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Jaworzno nie zwalnia inwestycyjnego tempa 
W 2023 roku  realizowane będą trwające obecnie inwestycje, jak przebudowa DK 79 z budową estakady w Byczynie czy przebudowa 
ul. Katowickiej. Ponadto realizowane będą prace z dofinansowaniami z programów rządowych z Programu Inwestycji Strategicznych. 
Otrzymane 100 mln zł z programów dotacyjnych pozwolą na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Jaworznickiego Obszaru 
Gospodarczego. Za 30 mln zł jaworznickie wodociągi będą realizowały zadania rozbudowy sieci i pompowni w mieście. Ponadto 
utworzone zostanie centrum kulturalno - społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP. 

Paweł Silbert
Prezydent Miasta Jaworzna

Na zdjęciu Jaworznicki Obszar Gospodarczy
Więcej informacji o zrealizowanych w 2022 r. inwestycjach 
oraz planach na 2023 r. znajdziesz na www.jaworzno.pl

W 2023 roku rozpoczyna się również realizacja programu termo-
modernizacji placówek oświatowych ze środków zewnętrznych oraz 
budowy placów zabaw przy przedszkolach. Poniżej prezentujemy 
część z przewidywanych i kontynuowanych w przyszłym roku inwe-
stycji. To nie wszystkie kluczowe zadania z jakimi zmierzy się miasto. 
Przygotowywane są również projekty, które pozwolą o ubieganie się 
o środki z Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się 
z przykładowymi inwestycjami zrealizowanymi w 2022 roku 
i planowanymi na rok obecny. 

Jaworznicki Obszar Gospodarczy: budowa infrastruktury 

Prezydent wraz ze współpracownikami pozyskał  dla miasta 100 mln zł 
na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Jaworznickim Obszarze 
Gospodarczym z rządowego Programi Inwestycji Strategicznych. 
Zadanie będzie realizowane w trybie wieloletnim, ważne będzie 
również pozyskanie środków na kolejne elementy rozbudowy strefy 
w infrastrukturę. 

Jaworznicki Obszar Gospodarczy to strategiczna strefa przemysłowa 
miasta o wielkości ok. 300 ha. Pozyskane środki pozwolą na 
rozpoczęcie pierwszego etapu prac na tym obszarze polegających 
na uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w sieć wodociągową 
i kanalizację, a także gospodarkę wodami deszczowymi. To działania 
realizowane na potrzeby stworzenia w tym miejscu obszaru gospo-
darczego, nowych technologii, w którym w przyszłości zatrudnienie 
może znaleźć nawet 12 tys. pracowników.

Estakada w Byczynie

Do końca 2023 roku będzie trwała realizacja największego i najbardziej 
wyczekiwanego projektu inwestycyjnego w Jaworznie w ostatnich 
latach. Według zapisów umowy, przebudowa DK 79 w Jaworznie 
- Byczynie, wykonywana przez firmę PW BANIMEX Sp. z o.o., ma 
potrwać do końca 2023 roku. Środki na realizację inwestycji pochodzą 
z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych samorządu. 

Koszt realizacji inwestycji to ponad 38 mln zł, wkład własny Gminy 
wyniósł ponad 19 mln zł. 

Budowa wiaduktu w Ciężkowicach

Budowa nowego wiaduktu w Ciężkowicach i całej okolicznej 
infrastruktury to zdecydowanie jedna z największych inwestycji 
realizowanych przez spółkę PKP PLK we współpracy z Gminą 
w Jaworznie.

Koszt budowy wiaduktu i przebudowy infrastruktury drogowej 
to 66,7 mln zł bru�o. Na mocy porozumienia zawartego między 
inwestorem a Jaworznem – Gmina będzie partycypowała w finanso-
waniu całego projektu, dopłacając kwotę ok. 4 mln zł. Inwestycja jest 
możliwa również dzięki wsparciu z budżetu Unii Europejskiej. Co wa-
żne, prace w związku z unijnym finansowaniem muszą zakończyć się 
najpóźniej do końca 2023 roku. 

Prawie 30 mln zł na modernizację kanalizacji

Dotacja, w wysokości blisko 28,5 mln zł ze środków rządowych pozwoli 
na realizację dużego zadania związanego z modernizacją i przebudową 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza 
VII. Wkład własny Gminy wyniesie prawie 1,5 mln złotych. Inwestycja 
ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców dzielnic Jaworzna, 
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i składa się z trzech 
komponentów, m.in.  modernizację ujęcia wód podziemnych „Dobra”, 
budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Dolna czy przebudowy 
i modernizacji pompowni ścieków Łubowiec wraz z rozbudową 
i przebudową sieci. 

Centrum kulturalno - społeczne i rozbudowa budynku straży pożarnej 
OSP Ciężkowice

Ponad 5,5 mln złotych przeznaczonych zostanie na utworzenie 
centrum kulturalno – społecznego wraz z rozbudową budynku straży 
pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice. Pozyskane w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych środki posłużą zwiększeniu jakości usług 
kulturalno-społecznych świadczonych dla mieszkańców osiedla 
Ciężkowice. Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wiąże się 
z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i połączeniem go 
funkcjonalnie z budynkiem znajdującym się obok remizy, który również 
podlegać będzie przebudowie i zwiększeniu efektywności ener-
getycznej. Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektów. 
Kwota dofinansowania ze środków rządowych wynosi 5 mln złotych, 
ponad 555 tys. zł to wkład własny Gminy. 

Inwestycje dla młodych mieszkańców w przedszkolach i szkołach

Blisko 36 mln zł przeznaczone zostało na inwestycje w budowę 
instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w 11 placówkach 
oświatowych w mieście. Środki te pochodzą z Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy w inwestycje wyniesie 
blisko 6 mln zł. Zadanie wkrótce się rozpocznie, wykonawcą wybranym 
w przetargu jest firma RISER Sp. z o.o. Trwają również przygotowania 
do uzyskania projektów modernizacyjnych dla kolejnych placówek 
oświatowych, koniecznych do aplikowania o środki zewnętrzne. 

Dbając o rozwój najmłodszych i dobrą infrastrukturę, Prezydent Miasta 
Paweł Silbert uruchomił program budowy i modernizacji placów zabaw 
przy miejskich przedszkolach tam, gdzie do tej pory nie istniała taka 
infrastruktura lub wymaga doposażenia. Na ten cel w 2023 roku 
przeznaczymy z budżetu miasta 1,25 mln zł, a w latach 2024-2025 
kolejne 1,3 mln zł. Łącznie na cały program przeznaczona zostanie 
kwota ponad 2,5 mln zł.

Starania o kolejny Klub Senior +

W tym roku może powstać już trzeci w Jaworznie Klub Senior +. To 
kolejne miejsce na mapie miasta, w którym jaworzniccy seniorzy będą 
mogli aktywnie spędzić wolny czas. Gmina złożyła wniosek o dofi-
nansowanie zadania inwestycyjnego, jednak dopiero rozstrzygnięcia 
konkursowe i przetargowe pokażą faktyczne możliwości stworzenia
i utrzymania takiego miejsca. 

W Jaworznie działają dwa kluby dla osób, które skończyły 60 lat 
dotowane ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Oprócz tego prężnie rozwijają się społeczne inicjatywy.

Trudne czasy nie zatrzymały działań 
w mieście, wręcz zmobilizowały nas 
do poszukiwania nowych możliwości 
organizacyjnych i finansowych, by 
zrealizować potrzebne inwestycje. 
Patrzymy odważnie w przyszłość, chcę, 

by mieszkańcy nie ucierpieli na zmia-
nach transformacyjnych, jakie zachodzą 

w przemyśle energetycznym i wydobywczym. 
Dlatego postawiłem z zespołem współpracowników, jak 
i Radnymi Rady Miejskiej śmiały cel budowy dużej strefy 
nowych technologii na terenach poprzemysłowych - czyli 
Jaworznicki Obszar Gospodarczy.  W wieloletnich planach 
inwestycyjnych są również kolejne przestrzenie zielone 
i rekreacyjne w mieście. Dosadzanie drzew i krzewów wzdłuż 
Velostrady i parki kieszonkowe, mogą mieć swój początek już 
w tym roku i kontynuowane będą w kolejnych latach wraz 
z pozyskanymi na te inwestycje środkami zewnętrznymi. 

Najważniejsze dla naszego samorządu jest to, by nie 
wstrzymywać prowadzonych inwestycji i w ramach możliwości 
prowadzić dalszą modernizację Jaworzna. Stawiamy również 
na szeroko rozumiany rozwój najmłodszych jaworznian 
i budowę m.in. przyprzedszkolnych placów zabaw czy 
rozbudowę centrów społecznych, które spajają lokalne społe-
czności. Najważniejsze jest jednak zaangażowanie mieszkań-
ców w planowane inwestycje, uczestnictwo w konsultacjach 
społecznych i wspólne wypracowanie pakietu inwestycji. 
Dzięki współpracy, możliwa jest realizacja bardzo inspiru-
jących, miejskich projektów. 

fot. Miłosz Lower

Miasto Jaworzno
otrzymało 100 mln zł

Edycja piąta 
Rozwój Stref Przemysłowych
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