Gazeta

przystankowa
Urząd Miejski w Jaworznie

Numer 24 (106) / 2018

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, tel. (32) 61 81 585

Więcej na www.um.jaworzno.pl

Aktualności

Miejska
aplikacja już
do pobrania

Komenda Miejska
Policji w Jaworznie
zaprasza na debatę
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
organizuje debatę społeczną pn.

Cyberprzemocy
m wię NIE
28 marca 2018 roku, godzina 10.00
Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniak w
Jaworzno, ul. Inwalid w Wojennych 2

Jaworznicka aplikacja na urządzenia mobilne
jest już dostępna. Można ją pobrać bezpłatnie
w serwisie Google Play (wersja na Androida)
oraz w AppStore (wersja na iOS). A w niej między innymi interaktywne przewodniki po trasach Jaworzna, najlepsze szlaki rekreacyjne czy
planer wydarzeń kulturalnych. Funkcje, które
pozwolą nam wygodnie zaplanować atrakcyjne spędzenie wolnego czasu w mieście.
- Staramy się nadążać za rozwojem cywilizacyjnym i proponować rozwiązania,
które wykorzystują współczesną technologię, aby ułatwić życie mieszkańcom.
Proszę zwrócić uwagę, w ilu sferach to już funkcjonuje w Jaworznie. Mamy
między innymi cyfrowo monitorowane sieci wodociągowe oraz zdalnie
sczytywane liczniki wody, możliwość płatności kartą bankomatową w autobusach oraz bilety kodowane na telefonach komórkowych, Miejską Sieć
Szerokopasmową, na którą składa się 85 km światłowodów pokrywających
miasto – zwraca uwagę Łukasz Kolarczyk, pełnomocnik prezydenta ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej.
- Aktualnie do dyspozycji mieszkańców oddajemy miejski Portal Otwartych
Danych oraz aplikację mobilną, którą można określić mianem „niezbędnika”
aktywnego mieszkańca Jaworzna i odwiedzających nas gości. Aplikację, która
skupia w sobie funkcje interaktywnego przewodnika, mapy, planera podróży
i informatora kulturalnego – dodaje mówi Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz
Miasta.
Rzeczywiście w aplikacji znajdujemy wszystko, co potrzebne, aby aktywnie
spędzać czas w Jaworznie. Możemy skorzystać z przewodnika po trasach
rekreacyjnych w mieście, który umożliwia nawigowanie z wykorzystaniem
podkładów map Google. Jeśli chcemy dotrzeć do początku danej trasy z dowolnego miejsca w Jaworznie, przewodnik wybierze nam odpowiednie połączenia
autobusowe lub wytyczy drogę podróży. Zaznaczy również warte zobaczenia
obiekty.
Głównym założeniem aplikacji jest integracja wszystkich rozproszonych danych
w jednym miejscu – od rozkładów jazdy PKM Jaworzno (z wykorzystaniem
aplikacji „Kiedy przyjedzie”), poprzez interaktywne mapy, a skończywszy na prognozie pogody i planerze wydarzeń kulturalnych. Gdy zaznaczymy imprezę w terminarzu, aplikacja zawczasu przypomni nam o niej, wskaże miejsce wydarzenia
i wytyczy drogę.
- Miejska aplikacja mobilna jest projektem rozwojowym. Z biegiem czasu
będziemy dodawać kolejne funkcjonalności, kierując się w stronę tzw. internetu
rzeczy i zwiększenia interaktywności oraz wygody użytkowania - zapowiada
Marcin Koziarz, koordynator ds. innowacji i nowych technologii w Urzędzie
Miejskim w Jaworznie.

STREFA KULTURY

Najbliższe wydarzenia
w instytucjach kultury:
Miejska Biblioteka Publiczna
25 marca, godz. 16.00 - Oddział dla Dzieci i Młodzieży Stefa Rodzica,
26 marca, godz. 17.00 - Biblioteka pełna muzyki. Literacko
muzyczne spotkanie z książką i instrumentem. Wiosenne
muzykowanie
27 marca, godz. 17.00 - Z punktu widzenia ﬁlozoﬁi. Miłość
w "Uczcie" Platona - prow. dr hab. Tomasz Kubalica
Więcej na: www.biblioteka.jaw.pl

Jaworznicka aplikacja mobilna jest dostępna
do bezpłatnego pobrania
w serwisie Google Play (Android) oraz AppStore (iOS).

System nieodpłatnej pomocy
prawnej rozwija dotychczasowy zakres
Od 1 stycznia 2019 r., mieszkańcy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej, a od 2020 r. również z nieodpłatnej mediacji.
sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym,
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
ź uzyskaniu wsparcia zw. z rozpoczęciem prowadzenia
działalności gospodarczej.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na:
ź udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie
przygotowania planu rozwiązania problemu,
ź poinformowaniu go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach.
Przykładem może być opracowanie planu wyjścia
z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede
wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji
przygotowane go wspólnie planu.
ź

ź

Usługi świadczone są w wyznaczonych punktach na terenie
Jaworzna:
ŚRÓDMIEŚCIE - ul. Urzędnicza 11 (pomoc prawna),
PODŁĘŻE - ul. Ławczana 12 (pomoc prawna),
OSIEDLE STAŁE - ul. Armii Krajowej 5 (poradnictwo
obywatelskie),
SZCZAKOWA - ul. Koszarowa 20 (pomoc prawna).
Od stycznia 2019 r. uruchomiona została linia telefoniczna służąca do umówienia terminu wizyty w punkcie
- tel. 510-970-680.
System oparty jest na zupełnie nowym założeniu.
Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy, kto złoży
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy
odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych
zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Ta
zmiana spowoduje, że system pomocy prawnej
i obywatelskiej działała znacznie efektywniej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu
prawnego,
poinformowaniu osoby ﬁzycznej o obowiązującym
stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach
lub spoczywających na niej obowiązkach,

ź
ź

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

Na terenie Jaworzna funkcjonują również jednostki
świadczące bezpłatne poradnictwo specjalistyczne. Lista
jednostek dostępna jest na stronie BIP w zakładce
"Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie" h p://bip.jaworzno.pl/Ar cle/get/id,34079.html

instagram.com

facebook.com

Miasto Jaworzno

@MiastoJaworzno

Centrum Kultury Teatr Sztuk
30 marca, godz.18.00 - „Hydrozagadka” - spektakl
teatralny w reż. Pawła Sowy, w wykonaniu grupy „Nazwa
in progress”. Bilety 10 zł
31 marca, godz.17.00 - „Alebaba i Rozbójniczki”
- premiera spektaklu w reż. Barbary Wójcik- Wiktorowicz
w wykonaniu grupy teatralnej Groszki. Bilety 10 zł
5 kwietnia, godz.18:00 - Spotkanie poetycko -muzyczne,
Zespół „A jednak Ty”
Więcej na: www.teatrsztukwjaworznie.pl
Centrum Kultury Arche
7 kwietnia, godz. 17:00 - Grupa O! Teatr - "Wyprawa Pana
Maluśkiewicza"
Więcej na www.centrumkultury.jaworzno.pl
Klub „Relax”
30 marca, godz. 19:00 - Koncert Tede. Bilety 35 i 45 zł
7 kwietnia, godz. 18:00 - Bunia - spektakl teatralny
Więcej na: www.klubrelax.jaworzno.pl
Muzeum Miasta Jaworzna
29 marca, godz.12:00 - III Konkurs Historyczny Żołnierze
Wyklęci
26 marca, godz. 16:30 - Wystawa Modelarstwo w Muzeum Miasta Jaworzna
Wystawa czasowa „Długoszyn - karty z historii”
Więcej na: www.muzeum.jaw.pl
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
25 - 27 marca, godz. 9:00 - XIX Fes wal Kultury Dzieci
i Młodzieży Jawor - Dom Kultury w Szczakowej
6 kwietnia, godz. 19:00 - Koncert Zespołu Micromusic
- Dom Kultury w Szczakowej
Więcej na www.mckis.jaw.pl

Przeniesienie
Działu Świadczeń
Wychowawczych
MOPS
Od czwartku, 7 marca br. Dział Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
obsługujący program: 500+, 300+, Kartę Dużej Rodziny
oraz Kartę Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej zostanie
przeniesiony do nowej lokalizacji mieszczącej się
w budynku głównym MOPS przy ul. Północnej 9b, piętro
III, pok. od nr 312 do 317.
Działanie spowodowane jest sprostaniu oczekiwań
społecznych dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych,
alimentacyjnych oraz wychowawczych w jednym miejscu.
Punkt otwarty będzie w:
ź poniedziałek - wtorek: 8:00 - 14:00,
ź środa: dzień wewnętrzny,
ź czwartek: 8:00 - 17:00,
ź piątek: 8:00 - 14:00.
Telefon kontaktowy: 32 76 29 192, 32 76 29 194.
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