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W Jaworznie o tym wszystkim myśli się już od 
pierwszych lat życia małych mieszkańców, od kiedy 
najmłodsi trafiają do żłobków, potem przedszkoli, 
aż w końcu inaugurują wieloletni proces edukacji, 
rozpoczynając naukę w szkole podstawowej. Tutaj 
rodzice oraz ich dzieci mogą liczyć na wsparcie oraz 
pomoc w nakreśleniu właściwej ścieżki edukacyjnej. 
Takiej, która pozwoli odkryć i rozwinąć prawdziwe 
zainteresowania małych jaworznian. Poznać ich atuty, 
pokazać, w czym są naprawdę dobrzy, w którą stronę 
warto skierować ich uwagę. Czy może będą to 
przedmioty humanistyczne, nauki ścisłe, a być może 
szybko okaże się, że nasze dzieci zdradzają ukryte 
dotąd talenty do muzyki i bliżej im do świata 
artystycznego, albo też doskonale radzą sobie 
podczas zajęć sportowych.

Co sprawiło, że już na tak wczesnym 
etapie życia najmłodszych mieszkańców 
Jaworzna podejmowane są działania, by 
odkryć ich talenty? 

Projekt Badanie Predyspozycji i Uzdolnień Dzieci 
i Młodzieży w Jaworznie w ramach programu 
Edukacja Przyszłości Jaworzno. Inicjatywa ta 
przedstawia innowacyjne podejście do nauki 
w szkole, jak również poza nią. 

W 2020 roku zakończył się jego pilotaż, adresowany 
do uczniów, rodziców i  nauczycieli  Szkoły 
Podstawowej nr 13. W minionym roku szkolnym, tak 
bardzo innym od normalnego trybu nauki 
z powodu COVID-19, program ten wprowadzony 
został w kolejnych placówkach edukacyjnych 
w mieście,  w przedszkolach oraz szkołach 
podstawowych. Będzie rozwijany i kontynuowany 
w najbliższych latach, bowiem jego efekty są 
widoczne, a co równie ważne pozwalają na wspólne 
planowanie oraz wspieranie dalszej edukacji 
najmłodszych przez kadrę pedagogiczną oraz 
rodziców.

- Rodzicom zależy na szczęściu swych pociech. 
W mądrej współpracy z rodzinami i kadrą pedago-
giczną możemy dać młodym ludziom szanse, jakich 
nigdy wcześniej nie mieli. Szanse na życie z pasją, na 
pracę pełną satysfakcji z uzyskiwanych efektów. Takie 
właśnie możliwości daje autorski projekt rozwoju 
indywidualnego, w oparciu o badania predyspozycji 
i talentów dzieci, który doskonale wpisuje się 
w realizowany w mieście program „Jaworzno 
wspiera Rodziny” - mówi Paweł Silbert, prezydent 
miasta Jaworzna. - Najmłodsi jaworznianie, to 
szczególnie ważna grupa naszych mieszkańców, która 
będzie miała znaczący wpływ na rozwój miasta 
w przyszłości. Pomagamy dzieciom i ich rodzicom 

znaleźć miejsce dla siebie, obszar nauki i umiejętności, 
w którym mogą się rozwijać i  wzbogacać 
prowadzone przez szkoły działania.  Pandemia 
unaoczniła nam, jak ważne jest kompleksowe 
wsparcie najmłodszych jaworznian w sferze 
edukacyjnej, psychologicznej oraz zdrowotnej - 
dodaje.

Projekt skierowany jest do trzech konkretnych grup 
mieszkańców Jaworzna - rodziców, dzieci oraz 
nauczycieli. Dzięki niemu możliwe jest i będzie 
w najbliższych latach wsparcie procesu poznawania 
mocnych stron uczniów, podnoszenia poziomu ich 
aktywizacji oraz doboru efektywnych metod pracy 
i uczenia się. Dzięki temu mogą być wprowadzane do 
procesów edukacyjnych rozwiązania wspierające 
indywidualną ścieżkę rozwoju mieszkańców 
Jaworzna od najmłodszych lat. Obecnie dostawcą 
pakietu narzędzi psychometrycznych na pla�ormie 
indywidualni.pl, połączonego z dziennikiem 
elektronicznym, jest portal Librus Synergia.

Szczegóły dotyczące programu 

dostępne są na:

h�ps://�ny.pl/9716b

Edukacja przyszłości - nauczyciele 

h�ps://�ny.pl/97163

Edukacja przyszłości - rodzice

h�ps://�ny.pl/971vq

Edukacja przyszłości - przedszkole

h�ps://�ny.pl/971vm

Edukacja przyszłości - żłobek

h�ps://�ny.pl/971vr
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Edukacja Przyszłości
Edukacja i nauka nowych umiejętności towarzyszą nam od najmłodszych lat. Uczymy się chodzić, poznajemy pierwsze 
słowa, przedmioty. Każdy sukces naszych dzieci, każde wypowiedziane nowe zdanie niezmiernie cieszy rodziców 
i zachęca do wspólnego poznawania otaczającego nas świata. Po kilku latach przychodzi wreszcie ten wyjątkowy dzień, 
w którym nasze pociechy po raz pierwszy przekraczają szkolne progi. Przed nimi nowe otoczenie, nowe wyzwania, 
nowi rówieśnicy, którzy często stają się potem przyjaciółmi na całe życie. To moment wzruszenia, ale także refleksji. 
Rodzice zadają sobie wówczas mnóstwo pytań. Jak nasza pociecha poradzi sobie w nowym środowisku ze stresem, 
z koniecznością przebywania w szkole, jakie będą efekty przyswajania przez nią coraz to bardziej złożonej wiedzy? Jakie 
zdolności ma nasze dziecko? Kim będzie w przyszłości?

W zapomnienie odeszły te czasy, kiedy rozpoczęcie 
i zakończenie sezonu grzewczego było ściśle określone 
datą. Dzisiaj sezon grzewczy trwa cały rok, a Spółka 
Ciepłowniczo Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o. 
utrzymuje gotowość do dostarczenia ciepła w do-
wolnym momencie. To do Odbiorcy ciepła należy 
decyzja o tym, kiedy uruchomić ogrzewanie w bu-
dynku.

Wczesna jesień lub późna wiosna to czas, kiedy często 
skarżymy się na chłód panujący w naszych mieszkaniach. 
Czasami nawet w lecie, przy długo utrzymujących się 
opadach w mieszkaniach, zbiera się wilgoć pogarszająca 
komfort ich mieszkańców.

Na szczęście nie musimy już czekać na oficjalne 
rozpoczęcie sezonu grzewczego. Spółka Ciepłowniczo 
Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o. od wielu lat 
prowadzi program likwidacji grupowych stacji 
wymienników ciepła w wyniku czego obecnie prawie 
wszyscy Odbiorcy mają w swoich budynkach tzw. wysoki 
parametr. Co to oznacza? Oznacza to, że w dowolnej 
chwili można uruchomić ogrzewanie i poprawić komfort 
mieszkańców budynku.

Co zrobić aby uruchomić ogrzewanie?
W okresach przejściowych Dyspozytorzy i Dział Obsługi 
Klienta często spotykają się z pytaniami zniecierpli-
wionych Odbiorców „kiedy zaczniecie grzać?” Jednak 
dzisiaj to nie Spółka Ciepłownicza decyduje o włączeniu 
ciepła. Aby uruchomić ogrzewanie w budynkach 
wielorodzinnych i spółdzielczych wystarczy skonta-
ktować się z administratorem lub zarządcą budynku 
i zgłosić potrzebę uruchomienia ogrzewania. 

W budynkach indywidualnych w większości przypadków 
Odbiorca sam może uruchomić ogrzewanie.

Jak zapewnić komfort, a równocześnie 
oszczędzać?
Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem z punktu widzenia 
Odbiorcy  jest stosowana  obecnie  w budynkach 
automatyka pogodowa uruchamiająca ogrzewanie, 
kiedy temperatura zewnętrzna spada poniżej ustalonej 
wartości. Takie rozwiązanie daje pewność, że nasze 
mieszkania będą ogrzewane tylko wtedy, kiedy tego 
oczekujemy, a w ciepłe dni ogrzewanie pozostanie 
wyłączone. Ogrzewanie pomieszczeń w chłodne dni lub 
w przypadku długotrwałych opadów oprócz komfortu 
mieszkańców ma istotny wpływ na stan techniczny 
budynków. Wychładzanie ścian oraz wilgoć panująca 
w pomieszczeniach ma wpływ nie tylko na częstotliwość 
wykonywania remontów, ale również na stan naszego 
zdrowia, a dogrzewanie mieszkań tzw. „farelkami” 
znacznie zwiększa koszty ogrzewania i ryzyko pożaru.

Opłaty za dostawę ciepła.
Obecnie wszystkie budynki przyłączone do Spółki 
Ciepłowniczo Energetycznej Jaworzno III sp. z o.o. 
są indywidualnie opomiarowane. W każdym z nich 
znajduje się licznik ciepła, a Odbiorca płaci wyłącznie za 
faktycznie zużyte ciepło.

Wszystkich zainteresowanych Odbiorców ofertą Spółki 
Ciepłowniczo Energetycznej Jaworzno III sp. z o.o. 
obejmującą ciepło przez cały rok, a także innymi 
produktami Spółki serdecznie zapraszamy do kontaktu 
z Działem Obsługi Klienta nr tel. 32-61 40 133; 32-61 40 
148; 32-61 40 130 bezpośrednio lub przez stronę 
internetową www.sce.jaworzno.pl

fot. freepik.com

Sezon Grzewczy to przeszłość 
- nie musisz marznąć!

120 Jaworów na 120-lecie Praw Miejskich
Jawor - to zwycięska nazwa miejskiego banknotu okolicznościowego 
o nominale 120, który łączy historię, współczesność, tradycję, 
a jednocześnie wpisał się w obchody 120-lecia nadania praw miejskich 
Jaworznu.

Dla mieszkańców stanowić może cenny dokument dla przyszłych pokoleń, dla 
kolekcjonerów to okazja do uzupełnienia zbiorów. "Banknot" nie może być 
używany jako środek płatniczy. Jest jedynie formą pamiątkowego bonu, 
wydanego przez Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Od wtorku, 21 września 2021 r. pamiątkowy "banknot" w cenie 50 zł, można 
kupić w Muzeum Miasta Jaworzna i w Punkcie Informacji Turystycznej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Jaworznicki Słownik Biograficzny
W ramach obchodów 120-lecia Miasta Jaworzna premierę miał pierwszy tom 
Jaworznickiego Słownika Biograficznego. Publikacja jest owocem pracy 
zespołu redakcyjnego pod przewodnictwem Marii Leś-Runickiej.

To szczególne wydawnictwo przybliży mieszkańcom "ambasadorów" lokalnej 
społeczności. Znajdują się w nim życiorysy wybitnych i ważnych dla Jaworzna 
osób, budujących społeczność lokalną i mających wpływ na rozwój miasta 
- m.in. literatów, nauczycieli, przedsiębiorców, twórców architektury, kultury, 
sztuki, naukowców, kapłanów i samorządowców. Dzięki pracy wielu 
zaangażowanych osób i  ogromnemu zapałowi oraz pasji rodzimych badaczy, 
od lat zaangażowanych w tropienie śladów historii regionu - powstało 
praktyczne kompendium wiedzy o utalentowanych, pracowitych, pełnych pasji 
i odwagi, wybitnych osobowościach związanych z Jaworznem.

Na wydawnictwo składa się szereg fascynujących odkryć i nieznanych dotąd 
faktów. Publikację można nabyć w Punkcie Informacji Turystycznej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Zapraszamy do lektury!

Bezpłatne webinaria 
dla rodziców


