Informacja z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Jaworzna

2019r.

Rewitalizacja to metoda ożywiania zdegradowanych dzielnic miast. Jest inicjowana i koordynowana przez
samorząd miasta. Rewitalizacja, jak mówi jedna z licznych definicji, to: skoordynowany proces, prowadzony
wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki
rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym,
pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę
środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego
rozwoju.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jaworzna do 2023 r. przyjęty został uchwałą Nr XXXIX/567/2018 Rady
Miejskiej w Jaworznie z 27 marca 2018 r. i dostępny jest na stronie internetowej BIP w zakładce: Prawo
Lokalne – Lokalny Program Rewitalizacji.
W dokumencie ujęte zostały 33 zadania podstawowe oraz 3 zadania dodatkowe znacząco oddziaływające
na obszar rewitalizacji. W trakcie realizacji jest 10 zadań, 2 zostały zakończone.
Numer
1.
2.

Nazwa projektu

Zgłaszający

Stan realizacji

Przychodnia zdrowia dla dzielnicy

ZLO sp. z o.o.

Zrealizowano

ZLO sp. z o.o.

W trakcie realizacji

UM Jaworzno

W trakcie realizacji

MOPS

W trakcie realizacji

UM Jaworzno

Zrealizowano

UM Jaworzno

W trakcie realizacji

Park przy Miejskim Centrum Medycznym
Szczakowa
Kompas -uspołecznienie mieszkańców budynków

3.

socjalnych– rozszerzenie działalności o Osiedle
Tadeusza Kościuszki

4.
5.

Centrum Usług Społecznych - usługi dla
społeczności lokalnej
Klub środowiskowy pod Arkadami
Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z

6.

integracją dróg dla rowerów i systemem roweru
miejskiego
Centrum Usług Społecznych – infrastruktura dla

7.

centrum

UM Jaworzno

W trakcie realizacji

(przebudowa budynku przy ul. Św. Jana 13)
8.

Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej

UM Jaworzno

W trakcie realizacji

UM Jaworzno

W trakcie realizacji

UM Jaworzno

W trakcie realizacji

Jaworzno źródło energii – uczymy się przez całe
9.

życie dla rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu

10.

Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w
Jaworznie

11.
12.

Modernizacja i zagospodarowanie budynków przy
ul. Koszarowej 16 i 16a
Modernizacja i zagospodarowanie budynków przy
ul. Koszarowej 10

MZNK

W trakcie realizacji

MZNK

W trakcie realizacji

Szczegółowe opisy zakończonych zadań:
Przychodnia zdrowia dla dzielnicy
W ramach inwestycji wykonano remont przychodni Szczakowa w której działają poradnie: podstawowej opieki
zdrowotnej, stomatologiczna oraz ginekologiczna. Na parterze placówki ulokowana jest poradnia POZ, w tym
trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy oraz punkt szczepień. Na piętrze znajdują się gabinet
stomatologiczny, dwa gabinety ginekologiczne, gabinet położnej, gabinet KTG oraz sterylizatornia.
Przychodnia została zaopatrzona również w nowy defibrylator.
ZLO Szczakowa po przebudowie jest wyposażona m.in. w windę, co znosi bariery architektoniczne dla osób
niepełnosprawnych i poprawia dostępność
do

gabinetów

zlokalizowanych

na

pierwszym piętrze. W placówce działa
nowoczesny

system

elektronicznego

bezpieczeństwa (oparty o spersonalizowane
karty dostępu do pomieszczeń i szafek
medycznych) oraz monitoring.

Żródło: www.um.jaworzno.pl

Klub środowiskowy pod Arkadami
Klub „Senior+”, prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworznie, rozpoczął swoją działalność 22 lutego 2018r. (oficjalne otwarcie
miało miejsce 01 marca 2018r.). Lokal w którym znajduje się klub pozbawiony
jest barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych o powierzchni ok.
110 m2. Położony jest w Jaworznie przy ul. Matejki 24 D.
Powstały Klub „Senior+” w mieście Jaworznie jest alternatywną formą spędzania wolnego czasu dla osób
starszych. Dogodna lokalizacja w centrum miasta Jaworzna oraz brak barier architektonicznych sprawiły,
że klub odwiedzają codziennie zarówno jego członkowie, jak i inni zainteresowani seniorzy.
Dofinansowanie z dotacji działań związanych z realizacją zadania pozwoliło na zatrudnienie specjalistów:
fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego oraz psychologa. Prowadzone przez nich zajęcia oraz zakupione
materiały i przedmioty pozwoliły zadbać o dobrą kondycję psychofizyczną uczestników. Codzienne spotkania
przy kawie, herbacie i poczęstunku jeszcze bardziej uatrakcyjniają pobyt w klubie.

Szczegółowe opisy zadań w trakcie realizacji:
Park przy Miejskim Centrum Medycznym Szczakowa
Teren przyległy do budynku został starannie wyrównany, a następnie utwardzony za pomocą frezu
asfaltowego, co pozwoliło uzyskać dodatkowe miejsca parkingowe dla pacjentów. Dzięki adaptacji terenu na
parking oraz zwiększeniu jego powierzchni ułatwiony został dostęp do przychodni. Ponadto, wykonano
pielęgnację drzewostanu oraz uprzątnięto teren parku. Dzięki wycince i pielęgnacji drzewostanu, uzyskano
więcej światła naturalnego w przychodni, co pozytywnie wpłynęło na samopoczucie osób przebywających w
pomieszczeniach. Zadbano również o rosnące wokół parku krzewy oraz żywopłot i poddano je zabiegom
pielęgnacyjnym poprawiając tym samym widoczność kierowcom samochodów korzystających z parkingu
przyległego do budynku przychodni.
Kompas -uspołecznienie mieszkańców budynków socjalnych – rozszerzenie działalności o Osiedle
Tadeusza Kościuszki
Projekt ma za zadanie „zaopiekowanie się” dziećmi i młodzieżą pochodzącą z rodzin z problemem uzależnień
i przemocy w rodzinie z uwzględnieniem różnorodnych form zagospodarowania czasu wolnego i promowania
zdrowego stylu życia.
W ramach projektu zatrudnieni zostali pedagodzy – animatorzy, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z bloków
socjalnych przy ul. Północnej 9c, Azot 1, Sulińskiego 43 oraz na Osiedlu Tadeusza Kościuszki. Podjęte
działania są zgodne z zweryfikowanymi potrzebami rodzin – zarówno rodziców jak i dzieci i młodzieży

– w zakresie wspierania ich funkcji opiekuńczych oraz wychowawczych. Wykonawcy projektu współdziałają
m.in. z Miejską Biblioteką Publiczną, Młodzieżowym Domem Kultury oraz Miejskim Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie.
Centrum Usług Społecznych - usługi dla społeczności lokalnej
Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem oraz tworzenie warunków
do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zwiększenie szans na zatrudnienie. W Centrum Usług
Społecznych realizowane będą kompleksowe usługi dla społeczności lokalnej z obszarów objętych
programem rewitalizacji, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym m.in. programy
integrujące społeczność lokalną, rozwój systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych, programy
aktywizacyjno – rozwojowe na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt będzie zakładał
realizację zintegrowanych ścieżek wsparcia społecznego i zawodowego osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Będzie to uzupełnienie do projektu ,,Centrum Usług Społecznych – infrastruktura
dla centrum” (przebudowa budynku przy ul. Św. Jana 13).
W ramach realizacji zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek o dofinansowanie.
Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z integracją dróg dla rowerów i systemem roweru
miejskiego
Projekt polega na przebudowie i rozbudowie funkcjonalności kompleksu przystanków przesiadkowych
komunikacji publicznej do zintegrowanego węzła przesiadkowego, umożliwiającego przesiadanie się
z autobusów komunikacji miejskiej, podmiejskiej, minibusów, do autobusów komunikacji międzymiastowej oraz
regionalnej. Przy MCIT zostanie zlokalizowany duży postój taxi, kompleks strzeżonego parkingu bike&ride dla
300 rowerów oraz park&ride dla 92 samochodów, w tym z możliwością ładowania pojazdów elektrycznych
oraz została zbudowana infrastruktura dróg dla rowerów łączących MCIT z dzielnicami miasta.
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
a) Budowa wiat przystankowych wraz z przebudową zatok autobusowych w ramach zadania Miejskie Centrum
Integracji Transportu Jaworzno (MCIT)
W ramach projektu został zbudowany kompleks obiektów: dwóch wiat przystankowych oraz infrastruktury
służącej obsłudze ruchu podróżnych wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami handlowymi. Oba
obiekty będą miały łączną kubaturę ponad 3 tys. m 3 przestrzeni pod zadaszeniem, stanowiącej ochronę
pasażerów przed deszczem, słońcem i wiatrem, również podczas wsiadania do autobusów. W obiekcie
zostanie zamontowany również system wizualnej oraz głosowej informacji pasażerskiej.

Źródło: UM Jaworzno
b) Przebudowa Placu Górników z parkingiem rowerowym w ramach zadania Miejskie Centrum Integracji
Transportu Jaworzno (MCIT)
Obecna ulica jest przekształcona w strefę zamieszkania - plac publiczny z dopuszczeniem ruchu pojazdów
i 25 miejscami parkingowymi. W miejscu dotychczasowego parkingu powstał zadaszony przykryciem
membranowym rozpiętym na konstrukcji stalowej, monitorowany parking rowerowy na 300 rowerów,
umożliwiający podróże typu bike&ride - dojazd do centrum rowerem i dalej komunikacją publiczną (z szatniami
i prysznicami). W zimie obiekt będzie pełnił rolę lodowiska z zapleczem.

Źródło: UM Jaworzno
c) Przebudowa Placu Górników z parkingiem rowerowym w ramach zadania Miejskie Centrum Integracji
Transportu Jaworzno (MCIT)

Zadanie to polega na budowie połączenia pieszo-rowerowego Hali Widowiskowo-Sportowej z centrum
przesiadkowym oraz budową zadaszonego parkingu park&ride dla 92 samochodów, w tym z możliwością
ładowania pojazdów elektrycznych. Dach parkingu stanowi deptak z elementami małej architektury.
d) Miejskie Centrum Integracji Transportu w Jaworznie – Rower Miejski
Po przebudowie Placu Górników zostanie
wdrożony

system

wypożyczalni

rowerowych w Jaworznie. Planuje się
uruchomienie systemu w formie wynajmu
kompletnego systemu.

Wizualizacja Miejskiego Centrum Integracji Transportu
e) Miejskie Centrum Integracji Transportu w Jaworznie - integracja dróg dla rowerów w Jaworznie, odcinek 1
i 2 (MCIT – Velostrada)
W ramach projektu została zbudowana infrastruktura dróg dla rowerów łączących MCIT z najważniejszymi
dzielnicami miasta - Osiedlem Stałym, Podłężem, Podwalem (Velostrada o długości 3,5 km), Skałką,
Jeziorkami i Ciężkowicami (DDR o długości 7 km). Powstały również trzy obiekty inżynieryjne, tj.: kładka nad
ul. Kolejową wraz z zejściem, kładka nad ul. Piłsudskiego oraz tunel pod ul. Jana Pawła II.
Centrum Usług Społecznych – infrastruktura dla centrum
Zakres zadania to przebudowa budynku przy ul. Św. Jana 13 na potrzeby Centrum Usług Społecznych.
Przygotowywano dokumentacje do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót. Złożono wniosek
na przeprowadzenie przetargu. Oferty złożone przez wykonawców przekroczyły kwotę zapisaną w budżecie
na realizację zadania, w związku z czym unieważniono przetarg z uwagi na brak środków na wykonanie
zadania wg kosztów podanych przez oferentów. Trwają uzgodnienia do uruchomienia ponownej procedury
przetargowej.

Żródło: www.jaworzno.pl
Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej
Projekt dotyczy modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej – Hali Widowiskowo-Sportowej,
położonej przy ul. Grunwaldzkiej 80 w Jaworznie. W ramach zadania przewiduje się:
•

Ocieplenie przegród zewnętrznych hali widowiskowo – sportowej (ściany zewnętrzne, stropodachy,
strop nad wejściem do obiektu i wystający poza obrys budynku strop nad parterem).

•

Wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych.

•

Modernizację instalacji c.o. (instalacja niskopojemnościowych grzejników płytowych, zaworów
termostatycznych,

•

Zaizolowanie przewodów.

•

Wymianę oświetlenia budynku
-

zastąpienie

świetlówek

tradycyjnych
systemem

bazującym na oświetleniu LED,
wyposażonym w odpowiednie
energooszczędne
oprogramowanie.
Powyższe

działania

w znacznym

stopniu

pozwolą
ograniczyć

zapotrzebowanie na energię cieplną
i elektryczną, co z kolei w bezpośredni
sposób przełoży się na zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń atmosfery.

Żródło: UM Jaworzno

Jaworzno źródło energii – uczymy się przez całe życie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
Projekt realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie
z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno pod nazwą "Dofinansowanie
usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego".
Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które prowadzą
działalność na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i są
zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich
pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych. W ramach
partnerstwa Miasto Jaworzno podpisało 28 umów na dofinansowanie. Szkolenia zostały dofinansowane kwotą
ponad 328 tys zł.
Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w Jaworznie
Głównym celem projektu jest zwiększenie na terenie miasta Jaworzno dostępności do usług opiekuńczych
nad dziećmi w wieku do 3 lat dla rodziców oraz opiekunów prawnych zamieszkałych w Jaworznie.
1 czerwca 2018r. przy ul. 3 Maja 16 utworzony został Żłobek Miejski w Jaworznie. Działalność polegająca
na objęciu opieką dzieci w wieku do lat 3 rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. Wtedy również podmioty
prowadzące żłobki i kluby dziecięce otrzymały możliwość ubiegania
się o dotację na każde dziecko objęte opieką w wysokości 300 zł,
pod warunkiem, że dziecko jest mieszkańcem Jaworzna i opieka trwa
nie mniej niż 5 godzin dziennie.
Od września 2020 roku uruchomiony zostanie drugi żłobek miejski
dla 70 dzieci. Obecnie trwa dostosowane i zaadoptowane
pomieszczeń w PM 26 w Jaworznie. Zadanie realizowane jest pod
nazwą „Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3 w jaworznickim żłobku.”

Żródło: www.um.jaworzno.pl

Modernizacja i zagospodarowanie budynków przy ul. Koszarowej
W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie części pomieszczeń na funkcję społeczną i socjalną
umożliwiającą realizacje potrzeb i zainteresowań odbiorców, czyli mieszkańców dzielnicy. Celem zadania jest
powiększenie zasobów lokali komunalnych, poprawę warunków mieszkaniowych, obniżenie energochłonności
budynków oraz podwyższenie standardu lokali istniejących. W wyniku adaptacji dodatkowo może powstać 1216 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale użytkowe.
Zadanie to realizowane jest przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Jednostka jest w trakcie
przygotowania wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu w ramach I osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Poddziałania 1.7.1 Wspieranie
efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

