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Jaworzno na Europejskim Kongresie
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Jaworznicki Budżet Obywatelski

Jaworzno jako jedno z czterech miast województwa zaprezentowało swoje stanowisko
wystawowe podczas Targów Biznes Expo w ramach 9. edycji Europejskiego Kongresu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniach 16 – 18 października br. Byliśmy partnerem
samorządowym przedsięwzięcia organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach. Prezydent Paweł Silbert wziął również udział w panelowej dyskusji na temat
„Miasto. Dobry klimat dla biznesu”.

Wyniki siódmej
edycji budżetu
obywatelskiego
Znamy wyniki Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Głosami mieszkańców
głównym zadaniem przyszłorocznego budżetu
będzie wykonanie chodników w jaworznickich
dzielnicach. Realizacji doczekają się również
m.in. takie projekty jak pumptrack, zlokalizowany przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Centrum czy doposażenie obiektów
powstałych w ramach budżetu obywatelskiego
w poprzednich latach.
W tegorocznym budżecie obywatelskim oddano łącznie
12 424 głosów (4 271 głosów elektronicznych i 8 153
głosów tradycyjnych). Weryﬁkacja wykazała 11 619
głosów ważnych oraz 805 głosów nieważnych.

Zwycięskie projekty:
W puli 2,2 mln zł:
1. "Piękniejsze Jaworzno-lepsze chodniki
w dzielnicach".
Wnioskodawca: Mirosław Pieczara.
Szacunkowe koszty zadania: 1,8 mln zł
2. "Pumptrack dla Jaworzna przy Hali
Widowiskowo-Sportowej MCKiS w centrum
Jaworzna".
Wnioskodawca: Patryk Wilczek.
Szacunkowe koszty zadania: 400 tys. zł

Co oznacza dzisiaj „dobry klimat” dla biznesu? Jakie są
elementy zależne od samorządu, wpływające na ten klimat?
Jakie są oczekiwania inwestorów i przedsiębiorców? Jak
sprawić, by samorządowcy i przedsiębiorcy stawali się
partnerami, których działania generują wzrost gospodarczy?
Na między innymi te pytania starali się odpowiedzieć
uczestnicy jednej z panelowych dyskusji podczas EKMSP
w Katowickim Centrum Konferencyjnym. Obok prezydenta
Pawła Silberta, także wiceprezes KSSE Mateusz Rykała,
prezes RIG Tomasz Zjawiony, przewodniczący Metropolii
Kazimierz Karolczak, Chen Filipowicz oraz przedstawiciele
Dąbrowy Górniczej, Katowic i Warszawy.
W bieżącym roku Jaworzno zainaugurowało współpracę
z KSSE i RIG, zatem w rozmowie nasze miasto pojawiało się
nader często wśród przykładów. Ta współpraca ma bowiem
na celu sprawienie, by Jaworzno dołączyło do czołówki miast

regionu z najlepszym klimatem do inwestowania i prowadzenia biznesu.
Jaworzno znalazło się wśród ledwie kilku partnerów
samorządowych EKMSP i jednym z czterech miast, które
dysponowało własnym stanowiskiem na towarzyszących
Targach Biznes Expo (obok Katowic, Zabrza i Sosnowca).
„Zobacz, zamieszkaj, zainwestuj” - takie było przewodnie
hasło jaworznickiego stoiska na targach. Promowaliśmy
nasze tereny rekreacyjne oraz atrakcje przyrodnicze,
możliwość zamieszkania w Jaworznie, a także tereny
inwestycyjne wchodzące w skład Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
Większość gości, odwiedzających jaworznicką strefę,
zrealizowało pierwsze założenie hasła promocyjnego.
Jaworzno jest aktualnie znane głównie z… Parku Gródek,
który prawie wszyscy nasi rozmówcy (z całego Śląska) zdążyli

już zwiedzić. Część z nich z niecierpliwością oczekuje na
zakończenie rewitalizacji Sosiny, która ma szansę stać się
najchętniej odwiedzanym zbiornikiem rekreacyjnym
w województwie. Gości przyciąga także GEOsfera.
„Wasze miasto różni się mocno od pozostałych w aglomeracji. Ma zupełnie inny klimat i charakter. Dynamicznie się
zmienia, ale zachowuje swoją odmienność” - zwracali uwagę
rozmówcy.
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
odbywający się w Katowickim Centrum Kongresowym
stanowi najważniejsze spotkanie ﬁrm z sektora MSP.
Odwiedzają go przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele nauki, politycy, a także delegacje zagraniczne. Części
konferencyjnej towarzyszą Targi Biznes Expo. Głównym
organizatorem wydarzenia jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

W puli 600 tys. zł:
1. "Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Szymanowskiego".
Wnioskodawca: Maciej Stanek.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
2. "Doposażenie obiektów JBO-oświetlenie skweru przy
ul. Górników z Danuty".
Wnioskodawca: Marzena Czarny.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
3. "Doposażenie siłowni pod chmurką oraz strefy
relaksu dla dzieci i dorosłych na Warpiu".
Wnioskodawca: Jadwiga Biśta.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

PSE pomagają szkole w Jaworznie

4. "Strefa relaksu-Górka Manha an Podłęże - doposażenie o stoły do gry w szachy i piłkarzyki, kostkę
brukową i trawnik".
Wnioskodawca: Jadwiga Grzybek.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

wyposażenie pracowni informatycznej.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne jest operatorem systemu
przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest
własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla
polskiej gospodarki. Zadaniem PSE jest dbanie o stabilny
i bezpieczny przesył energii elektrycznej na terenie całego
kraju.

5. "Uzupełnienie oraz wzbogacenie Rynku Kultury
w Niedzieliskach-zadaszenie pergoli i altany, montaż
poręczy oraz przedłużenie chodnika w kierunku
parkingu".
Wnioskodawca: Jan Michalik.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie
mogą w ramach zajęć wychowania ﬁzycznego
korzystać z siłowni. Szkoła nie ma obecnie dostępu
do własnych obiektów sportowych, ale dzięki
wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych
uczniowie, pod okiem nauczycieli, mają możliwość
trenowania przy użyciu profesjonalnego sprzętu.

6. "Zagospodarowanie otoczenia ZS 3 w Jaworznie
poprzez rozbudowę strefy rekreacyjnej i stworzenie
placu do nauki jazdy na rowerze".
Wnioskodawca: Urszula Szczerbina.
Szacunkowe koszty zadania: 45 tys. zł

Zajęcia na siłowni zachęcają uczniów do aktywności i zdrowego trybu życia, uczą wytrwałości i pewności siebie.
Ponadto zapobiegają wadom postawy, problemom
z kręgosłupem oraz pomagają pozbyć się nadwagi. Podczas
zajęć, uczniowie poznają zasady kulturalnego zachowania
w miejscach publicznych oraz poszanowania dla zdrowia
i bezpieczeństwa swojego i innych.
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne od kilku lat wspierają
Szkołę Podstawową nr 20 w Jaworznie poprzez zaangażowanie się w wartościowe działania - mówi Katarzyna
Gniadek, dyrektor placówki. - W tym roku dzięki PSE ponad
200 uczniów szkoły korzysta z atrakcyjnych form wychowania ﬁzycznego. Korzystając z siłowni zwiększamy aktywność ﬁzyczną uczniów, co wpływa nie tylko na ich lepsze
samopoczucie, ale również na zdrowie. Spędzenie czasu na
treningu na siłowni jest znakomitym relaksem dla uczniów dodaje dyrektor Gniadek.
- To z pewnością ważna pomoc dla uczniów. Tym bardziej
cenna w momencie, kiedy nie mogą oni korzystać ze szkolnej
infrastruktury sportowej, ze względu na zamknięcie budynku
spowodowane szkodami górniczymi. Cieszy też, że PSE już po
raz kolejny angażuje się we wsparcie dla byczyńskiej
placówki i liczę, że ta współpraca będzie się mogła nadal
rozwijać - mówi Tomasz Jewuła, pełnomocnik prezydenta
miasta ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami.
Jest to rzeczywiście kolejny projekt, w ramach którego PSE
współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 20 w Jaworznie.
Wcześniej spółka sﬁnansowała kupno 24 komputerów na
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7. "Boiska wielozadaniowe w SP 8 w Jaworznie-boisko
do piłki siatkowej i badmintona".
Wnioskodawca: Mariusz Kowalski.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
8. "Rozbudowa Jaworznickiego Rynku Kultury
w Niedzieliskach - m.in. doposażenie siłowni
zewnętrznej, wykończenie dwóch bram wejściowych
oraz montaż 4 lamp solarnych".
Wnioskodawca: Przemysław Wirski.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
9. "Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego
42,44, Towarowa 69,77 na osiedlu Podłęże".
Wnioskodawca: Marta Szywała.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
10. "Budowa boiska piłkarskiego przy SP 3
w Niedzieliskach".
Wnioskodawca: Grzegorz Szwed.
Szacunkowe koszty zadania: 60 tys. zł
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