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Jaworzno Wspiera Rodziny
Zapewnianie równych szans, zwiększanie bezpieczeństwa oraz promowanie aktywności i zdrowego stylu życia - to trzy
główne ﬁlary, ogłoszonego podczas „Popołudnia z Rodziną” przez prezydenta Pawła Silberta, nowego programu
skierowanego do jaworznickich rodzin. W pierwszej kolejności uruchomione zostanie doﬁnansowanie do obecnie
istniejących żłobków i klubów dziecięcych, kolejny krok to stworzenie żłobka publicznego. Wystartuje również program
Aktywna Dzielnica, w ramach którego w każdej dzielnicy odbywać się będą zajęcia dla rodzin.

Aktualności

Drodzy Mieszkańcy
Jaworzna!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu życzenia
serdecznych spotkań w rodzinnym gronie
przy wigilijnym, świątecznym stole.
Niech magiczna moc świąt
przyniesie Wam otuchę i radość,
a Gwiazda Betlejemska zaświeci pełnym
blaskiem i doprowadzi
do Szczęśliwego Nowego Roku,
pełnego nadziei i wszelkiej pomyślności.
Dzieląc się opłatkiem nie zapomnijmy
o osobach samotnych i opuszczonych.
Zaprośmy ich do wspólnego stołu.
Prezydent Jaworzna
Paweł Silbert
wraz z Zastępcami
Tadeuszem Kaczmarkiem
i Moniką Bryl

Szeroki katalog wsparcia
Po sukcesie programu „Rodzina 500+”, dzięki któremu
polityka rodzinna stała się faktem, przyszedł czas na
wprowadzenie rozwiązań dedykowanych potrzebom
jaworznickich rodzin. Program „Jaworzno Wspiera Rodziny”,
oprócz dotychczas podejmowanych działań, zawiera szereg
nowych rozwiązań skierowanych do mieszkańców naszego
miasta.

Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna
Cały czas rozwijamy sferę społeczną. Przez lata na
sztandarach były wielkie, liniowe inwestycje, które pchnęły
miasto na nowe ścieżki rozwoju. Nie zapominamy jednak o
tym, że tak naprawdę sensem miasta są ludzie, a nie drogi,
infrastruktura. To ludzie dają miastu życie, to rodziny są siłą
napędową. Poza wieloma programami, które ogłosił rząd,
postanowiliśmy że wyeksponujemy jeszcze bardziej to co
dotyczy jaworznickich rodzin.

Uruchamiamy przedsięwzięcie,
które nazwaliśmy
„Jaworzno wspiera rodziny”.
Program oparliśmy na trzech
bardzo ważnych ﬁlarach:
Po pierwsze zapewniamy równe szanse – planujemy od
września przyszłego roku otworzyć miejski żłobek. Chcemy
też uruchomić dopłaty dla rodziców, którzy kierują dzieci do
prywatnych żłobków i klubów dziecięcych. Mamy to
zaplanowane od kilku lat, teraz będzie nam łatwiej, gdyż
państwo również uruchomiło spory zakres pomocowy dla
takich przedsięwzięć. Złożyliśmy wnioski o doﬁnansowanie
budowy, wyposażenia i pokrycia kosztów funkcjonowania
żłobka publicznego. Staramy się o środki z programu
Maluch+. Zaczynamy w przyszłym roku i zapewniam, że
będzie to stałe działanie. Ilość miejsc zapewne będzie się
zwiększać w kolejnych latach. Zapewne, system dopłat
spowoduje otwieranie się nowych prywatnych placówek,

Uwaga na oszustów!
W ostatnim czasie na terenie naszego miasta doszło do
prób wyłudzenia pieniędzy metodą "na policjanta".
Sprawcy, podając się za mundurowych walczących
z nieuczciwymi bankowcami, podstępem nakłonili dwoje
mieszkańców Jaworzna do wypłacenia i przekazania
w sumie 180 tys. złotych. Zwracamy się do mieszkańców
z apelem o szczególną ostrożność i informujemy, jak nie
dać się oszukać!

których i tak jest całkiem sporo w mieście. Nadal będziemy
spotykać się podczas Święta Rodziny i innych wydarzeniach
dla całych rodzin, a w naszych planach jest również
rozwinięcie Karty Rodzin Wielodzietnych.

miejskich imprez. Jak ważna jest proﬁlaktyka, nie trzeba
wiele mówić dlatego też na stałe prowadzona będzie akcja
badań proﬁlaktycznych i przesiewowych “Zdrowie rodziny
pod kontrolą”.

Drugim ﬁlarem jest bezpieczeństwo. Od lat miasto
prowadzi program Tarcza. Chcemy go rozwinąć o nowe
komponenty związane z bezpieczeństwem dzieci i rodzin.
Dobre samopoczucie w szkole, miejscu zabawy, w końcu
w pracy to gwarant tego, że miasto dobrze radzi sobie
z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom. Świetną
akcją, która stanie się pewnym punktem w miejskim
kalendarzu jest „Akademia Bezpieczeństwa”, niezwykle
ważna jest droga dzieci do i ze szkoły dlatego odświeżamy
pionierski projekt „Wysp Pomocy”.

Rodzina jest najważniejsza. Szczęśliwa rodzina, to
szczęśliwi ludzie, nowi obywatele w mieście.
Chciałbym, żeby to byli tacy mieszkańcy, którzy
zatrzymają się w naszym mieście na zawsze.
Żebyśmy byli dla nich stałym, lubianym miejscem.
Po to jesteśmy, aby zapewnić żeby ludzie
w Jaworznie czuli się zdrowi, szczęśliwi, bezpieczni
i mieli oparcie w swoim mieście.

Ostatni ﬁlar tego programu to aktywność ruchowa,
sportowa i zdrowotna. Zdrowe dzieci, zdrowi rodzice to jest
to życzenie, które najczęściej wypowiadamy. Przez
aktywność ruchową będziemy mieli szansę na zdrowe
społeczeństwo. Zdrowe społeczeństwo, to z kolei ludzie
przygotowani do życia, ostatecznie też mniejsze koszty
związane z leczeniem. A przecież baza, jaką w mieście mamy
i jaką stale rozwijamy powinna temu w jeszcze większym
stopniu służyć. Dlatego uruchamiamy od nowego roku
program „Aktywna Dzielnica” - więcej zajęć w dzielnicach,
na placach zabaw, gry terenowe. Chcemy, by każdy weekend
obﬁtował w atrakcje i te blisko domu i podczas dużych

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.
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.

Sylwester na Rynku
Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz Miejskie
Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców 31.12.2017 r. od godz. 22.00
na Rynek Główny, gdzie podczas wspólnej zabawy
muzycznej pożegnamy stary rok i przywitamy nowy 2018.
O oprawę muzyczną imprezy zadba DJ Jack oraz
DJ ADAMUS - producent muzyczny, dziennikarz radiowy,
juror popularnego show muzycznego "Twoja twarz brzmi
znajomo".

Szykuje się prawdziwa muzyczna petarda!
Serdecznie zapraszamy!
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Jak działają sprawcy?
"Fałszywy policjant" podaje często wymyślone nazwisko,
a nawet numer odznaki, prosi aby nie przerywać rozmowy
telefonicznej i wybrać numer na Policję. Wtedy inny głos w
słuchawce przekonuje oﬁarę, że bierze udział w akcji
rozpracowania oszusta. Sprawcy oszustw wywierają na
oﬁarach presję czasu. Nie dają chwili na zastanowienie się,
czy sprawdzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują
starsze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu
przestępców. Mówią, że gotówka przechowywana na
koncie nie jest bezpieczna, a oszust ma do nich łatwy
dostęp. Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą
konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie będzie
współpracował.
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.

instagram.com

facebook.com

Miasto Jaworzno

@MiastoJaworzno

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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