za kierownicą prawdziwych
motoryzacyjnych perełek, zrobić sobie zdjęcie
w ulubionym samochodzie i uczestniczyć w konkursie na najlepszy samochód zlotu!

Zastępca Prezydenta Monika Bryl
Zapraszam wszystkich mieszkańców Jaworzna na Święto
Rodziny. Po miłym odbiorze
pierwszej edycji wydarzenia,
postanowiliśmy, że warto kontynuować to duże rodzinne spotkanie. Zmieniamy nieco formułę, początek zaplanowaliśmy
na godzinę 15, wielki ﬁnał
nastąpi w godzinach wieczornych, zmieniamy też miejsce,
w tym roku są to jaworznickie
Planty.
Nie zmieniamy za to jednego:
okazji do świetnej zabawy, uśmiechu i radości dla całych
rodzin. W organizację Święta zaangażowało się wiele osób,
instytucji i ﬁrm. Zebraliśmy nasze doświadczenia, opinie
mieszkańców i myślę, że program imprezy, nowe atrakcje i
rodzinny klimat naszego miasta zapewnią fantastyczną
atmosferę.
20 maja, Planty w centrum miasta staną się wielkim
rodzinnym miejscem atrakcji. Powstanie tu kilka stref,
w których każdy znajdzie coś dla siebie. Dobrą zabawę
i opiekę zapewnią animatorzy, a dla uczestników nie
zabraknie smakołyków i upominków. Na wielki ﬁnał Święta
Rodziny przy dźwiękach klaksonów przyjedzie kilkadziesiąt
zabytkowych samochodów. Załogi z całej Polski w motoryzacyjnych klasykach zapewnią niezapomniane wrażenia.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się możliwość
zasadzenia drzewa i tym samym wspólnego założenia
Parku Nowych Mieszkańców. 21 maja podczas pikniku na
Chrząstówce, mieszkańcy Jaworzna, którzy wcześniej
zgłosili taki zamiar, będą mogli w imieniu swoich dzieci
zasadzić symboliczne dęby. Ta nowa miejska tradycja
będzie kontynuowana i pielęgnowana.

Otwieramy "Park Nowych Mieszkańców"
W niedzielę, 21 maja, o godz. 10.00, rodzice dzieci urodzonych w obecnej
kadencji jaworznickiego samorządu otworzą Park Nowych Mieszkańców na
Chrząstówce. Rodzice, którzy wcześniej zgłosili taki zamiar, w imieniu swoich
dzieci zasadzą symboliczne drzewo. Tym samym Jaworzno zyska nową,
miejską tradycję. Każdy jaworznianin urodzony w 2015 roku i latach
późniejszych otrzyma w Parku swoje drzewo. Zapraszamy do udziału!

Akademia Bezpieczeństwa dla dzieci, młodzieży i seniorów
Ruszył kolejny program w ramach „Tarczy” skierowany do szerokiej grupy jaworznian – Akademia Bezpieczeństwa. Z war-sztatów, prelekcji
dot. bezpiecznych zachowań będą mogły skorzystać przedszkolaki i młodzież szkolna oraz
starsi – narażeni w ostatnim czasie na wiele
niebezpieczeństw. Z programu skorzysta ponad
1,5 tysiąca mieszkańców Jaworzna.
Bezpieczny Przedszkolak
Warsztaty skierowane są do najmłodszych mieszkańców miasta, a ich głównym celem jest zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego
poruszania się po mieście. Planuje się wsparciem
objąć około 600 dzieci z 17 jaworznickich
przedszkoli. Głównym celem warsztatów jest
nabycie przez przedszkolaków umiejętności
prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego
zachowania się w miejscach publicznych. Warsztaty poprowadzą przedstawiciele Komendy

Miejskiej Policji w Jaworznie, Straży Pożarnej,
Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Warsztaty dla dzieci i młodzieży
Młodzież będą mieli okazję do skorzystania z warsztatów proﬁlaktycznych dla młodzieży „Stop
dopalaczom” oraz warsztatów edukacyjnych
„Wtargnięcie napastnika do szkoły”. Celem
działań jest zapoznanie uczniów z zagrożeniami
dzisiejszej rzeczywistości. Ponadto przygotowane
warsztaty mają na celu przekazanie młodzieży
rzetelnej i dokładnej wiedzy o skutkach zażywania
dopalaczy oraz ich wpływie na organizm i psychikę młodych ludzi, ukazanie mechanizmów
i konsekwencji uzależnienia oraz nauczenie podejmowania racjonalnych decyzji związanych
z używkami.
Starsi = bezpieczni
Coraz częściej dochodzi do przestępstw, w których
poszkodowanymi są osoby w podeszłym wieku
i mieszkające samotnie. Przestępstwa te polegają
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przede wszystkim na oszustwie i wyłudzaniu
mienia. Właśnie dlatego w porozumieniu z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym w Jaworznie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie przygotowano warsztaty dla seniorów,
których celem będzie podniesienie świadomości
osób starszych na temat poprawy ich bezpieczeństwa i zabezpieczania mienia.

W ramach zadania "Bądź na plus 60 - jaworznicki program wsparcia dla seniorów" przewidziano organizację
wyjazdów do teatru, bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, licznych koncertów, zajęć artystyczno - manualnych (ceramika, malarstwo, rzemiosło artystyczne, fotografia), zajęć ruchowych oraz zajęć terapeutycznych
w zakresie sprawności psychofizycznej i intelektualnej,
a także prozdrowotnej. Oferta skierowana jest do 400
osób, w tym do 50 osób z niepełnosprawnością.
Projekt przewiduje również utworzenie Jaworznickiego
Obserwatorium Międzypokoleniowego przy Muzeum
Miasta Jaworzna, którego celem jest wymiana doświadczeń, wiedzy i kompetencji między pokoleniami.
Ponadto podsumowaniem wszystkich wydarzeń zorganizowanych w ramach programau będzie Tydzień Seniora,
na którym zostaną zaprezentowane prace wykonane
przez uczestników.

Ruszają spotkania konsultacyjne

Jaworznickiego Budżetu
Obywatelskiego
Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych
Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Nowa edycja
JBO2018 daje możliwość składania wniosków i realizacji projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich. Kwota
1,5 mln zł zostanie wykorzystana w dwudziestu obszarach konsultacyjnych równo po 75 tys. złotych. Pula
1,2 mln to środki w budżecie ogólnomiejskim.
Pozostałe środki przeznaczone zostaną na utrzymanie
i podnoszenie jakości już powstałych obiektów oraz
akcję promocyjną. Łączna pula pieniędzy przeznaczonych na JBO 2018 to 3 mln zł. Dołącz, aktywnie
wspieraj rozwój dzielnic i miasta.
Azot, Stara Huta | Gimnazjum Nr 2,
ul. Olszewskiego 76
22.05 poniedziałek godz. 17:00
Bory | SP Nr 14, ul. Niemcewicza 7
22.05 poniedziałek godz. 17:00
Byczyna, Cezarówka Dolna | Klub Niko,
ul. Korczyńskiego 10
23.05 wtorek godz. 17:00
Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn
Klub Kasztan, ul. Kasztanowa 30
23.05 wtorek godz. 17:00
Ciężkowice | SP Nr 18, ul. Ks. Andrzeja Mroczka 53c
24.05 środa godz. 17:00
Dąbrowa Narodowa | Strażnica OSP, ul. Strażacka 11
24.05 środa godz. 17:00
Długoszyn | Klub pod Skałką, ul. Dąbrowskiego 17
25.05 czwartek godz. 17:00
Dobra, Pieczyska |Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61
25.05 czwartek godz. 17:00
Gigant, Leopold |Klub Gigant, ul. Granitowa 3
26.05 piątek godz. 17:00
Góra Piasku |SP Nr 9, ul. Batorego 48
26.05 piątek godz. 17:00
Jeleń |Dom Kultury, ul. Wiosny Ludów 1
29.05 poniedziałek godz. 17:00
Pechnik, Podwale, Warpie
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3
29.05 poniedziałek godz. 17:00
Niedzieliska |Klub Relaks, ul. Szczakowska 35
30.05 wtorek godz. 17:00
Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni |Gimnazjum Nr 5,
ul. Starowiejska 15
30.05 wtorek godz. 17:00
Pańska Góra, Skałka |Gimnazjum Nr 1,
ul. Urzędnicza 11
31.05 środa godz. 17:00
Łubowiec |Rodzinny Ogród Jaśmin, ul. Zubrzyckiego 43
31.05 środa godz. 17:00
Podłęże |Zespół Szkół Ogólnokształcących,
ul. Towarowa 61
1.06. czwartek godz. 17:00
Pszczelnik |SP Nr 15, ul. Leśna 49
1.06. czwartek godz. 17:00
Szczakowa |Dom Kultury im. Z. Krudzielskiego,
ul. Jagiellońska 3
2.06. piątek godz. 17:00
Śródmieście |Urząd Miejski w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33
2.06 piątek godz. 17:00

Sprawami Budżetu Obywatelskiego zajmuje się Biuro
Promocji i Informacji – Referat Inicjatyw i Konsultacji
Społecznych. Masz pytania, chcesz dowiedzieć się
więcej? Napisz maila: jbo@um.jaworzno.pl, zadzwoń:
326181582.
Więcej informacji na www.jbo.jaworzno.pl.
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