Żłobek już od września
Rozpoczął się remont w budynku Przedszkola Miejskiego nr 9. Od września do
przedszkolaków z Podwala
dołączą też młodsze dzieci
z miejskiego żłobka. Siedzibę dla tej placówki nieprzypadkowo wybrano właśnie
w tym miejscu. W poniedziałek, 16 lipca rusza również
rekrutacja, która potrwa do
20 lipca.

Monika Bryl, zastępca prezydenta Jaworzna.
– Zależało nam na tym, żeby żłobek mieścił się
w dobrze skomunikowanej części miasta, aby
łatwo było tam dojechać zarówno miejską komunikacją, jak i własnym samochodem. Z rekrutacją startujemy od poniedziałku 16 lipca,
od godz. 7:00, przyjmowanie dokumentów
zakończymy 20 lipca. Jako miejsce wybraliśmy Szkołę Podstawową nr 16 przy ulicy
3 Maja – w bliskim sąsiedztwie remontowanego żłobka. Chcemy rodzicom zapewnić jak
najbardziej komfortowe warunki do złożenia
aplikacji i zapisania dziecka do żłobka. Wiemy,

że zainteresowanie będzie duże, dlatego zdecydowaliśmy o tradycyjnej formie rekrutacji.
Tak, aby każdy z mógł osobiście złożyć wniosek. Już dziś zapraszam po odbiór formularza
lub pobranie go ze strony miejskiej w zakładce
z wzorami dokumentów.

By dostosować budynek do potrzeb
żłobka, konieczne jest przeprowadzenie remontu. W planach jest między innymi wymiana części instalacji i okien, stworzenie
nowego wejścia wraz z wózkownią i miejscem do karmienia piersią maluchów, no-

wymi salami i pokojami zabaw. Inwestycja
będzie kosztowała ok. 1,7 mln zł.
– Termin realizacji jest rzeczywiście
dość krótki, ale będziemy bardzo dokładnie pilnowali, by firma – przeprowadzająca prace remontowe – ściśle wywiązywała
się z harmonogramu, bo nie chcielibyśmy
być zmuszeni do naliczania kar umownych
– podkreśla Monika Bryl.
Prace muszą toczyć się zgodnie z planem
tak, by pierwsze maluchy już od września
mogły rozpocząć swój pobyt w żłobku. Na
początek miejsce znajdzie tam 30 dzieci.
Placówka będzie działała od poniedziałku
do piątku, przez 10 godzin dziennie. Dzieci
będą miały zapewnioną opiekę od godziny
6.30 do 16.30.
Miasto uruchomiło pakiet działań dla
jaworznickich rodziców, łącznie ze wsparciem finansowym. Rodzice, którzy zdecydują się skorzystać z prywatnego żłobka
lub klubiku mają gwarancję, że gmina na
wniosek podmiotu prowadzącego dopłaci
300 zł do każdego maluszka. Po uzyskaniu
dofinansowania, opłaty po stronie rodziców zmaleją nawet o 50%. Miejsc nie
zabraknie, miasto odbiera informacje od
kolejnych podmiotów, które chcą otworzyć nowe żłobki, a te funkcjonujące mają
plany na rozszerzenie działalności. Prawdopodobnie od jesieni przybędzie ponad 100
nowych miejsc opieki nad dziećmi.
Do miasta wpłynęło 600 tys. zł, z rządowego programu MALUCH+. Pozytywnie został rozstrzygnięty również konkurs unijny
i Jaworzno otrzymało 1,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Te duże sukcesy zostały wsparte bardzo realną pomocą
finansową dla jaworznickich rodzin – 300 zł
dopłaty do prywatnych żłobków i klubików
dziecięcych znacząco odciążą domowe budżety. Gdy do tych bardzo namacalnych
rzeczy dołożymy cały pakiet działań edukacyjnych, rekreacyjnych i zdrowotnych,
program jest jednym z bardziej prorodzinnych w regionie.

Boisko na Krakowskiej już gotowe!
Zakończyły się prace przy budowie nowoczesnego boiska, które
powstało w sąsiedztwie stadionu Victoria przy ulicy Krakowskiej. Boisko wygląda imponująco. Podczas oficjalnego otwarcia
- 29 czerwca br., obiekt przeszedł
pierwszą poważną, sportową
próbę generalną - młodzi piłkarze rozegrali swoje mistrzostwa.
- Kiedy cztery lata temu planowaliśmy obiekt
sportowy w centrum, pojawiła się koncepcja,
by zlokalizować właśnie takie okazałe boisko
przy Stadionie Miejskim. Od pomysłu przeszliśmy do czynu, powstał projekt zaaprobowany przez dyrekcję MCKiS. Wydział Inwestycji
Miejskich złożył wniosek o dofinansowanie,
który zyskał przychylność Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz parlamentarnej Komisji

z certyfikatem FIFA 2 Stars. Ma też wysokiej klasy oświetlenie strefowe. Płyta boiska ma wymiary 110 na 66 metrów, ale
podczas treningów można je podzielić na
dwa mniejsze. Aby to ułatwić, odpowiednio wymalowano linie, dzięki temu jednocześnie na murawie będzie mogło ćwiczyć
więcej sportowców.
Budowa boiska to dopiero pierwszy etap
inwestycji. Zgodnie z planami boisko wraz
ze stadionem ma stanowić spójny kompleks sportowy. Pierwszy etap prac kosztował 4 mln zł, z czego miasto wyłożyło
2,5 mln zł. Pozostałe 1,5 mln zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Oddajemy do użytku dzieciom, młodzieży, mieszkańcom Jaworzna piękne, wielofunkcyjne boisko.
Teraz liczymy na sukcesy sportowe, które rozsławią nasze miasto i będziemy mogli powiedzieć - to dzięki takim inwestycjom mamy mi-

strzowskich zawodników - mówił prezydent
Paweł Silbert.
Boisko przy Krakowskiej to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu.
Ma świetnej jakości sztuczną murawę
- to syntetyczna trawa trzeciej generacji

Nowe boiska
Boisko przy ul. Krakowskiej, to nie jedyna inwestycja sportowa realizowana w mieście.
Na ukończeniu jest budowa obiektu sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym
na Podwalu. W ubiegłym miesiącu do użytku oddano również boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej nr 22 w Jeleniu.

Jaworzno dawniej i dziś – GEOsfera
fot. arch.

Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie położony jest
w niecce dawnego kamieniołomu wapieni triasowych Sadowa Góra.
Największe atuty tego miejsca zostały odkryte w wyniku działalności eksploatacyjnej.

„Dobry
Start”

– już można składać
wnioski online

300 złotych - tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla
każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na
podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł
na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym
roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów. Już
teraz można składać wnioski online, natomiast od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.
KOMU SIĘ NALEŻY?
•• świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia,
•• dzieci niepełnosprawne uczące się otrzymają świadczenie
do ukończenia przez nie 24 roku życia,
•• świadczenie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.
JAKA KWOTA?
•• 300 zł na każde uczące się dziecko,
•• świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione z podatku i nie
podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu
prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
SKŁADANIE WNIOSKÓW
•• wnioski można składać od 1 lipca online przez bankowość
elektroniczną oraz stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl,
•• od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie
MOPS Dział Świadczeń Wychowawczych (500+) przy
ul. Grunwaldzkiej 235 oraz Północnej 9b (Dział Świadczeń
Alimentacyjnych, Dział Świadczeń Rodzinnych),
•• w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września,
•• wniosek należy złożyć do 30 listopada.
WAŻNE!
•• osoby ubiegające się o świadczenie 300 + informację o przyznaniu wnioskowanego świadczenia otrzymają na podany
we wniosku adres e-mail.
Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego przebiegu przyjmowania wniosków oraz wypłaty świadczeń, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach została uruchomiona specjalna infolinia - tel. 32 / 606 30 03 - dla
osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie.
Infolinia działa do 31 sierpnia br. w dni robocze
(od poniedziałku do piątku) w godz. od 9.00 do 14.00.

JBO 2019: Mieszkańcy
złożyli 66 wniosków
66 wniosków - 16 do budżetu ogólnomiejskiego i 50 do budżetu
dzielnicowego, złożyli do urn mieszkańcy Jaworzna w ramach
Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Najwięcej pomysłów zgłosili mieszkańcy obszaru Pechnik, Podwale,
Warpie - 7 wniosków.
W poniedziałek, 25 czerwca br. w obecności pracowników urzędu,
radnych i mieszkańców, otworzono urny z 20 obszarów konsultacyjnych, do których przez 3 tygodnie jaworznianie wrzucali wnioski z propozycjami zadań publicznych. Wszystkie wnioski zostały przeliczone,
opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego, zaparafowane i odpowiednio
spakowane celem przekazania do sprawdzenia poprawności danych.
Za nami spotkanie zespołów ds. budżetu obywatelskiego, na których dokonano oceny formalnej projektów w ramach JBO 2019, złożonych przez mieszkańców. Po ocenie merytorycznej dokonywanej
przez pracowników urzędu i jednostek miejskich, projekty, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji zostaną poddane - we wrześniu
br. - pod głosowanie mieszkańców.

