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Organizacje pozarządowe
wybrały prezydium swojej rady
towań, ostatecznie dokument dotyczący powołania nowego organu został przyjęty przez Radę
Miejską 28 maja 2015 r., a we wrześniu 2015 r.
ogłoszony został nabór na członków Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Janusz Skulich
doradcą prezydenta
ds. bezpieczeństwa
Generał Janusz Skulich od lutego br. pełni
funkcję doradcy prezydenta Jaworzna ds.
bezpieczeństwa. Doświadczenie nadbrygadiera pomoże miastu m.in. w organizacji pod względem bezpieczeństwa
tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. To jedno z większych wyzwań
jakie stoi przed miastem w tym roku.
Do obowiązków doradcy należy opiniowanie
i doradztwo w obszarze związanym z bezpieczeństwem miasta oraz w zakresie realizacji
programów dotyczących tego obszaru, współpraca przy opracowywaniu planów strategicznych dotyczących stanu bezpieczeństwa
miasta oraz współudział w koordynacji zadań
w zakresie organizacji imprez masowych.
Ponadto doradca będzie brał udział w pracach
Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku oraz
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
***
Generał Janusz Skulich do niedawna pełnił
funkcję szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej był zastępcą komendanta
głównego Państwowej Straży Pożarnej.
W 2006 r. dowodził akcją ratowniczą po
katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, za co został
odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Końcem stycznia w Urzędzie Miejskim odbyło
się pierwsze spotkanie organizacyjne Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas
którego członkowie wybrali prezydium rady.
Przewodniczącą została Kinga Jędrzejek ze
Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Jaworzno.
Zastępcami zostali Anna Grelowska z Polskiego
Czerwonego Krzyża i Zbigniew Kasperkowicz
reprezentujący Uczniowski Klub Sportowy
"Trójka” w Jaworznie, a sekretarzem Maciej
Stanek ze Stowarzyszenia Hospicjum "HomoHomini” w Jaworznie.
Powstanie Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego jest ważnym elementem dialogu
obywatelskiego, pomiędzy Organizacjami
Pożytku Publicznego a samorządem, aby skuteczniej i razem rozwiązywać lokalne problemy.

- Gratuluję osobom, które zostały wybrane do
prezydium rady. Jestem pewna, że ich profesjonalizm i doświadczenie zagwarantują dobrą
pracę na rzecz miejskiej społeczności - mówiła
po spotkaniu zastępca prezydenta Monika Bryl.
Prace nad powołaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęły się na
początku 2014 r., kiedy to wystartował cykl
spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli
organizacji pozarządowych, podczas których
wypracowywano wspólnie zapisy projektu
uchwały w tej sprawie. Warto przypomnieć,
że inicjatorem działań zmierzających do powołania Rady był ówczesny Zastępca Prezydenta
Miasta, a obecnie poseł na Sejm RP - Dariusz
Starzycki. Współpracę z sektorem NGO kontynuuje teraz Monika Bryl, jako nowy zastępca
prezydenta. Po okresie negocjacji i przygo-

W marcu ruszy nabór do przedszkoli
Przez cały marzec mieszkańcy
Jaworzna chcący wysłać swoje
pociechy do przedszkoli w roku
szkolnym 2016/2017, mogą
składać stosowne dokumenty
aplikacyjne do trzech wybranych przez siebie placówek
- Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia
29 grudnia 2015 r. Według nowych przepisów
prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci od 3 do 5 roku życia –
informuje Zbigniew Mika naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Jaworznie. - Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązywał będzie
6 – latki, a obowiązek szkolny 7 – latki.
Dziecko ma prawo do rozpoczęcia edukacji
szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku
życia, pod warunkiem odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego lub uzyskania
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka
do szkoły podstawowej, w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.
Aby zapisać dziecko do przedszkola rodzice lub
opiekunowie muszą pobrać z kancelarii pla-

Pomóż odtworzyć
historię GEOsfery

cówki "Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej w Jaworznie" - jednakowy dla wszystkich przedszkoli. Następnie
wypełniony wniosek można złożyć w trzech
wybranych placówkach w okresie od 1 do 31
marca.
Kolejność złożenia karty nie ma wpływu
na przyjęcie dziecka do placówki, ponieważ
rekrutacja odbywa się co roku w oparciu
o zasadę powszechnej dostępności. W związku
z tym, że w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja, rodzice sami decydują,
gdzie posłać swoje dziecko. Dokumenty można
składać maksymalnie do trzech placówek.
- Od dwóch lat do miejskiego przedszkola

dziecko przyjmowane jest raz - na cały etap
edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że
w kolejnych latach rodzice - jeśli chcą
pozostawić dziecko w tej samej placówce - nie
muszą ponownie składać wniosków - tłumaczy
zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek.

Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej
GEOsfera zwraca się z prośbą do mieszkańców
Jaworzna o pomoc w zebraniu wszelkich materiałów historycznych, które pomogą w odtworzeniu historii miejsca, w którym obecnie
znajduje się nasze lokalne "sanktuarium prajaszczurów". O udostępnienie swoich zbiorów
proszeni są szczególnie posiadacze archiwalnych zdjęć oraz materiałów - dokumentów,
map, planów - dotyczących kamieniołomu
Sadowa Góra.
- Interesują nas materiały z okresu działalności
eksploatacyjnej w naszym Kamieniołomie oraz
zaraz po jej zaprzestaniu. Wszystkie fotografie
po zeskanowaniu zostaną zwrócone właści-

cielom - wyjaśnia Karolina Kędroń, pracownik
GEOsfery. - Bardzo liczymy na Państwa
współpracę i pomoc.
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Zebrane materiały zostaną wykorzystane
do odtworzenia historii kamieniołomu Sadowa
Góra, a w przyszłości do stworzenia wystawy, na
której będą eksponowane wszystkie wartościowe materiały.
Osoby, które będą mogły i zechcą pomóc w odtwarzaniu historii kamieniołomu, proszone są
o kontakt z pracownikami Ośrodka:
tel: 518 302 011
e-mail: geosfera@um.jaworzno.pl

Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno

Jestem dumna, że mogę kierować zespołem
ludzi odpowiedzialnych i pełnych pasji, którzy
zostali wybrani jako najlepsi reprezentanci
organizacji i stowarzyszeń naszego miasta.
Najlepiej znają ich potrzeby i oczekiwania, ale
też deklarują chęć pracy na rzecz wzmocnienia
współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Przy wsparciu pracowników Urzędu Miejskiego i Radnych Rady Miejskiej będziemy opiniować i konsultować projekty dokumentów adresowanych do sfery pożytku publicznego. Liczę też na aktywność członków Rady
w inicjowaniu nowych działań.

Kinga Jędrzejek
Przewodnicząca Zarządu Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego

