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Władze Jaworzna kolejny rok z rzędu zwiększają 
nakłady na wsparcie organizacji pozarządowych 
i klubów sportowych na zadania społeczne. W tym 
roku ponownie przyznano stypendia sportowe, 
a także ustalono budżet na nagrody sportowe. 
W 2023 roku na wszystkie te działania, Prezydent 
Miasta Paweł Silbert przeznaczy 3,5 mln złotych.

- Organizacje pozarządowe i kluby sportowe 
stanowią bardzo ważny filar działalności miejskiej 
w różnych przestrzeniach życia społecznego. Dlatego 
też tak ważne jest wsparcie dla tych podmiotów 
- mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk. 
- Zauważamy coraz większe zapotrzebowanie na 
możliwość korzystania przez mieszkańców z oferty, 
którą zapewniają organizacje działające w mieście. 
Z roku na rok, Prezydent Paweł Silbert przeznacza 
z miejskiego budżetu na ten cel coraz większe środki. 
To niezmiernie ważne, by dodatkowo wspierać 
finansowo inicjatywy dzięki którym mogą rozwijać się 
dzieci i młodzież, zapewniona jest opieka dla osób 
samotnych i niepełnosprawnych, profilaktyka dla 
dzieci i młodzieży, rodzin i seniorów.

Ponad 1,1 mln złotych na wsparcie organizacji 
pozarządowych w mieście:

Dokładnie 1 149 000,00 mln złotych gmina przezna-
czyła w konkursach na działania realizowane przez 
organizacje pozarządowe, w tym na rzecz: seniorów, 
osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji 
życiowej. Ponadto na prowadzenie Dziennych 
Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie i Schronisk 
dla Bezdomnych Osób w Jaworznie. Dodatkowo 
wspierane są realizacje zadań gminy z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zadania te realizować będzie siedemnaście organizacji 
- stowarzyszeń, fundacji, które swoimi działaniami 
wspierają funkcjonowanie miejskich przedsięwzięć.

1,3 mln złotych dotacji dla klubów sportowych na 
rozwój sportu dzieci i młodzieży

O 200 tys. złotych więcej niż w roku ubiegłym, 
przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych. Na 
2023 rok gminne wsparcie otrzymały 24 kluby 
sportowe (red. przyp. w 2022 r. - 23 kluby sportowe).

Rozpoczął się nabór na Nagrody Prezydenta Miasta 
Jaworzna dla najlepszych sportowców. Na to zadanie 
zabezpieczono 90 tys. złotych.

400 tys. zł na stypendia sportowe

Po raz 12. prezydent Jaworzna  Paweł Silbert 
uhonorował jaworznickich sportowców przyznając 
stypendia sportowe. W tym roku na stypendia 
przeznaczono tak jak w roku ubiegłym 400 tys. zł, 
47 zawodników zostało wyróżnionych finansowo za 
wysokie osiągnięcia sportowe.

Dodatkowe wsparcie jaworznickiego sportu i 
kultury w 2023 roku

To nie jedyne wsparcie gminy dla szeroko pojętego 
sportu i kultury w mieście. O środki na swoje 
działania jaworzniccy sportowcy i instytucje 
organizujące wydarzenia kulturalne, będą mogły 
ubiegać się również w ramach współpracy z Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Na działania w ramach programu „Profilaktyka nie 
musi być nudna” planuje się przeznaczyć w 2023 roku 
co najmniej 350 tys. zł – to więcej o 100 tys. złotych 
niż w roku ubiegłym.

Ponadto na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 
dzieci planuje się przeznaczyć około 200 tys. złotych.
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Przebudowa ul. Szczakowskiej z dofinansowaniem!
Warta ponad 25 mln zł przebudowa ulicy Szczakowskiej wraz z nowymi skrzyżowaniami i budową ronda na Chropaczówce (Miodowa - Chropaczówka - Wachlowskiego -
Górnośląska - wlot Nowoszczakowska) uzyskała ponad 12,5 mln zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To efekt skutecznej aplikacji złożonej przez 
Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Decyzję o przebudowie ulicy Szczakowskiej wraz z elementami koniecznymi do dalszej rozbudowy układu o ulicę 
Nowoszczakowską, podjął Prezydent Miasta Paweł Silbert. Dzisiaj (06.02.2023 r.) Premier RP Mateusz Morawiecki wraz z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem 
ogłosili listę dofinansowanych projektów, wśród nich znalazło się Jaworzno.

Duże wsparcie dla stowarzyszeń, fundacji 
i klubów sportowych w Jaworznie

Ulica Szczakowska jest jednym z głównych odcinków dróg 
w podstawowym szkielecie układu drogowego miasta. 
Odbywa się tam ruch samochodowy, rowerowy, ciężarowy 
i komunikacji miejskiej. Przebudowa znacznie poprawi 
warunki komunikacyjne, zwiększy komfort i bezpieczeństwo 
mieszkańców.

- Zaplanowaliśmy przebudowę ul. Szczakowskiej z elementami 
pozwalającymi w przyszłości zbudować również ul. Nowo-

szczakowską. Mamy duże doświadczenie w projektach 
zewnętrznych i przebudowie arterii miejskich. Jeśli to możliwe 
korzystamy z programów i dofinansowań zewnętrznych. Moi 
współpracownicy przygotowali wniosek do Ministerstwa 
Infrastruktury, który uzyskał akceptację i tym samym 
otrzymaliśmy ponad 12,5 mln zł finansowego wsparcia - 
mówi prezydent Paweł Silbert. - Dzięki rządowemu wsparciu 
i środkom z budżetu gminy realizacja tego zadania wkrótce 

trafi na ścieżkę postępowania zamówień publicznych, a nastę-
pnie wyłoniony zostanie wykonawca inwestycji przewidzianej 
na lata 2023-2025. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie 
przetargu i realizację tego zadania drogowego - ważnego dla 
mieszkańców Niedzielisk i północnych części miasta.

W ramach zadania kompleksowo wyremontowana zostanie 
ul. Szczakowska. Powstanie również wielowlotowe rondo, 
które połączy ulice: Miodową, Chropaczówkę, Wachlo-

wskiego i Górnośląską, a piesi zyskają chodnik z obu stron 
drogi. Od ronda biegł będzie również nowy ciąg rowerowy, 
którego przebieg planowany jest wzdłuż projektowanej 
ul. Nowoszczakowskiej (inwestycja zaplanowana jest do 
realizacji w kolejnych latach) i będzie się łączył z istniejącym 
ciągiem ul. Wachlowskiego – Obwodnicy Północnej. Zadanie 
jest konsekwencją realizowanego skutecznie Programu 
Rozwoju Jaworzna przez Prezydenta Pawła Silberta.

Nowe przystanki i przejścia dla pieszych

Na trasie remontowanej drogi wybudowanych zostanie 
9 przystanków autobusowych, w tym 5 wraz z zatokami oraz 
4 szt. przystanków autobusowych wraz z peronami i oświe-
tleniem. W ramach zadania powstanie 19 doświetlonych 
przejść dla pieszych. Cała inwestycja jest powiązana 
projektowo z planowaną obwodnicą - ul. Nowoszczakowską.

Nowe miejsca postojowe

Inwestycja obejmie także wykonanie placu postojowego 
na skrzyżowaniu z ul. Kasprzaka - obok Szkoły Podstawowej 
nr 3, który przeznaczony będzie do obsługi transportu 
szkolnego. Ponadto naprzeciw Klubu RELAX powstanie 
10 miejsc postojowych poza pasem ruchu, w tym jedno 
dla osób niepełnosprawnych.

W najbliższym czasie, po wprowadzeniu pozyskanych 
środków do budżetu miasta, Gmina ogłosi przetarg na 
wyłonienie wykonawcy tego zadania.

Termin realizacji projektu
od 2023 roku do października 2025 roku

Szacowany koszt 25 123 598 zł

Kwota dofinansowania 50 proc. - 12 561 799 zł 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Pozyskaliśmy 
12,5 mln zł 
na przebudowę 
ul. Szczakowskiej

Już wkrótce ulica Szczakowska 
zostanie kompleksowo 
przebudowana, a zmodernizowany 
układ drogowy będzie przygotowany 
pod planowaną budowę 
ul. Nowoszczakowskiej. 

Na to bardzo ważne zadanie drogowe 
pozyskaliśmy 12,5 mln zł ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wartość inwestycji szacujemy 
na ponad 25 mln zł.
Rozpoczynamy już w tym roku!

Paweł Silbert - Prezydent Jaworzna

ZSO

Charity 
Shop

MODOWY PUNKT CHARYTATYWNY
Pawilon 72, Al. M. J. Piłsudskiego 72 

Jak to działa?

1. Przynieś niepotrzebne ubrania 

2. Zabierz rzecz, która Ci się podoba

3. Ciesz się pomaganiem i nową rzeczą

Baw się modą razem z nami!

Możesz nas również wesprzeć
poprzez wpłatę

12 1020 2528 0000 0802 0572 9241

ORGANIZATOR PARTNERZY

widzimy się
na pasach

TARCZA
PROGRAM POPRAWY

BEZPIECZEŃSTWA

Dojeżdżasz do pasów - zwolnij! 
Wchodzisz na pasy - pozwól się zobaczyć!

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ
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Urząd Miejski w Jaworznie

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Kampania społeczna Miasta Jaworzna
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3,5 mln złotych na wsparcie organizacji pozarządowych
i klubów sportowych na zadania społeczne 
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