Gazeta
Czy wiesz, że...
300 – tyle urządzeń prewencyjnie
oznaczono w ogrodach działkowych
"Jawor" i "Warpie", podczas akcji
„Bezpieczny ogród”, akcja będzie
kontynuowana.

Kup bilet przez internet!
Od początku kwietnia jaworznianie mogą
kupić bilety okresowe Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej poprzez sklep
internetowy. Warunkiem zakupu jest
zalogowanie się na specjalnie przygotowanej stronie.
- Już od 1 kwietnia 2014 r. pod adresem:
www.kartamiejska.pl/jaworzno mogą
Państwo dokonywać samodzielnie zakupu
biletów okresowych rejestrowanych na
Jaworznickiej Karcie Miejskiej, bez konieczności wizyty w punkcie sprzedaży – mówi
Tomasz Wilgos, rzecznik prasowy PKM
Jaworzno. - Zanim przystąpią Państwo do
wyboru pożądanego biletu, konieczne
będzie zarejestrowanie osobistego konta
w sklepie internetowym. Oprócz loginu
i hasła niezbędne jest podanie numeru
posiadanej Jaworznickiej Karty Miejskiej.
Jeśli numer ten jest nieczytelny, ustalić go
można w Centrum Obsługi Klienta lub na
paragonach otrzymanych przy zakupach
w punktach sprzedaży. Numer wyświetlany
jest także po włożeniu Jaworznickiej Karty
Miejskiej do kieszeni czytnika w automacie
biletowym.

400 tys. zł dla organizacji
pozarządowych
400 tysięcy złotych dotacji trafi w tym
roku do organizacji pozarządowych na
realizację zadań własnych gminy z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku. Dzięki temu z letniego wypoczynku i wycieczek skorzystają m.in.
dzieci z uboższych rodzin czy też jaworzniccy emeryci i renciści.
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Miasto kupiło nowe autobusy
Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie sfinalizował przetarg
na zakup trzech niskopodłogowych, fabrycznie nowych autobusów marki Solaris.
23 kwietnia 2014 r. w siedzibie spółki podpisano umowę na dostawę pojazdów, które
zaczną wozić pasażerów już w trzecim kwartale tego roku.

Zamówione pojazdy to autobusy przegubowe wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, automaty biletowe
oraz darmowy Internet poprzez sieć Wi-Fi.
Podobnie jak w innych pojazdach PKM,
będzie w nich funkcjonował także System
Informacji Pasażerskiej, czyli tablice wyświetlające informacje o kolejnych przystankach realizowanej linii oraz towarzy-

szące im zapowiedzi głosowe.
- Sukcesywna wymiana wykorzystywanego taboru na nowe pojazdy jest podyktowana chęcią zapewnienia jak największego komfortu podróży i najwyższej
jakości świadczonych usług - tłumaczy
Zbigniew Nosal, prezes jaworznickiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Nasi pasażerowi przyzwyczajeni są już do

wysokiego standardu, dlatego zamawiając nowe autobusy stawiamy producentom bardzo wysokie wymagania.
W podpisaniu umowy przez Zarząd
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Jaworznie oraz przedstawiciela
firmy SOLARIS BUS & COACH S.A.,
uczestniczył Prezydent Miasta Paweł
Silbert. Spotkanie było więc również
okazją do dyskusji na temat przyszłości
jaworznickiego przewoźnika oraz rozwoju
komunikacji publicznej w innych miastach
Polski.
- Coraz więcej miast zainteresowanych jest
autobusami z napędem elektrycznym.
Obecnie realizujemy kilka oddzielnych
projektów takich pojazdów, gdyż poszczególne samorządy, w zależności od specyfikacji lokalnego transportu, mają różne
wymagania - mówił na spotkaniu Rafał
Zajas, kierownik sprzedaży firmy SOLARIS
BUS & COACH S.A. - Ostatnio w testowaniu
zupełnie nowego autobusu elektrycznego
pomagało nam właśnie Jaworzno. Nasza
współpraca na tym polu przynosi naprawdę świetne rezultaty.
Na koniec spotkania zaproszeni goście
wraz z przedstawicielami PKM mieli okazję
zobaczyć funkcjonowanie nowo wyremontowanej dyspozytorni spółki.

Miejska Sieć Szerokopasmowa dostępna dla firm
Przedsiębiorcy zainteresowani dostarczaniem szerokopasmowego Internetu do domów
jaworznian, za pośrednictwem Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, mają już taką
możliwość. Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego zaprasza firmy do podpisywania
umów na udostępnianie włókien światłowodowych.

Dzięki otrzymanym środkom organizacje
będą mogły przejąć do realizacji część
zadań, które są niezwykle ważne i istotne
dla mieszkańców. W tym roku najwyższą
kwotę dofinansowania otrzymały między
innymi Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec im. hm. S. Dwornickiego (68,4 tys.
zł), Caritas Diecezji Sosnowieckiej (58,5
tys. zł) oraz PCK Oddział Rejonowy
w Jaworznie (55,5 tys. zł).
Na konkurs wpłynęło 26 ofert. W większości złożonych ofert wnioskowano m.in.
o fundusze na wyjazdy kolonijne, obozy
oraz wycieczki jednodniowe dla dzieci
i młodzieży z terenu Jaworzna. Ponadto
środki z dotacji trafią również do jaworznickich seniorów, osób walczących z uzależnieniami oraz osób niepełnosprawnych.
- Dzięki dotacjom i podpisywanym umowom przekazujemy do realizacji organizacjom pozarządowym część zadań, które są
niezwykle ważne i istotne dla mieszkańców Jaworzna - wyjaśnia prezydent
Dariusz Starzycki. - Umowy to efekt kilkumiesięcznej pracy poszczególnych organizacji oraz Urzędu Miejskiego.

Zawarcie porozumienia z Gminą pozwala
firmom zainteresowanym taką współpracą na zmniejszenie własnych kosztów
inwestycji mającej na celu doprowadzenie
łączy do odbiorców końcowych na odcinku
tzw. ostatniej mili. W praktyce często
oznacza to ostatnie kilkadziesiąt metrów,
gdyż punkty dostępowe rozmieszczono
w wielu strategicznych punktach osiedli.
- Z łączy sieci światłowodowej wybudowanej do celów dzierżawy mogą korzystać
na równych prawach wszyscy operatorzy
i dostawcy usług internetowych - tłumaczy
naczelnik Wydziału Informatyki Tomasz
Bochenek. - W ramach projektu dostęp do
szerokopasmowego Internetu umożliwiono prawie 90 jednostkom - szkołom,
obiektom publicznym i innym instytucjom,
teraz przedsiębiorcy mogą dostarczyć
Internet także do domów mieszkańców.
Zakończenie projektu pn. "Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim - Miasto Jaworzno" pozwoliło
w znaczący sposób ograniczyć w naszym
mieście problem tzw. cyfrowego wykluczenia. Wcześniej firmy komercyjne nie
były zainteresowane doprowadzaniem
Internetu do miejsc położonych z dala od
dużych osiedli mieszkaniowych, gdyż ze



względu na duże koszty inwestycji nie było
to dla nich opłacalne. Teraz, dzięki stworzeniu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej,
w skład której wchodzi w sumie 85 km łączy
teleinformatycznych, przedsiębiorcy nie
muszą ponosić kosztów budowy całej sieci wystarczy, że skorzystają z tej wybudowanej przez Miasto i za jej pośredni-

ctwem dostarczą szybki Internet do domów jaworznian. Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z miejskich łączy
mogą uzyskać szczegółowe informacje
w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego, pod numerem telefonu 32 6181 575 lub
e-mail: informatyka@um.jaworzno.pl
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Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno

