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Czy wiesz, że...

Blisko 3 mln zł
przekazało miasto na realizację zadań
publicznych w 2014 roku. W ramach
tych działań udzielono wsparcia 49
organizacjom pozarządowym, z którymi zawarto 91 umów.
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Będzie obwodnica Niedzielisk
Prezydent Miasta podpisał umowę na zaprojektowanie obwodnicy Niedzielisk. Wykonawcą będzie tyska firma Drocad, która w ciągu roku opracuje pełną dokumentację
budowlano-wykonawczą dla tej drogi. Po zbudowaniu obwodnicy Niedzielisk ul. Szczakowska stanie się drogą dojazdową do zbudowanych przy niej domów.

Zdrój uliczny z wodą pitną
Na jaworznickim rynku pojawił się zdrój
uliczny. To urządzenie, które pozwala korzystać mieszkańcom z wody pitnej w każdej sytuacji. Zdrój uliczny zamontowało
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji. Znajduje się on na głównej
płycie rynku, obok "jawora”.

Z rozmów jakie w pierwszym kwartale tego
roku prowadził prezydent Paweł Silbert
podczas spotkań z mieszkańcami Niedzielisk i Długoszyna wynikało, że głównym
problemem tych dzielnic jest nadmierny
ruch samochodów na ul. Szczakowskiej.
- Wtedy powstał pomysł kompleksowego
remontu tej drogi. Okazało się jednak, że
modernizacja nawierzchni nie ograniczy
transportu kołowego na tej trasie, a dużo

lepszym rozwiązaniem będzie budowa
nowej obwodnicy - tłumaczy prezydent
Paweł Silbert.
Kwestie budowy drogi alternatywnej do
ul. Szczakowskiej już podczas dyskusji
z Prezydentem Miasta podnosili niektórzy
jaworznianie mieszkający przy tej ruchliwej drodze oraz działkowcy. W toku przygotowywania się do zaplanowanego remontu, zasadność przeprowadzenia szer-

szej inwestycji wskazali także inżynierowie
ruchu. Z ich doświadczenia wynika bowiem, że remont ulicy Szczakowskiej
w najmniejszy sposób nie usunąłby problemu jej mieszkańców, czyli nadmiernego
ruchu pojazdów. Wręcz odwrotnie - zmodernizowana nawierzchnia to wyższy
komfort jazdy, a co za tym idzie wzmożony
ruch samochodów m.in. ciężarowych.
Opierając się na tych ekspertyzach prezydent Silbert zdecydował, że problem należy usunąć kompleksowo poprzez kameralizację ul. Szczakowskiej, co możliwe
będzie po stworzeniu nowej drogi.
Docelowo, po uruchomieniu obwodnicy,
ul. Szczakowska będzie służyła głównie
do ruchu dojazdowego do posesji. Ruch
towarowy i tranzyt wewnętrzny zostanie
natomiast skierowany na nową trasę,
która zostanie zaopatrzona w urządzenia
ograniczające hałas i wibracje oraz będzie
przebiegła poza obszarami zamieszkania
oraz znajdującymi się w tej okolicy terenami ogrodów działkowych.
Problem ul. Szczakowskiej zostanie dzięki
obwodnicy Niedzielisk
zlikwifot. całkowicie
Andrzej Gontarz
dowany. W osiedlu poprawi się bezpieczeństwo i jakość życia, zaś mieszkańcy
osiedli północnych uzyskają polepszony
dojazd nową drogą. Budowa Obwodnicy
Niedzielisk będzie możliwa w 2016 roku.

Na jaworznickim rynku zaprezentowano mieszkańcom trzy nowe autobusy komunikacji miejskiej.
Podczas uroczystości pojazdy zostały poświęcone, a fani komunikacji mieli okazję skorzystania z przejażdżki nowo zakupionym autobusem. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz miasta, spółki
transportowej, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Marcin Wyrostek
& Archetti
W pierwszą niedzielę października odbędzie się niezwykły koncert z udziałem wirtuoza akordeonu Marcina
Wyrostka. Poza zespołem, który tradycyjnie towarzyszy artyście, na scenie
pojawi się także "Archetti" Orkiestra
Kameralna Miasta Jaworzna pod batutą Macieja Tomasiewicza. To muzyczne wydarzenie, które równocześnie
będzie prapremierą trasy koncertowej, odbędzie się 5 października br.,
o godzinie 18:00 w Hali Widowiskowo
- Sportowej MCKiS.
Artyści zapewnią melomanom znakomitą,
wielobarwną ucztę muzyczną prezentując
utwory autorskie oraz argentyńskie tanga
w aranżacjach klasycznych, rockowych,
jazzowych, popowych i wokalnych, które
niejednokrotnie nagradzane były na
międzynarodowych festiwalach muzycznych.

- 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 stawialiśmy producentom bardzo wysokie wymagania.
Podczas wydarzenia nastąpiło uroczyste
przekazanie trzech fabrycznie nowych
autobusów wyprodukowanych przez
polską firmę SOLARIS BUS & COACH
z Bolechowa. Jaworznianie mieli okazję
zapoznania się z możliwościami technicznymi autobusów oraz mogli zobaczyć
wystawę ukazującą krótki zarys historii
samochodów wykorzystywanych w jaworznickim transporcie publicznym.
Nowoczesny tabor
Nowe pojazdy to autobusy przegubowe
wyposażone w klimatyzację przestrzeni
pasażerskiej, automaty biletowe oraz
darmowy Internet poprzez sieć Wi-Fi.

Koncert odbędzie się w niedzielę, 5 października 2014 o godz. 18:00 w Hali Widowiskowo - Sportowej MCKiS w Jaworznie.

Nowe miejskie autobusy!

Podobnie jak w innych pojazdach PKM,
będzie w nich funkcjonował także System
Informacji Pasażerskiej, czyli tablice
wyświetlające informacje o kolejnych
przystankach realizowanej linii oraz
towarzyszące im zapowiedzi głosowe.

Ponadto w autobusach znajdują się
gniazda USB umożliwiające np. ładowanie
baterii telefonów komórkowych w czasie
podróży. Nowe autobusy już wyjechały na
jaworznickie drogi



JBO 2015: Ponad 9,7 tys. głosów

Bilety w cenie: 40zł - normalny, 25zł ulgowy (dzieci, uczniowie i studenci, emeryci i renciści) oraz na Kartę Jaworznickich
Rodzin Wielodzietnych do nabycia w Kasie
Teatru Sztuk w Jaworznie przy ul. Mickiewicza 2 oraz na godzinę przed Koncertem
w Kasie Hali Widowiskowo - Sportowej.

Ponad 9,7 tys. jaworznian zagłosowało na
projekty złożone w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. W środę,
24 września w obecności mieszkańców,
radnych i pracowników urzędu - komisyjne
otwarto urny ze wszystkich punktów
konsultacyjnych. Złożone przez jaworznian

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno

formularze do głosowania zostały przeliczone i protokolarnie przekazane do weryfikacji formalnej pracownikom magistratu.
Najwięcej głosów oddali m.in. mieszkańcy
obszarów Azot, Stara Huta i Szczakowa.
Wyniki głosowania poznamy w połowie
października.

㤵

㜵

㈵

㔀

