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Trwa remont ul. Grunwaldzkiej

Pamiętajmy
o bezdomnych!

Trwa przebudowa kolejnego odcinka ul. Grunwaldzkiej od ul. 11 Listopada
do ul. Kolejowej. To kolejny etap prac na jednej z głównych arterii miasta.
Działania na ul. Grunwaldzkiej i związane z tym utrudnienia w ruchu
potrwają z różną intensywnością do końca 2022 roku.

Gmina Miasta Jaworzna przystąpiła do realizacji przebudowy ul. Grunwaldzkiej wraz z budową ścieżek
rowerowych na odcinkach od skrzyżowań: ul. Wiejskiej
do ul. Działkowej (ul. Piekarska) oraz ul. Lipowej
z ul. 11 Listopada do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej
z ul. Kolejową. Zadanie realizowane jest w systemie
"Zaprojektuj i wybuduj".
Realizację tego zadania powierzono - na podstawie
zamówienia publicznego - ﬁrmie Hucz Sp. z o.o. SK
z Boronowa. Pierwszy etap prac obejmował przebudowę ul. Piekarskiej (zakres obejmował wymianę
nawierzchni asfaltowej odcinka od ul. Działkowej do
ul. Wiejskiej). W ramach inwestycji powstało również
10 nowych miejsc postojowych dla samochodów
osobowych w rejonie ul. Bogusławskiego oraz zatoka
manewrowa dla autobusów.
- W ciągu ostatnich trzech lat, naznaczonych pandemią, nie zatrzymaliśmy inwestycyjnych działań.
Pozyskaliśmy ponad 166 mln złotych ze środków
zewnętrznych. Dzięki nim i wkładowi własnemu Gminy
realizowane są m.in. duże inwestycje drogowe,
remontowe, prace modernizacyjne w szkołach oraz
nowe projekty społeczne - mówi Prezydent Miasta
Jaworzna Paweł Silbert. - Czasowe utrudnienia

zrekompensuje możliwość korzystania z wyremontowanej drogi.
Od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej
3 listopada 2021 r. przekazany został plac budowy
kolejnego odcinka ul. Grunwaldzkiej - od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej.
Zakres tej inwestycji jest bardziej złożony i wiąże się
z przebudową uzbrojenia podziemnego. Założeniem
projektu jest budowa jednostronnych ciągów rowerowych w obydwu kierunkach ulicy. Mają one połączyć istniejące ścieżki rowerowe na rondzie przy
ul. 11 Listopada z Velostradą. W zakresie zadania jest
także m.in. budowa sieci podziemnych, przebudowa
jezdni, chodników i wjazdów oraz zatok autobusowych, które - po modernizacji - będą zapewniały
pasażerom komunikacji miejskiej większy komfort
wsiadania i wysiadania z nowych przystanków autobusowych. Zmianie ulegnie także geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z Kolejową.
Wykonawca rozpoczął prace od przebudowy kanalizacji ogólnospławnej od ronda przy ul. 11 Listopada
w kierunku ul. Kolejowej śladem ul. Grunwaldzkiej.
Równolegle do tych robót prowadzony będzie zakres
przebudowy związany z odtworzeniem nawierzchni

jezdni, budową chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych. Przebudowane zostaną również przejścia dla
pieszych, zatoki i przystanki autobusowe oraz geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową.
Wymienione prace i związane z tym utrudnienia
w ruchu potrwają z różną intensywnością do końca
2022 roku.
Ważne! Wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu na tej ulicy oraz zapewnienia
dojazdu mieszkańcom do posesji. O dodatkowych
utrudnieniach i wyłączeniach Wykonawca będzie
Państwa informował z odpowiednim wyprzedzeniem.
Dzięki tym działaniom ul. Grunwaldzka będzie bezpieczniejsza dla pieszych, rowerzystów oraz kierowców.
Więcej informacji na temat realizowanej inwestycji
można uzyskać w Wydziale Inwestycji Miejskich,
Urzędu Miejskiego w Jaworznie (telefon: 32 61 81 711
lub mail: inwestycje@um.jaworzno.pl).

Zobacz więcej na:
h ps://bit.ly/3xGwwNg

Uruchomienie przystanku
OSIEDLE SFERA
Przedsiębiorstwp Komunikacji Miejskiej w Jaworznie informuje, że od 4 grudnia wprowadzona
została nowa, stała trasa autobusu komunikacji
miejskiej linii 307. Zmiany spowodowane są
lepszą obsługą komunikacyjną Osiedla SFERA
przy ul. Wachlowskiego.
Zmiany podyktowane były również polepszeniem oferty dla większej części mieszkańców Góry
Piasku. Do obsługi linii włączony został nowy
przystanek OSIEDLE SFERA (przy ul. Wachlowskiego) oraz przystanek GÓRA PIASKU KALISKA.
Wyłączony z obsługi zostanie przystanek GÓRNOŚLĄSKA, na którym obserwowany był znikomy
ruch pasażerów. Wraz ze zmianą trasy wprowadzony został nowy rozkład jazdy linii 307.

W KSSE podpisano porozumienie ws. utworzenia
Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego
Utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to główne założenie podpisanego,
19 listopada 2021 r. porozumienia między zarządem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Prezydentem Miasta Jaworzna. Porozumienie dotyczy
współpracy w zakresie planowania i realizacji Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, w ramach KSSE - w tym wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej.

Działania mogą być prowadzone dzięki ustawie z dnia
23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów
leśnych, którą w sierpniu br. podpisał Prezydent RP
Andrzej Duda. Dokument dedykowany jest tylko dwóm
miejscom w Polsce, konkretnym działkom w Jaworznie
i Stalowej Woli. Tym samym na terenach poprzemysłowych mogą znów powstać ważne dla transformacji
Jaworzna i regionu zakłady przemysłowe.
- Jaworznicki Obszar Gospodarczy jako teren pogórniczy posiada ogromny potencjał do zagospodarowania. Wspólne działania KSSE oraz Miasta Jaworzna
prowadzą do uruchomienia 300 ha obszaru JOG-u,

o powierzchni odpowiadającej terenowi Podstrefy
Gliwickiej, który jest niezwykle ważną lokalizacją
w obliczu nadchodzącej transformacji energetycznej
i węglowej - oznajmił prezes KSSE dr Janusz Michałek.
W podpisanym liście intencyjnym Jaworzno deklaruje
gotowość sprawnego przeprowadzenia procedury
zamiany nieruchomości z Lasami Państwowymi, a następnie wprowadzenia w życie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, w skład
którego wchodzi m.in. odlesienie nieruchomości.
Ponadto miasto zobowiązało się również do rozpoczęcia procedur sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze zamiany. Z kolei Katowicka SSE
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zadeklarowała podjęcie działań na rzecz przygotowywania nowych obszarów dla inwestycji zaawansowanych technologicznie. Wyraziła również wolę
zaangażowania w przygotowanie i zagospodarowanie terenów, jak i zakupu części nieruchomości.
- W warunkach nieuchronnej transformacji energetycznej priorytetem dla Jaworzna jest stworzenie jak
największego obszaru przemysłowego dla strategicznych, nowoczesnych technologicznie inwestycji podkreśla Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. Sukcesem miasta jest nawiązanie w tym celu szerokiej
współpracy z ministerstwami, agendami rządowymi,
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, władzami
województwa śląskiego, parlamentarzystami oraz
branżowymi związkami zawodowymi. Pracujemy
ciężko od wielu miesięcy, by ten ważny cel został
osiągnięty.
W ramach Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego
realizowane będą projekty sprzyjające innowacjom
i rozwoju m.in. w branżach elektromobilności, technologii wodorowych i całego sektora motoryzacyjnego. Jednym z kluczowych elementów rozwoju
Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego będzie
projekt budowy fabryki samochodów elektrycznych
marki IZERA, na który została wydana przez Katowicką SSE decyzja o wsparciu.
- Podpisane porozumienie dotyczące Jaworznickiego
Obszaru Gospodarczego, to bardzo ważny element
w podejmowanych przez nas działaniach. To kolejny
krok do przygotowania nowych obszarów inwestycyjnych - mówi Zastępca prezesa KSSE Monika Bryl.
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- Na terenie JOG-u znajdzie się nie tylko duża inwestycja ElectroMobility Poland (producent pierwszego
polskiego samochodu elektrycznego), ale także
zamierzamy zachęcić nowe ﬁrmy, aby umiejscawiały
tam kolejne zaawansowane technologicznie inwestycje.
Utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego,
ma na celu rozwój miasta oraz realizację misji i celów
Katowickiej SSE - w tym utworzenia nowych miejsc
pracy oraz pozyskania nowych inwestorów.
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