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Aktualności

Rusza
Aktywna
Dzielnica

Kolejny publiczny żłobek
w mieście!

Już 9 czerwca rodzinną imprezą w Niedzieliskach rozpocznie się projekt pod
nazwą "Aktywna Dzielnica". Cykl 26
pikników, festynów i koncertów w poszczególnych osiedlach odbywać się
będzie w ramach programu "Jaworzno
Wspiera Rodziny".

Władze miasta nie zwalniają w polepszaniu warunków
życia mieszkańcom. Przyjęty program "Jaworzno
Wspiera Rodziny" w szybkim czasie zyskał bardzo mocne
fundamenty. Decyzją prezydenta Pawła Silberta skierowano pakiet uchwał "żłobkowych" i poczyniono starania
o uzyskanie doﬁnansowań z zewnątrz.
Do miasta wpłynęła już kwota 600 tys zł, z rządowego programu MALUCH+. Z pozytywnym skutkiem rozstrzygnięty
został konkurs unijny i Jaworzno otrzymało doﬁanansowanie w kwocie 1,2 mln zł. Te duże sukcesy zostały wsparte bardzo realną pomocą ﬁnansową dla jaworznickich
rodzin - 300 zł dopłaty do prywatnych żłobków i klubików
dziecięcych znacznie odciążą domowe budżety. Gdy do
tych bardzo namacalnych rzeczy dołożymy cały pakiet
działań edukacyjnych, rekreacyjnych i zdrowotnych
program jest jednym z bardziej wiodących w regionie. Już
od czerwca ruszają pikniki w ramach "Aktywnych
dzielnic".

- Program "Jaworzno Wspiera Rodziny" to najlepsza
inwestycja, którą jako Prezydent mogę sobie wyobrazić,
inwestycja w mieszkańców Jaworzna. To co sprawia, że dane
miasto jest wyjątkowe to nie nowe drogi, chodniki i duże
inwestycje, ale zadowolenie mieszkańców, ich jakość życia podkreśla Prezydent Miasta Paweł Silbert. - Chcemy poprzez
zapewnienie równych szans, zwiększenie bezpieczeństwa
oraz promując aktywność podać pomocną dłoń wszystkim
rodzinom w Jaworznie.
W ramach programu "Aktywna Dzielnica" w poszczególnych
osiedlach co weekend odbywać się będą zajęcia i zabawy dla
całych rodzin. Na mieszkańców będzie czekać szereg
niespodzianek i atrakcji, m.in. zajęcia dla dzieci, rodzinne
zmagania, konkursy, quizy, warsztaty i mnóstwo dobrej
zabawy!
Pierwsza z imprez odbędzie się w sobotę, 9 czerwca przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Niedziliskach. Kolejne:
16 czerwca (sobota) w Parku Lotników w Osiedlu Stałym
i 30 czerwca (sobota) na Rynku w Byczynie.
- Serdecznie zapraszam do udziału w imprezach. Mam
nadzieję, że wydarzenia organizowane w ramach projektu
"Aktywna Dzielnica" pozwolą Państwu na dobrą i przyjemną
zabawę w towarzystwie najbliższych, przyjaciół i znajomych
- dodaje Monika Bryl - Zastępca Prezydenta Miasta.
W organizację wydarzenia włączyły się wszystkie miejskie
instytucje kultury.

Kolejne 70 miejsc dla dzieci
Gwarancję opieki w pierwszym publicznym żłobku zyska
30 dzieci. Żłobek powstanie w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 9. Pomieszczenia zostaną zaadaptowane na
potrzeby maluchów, już wkrótce ekipy remontowe
zabiorą się do pracy. Jednak to nie koniec! Gmina złożyła
już kolejny wniosek na doﬁnansowanie kolejnych 70
miejsc w następnym publicznym żłobku. Lokalizacją
będzie osiedle Podłęże. Na ten cel zagospodarowane
zostaną pomieszczenia w obecnym Przedszkolu Miejskim
Nr 26 przy ul. Towarowej.
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Masz pomysł? Złóż wniosek!

BILET

Nowa rewolucyjna
taryfa biletowa

180
PLN / ROK

fot. M. Kowal

OD 4 CZERWCA 2018 R.
R u s z a r e w o l u c y j n a t a r y f a P K M J aw o r z n o .
Od 4 czerwca br. można kupi bilet roczny za 180 zł,
p łroczny za 120 złotych, kwartalny za 90 zł, a cena
biletu miesięcznego zostaje obniżona do 60 zł.
Bilety ulgowe kosztowa będą połowę tych kwot.

od 50 gr dziennie,
180 zł za cały rok na całą sie bez ogranicze ,
ulga dla młodzieży 50 proc. - bilet roczny 90 zł!
(od 25 gr dziennie, od 7,5 zł miesięcznie).
Wszystkie dotychczasowe bilety pozostają
w ofercie.

Dlaczego miasto wprowadza takie taryfy?
Jeste my przekonani, że wsp łczesną miejsko
tworzy
transport publiczny. Miasta, kt re mają słabą komunikację
zbiorowa "usychają". Nie da się zmusi mieszka c w do tego,
by korzystali z transportu publicznego, ale można ich do tego
zachęci . Ludzie muszą chcie korzysta z komunikacji
zbiorowej. A będą chcieli, gdy będzie wygodna, tania,
punktualna i pewna. Nasze miasto stworzyło dobry transport.
Dzi chcemy, by jego potencjał uczynił życie w Jaworznie
jeszcze lepszym. Proponujemy zupełnie nowe, w skali kraju nowatorskie - taryfy.
Prezydent Jaworzna - Paweł Silbert.

Jaworzno dawniej i dziś - Biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna

Biblioteka w trakcie budowy
fot. Andrzej Gontarz
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