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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze 

oraz samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym Nowym Roku.

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert
wraz z Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem

oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Jaworznie 
Tadeuszem Kaczmarkiem

Dodatkowe 85 tys. zł z miasta trafiło 
do organizacji pozarządowych
Zajęcia terapeutyczne, przeciwdziałanie cyberprzemocy, zajęcia sportowe i wparcie osób potrzebujących to tylko niektóre 
z aktywności, które jeszcze w tym roku realizowane będą przez organizacje pozarządowe z Jaworzna ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym roku na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i prowadzenia akcji społecznych, stowarzyszenia otrzymały łącznie ponad milion złotych. 

Świąteczne wydarzenia 
w Jaworznie
Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Jarmark Bożo-
narodzeniowy, Świąteczna MegaMoc z TAURON 
Wytwarzanie, a także Betlejemskie Światło 
Pokoju i wspólne kolędowanie - w grudniu czeka 
nas cykl imprez, które wprowadzą w okres 
Bożego Narodzenia. Pod „płaszczką” ruszy 
również miejskie lodowisko.

Pierwsze z wydarzeń już 4 grudnia 2022 r. 
(niedziela) w godz. od 15:00 do 19:00. W tym 
dniu w Hali Widowiskowo – Sportowej 
w Jaworznie odbędzie się spotkanie ze Św. 
Mikołajem. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz 
z rodzicami na popołudnie pełne przygód oraz 
wrażeń!

W programie wydarzenia m.in.:

ź świąteczny plac zabaw,

ź zakątek małego skrzata,

ź fabryka ozdób świątecznych,

ź malowanie chatek,

ź świąteczny fotopunkt,

ź spotkanie z bohaterami bajek,

ź piernikowe wypieki,

ź strefa profilaktyczna.

Więcej informacji o grudniowych wydarzeniach 
już wkrótce. 

Mamy dobrą wiadomość dla miłośników jazdy na 
łyżwach! W sobotę, 17 grudnia 2022 r. pod 
„płaszczką” ruszy miejskie lodowisko. Atrakcja 
będzie czynna codziennie do 28 lutego 2023 r. w 
godz. od 10.00 do 21.00.

Obiekt czynny będzie przez siedem dni w tygodniu. 
Aby mógł sprawnie i bezpiecznie funkcjonować, 
konieczne będą przerwy konserwacyjne – od 14:00 
do 14:30 oraz od 17:30 do 18:00. Jednorazowa 
opłata uprawniać będzie do jeżdżenia przez 50 minut.

Przy lodowisku działać będzie zaplecze socjalne, gdzie 
łyżwiarze będą mogli w zamykanych sza�ach 
zostawić swoje rzeczy, czy włożyć łyżwy. Zgodnie z 
przyjętym cennikiem, od poniedziałku do piątku za 
bilet normalny zapłacić trzeba będzie 10 zł, bilet 
ulgowy to koszt 6 zł.

W weekendy dorośli będą jeździć za 12 zł, a dzieci za 8 
zł. Bilet dla posiadacza Karty Rodzin Wielodzietnych 
to koszt 5 zł, w weekend 6 zł. 

Chętni  będą mogli  skorzystać z  karnetów 
uprawniających do 10 godzin jazdy. Normalny karnet 
od poniedziałku do piątku to koszt  80 zł 
(weekendowy – 100 zł), ulgowy – 50 zł (weekendowy 

– 70 zł), a za karnet dla posiadaczy Karty Rodzin 
Wielodzietnych zapłacić trzeba będzie 40 zł 
(weekendowy – 50 zł). Przy lodowisku będzie można 
wypożyczyć łyżwy (koszt to 10 zł).

Podczas ferii zimowych, w okresie od 16 do 29 
stycznia 2023 r. dzieci do 15. roku życia będą mogły 
korzystać z lodowiska w cenie 2 zł za 50 minut, 
wypożyczenie łyżew – 5 zł.

Lodowisko w Centrum ruszy 17 grudnia

Zaprasza Prezydent Miasta Jaworzna 
Paweł Silbert 

Harmonogram	wydarzeń

Świąteczne	
wydarzenia	
w	Jaworznie
4 grudnia 2022 r. (niedziela), godz. 15.00-19.00 Hala MCKiS 

Spotkanie ze Św. Mikołajem
10 grudnia 2022 r. (sobota) - Rynek w Jaworznie
godz. 9.00-13.00

Jarmark Bożonarodzeniowy
godz. 9.00-21.00

Świąteczna MegaMoc z TAURON Wytwarzanie
17 grudnia 2022 r. - 28 lutego 2023 r.

Lodowisko MCIT pod "płaszczką"
czynne codziennie w godz. 10.00-21.00

18 grudnia 2022 r. (niedziela), godz. 17.00 - Rynek w Jaworznie

Betlejemskie Światło Pokoju i wspólne kolędowanie
6 stycznia 2023 r. (piątek) - Rynek w Jaworznie

Orszak Trzech Króli

Dodatkowe 85 tys. zł 
z miasta trafiło do organizacji 

pozarządowych

Zajęcia terapeutyczne, przeciwdziałanie cyberprzemocy, 

zajęcia sportowe i wparcie osób potrzebujących to tylko niektóre z aktywności, 

które jeszcze w tym roku realizowane będą przez organizacje pozarządowe z Jaworzna 

ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Jaworznickie organizacje pozarządowe co roku wy-
chodzą do mieszkańców z ciekawą ofertą profilakty-
czną. Właśnie na ten rodzaj działalności, wsparcia 
udziela Prezydent Miasta za pośrednictwem Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 
mówi Łukasz Kolarczyk Zastępca Prezydenta Miasta. - 
W ramach tzw. małych grantów, pod koniec 2022 
roku wsparcie w kwocie 85 tys. zł otrzymało dziewięć 
stowarzyszeń i klubów z terenu Jaworzna, które 
zgłosiły swoje oferty profilaktyczne. Przez cały rok 
z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na profilaktykę w ramach zadań 
publicznych przekazano ponad 1 mln złotych! Spora 

część środków została przeznaczona na działania 
w ramach miejskiego programu „Jaworzno mówi 
STOP cyberprzemocy”.

Kolejne w tym roku środki otrzymały:

ź Jaworznickie Stowarzyszenie Abstynenckie 
„Razem” - 10 tys. zł,

ź Klub Sportowy „Górnik” - 10 tys. zł,

ź Jaworznickie Stowarzyszenie Piłkarskie „Szczako-
wianka” - 10 tys. zł,

ź Stowarzyszenie Victoria 1918 - 10 tys. zł,

ź Polski Czerwony Krzyż o/w Jaworznie - 5 tys. zł,

ź LKS „Ciężkowianka” - 10 tys. zł,

ź UKS „Akademia 2012” - 10 tys. zł,

ź LKS Zgoda Byczyna - 10 tys. zł,

ź Stowarzyszenie Betlejem - 10 tys. zł.

Łącznie na działania od końca listopada do grudnia 
2022 r. przekazano organizacjom pozarządowym 
kwotę 85 tys. zł. Dotacje udzielone organizacjom 
pozarządowym w 2022 roku ze środków gminnych 
wyniosły blisko 3,8 mln zł.   

Działania GKRPA

Środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, to wsparcie wielu programów, które 
na stałe wpisały się w działania Gminy Miasta 
Jaworzna. Jednym z nich są „Profilaktyczne Wakacje”. 
Tylko w 2022 roku dzięki środkom z Gminy, 500 dzieci 
miało szansę na spędzenie aktywnego wypoczynku. 
Na ten cel dla ośmiu stowarzyszeń przekazano ponad 
233 tys. zł. To również dodatkowe konkursy i granty, 
które pozwalają stowarzyszeniom i fundacjom 
organizować zajęcia i realizować własne pomysły. 
Dzięki aktywności i zaangażowaniu członków GKRPA, 
jaworznickie organizacje stale poszerzają ofertę 
i otrzymują niezbędne oraz dodatkowe wsparcie 
finansowe na zadania.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych wspiera nie tylko jaworznickie organizacje 
pozarządowe. Prowadzi szeroko pojęte działania 
profilaktyczne dla wszystkich grup społecznych. 
Bierze udział w organizacji festynów i imprez miej-
skich czy organizuje warsztaty profilaktyczne. Jednym 
z głównych działań Komisji jest dofinansowanie 
działalności Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 
i Młodzieży „Azymut”, na której działania tylko 
w 2022 r. przeznaczono ponad pół miliona złotych.

W okresie świątecznym lodowisko będzie czynne 
zgodnie z poniższym harmonogramem:
24 grudnia 2022 r. (Wigilia) - w godz. 10.00 - 14.00,
25 grudnia 2022 r. (pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia) - nieczynne,
26 grudnia 2022 r. (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia) - w godz. 14.30 - 21.00,
31 grudnia 2022 r. (Sylwester) - w godz. 10.00 - 14.00,
1 stycznia 2023 r. (Nowy Rok) - w godz. 14.30 - 21.00.
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