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Aktualności

Żłobek Miejski otwarty!
We wtorek, 18 września oﬁcjalnie otwarto Miejski Żłobek w Jaworznie. Samym dobrych
chwil i wspomnień związanych z tym miejscem życzyli rodzicom, dzieciom i opiekunom,
Prezydent Miasta Paweł Silbert wraz ze swoim zastępcą Moniką Bryl, a także Poseł na Sejm
RP Dariusz Starzycki.
Podopieczni żłobka dostali pluszowe upominki, a wszyscy
mieli okazję spróbować inauguracyjnego tortu.
Nowa placówka powstała w budynku przy ul. 3 Maja 16
i funkcjonuje w nim równolegle z przedszkolem. W tym czasie uruchomiony został także system dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych - po konsultacjach
kwota została ustalona na 300 zł dopłaty dla każdego
dziecka. W publicznym żłobku miejsce znalazło 30 dzieci.
- By dostosować budynek do potrzeb żłobka, konieczne było
przeprowadzenie remontu, w ramach którego między
innymi wymieniona została część instalacji i okien,
zorganizowane zostało nowe wejście wraz z wózkownią
i miejscem do karmienia piersią maluchów, nowymi salami
i pokojami zabaw. Inwestycja kosztowała ok. 1,7 mln zł
- mówi Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Miasta.
Co ważne, Gmina złożyła wniosek o uruchomienie kolejnego
żłobka miejskiego, tym razem dla 70 dzieci.

Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna
Cały czas rozwijamy sferę społeczną.
Przez lata na sztandarach były wielkie,
liniowe inwestycje, które pchnęły
miasto na nowe ścieżki rozwoju. Nie
zapominamy jednak o tym, że tak
naprawdę sensem miasta są ludzie,
a nie drogi, infrastruktura. To ludzie
dają miastu życie, to rodziny są siłą
napędową. Poza wieloma programami,
które ogłosił rząd, postanowiliśmy że
wyeksponujemy jeszcze bardziej to co dotyczy
jaworznickich rodzin. Uruchomiliśmy program
Jaworzno Wspiera Rodziny, a wraz z nim cały pakiet działań,
łącznie z powstaniem w naszym mieście żłobków.

Orkiestra "emBand"
i przyjaciele

Żłobek jest realizatorem projektu pn. "Utworzenie nowych
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Jaworznie" współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest utworzenie
i funkcjonowanie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
W ramach projektu pobyt dziecka w żłobku jest bezpłatny
i może wynosić maksymalnie 11 miesięcy.

Zapraszamy na wyjątkowy koncert "eM Band" Orkiestry
Rozrywkowej Miasta Jaworzna wraz z przyjaciółmi.
Podczas tego wieczoru będziemy mogli usłyszeć
kompozycje znakomitych muzyków - Gordona Haskella,
Jerzego Główczewskiego, Marka Podkowy oraz
Weronikę Skalską.
Koncert odbędzie się w niedzielę, 30 września do Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków na Osiedlu
Stałym (ul. Inwalidów Wojennych 2) o godz. 19.00.
Bezpłatne wejściówki można odbierać / zamawiać
w klubie Relax przy ul. Szczakowskiej 35.
Więcej na www.emband.pl

Największe Święto Seniorów w mieście!

Umowa na utworzenie
Arboretum podpisana
W środę, 19 września br. w trakcie seminarium "Czy
nowoczesne miasta będą zielone?", podpisana została
umowa na utworzenie Arboretum na terenie Parku
Gródek oraz Remizy Leśniej "Bucze".

Wielkim sukcesem okazały się poprzednie edycje organizowanego w Jaworznie "Tygodnia Seniora",
którego inicjatorką jest Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl. Trzecia edycja wydarzenia zbliża
się wielkimi krokami. W tym roku święto jaworznickich seniorów wystartuje we wtorek
2 października. W programie są m.in. koncerty, spotkania, wykłady, warsztaty i zajęcia ﬁtness.
Monika Bryl - Zastępca Prezydenta Miasta
Dwie poprzednie edycje Tygodnia Seniora pokazały jak chętnie jaworzniccy
seniorzy angażują się i korzystają z imprez im dedykowanych. To
dodatkowe wyzwanie, by w tym roku zaproponować podobne atrakcje w
nieco inny sposób. Jestem przekonana, że z zaproponowanych wydarzeń
każdy senior w Jaworznie znajdzie coś dla siebie. Od 2 do 8 października
mieszkańcy będą mieli okazję wzięcia udziału m.in. warsztatach,
koncertach oraz wystawach. Zapraszam również w sobotę 6 października
do kawiarenki seniora na pyszną kawę i ciastko. To będzie naprawdę miło
spędzony czas.

Podczas oﬁcjalnej inauguracji wydarzenia, która
odbędzie się 2 października, Prezydent Paweł
Silbert przekaże ucze-stnikom imprezy symboliczne
klucze do miasta i na kilka najbliższych dni przejmą
rządy w Jaworznie. Dopełnieniem wieczoru będzie
koncert Czesława Majewskiego i Janusza Tylmana
„Śpiewające fortepiany”.
- 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 zdecydo-

waliśmy się zrealizować kompleksowy program,
który jeszcze bardziej wzmacnia więzi między
mieszkańcami, integruje różne środowiska i jest
wsparciem w codzienności. Wprowadzony przez
program "Jaworzno Przyjazne Seniorom" promuje
trzy ﬁlary: bezpieczeństwo, zdrowie, aktywność.
Wiemy, że każdy dzień przynosi seniorom nowe
wyzwania, chcemy pomóc i pomagamy w ich
sprostaniu i razem z seniorami wypełniamy treścią
i działaniami nasz wspólny program - mówi
Prezydent Paweł Silbert.
Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezach
zorganizowanych w ramach tegorocznego "Tygodnia Seniora".

JAWORZNICKI
BUDŻET
OBYWATELSKI

Z ramienia Gminy umowę podpisał Prezydent Miasta
Jaworzna Paweł Silbert. Śląski Ogród Botaniczny
reprezentował dyrektor dr Paweł Kojs. Podpisanie
umowy, to ﬁnał podejmowanych, przez Gminę i Śląski
Ogród Botaniczny działań, mających zmierzać do powstania właśnie takiego miejsca na terenie Jaworzna.
Ogród, w którym hoduje się rzadkie gatunki drzew
i krzewów obejmie Park Gródek, Remizę Leśną "Bucze",
zrekultywowany teren byłego wysypiska śmieci i skarpy
dawnego wyrobiska Zakładów Dolomitowych (z wyłączeniem Centrum Nurkowania). Obszar ten jest niezwykle
ważny i atrakcyjny pod względem bioróżnorodności oraz
rzeźby terenu. Na jego powierzchni znajduje las grądowy,
kilka siedlisk od muraw kserotermicznych przez śliskołąkowe.
- Arboretum będzie miało za zadanie ochraniać i wspierać
zachowania różnorodności biologicznych roślin, prowadzić badania naukowe we współpracy z Uniwersytetem
Śląskim oraz gromadzić kolekcję roślin. Dlatego tak ważne
jest, aby o to miejsce dbać, a jednocześnie udostępnić
mieszkańcom - mówi Tadeusz Kaczmarek - Zastępca
Prezydenta Miasta.
fot. DronView - Park Gródek
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