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1 lipca wracają stacjonarne 
punkty porad prawnych 
i obywatelskich 
w Jaworznie 
Od 1 lipca 2021 r. punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej i poradnictwa obywatelskiego 
w Jaworznie powrócą do pracy stacjonarnej. 
W związku z pandemią koronawirusa od 16 
marca 2020 r. porady były udzielane wyłącznie 
przez telefon. Mieszkańcy będą mogli jednak 
w dalszym ciągu otrzymać poradę telefoniczną, 
jeśli taka forma kontaktu będzie przez nich 
preferowana.

Aby skorzystać z porady należy umówić termin 
swojej wizyty w punkcie. Zapisy pod numerem 
telefonu 510 970 680. Linia telefoniczna czynna 
jest pn-pt. w godz. 10:00-14:00. Porady będą 
udzielane z zachowaniem niezbędnych środków 
ostrożności. W lokalach obowiązywać będzie 
noszenie  maseczek,  dezynfekcja  rąk oraz 
zachowanie bezpiecznego dystansu.

Punkty pomocy prawnej i mediacji:

ź Śródmieście,  ul. Urzędnicza 11 (Szkoła 
Podstawowa nr 13), poniedziałek-piątek 
15:30-19:30; 

ź Podłęże, ul. Ławczana 12 (Szkoła Podsta-
wowa nr 7), poniedziałek-czwartek 15:00-
19:00, piątek 13:00-17:00; 

ź Szczakowa, ul. Koszarowa 20 (Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 3), poniedziałek-piątek 
15:00-19:00. 

Punkt poradnictwa obywatelskiego i mediacji:

ź Osiedle Stałe, ul. Armii Krajowej 5 (Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4), ponie-
działek-piątek 15:00-19:00. 

Więcej informacji na

h�ps://�ny.pl/9hd74

Konkurs MZNK: Upcykling, 
czyli drugie życie odpadów 
Upcykling, czyli drugie życie odpadów, to tytuł 
konkursu ogłoszonego przez Miejski Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. 
Zadaniem jest wykonanie najciekawszej i naj-
bardziej pomysłowej pracy upcyklingowej. Na 
najlepsze prace czekają cenne nagrody.

O recyklingu słyszał już chyba każdy z nas. Ina-
czej się ma sprawa z upcyklingiem. To forma 
wtórnego przetwarzania odpadów, w wyniku 
której powstają produkty o wyższej wartości. Na 
przykład z niepotrzebnych już palet drewnia-
nych można wyprodukować meble ogrodowe. 
Upcykling podobnie jak recykling służy do 
zmniejszania ilości odpadów.

MZNK w Jaworznie ogłasza konkurs na najbar-
dziej kreatywne wykorzystanie śmieci. Jeśli ktoś 
nie ma pomysłu na wykonanie pracy upcyklin-
gowej, to w najbliższym czasie odbędą się 
warsztaty online, na których będzie można do-
wiedzieć się jak ponownie wykorzystać niepo-
trzebne przedmioty. Możliwość wzięcia udziału 
w warsztatach zostanie ogłoszona już wkrótce, 
prosimy śledzić stronę www.mznk.jaworzno.pl 
oraz profil facebook.com/MZNKwJaworznie.

Konkurs kierowany jest zarówno do dzieci jak 
i osób dorosłych. Ich prace oceni niezależne jury. 
Na wykonawców najciekawszych prac czekają 
cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
elektronicznego.

Regulamin konkursu 

dostępny jest na stronie

www.mznk.jaworzno.pl/odpady 

(w zakładce Konkurs Upcykling).

-  W ramach programu "Jaworzno wspiera Rodziny" 
rozpoczęliśmy autorski projekt rozwoju indywidu-
alnego, w oparciu o badania predyspozycji i talentów 
dzieci - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - 
Każdemu rodzicowi zależy na szczęściu swych po-
ciech. W mądrej współpracy z rodzinami i kadrą 
pedagogiczną możemy dać młodym ludziom szanse, 
jakich nigdy wcześniej nie mieli. Szanse na życie 
z pasją, na pracę pełną satysfakcji z uzyskiwanych 
efektów.

Projekt ma trzy grupy interesariuszy - rodziców, dzieci 
oraz kadrę pedagogiczną. Jego celem jest wsparcie 
procesu  poznawania  mocnych stron uczniów, 
podnoszenia poziomu ich aktywizacji oraz doboru 
efektywnych metod pracy i uczenia się. Dzięki temu, 
mogą być wdrażane rozwiązania wspierające indywi-
dualną ścieżkę rozwoju mieszkańców Jaworzna od 
najmłodszych lat. Partnerem przedsięwzięcia jest 
firma Librus, dostawca pakietu narzędzi psychome-
trycznych na pla�ormie Indywidualni.pl, połączonego 
z dziennikiem elektronicznym.

- W pilotażowym badaniu, prowadzonym w Szkole 
Podstawowej nr 13, wzięło udział 264 uczniów i 31 
nauczycieli. Analizą objęci zostali wszyscy uczniowie 
szkoły w podziale na trzy grupy wiekowe: klasy 1-3, 
klasy 4-6 i klasy 7-8. Badanie uczniów klas 1-3 
przeprowadzono przy wsparciu rodziców, natomiast 
uczniowie klas starszych wykonali testy samodzielnie. 
Badanie obejmowało preferencje inteligencji 
wielorakich, preferencje przetwarzania informacji, 

preferencje sensoryczne, afiliację i lateralizację - 
wyjaśnia Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik 
Wydziału Edukacji UM w Jaworznie.

Efektem prowadzonego badania są wygenerowane 
profile uzdolnień uczniów wraz z komentarzami, 
stanowiące realne wsparcie dla rodziców w procesie 
wychowawczym dziecka oraz dla nauczycieli w efe-
ktywnej, indywidualnej pracy z uczniem, grupą czy 
też zespołem klasowym. Uczestnicy projektu otrzy-

mali także dostęp do fachowych narzędzi - zindywi-
dualizowanych ćwiczeń, warsztatów, artykułów, które 
pomagają rozwijać mocne strony dziecka.

Więcej o programie 

i jego założeniach można 

przeczytać na stronie  

h�ps://�ny.pl/9hdt6

Edukacja przyszłości: 
odkrywamy talenty i predyspozycje naszych dzieci 
Często zastanawiamy się, kim będą nasze dzieci w dorosłym świecie, jak możemy im pomóc wybrać właściwą 
drogę i uchronić przed skutkami złych decyzji? Pomocny w tej kwes�i może być innowacyjny program badania 
predyspozycji i uzdolnień uczniów wprowadzany w Jaworznie. W 2020 roku zakończył się jego pilotaż adresowany 
do uczniów, rodziców i kadry nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13.

Zostały podpisane umowy z organizacjami poza-
rządowymi, które będą realizowały projekty związane 
z opieką nad dziećmi. W sumie dziesięć z nich otrzy-
ma na ten cel 200 tys. zł. We wtorek, 15 czerwca 
Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej wręczył 

symboliczne dokumenty poświadczające otrzymanie 
dotacji.

- Zapewnienie jaworznickim dzieciom i młodzieży 
możliwości aktywnego spędzenia wakacji, to dla 
gminy jedno z zadań priorytetowych. Co roku 
wachlarz wniosków o przyznanie środków na ten cel 

jest coraz bogatszy - mówi Łukasz Kolarczyk. - Taka 
forma spędzania wolnego czasu sprawia, że realizo-
wane są zadania z zakresu profilaktyki w przystępny 
i ciekawy dla najmłodszych sposób.

W 2021 roku na realizację zadania "Profilaktyczne 
wakacje 2021", Prezydent Miasta Jaworzna Paweł 
Silbert przeznaczył 200 tysięcy złotych. Do konkursu 
przystąpiło 10 organizacji pozarządowych. Dzięki 
tego typu działaniom z wakacyjnych wyjazdów 
skorzysta 500 dzieci.

W tym roku umowy o przyznanie dotacji podpisali 
przedstawiciele: Ochotniczej Straży Pożarnej Ciężko-
wice, Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Akademia 2012, Stowarzyszenia 
Sportowego Akademia Boksu Roberta Gortata, 
Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 
Hufiec Jaworzno, Klubu Sportowego "Wolant" Jawo-
rzno, Ludowego Klubu Sportowego "Ciężkowianka" 
Jaworzno, Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Św. Elż-
biety Węgierskiej w Jaworznie, Klubu Sportowego 
"Górnik" w Jaworznie oraz Jaworznickiego Stowarzy-
szenia Piłkarskiego "Szczakowianka".

Szczegóły dostępne na:

h�ps://�ny.pl/9hdtc

200 tys. złotych dotacji na "Profilaktyczne wakacje" 

Projekt obejmuje:

ź zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych, w tym:

5 sztuk autobusów Urbino 8.9 electric - 10 metrowych 
o łącznej pojemności pasażerskiej 275 miejsc,

15 sztuk autobusów Urbino 12 electric - 12 metrowych 
o łącznej pojemności pasażerskiej 1200 miejsc.

ź wybudowanie stacji transformatorowej wraz z 10 łado-
warkami plug-in,

ź budowę 5 stacji szybkiego ładowania z ładowarkami 
pantografowymi o mocy 180 kW.

ź sieć ładowarek umożliwia ładowanie autobusów podczas 
postoju w następujących lokalizacjach, bez konieczności 
zjeżdżania do zajezdni, co pozwala na optymalne wykorzy-
stanie taboru:

ul. Krakowska (pętla - 3 ładowarki pantografowe)

Aleja Piłsudskiego (pętla - 1 ładowarka pantografowa)

ul. Katowicka (pętla - 1 ładowarka pantografowa)

Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania nisko-
emisyjnego transportu w systemie publicznego transportu 

zbiorowego w Jaworznie, poprzez wdrożenie 20 elektrycznych 
autobusów. Realizacja celu spowoduje wykorzystanie poten-
cjału transportu zbiorowego jako narzędzia wspierającego 
mobilność mieszkańców poprzez dostosowanie funkcjonalne 
taboru autobusowego do realizacji wysokiej jakości przewozów 
pasaże podnoszących atrakcyjność komunikacji zbiorowej 
w stosunku do alternatywnych form przemieszczania. 

Budżet projektu:
Planowana całkowita wartość projektu: 57 740 685,00 PLN
Koszty kwalifikowane: 46 874 146,34 PLN
Dofinansowanie: 39 843 024,38 PLN

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku miasto wsparło organizacje pozarządowe w przygotowaniu profilaktycznych wakacji dla 
jaworznickich dzieci. Tegoroczna łączna kwota dotacji to 200 tys. zł! Skorzysta z niej ok. 500 dzieci, które wyjadą na obozy i będą uczestniczyć 
w półkoloniach.

Gmina Miasta Jaworzna realizuje projekt pn.: „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z syste-mem inteligentnego zarządzania flota pojazdów” 
dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 6.1 Rozwój publicznego 

transportu zbioro-wego w miastach. Oś Priorytetowa VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

fot. Maciej Kowal / PKM Jaworzno 

fot. freepik.com
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