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W najbliższym czasie ruszy przebudowa 240 
metrów odcinka ul. Grunwaldzkiej od skrzy-
żowania z ulicą Cegielnianą do skrzyżowania 
z Al. Piłsudskiego. Zakończenie całości prac 
zaplanowano na 30 czerwca 2023 roku. 

- Obecnie trwa opracowywanie projektu tymcza-
sowej organizacji ruchu na tym odcinku. Po jego 
zatwierdzeniu wyłoniona w drodze przetargu firma 
Eurovia, rozpocznie prace drogowe - mówi Andrzej 
Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.

W ramach prac modernizacyjnych przebudowana 
zostanie konstrukcja jezdni DK79 w obu kierunkach 
na odcinku ok. 240 m w rejonie ulicy Cegielnianej 
i Piłsudskiego wraz z odwodnieniem. Przebudowane 
zostaną również: zjazdy publiczne i indywidualne, 
ciągi piesze, pieszo-rowerowe i pasy zieleni. Zabez-
pieczona zostanie sieć gazowa, elektroenergetyczna, 
wodociągowa oraz teletechniczna.

Ponadto przebudowie poddana zostanie infrastru-
ktura wodociągowa i kanalizacyjna na tym odcinku, 
w tym magistrala wodociągowa i sieć wodociągowa 
rozdzielcza  oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami.

Modernizacja tego odcinka DK79 będzie kosztowała 
nieco ponad 6,2 mln zł. Na ten cel miasto pozyskało 
środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 3,5 mln zł.

- Jaworznicki Obszar Gospodarczy to wielkie 
przedsięwzięcie dla miasta. Wsparcie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej daje miastu szansę 
na dotarcie do szerokiego grona inwestorów, którzy 
szukają odpowiedniego miejsca na zlokalizowanie 
swojego biznesu - mówi Prezydent Miasta Paweł 
Silbert. - To szansa na powstanie nowych miejsc 
pracy i rozwój dla miasta.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zobo-
wiązana będzie do poszukiwania nowych inwestorów 
i aktywizację terenów w Jaworznickim Obszarze 
Gospodarczym. Ponadto będzie odpowiedzialna za 
przygotowanie nieruchomości do sprzedaży od 
strony formalnej.
- Jaworznicki  Obszar Gospodarczy  jako teren 
poprzemysłowy posiada ogromny potencjał do 

zagospodarowania.  Zależy nam na tworzeniu 
nowych terenów dla inwestycji zaawansowanych 
technologicznie, które są niezwykle ważne w kon-
tekście transformacji energetycznej - mówił podczas 
spotkania Prezes KSSE Janusz Michałek.
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Gmina podpisała umowę o współpracy z KSSE
na zarządzanie Jaworznickim Obszarem Gospodarczym
Gmina podejmuje kolejne kroki związane z rozwojem Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. 4 sierpnia 2022 r. Prezydent Miasta 
Jaworzna Paweł Silbert podpisał umowę z Prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Januszem Michałkiem i wiceprezes 
Moniką Bryl, na pozyskanie inwestorów do jaworznickiej strefy, a co za tym idzie powstania w mieście nowych miejsc pracy. 

Przebudowa DK 79 w rejonie ul. Cegielnianej

W Pawilonie Słoneczna na Podwalu, otwarto 
innowacyjną przestrzeń dla jaworznickich przedsię-
biorców stworzoną przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Jaworznie – Jaworznickie Laboratorium Biznesu. 
Korzystanie z usług Laboratorium jest bezpłatne.

- Dziś urzędy pracy to bardziej wyspecjalizowane 
agencje HR, które muszą elastycznie reagować na 
dynamiczną sytuację rynkową - mówił podczas 
wydarzenia Prezydent Miasta Jaworzna Paweł 
Silbert, który jednocześnie pogratulował powstania 
takiego miejsca.

Wsparcie dla biznesu
Jaworznickie Laboratorium Biznesu poprzez wsparcie 
eksperckie i udostępnienie przestrzeni co-workingo-
wej ma zachęcać do rozwoju przedsiębiorczości 
w mieście. Składa się z trzech stref: co-workingowej 
z przestrzenią do spokojnej pracy, strefy kreatywnej 
oraz informacyjnej. Korzystać z niego będą mogli 
zarówno uczniowie, u których rozbudzana będzie 
przedsiębiorczość, jak i lokalni przedsiębiorcy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie wygrał konkurs 

prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Pracy 
i Technologii, na wdrożenie projektu pilotażowego 
i otrzymał na ten cel niemal 1,5 miliona złotych. 
Korzystanie z usług Laboratorium będzie bezpłatne.
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Laboratorium Biznesu już otwarte!

Wakacje 
pod płaszczką

Parking rowerowy MCIT 
przy Plantach w Centrum Jaworzna 

Plac Górników 5

Zapraszamy 
na Wodny Plac Zabaw

do 4 września 2022 r . 

Czynny w godz. 11:00-18:00.

to tutaj!

25.08.2022 (czwartek)

godz. 11.00 - 15.00 

„Przebierz się w teatr” - teatralna akcja 

fotograficzna połączona z konkursem na 

Facebook’u

godz. 17.00 - 21.00

Warsztaty wokalne - Katarzyna Cygan

26.08.2022 (piątek)

godz. 17.00 - 18.00 

Koncert Kwartetu Arche�

27.08.2022 (sobota)

godz. 19.00 - 22.00 

Dancing przy muzyce mechanicznej

28.08.2022 (niedziela)

godz. 17.00 - 18.00 

Koncert Kwintetu eM Band

Od lewej: Łukasz Ciepły - KSSE, Łukasz Kolarczyk - Zastępca Prezydenta Jaworzna, Agnieszka Zemuła-Czarnik - UM Jaworzno, Janusz Michałek - Prezes KSSE, 
Monika Bryl - Wiceprezes KSSE, Paweł Silbert - Prezydent Jaworzna,Marcin Koziarz - UM Jaworzno

Dodatkowo nowe oblicze zyskają cztery zatoki autobusowe 
w śladzie ul. Grunwaldzkiej (DK79).
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