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Niemal 30 mln złotych trafiło do Jaworzna na 
poprawę efektywności energetycznej w jedenastu 
placówkach oświatowych w mieście. Środki te pocho-
dzą z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu 
Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy 
w inwestycje wyniesie blisko 6 mln zł. Gmina, 20 paź-
dziernika 2022 r. podpisała umowę z jaworznicką 
firmą RISER Sp. z o.o. na kwotę 35 804 107,22 zł, która 
w ciągu najbliższych 23 miesięcy zmodernizuje 
jaworznickie placówki.

- Dzięki pozyskanym środkom montujemy 
panele fotowoltaiczne na 11 miejskich 

placówkach oświatowych - szkołach 
i przedszkolach. Koszty energii drasty-
cznie rosną, dlatego tak ważne jest 
podtrzymanie działań, które pozwolą 

obniżyć zużycie energii - mówi prezydent 
Paweł Silbert. - Inwestycja jest kontynuacją 

programu realizowanego w Jaworznie na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Wartość dotychczas 
zrealizowany ch inwestycji ukierunkowanych na 
poprawę efektywności energetycznej  budynków 
użyteczności publicznej wy-nosi około 33 mln złotych. 
Wiele z nich zostało zrealizowanych z udziałem środków 
zewnętrznych - w tym unijnych i krajowych.
W ramach pakietu zadań zgłoszonych przez Prezydenta 

Miasta Jaworzna do Programu Inwestycji Strate-
gicznych, oprócz montażu instalacji OZE, wykonane 
zostaną m.in.  wymiana  instalacji  odgromowej, 
wymiana rynien i rur spustowych oraz parapetów. 
Wymieniona zostanie również część elementów stolarki 
okiennej i drzwiowej w budynkach objętych projektem 
niespełniająca wymagań izolacyjności. Wartość po 
przetargu to 36 mln złotych, Gmina pozyskała 30 mln 
złotych, a wkład własny wyniósł 6 mln złotych, co daje 
bardzo dobrą relację środków pozyskanych w wyso-
kości ok. 85 proc. do 15 proc. wkładu własnego.
Prace obejmujące roboty budowlano - instalacyjne 
i montażowe obejmujące w szczególności budowę 
instalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych, 
budowę instalacji odgromowych, częściową wymianę 
stolarki  okiennej  i drzwiowej,  ocieplenie  ścian 
i stropodachów oraz wymianę źródeł ciepła obejmą 
11 budynków oświatowych w Jaworznie. 
Prace będą tak zaplanowane, by nie zakłócać 
działalności oświatowej w placówkach.
Ponadto w ramach umowy w budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zostanie wybudo-
wana kotłownia gazowa, a instalacja CO zostanie 
wymieniona w 6 budynkach: SOS-W, I LO ,PM Nr 1, PM 
Nr 5, PM Nr 10, PM Nr 17.
Wszystkie prace mają się zakończyć do 21 września 
2024 r.

Kolejne 36 mln zł na inwestycje 
energetyczne w jaworznickich 
placówkach oświatowych

Podczas uroczystej inauguracji Zastępca Prezydenta 
Miasta Łukasz Kolarczyk życzył najmłodszym piłka-
rzom i trenerom powodzenia i przyjemności z gry fair 
play. Wręczył również piłki, które otrzymał każdy 
uczestnik turnieju. 

W rozgrywkach ligowych udział biorą dzieci z jawo-
rznickich klubów sportowych: LKS Zgoda Byczyna, 
LKS Ciężkowianka Jaworzno, Victoria Jaworzno 1918, 
Akademia 2012, Szczakowianka Jaworzno oraz KS 
Górnik Jaworzno. Turnieje są dla najmłodszych 

formą zabawy i aktywnego spędzania wolnego 
czasu, nie rywalizacji. W Jaworznickiej Dziecięcej 
Lidzie Mistrzów w Piłce Nożnej każdy wygrywa. 
Dobrej zabawie sprzyja regulamin ligi, który zakłada, 
że wszystkie kluby, które wezmą udział w turniejach, 
otrzymają jednakowe nagrody finansowe na zakup 
sprzętu sportowego dla klubu, a wszyscy młodzi 
zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe. 

Turnieje w ramach rundy jesienno/zimowej będą 
odbywać się w halach sportowych MCKiS, a wio-
senno/letniej na jaworznickich boiskach klubów 
piłkarskich działających w mieście. W zależności od 
warunków atmosferycznych mogą nastąpić zmiany 
obiektów. Każdy klub mógł jeden lub dwa, 
maksymalnie 10-osobowe, zespoły. 

Szczegółowy harmonogram rozgrywek:
ź II edycja - 26 listopada 2022 roku - Hala MCKiS 

ul. Grunwaldzka 80
ź III edycja - 17 grudnia 2022 roku - Hala MCKiS 

ul. Grunwaldzka 80/ Inwalidów Wojennych 18
ź IV edycja - 7 stycznia 2023 roku - Hala MCKiS 

ul. Grunwaldzka 80

ź V edycja - 18 lutego 2023 roku - Hala MCKiS 
ul. Grunwaldzka 80

ź VI edycja - 25 marca 2023 roku - Boisko piłkarskie
ź VII edycja - 22 kwietnia 2023 roku - Boisko 

piłkarskie
ź VIII edycja - 20 maja 2023 roku - Boisko piłkarskie
ź IX edycja - 10 czerwca 2023 roku - Boisko piłkarskie
ź X edycja -17 czerwca 2023 roku - Płyta Główna 

Stadion MCKiS ul. Krakowska 8 - Fes�wal Piłkarski 
- Ceremonia zakończenia imprezy

Organizatorami I Jaworznickiej Dziecięcej Ligi 
Mistrzów w Piłce Nożnej jest Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu wraz z Wydziałem Promocji, Kultury 
i Sportu, Gminną Komisją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

PROGRAM UROCZYSTO�CI
11 listopada 2022 r. (piątek)

godz. 9.00 - Kolegiata �w. Wojciecha i �w. Katarzyny
Uroczysta Msza �w. w intencji Mieszka�c�w i Ojczyzny

godz. 10.15 - Pomnik Niepodległo�ci w Rynku 
Przemarsz orkiestry oraz uczestnik�w uroczysto�ci pod Pomnik Niepodległo�ci; 
okoliczno�ciowe przem�wienie; montaż słowno-muzyczny w wykonaniu artyst�w 
ATElier Kultury w Jaworznie; składanie kwiat�w 

ok. godz. 11.00 
Wsp�lne �piewanie pie�ni patriotycznych pod Pomnikiem Niepodległo�ci

godz. 17:00
Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniak�w, 
ul. Inwalid�w Wojennych 2 

Koncert orkiestr Archetti i eMBand 
z okazji �więta Niepodległo�ci
Bezpłatne wej�ci�wki dostępne są w ATElier Kultury (ul. Mickiewicza 2) 
oraz w Młodzieżowym Domu Kultury (ul. Inwalid�w Wojennych 2) 

Program uroczysto�ci uzupełniają wydarzenia organizowane 
przez miejskie instytucje kultury

Narodowe �więto Niepodległo�ci

11 Listopada
Urząd Miejski w Jaworznie

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

Ruszyła Jaworznicka Dziecięca Liga Mistrzów w Piłce Nożnej
Pierwsze mecze Jaworznickiej Dziecięcej Ligi za nami. 22 października 2022 r. w inauguracji piłkarskich zmaganiach wzięli udział piłkarze i piłkarki 
z jaworznickich klubów sportowych - rocznik 2014 i młodsi. Cykl 10 turniejów w dwóch rundach - jesienno/zimowej i wiosenno/letniej, potrwa 
do 17 czerwca 2023 r. Pomysłodawcą wydarzenia jest Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk, a honorowy patronat nad turniejem objął Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna. 

Prace budowlano - instalacyjne i montażowe obejmujące w szczególności 

budowę instalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych, budowę instalacji 

odgromowych,  częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie 

ścian i stropodachów oraz wymianę źródeł ciepła i grzejników 

obejmą 11 budynków oświatowych w Jaworznie. Są to:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 4,79 mln zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 - 2,95 mln zł

I Liceum Ogólnokształcące - 2,72 mln zł

Szkoła Podstawowa nr 17 - 3,65 mln zł

Szkoła Podstawowa nr 4 - 2,83 mln zł

Szkoła Podstawowa nr 7 - 6,74 mln zł

RAZEM = 35,8 mln zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących - 7,69 mln zł

Przedszkole Miejskie nr 1 - 1,01 mln zł

Przedszkole Miejskie nr 5 - 1,15 mln zł

Przedszkole Miejskie nr 10 - 0,91 mln zł

Przedszkole Miejskie nr 17 - 1,36 mln zł

Jaworzno pozyskało 30 mln zł dla szkół i przedszkoli

Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Łukasz Kolarczyk podczas inauguracji Jaworznickiej Dziecięcej Ligi Mistrzów w Piłce Nożnej
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