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Jaworzno Przyjazne Seniorom każdego dnia
Prezydent Paweł Silbert przy udziale Rady Seniorów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych
zajmujących się osobami starszymi, zainaugurował nowy program "Jaworzno Przyjazne Seniorom" adresowany do jaworznickich seniorów. Celem nowej wyjątkowej oferty jest poprawa jakości życia
najstarszych mieszkańców naszego miasta. Poprzez działania na rzecz ochrony zdrowia, zwiększania
bezpieczeństwa i zachęcania do aktywności chcemy otoczyć specjalną opieką jaworznickich seniorów.

Aktualności
Jaworznicki Budżet Obywatelski
na 2019 rok
Pula 3 mln zł
300 tys. zł - bieżące utrzymanie i doposażenie obiektów JBO,

2,7 mln zł na projekty

Propozycja aktywności‚
na każdy dzień:
Poniedziałki z naturą - zajęcia w Geosferze - warsztaty, prelekcje, wykłady.
Kinowe wtorki - darmowe premiery ﬁlmowe w Młodzieżowym Domu Kultury.
Środa na zajęcia i aktywności we wszystkich jednostkach kultury i klubach dzielnicowych oraz Klubie
„Senior+”.
Naukowe czwartki - wykłady z nowych technologii,
mediów społecznościowych, wspólne zajęcia z dziećmi, młodzieżą itp. z nowoczesnych narzędzi komunikacji (łączymy pokolenia).
Spotkania z dietetykiem i specjalistami w zakresie
zdrowia, porady medyczne. Poradnictwo ZLO.
Piątkowy relaks na basenie - darmowe bilety dla seniorów na basen.
Sobota, niedziela - oferta miasta - imprezy, koncerty,
zajęcia sportowe, kibicowanie: siatkówka, koszykówka.
Przedsięwzięcie będzie opierać się na trzech ﬁlarach promocji zdrowia, zwiększeniu bezpieczeństwa i wsparciu
aktywności.
Pierwszy ﬁlar programu związany jest z ochroną zdrowia
i proﬁlaktyką wśród seniorów. Miasto będzie podejmować
działania na rzecz stworzenia optymalnych warunków do
utrzymania i poprawy zdrowia, a także podniesienia jakości
i dostępności usług medycznych i rehabilitacyjnych. W tym
celu realizowane będą m.in. programy zdrowotne związane
z chorobami takimi jak: cukrzyca, schorzenia okulistyczne,
czy też poradnictwo geriatryczne. Oferowane będą również
bezpłatne szczepienia na grypę. Dodatkowo planujemy, aby
seniorzy mogli skorzystać z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. W ramach akcji zdrowotnych
planujemy organizację spotkań i prelekcji ze specjalistami.
Drugi ﬁlar programu to działania miasta ukierunkowane
na zwiększenie bezpieczeństwa w mieście. W tym celu
realizowane będą liczne akcje proﬁlaktyczne i edukacyjne.
Przed nami druga edycja Akademii Bezpieczeństwa - przy
współpracy urzędu z policją i jednostkami zajmującymi się
bezpieczeństwem planujemy w dzielnicach spotkania
z ekspertami, dzięki którym seniorzy dowiedzą się jak radzić
sobie z różnymi zagrożeniami. Istotne jest także bezpieczeństwo osób starszych na ulicy, dlatego przejścia dla pieszych
będą doświetlone, a infrastruktura miejska dostosowywana
do potrzeb seniorów. Planujemy, aby seniorzy otrzymali
czujniki czadu. Podejmowane będą też działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa socjalnego m.in. poprzez zapewnienie opieki w Dziennym Domu SENIOR+.

seniorskie. Dobrą podstawą do współpracy jest program:
"Jaworzno Przyjazne Seniorom". Klub „Senior+” jest
miejscem, w którym seniorzy mogą spędzić wspólnie czas
oraz dowiedzieć się o planowanych przedsięwzięciach,
zarezerwować miejsce na wydarzenia czy też zaproponować
nowe inicjatywy. W Klubie „Senior+” będzie dostępny
harmonogram kolejnych zajęć tygodniowych. Wzrost
aktywności kulturalnej nastąpi poprzez różne zajęcia dla
seniorów w bibliotekach i klubach dzielnicowych. Przed
nami trzecia edycja "Tygodnia Seniora". Od maja zapraszamy na premiery ﬁlmowe do Młodzieżowego Domu
Kultury oraz na basen - bezpłatne wejściówki umożliwią
aktywność ruchową w wodzie. Rozwijane będą także
siłownie plenerowe.
- Aktywni ludzie to skarb każdego miasta. Tacy są nasi
seniorzy, aktywni, uśmiechnięci, pełni życia. Każda edycja
święta - Tygodnia Seniora - utwierdza mnie w przekonaniu,
że jesień życia nie musi być nudna, że warto dbać o poczucie
wspólnoty. Każdy z naszych dojrzałych mieszkańców niesie
bagaż doświadczeń, nierzadko trudnych, dlatego naszym
celem jest realizacja kompleksowego programu, który
jeszcze bardziej wzmocni więzi między mieszkańcami,
zintegruje różne środowiska, będzie wsparciem w codzienności - wyjaśnia Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Drodzy Seniorzy,
zaczynamy już 7 maja 2018 r.:
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Ostatni z ﬁlarów obejmuje działania miasta, które mają na
celu większą aktywność seniorów. Będzie to realizowane
przez bogatą ofertę kulturalną, sportową oraz społeczną,
dzięki której seniorzy nie będą czuć się samotnie. Rada
Seniorów wspólnie z Prezydentem będzie kształtowała
politykę senioralną miasta oraz integrowała organizacje

Poniedziałek z naturą - GEOsfera Jaworzno
godz. 10:00 - 12:00 - "Po zimnych ogrodnikach" - zakładanie grządki warzywnej zajęcia warsztatowe w ogrodzie sensorycznym. "Historie zamknięte w kamieniach" - wykład dr. Krzysztofa Szopy z Uniwersytetu Śląskiego.
Kinowy wtorek - Młodzieżowy Dom
Kultury, dwie pory seansów: godz. 11:00
i godz. 17:00 - premiera ﬁlmowa: "Trzy
billboardy za Ebbing, Missouri (2017)".
Środa na zajęcia i aktywności (jednostki
kultury) - zajęcia rękodzielnicze, joga, nordic
walking, koncerty, spotkania z ciekawymi
osobami.
Naukowy czwartek - Miejska Biblioteka
Publiczna, godz. 16:00 - "Czego wnuczek
szuka w smar onie?":
część 1: zajęcia praktyczne z nowych technologii - obsługa smar ona, funkcjonalności, przydatne porady (jak szybko znaleźć
przepis kulinarny, jak zapisać się do lekarza).
część 2: ostrożne i bezpieczne korzystanie
z telefonów, tabletów i mediów społecznościowych.
Piątkowy relaks na basenie - darmowe
bilety dla seniorów na basen (60+).
Sobota, niedziela - oferta miasta - imprezy,
koncerty, zajęcia sportowe, kibicowanie:
siatkówka, koszykówka. Uczestnictwo
w nowym projekcie "Aktywna Dzielnica".

Szczegóły zajęć i harmonogram na kolejne
tygodnie już wkrótce w Klubie „Senior+”.

Akademia Bezpieczeństwa II
Bezpieczny Przedszkolak
Warsztaty skierowane były do najmłodszych mieszkańców
miasta, a ich głównym celem było zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po mieście.
Z programu skorzystało około 600 dzieci z 17 jaworznickich
przedszkoli. Celem głównym warsztatów było nabycie przez
przedszkolaków umiejętności prawidłowego, bezpiecznego
i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
Warsztaty prowadzili przedstawiciele Komendy Miejskiej
Podczas spotkania młodzież wysłuchała wykładu Miejskiego Policji w Jaworznie, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej
Rzecznika Konsumentów - Krystyny Banasik, która omówiła i pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
zagrożenia związane z zawieraniem umów telekomunikacyjnych, tzw. "chwilówek", czy zagrożeń jakie niosą ze sobą Starsi = bezpieczni
zakupy w sieci. Ponadto uczniowie wzięli udział w warsztatach Coraz częściej dochodzi do przestępstw, w których
edukacyjnych z antyterrorystą pn. "Wtargnięcie napastnika poszkodowanymi są osoby w podeszłym wieku i mieszkające
do szkoły". Celem działań było zapoznanie uczniów samotnie. Przestępstwa te polegają przede wszystkim na
oszustwie i wyłudzaniu mienia. Właśnie dlatego w poroz zagrożeniami dzisiejszej rzeczywistości.
zumieniu z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym
Z warsztatów, prelekcji dotyczących bezpiecznych zachowań w Jaworznie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się
skorzystały przedszkolaki, dzieci i młodzież szkolna oraz osoby warsztaty dla seniorów, których celem było podniesienie
starsze - narażone w ostatnim czasie na wiele niebez- świadomości osób starszych na temat poprawy ich bezpieczeństwa i zabezpieczania mienia.
pieczeństw.

Budżet
lokalny
1,7 mln zł

Budżet
ogólnomiejski
1 mln zł

po 85 tys. zł.
na obszar

Uwaga
projekty nieinwestycyjne
do 200 tys. zł

Deﬁnicja zadania publicznego zgodna
z obecnymi zapisami

20 obszarów konsultacyjnych
po 85 tys zł
1. Azot, Stara Huta
2. Bory
3. Byczyna, Cezarówka Dolna
4. Cezarówka G., Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn
5. Ciężkowice
6. Dąbrowa Narodowa
7. Długoszyn
8. Dobra, Pieczyska
9. Gigant, Leopold
10. Góra Piasku
11. Jeleń
12. Łubowiec
13. Niedzieliska
14. Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni
15. Pańska Góra, Skałka
16. Pechnik, Podwale, Warpie
17. Podłęże
18. Pszczelnik
19. Szczakowa
20. Śródmieście

Jaworznicki Budżet Obywatelski
- zasady na 2019 rok.
Za nami cykl spotkań z mieszkańcami, podczas których
konsultowano i zbierano uwagi do nowej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Zasady kolejnej
edycji JBO zostały zaakceptowane przez Prezydenta
Miasta i w formie projektu uchwały traﬁą na najbliższą
sesję Rady Miejskiej.
Dziękujemy mieszkańcom za udział w konsultacjach, dużą
aktywność, cenne uwagi i spostrzeżenia. Efektem
dotychczasowej pracy jest projekt uchwały "w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
związanych z przygotowaniem części budżetu miasta
Jaworzna na 2019 rok".
Załącznik do projektu uchwały nie obejmuje wzoru wniosku dotyczącego zgłoszenia projektu zadania oraz karty do
głosowania. Dokumenty te zostaną opublikowane już po
przyjęciu uchwały przez Radę Miejską, w drodze
zarządzenia prezydenta. Ze względu na wejście w życie
nowych przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych (RODO) konieczne jest doprecyzowanie
i uzgodnienie nowych formularzy.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z proponowaną
wersją dokumentu.
Więcej na www.jbo.jaworzno.pl

Zapraszamy do Ciężkowic
na Rajd Nordic Walking

W siedmiu szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Jaworzna prowadzone są warsztaty i prelekcje dotyczące bezpiecznych zachowań pn. "Akademia Bezpieczeństwa". 4 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 na Osiedlu
Stałym, gościła Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl,
która propaguje uczestnictwo w zajęciach dot. bezpieczeństwa nie tylko dla młodzieży, ale też przedszkolaków i osób
starszych.

fot. Andrzej Gontarz

III Rajd Nordic Walking
w Ciężkowicach
28 kwietnia 2018 r., start godz. 10.00
Biuro zawod w otwarte od godz. 8.30

Trasa 8 km - malowniczą Doliną Żabnika
Początek trasy ul. Zdrojowa
Zapisy od 9.04 - 25.04.2018 r. - na stronie www.mckis.jaw.pl (zakładka SPORT) i w dniu rajdu lub bezpo rednio u P. Mirosława Pieczary tel. 512 201 501

Honorowy patronat

Prezydent Jaworzna
Paweł Silbert
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Dariusz Starzycki
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Partnerzy wydarzenia

NSZZ Solidarno
Tauron Wydobycie Sobieski

Jaworzno dawniej i dziś - Trasa Śródmiejska
Wybudowana Trasa Śródmiejska

Tereny pod nową obwodnicę - 2012 roku
fot. Andrzej Gontarz
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