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Jaworzno Przyjazne Seniorom
W trosce o najstarszych mieszkańców miasta uruchomiony został program “Jaworzno Przyjazne Seniorom”. Jego celem
jest stworzenie seniorom mieszkającym w Jaworznie jak najlepszych warunków do życia. Osoby starsze są szczególnie
narażone na różnego rodzaju dolegliwości, niebezpieczeństwa oraz wykluczenie społeczne. Z tego powodu miasta
zdecydowało się uruchomić kompleksowy program dla seniorów, który obejmie ich szczególną opieką.
- Chcemy, by Jaworzno stawało się miastem coraz bardziej
przyjaznym osobom starszym. Zależy nam na tym, żeby
zaktywizować mieszkańców miasta, zachęcić ich do wychodzenia z domu, łączyć pokolenia wspólnymi inicjatywami,

zapewnić bezpieczeństwo i dostęp do najlepszej opieki medycznej. Jako miasto chcemy zadbać o naszych seniorów tak,
by maksymalnie poprawić ich jakość życia - mówi Paweł
Silbert, Prezydent Jaworzna.

Program obejmie swoim zasięgiem wszystkie działania
miasta związane ze wspieraniem seniorów i będzie opierał
się na trzech ﬁlarach: zapewnieniu bezpieczeństwa, ochronie zdrowia oraz zachęcaniu do aktywności.

Aktualności

Wesołego
Alleluja!
Zdrowych i pogodnych
wiąt Wielkanocnych pełnych wiary,
nadziei i miło ci. Radosnego,
wiosennego nastroju, serdecznych
spotka w gronie rodziny
i w r d przyjaci ł.
życzą
Prezydent Jaworzna Paweł Silbert
wraz z zastępcami Moniką Bryl
i Tadeuszem Kaczmarkiem

Żłobek miejski i dopłaty
od września 2018 r.

Jaworzno miastem "Smart City"
Nasze doświadczenia pozwoliły go udoskonalić, teraz
dysponujemy 24 elektrycznymi autobusami w naszej ﬂocie mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - Nie poprzestajemy na tym, do 2020 roku zakupimy kolejnych 20
ekologicznych - elektrycznych autobusów. Aby zachęcić
mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej,
wspólnie z moimi współpracownikami zaproponowałem
wprowadzenie rewolucyjnej taryfy biletowej - u nas
mieszkaniec będzie mógł podróżować za 180 zł przez cały
rok (50 groszy dziennie), na wszystkich liniach PKMu, bez
ograniczeń - podkreśla prezydent Silbert.
Jaworzno bierze również udział w przyszłościowym
projekcie - wdrożenia do ruchu miejskiego pojazdów
autonomicznych. Te prace się materializują, końcem lutego
br. fragmenty naszego miasta zostały zeskanowane na
potrzeby stworzenia cyfrowej mapy, tak aby pojazdy
autonomiczne mogły poruszać się po mieście. Plany
Jaworzna i współpracujących z nami partnerów zostały
zauważone na arenie krajowej. Celem jaki postawił
Prezydent jest wdrożenie w ciągu pięciu lat do normalnego
ruchu autobusu autonomicznego.

Jaworzno drugi rok z rzędu zdobyło nagrodę w pres żowym
Konkursie Smart City. Zwyciężyliśmy ponownie w kategorii
miast Smart City do 100 tys. mieszkańców. Jak głosi uzasadnienie, nagrodę otrzymaliśmy za efektywne wykorzystanie
dostępnych innowacji i nowoczesnych technologii oraz skuteczne zarządzanie zasobami i strategią rozwoju miasta na
rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Tylko trzy miasta
otrzymały główną nagrodę: w kategorii do 100 tys. mieszkańców - Jaworzno, od 100 do 500 tys. mieszkańców - Rzeszów i powyżej 500 tys. mieszkańców - Wrocław.
O przyznaniu nagrody zdecydowała niezależna Kapituła
Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów

w branży. Konkurs Smart City ma na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących budowie
inteligentnych miast w Polsce oraz miast realizujących tę
ideę. Wyróżnienia skierowane są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej,
którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem
innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast,
gospodarki i biznesu.
- Jaworzno staje się liderem innowacji, to u nas na
regularnych trasach jeździł pierwszy elektryczny autobus.

Prezydent Paweł Silbert po konsultacjach ze środowiskiem rodziców oraz właścicielami prywatnych podmiotów zajmujących się opieką nad małymi dziećmi, podjął
decyzję o skierowaniu pakietu uchwał "żłobkowych" na
marcową sesję Rady Miejskiej, w tym tworzącej miejski
żłobek. Ważnym elementem pakietu jest propozycja
uchwały regulującej wysokość doﬁnansowania dla
podmiotów prowadzących żłobki i klubiki dziecięce
w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte
opieką.
Średnia opłata pobierana od rodziców za pobyt dziecka
w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi obecnie od 350 zł
do 650 zł. Po otrzymaniu dotacji w kwocie 300 zł, opłata po
stronie rodziców wynosić będzie od ok. 50 zł do ok. 350 zł.
– Po przygotowaniu projektów uchwał "żłobkowych"
i skierowaniu ich przez Prezydenta Pawła Silberta na sesję
Rady Miejskiej, ponownie spotkaliśmy się z rodzicami,
środowiskiem jaworznickich mam i zainteresowanymi
mieszkańcami. Spotkanie było bardzo merytoryczne,
dyskutowaliśmy o funkcjonowaniu żłobka miejskiego,
systemie dopłat i uzyskanych środkach z "Maluch+",
oczekujemy jeszcze na rozstrzygnięcie drugiego konkursu
ze środków unijnych – mówi zastępca prezydenta Monika
Bryl. - Ze żłobkiem miejskim i dopłatami do prywatnych
placówek ruszamy od 1 września tego roku. Dziękuję
mieszkańcom za miłą rozmowę i duże zaangażowanie
w tematy społeczne miasta. Rozwijamy program
Jaworzno Wspiera Rodziny - dodaje Monika Bryl.
Nowa placówka powstanie we wrześniu tego roku, w budynku przy ul. 3 Maja 16 i funkcjonować będzie w nim
równolegle z przedszkolem. W tym czasie uruchomiony
zostanie także system dotacji dla niepublicznych żłobków
i klubów dziecięcych - po konsultacjach kwota została
ustalona na 300 zł dopłaty dla każdego dziecka. W publicznym żłobku miejsce znajdzie 30 dzieci, w prywatnych
podmiotach funkcjonuje obecnie ponad 170 miejsc.
Zapewne nowe formy wsparcia rodzin, spowodują że
w mieście uruchomione zostaną nowe punkty opieki nad
dziećmi. Przypomnijmy, że staraniem Prezydenta Miasta,
Jaworzno uzyskało zakładaną, maksymalną kwotę 600 tys.
zł. z rządowego programu "Maluch+". Ponadto jaworznickie niepubliczne żłobki i klubiki dziecięce również
otrzymały wsparcie z rządowego programu.
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