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Dwa lata pandemii nie zatrzymały inwestycji w Jaworznie. Do użytku mieszkańców oddano m.in. miejskie parki, nowe mieszkania 
JTBS, zrekultywowany Zalew Sosina, halę Miejskiego Centrum Kultury i Sportu wraz z otoczeniem. Zmodernizowano wiele placówek 
oświatowych z dotacjami rządowymi i unijnymi. Na zdegradowanych terenach poprzemysłowych ma powstać Jaworznicki Obszar 
Gospodarczy, a na nim budowana będzie fabryka Izery. W najbliższych dwóch latach (2022/2023) realizowane będą także nowe 
zadania inwestycyjne, których łączna wartość z już kontynuowanymi projektami to ponad 100 mln zł.

Dodatek osłonowy 
Od stycznia 2022 roku jaworznianie mogą 
ubiegać się o dodatek osłonowy, który stanowi 
kluczowy element Rządowej Tarczy Antyinfla-
cyjnej. Świadczenie ma zniwelować rosnące 
ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie 
blisko 7 mln gospodarstw domowych w Polsce, 
co stanowi prawie połowę wszystkich gospo-
darstw. W Jaworznie świadczenia wypłacane 
będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 
Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny 
energii, gazu i żywności. Zgodnie z zapropono-
wanymi przepisami będzie on przysługiwał gos-
podarstwu domowemu, którego przeciętne mie-
sięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gos-
podarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na 
osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wnioski można składać wyłącznie w budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jawo-
rznie przy ul. Północnej 9B, bądź drogą elektro-
niczną za pośrednictwem pla�ormy ePUAP 
(wniosek ten opatruje się kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wyko-
rzystaniem profilu zaufanego), czy za pośre-
dnictwem Poczty Polskiej.

Wnioski w formie papierowej można pobrać 
w budynku MOPS w Jaworznie, mieszczącym się 
przy ul. Północnej 9B lub w budynku głównym 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 
33.
Wysokości dopłat w ramach 
dodatku osłonowego:
ź jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzy-

ma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie 
przekroczy 2100 złotych, 

ź gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 
zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę, 

ź gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł / 
1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, 

ź gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 
1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód 
nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na 
osobę. 

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek 
do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku
Wnioski o dodatek osłonowy będzie można 
składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków 
zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych 
ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy 
nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal 
będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą 
złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym 
przypadku wyplata 100% dodatku zostanie 
zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Szczegółowe informacje nt. dodatku osłonowego 
dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska pod następującymi adresami: 
h�ps://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-
oslonowy

By móc być samowystarczalnym miasto kontynuuje 
proces rekomunalizacji usług. Jesienią, 2020 roku, 
jaworznickie Wodociągi przejęły zadanie odbioru 
odpadów komunalnych. W tym roku, w listopadzie, 
ruszyła Akcja Zima czyli utrzymanie zimowego bezpie-
czeństwa na jaworznickich drogach i przestrzeniach 
publicznych, również realizowane przez tą jaworznicką 
spółkę. 

Blisko 2 mln złotych na modernizację i rozbudowę 
infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA.

Na Sosinie kontynuowana będzie budowa kąpieliska 
miejskiego.  W ramach zadania powstaną trzy baseny 
do pływania wyznaczone podświetlanymi podestami 
pływającymi, w tym brodzik dla dzieci. Nowa atrakcja 
powstanie na plaży południowej, gdzie obecnie 
funkcjonuje kąpielisko wyznaczone bojami. Inwestycja 
zakończy się w czerwcu 2022 r. Umowa na 
zaprojektowanie i wykonanie kąpieliska została 
podpisana z firmą Bako Sport z Dąbrowy Górniczej.

Prace na ul. Martyniaków dobiegają końca

Prace na ul. Martyniaków od skrzyżowania z ul. Wojska 
Polskiego do Promiennej dobiegają końca. Do 
wykonania pozostało ułożenie ostatniej warstwy 
nawierzchni jezdni, gdzie zabudowywana była 
kanalizacja sanitarna, dokończenie ułożenia obramo-
wań jezdni, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu 
oraz prace wykończeniowe i porządkowe. Roboty te 
Wykonawca ma wykonać do 15 marca 2022 roku i do 
tego okresu przywrócony zostanie ruch dwukie-
runkowy.

W zakresie umów zawartych z Wykonawcą czeka nas 
jeszcze budowa kanalizacji deszczowej w ul. Marty-
niaków na odcinku od ul. Promiennej do ul. Moniuszki 
wraz z budową zbiornika rozsączającego i odtworze-
niem nawierzchni. W związku z powyższym etapem 
robót kierowców czekają utrudnienia w ruchu na 
wspomnianym odcinku ul. Martyniaków do grudnia 
2022 roku.

Budowa estakady w Byczynie

Budowa nowego śladu DK79 wraz z obiektem inży-
nierskim jakim jest estakada to złożone zadanie inwe-
stycyjne. Wykonawca w tym roku przygotował teren 
pod przebieg drogi poprzez wykonanie robót rozbiór-
kowych budynków i obiektów kolidujących z inwe-
stycją, wycięta została zieleń oraz zdjęta warstwa 
humusu (ziemi urodzajnej).  Wykonano również 
wstępna niwelacja terenu. Rozpoczęte zostały 

przebudowy sieci kolidujących z nowym przebiegiem 
drogi oraz roboty fundamentowe dla estakady.

Przed nami rozpoczęcie właściwych robót drogowych 
i inżynierskich w wyniku, których powstanie nowy 
ślad drogi oraz przebudowane zostanie starodroże 
ul. Krakowskiej. Istniejące skrzyżowania ul. Krakowskiej
z ul. Abstorskich i Gwardzistów zastąpi nowe rozwią-
zanie drogowe, a przestrzeń centrum Byczyny otrzyma 
nowy kształt.

Przebudowa ul. Katowickiej

Zgodnie z harmonogramem pierwsze prace budo-
wlane rozpoczną się już w styczniu 2022. Pierwszym 
etapem robót będzie budowa zbiornika infiltracyjno-
retencyjnego, który będzie odbiornikiem wód deszczo-
wych z całej ul. Katowickiej. Następną fazą przebudowy 
będzie budowa kanalizacji deszczowej od wspomnia-
nego zbiornika w kierunku ul. Kalinowej wraz z równo-
czesnym kompleksowym odtwarzaniem nawierzchni 
jezdni, chodników i zjazdów. 

Postępy prac na ul. Grunwaldzkiej

Wykonawca wykonuje równolegle przebudowę sieci 
wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej zloka-
lizowaną w prawym pasie ul. Grunwaldzkiej. Z uwagi 
na duże średnice wspomnianych kolektorów wodocią-
gowego i kanalizacyjnego prace postępują wolno 
jednak zgodnie z planem. Wprowadzona tymczasowa 
organizacja ruchu pozostanie w obecnym kształcie 
jeszcze przez kilka miesięcy. 

                                                                                                        

Zimowe utrzymanie miasta

Wniosek 
do pobrania:
h�ps://bit.ly/3F7T3EB

To nie koniec planów 
miasta. Co będzie 
się działo w 2022 r.?

Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły 
na szczęście na tempo inwestycji i modernizacji 
prowadzonych w gminie. Przez ostatnie dwa lata 
realizowaliśmy  ważne społecznie  i gospodarczo 
projekty. Mimo oczywistych utrudnień utrzymywana 
była aktywność inwestycyjna gminy, a przedsięwzięcia 
skupiały się na poprawie jakości przestrzeni publicznej, 
komunikacji, promowaniu zrównoważonej mobilności, 
zwiększaniu dostępności i atrakcyjności terenów 
zielonych czy miejsc rekreacji, a także na trosce o jakość 
edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Przed 
nami kolejny, niełatwy rok, pełen wyzwań. Nasze 
wysiłki skupiamy wraz z KSSE uruchomieniu dla 
inwestorów Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, 
który może zapewnić nowe fundamenty ekonomiczne 
dla Jaworzna, ciekawe miejsca pracy i rozwój miasta 
oraz regionu. Wspólną przesłanką działań podejmo-
wanych przez gminę w 2020 i 2021 roku - zarówno 
w sferze inwestycyjnej jak i nieinwestycyjnej - było 
podnoszenie poziomu życia mieszkańców.

Paweł Silbert
Prezydent 
Miasta Jaworzna

W 2022 roku w Jaworznie 
będzie się inwestycyjnie działo!

Budowa estakady w Byczynie

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Katowickiej
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