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Utrudnienia w ruchu w Śródmieściu
W związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja ul. Królowej Jadwigi
wraz z przebudową skrzyżowania ul. św. Wojciecha i Placu św. Jana w Jaworznie",
zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta. W rejonie
Kolegiaty, modernizowane drogi są całkowicie wyłączone z ruchu.
Objazd - Centrum
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Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych podpisał na kolejne pół roku umowę
z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o. o. na świadczenie usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych stałych z Gminy Jaworzno.
Umowa została zawarta w ramach zamówienia publicznego udzielonego w trybie
zamówienia z wolnej ręki. MZNK zmuszony był unieważnić postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę środków
zaplanowanych na realizację zamówienia.
Mając na uwadze wyjątkową sytuację oraz
fakt, że zaistniała okoliczność nie pozwalała na przeprowadzenie ponownego postępowania, zawarto umowę z dotychczasowym wykonawcą na minimalny
okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnego przetargu, tj. od 14 czerwca
do 31 grudnia br.
Wykonawca będzie zobowiązany tak jak
do tej pory do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, zbieranych w sposób selektywny
oraz ulegających biodegradacji. Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na
drugie półrocze 2015 r. dostarczane są
przez firmę MPO Sp. z o. o. Można je również pobrać ze strony internetowej
www.mznk.jaworzno.pl.
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Odbiór odpadów
-do końca roku bez zmian
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Święto fanów kolarstwa szosowego zbliża
się dużymi krokami. W czwartek - 2 lipca przez Jaworzno będzie przebiegał jeden
z etapów 26. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków. Imprezie towarzyszyć będzie 7.
Mini Wyścig "Solidarności".
W zmaganiach będą mogli wziąć udział
mali rowerzyści w wieku od 5 do 12 lat.
Dzieci startować będą w czterech kategoriach wiekowych, na czterech różnych
dystansach. Najmłodsi będą rywalizować
na odcinku 200 m, zaś najstarsi będą mieli
do pokonania 1,6 km.
Zgłoszenia do udziału w Mini Wyścigu będą
przyjmowane w dniu imprezy w godz. 15:0016:00 w namiocie Mini Wyścigu "Solidarności". Rywalizacja rozpocznie się o
godz. 16:10, a zakończy o godz. 17:20
ogłoszeniem wyników Wyścigu. Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający
uczestnictwo w imprezie, a trójka najlepszych
w każdej kategorii dziewcząt i chłopców
otrzyma nagrody rzeczowe.
Więcej informacji, regulamin oraz zgłoszenia
on-line na www.wyscig.com.pl

Na czas realizacji projektu, nieprzejezdne
są fragmenty ulic Królowej Jadwigi
(od ul. św. Wojciecha do ul. Farnej) oraz
św. Wojciecha (od rynku do ul. 3 Maja).

Dodatkowo ul. św. Wojciecha, na odcinku
od ul. 3 Maja do ul. Obrońców Poczty
Gdańskiej stała się jednokierunkowa,
a na zachodnim pasie jezdni pojawiły się
miejsca parkingowe. Ulica Królowej Jadwigi - na odcinku od ronda WOŚP do
ul. Farnej, jest przejezdna tak jak do tej
pory, natomiast objazd do ul. św. Wojciecha będzie poprowadzony ulicami: Paderewskiego, Broniewskiego i 3 Maja. Taką
samą trasą poruszają się także autobusy
PKM, dlatego mieszkańcy muszą zwracać
uwagę na oznakowanie wyznaczające
"strefy" zakazu postoju i zatrzymywania
się. Ubytek miejsc postojowych na trasie
poruszania się autobusów, rekompensuje
wyznaczenie dodatkowego parkingu na
ul. św. Wojciecha.
Objazd "w drugą stronę", tj. od Warpia
i Podwala do Centrum odbywa się natomiast ulicami: Obrońców Poczty Gdańskiej, Stojałowskiego, Sądowa, Biała
i Narutowicza. Dodatkowo należy zazna-

czyć, że zamknięcie rejonu prac spowodowało, iż "ślepymi" stały się ulice Krótka
i św. Barbary. Warto też wspomnieć, że
dojazd pojazdów budowy oraz zaopatrzenia do punktów handlowych w strefie prac
możliwy jest tylko od strony ul. Królowej
Jadwigi.
Planuje się, że prace w ramach tego projektu będą prowadzone do końca sierpnia.
Tak samo długo będzie obowiązywała
zmieniona organizacja ruchu. Po remoncie, połączenie ulic św. Wojciecha, Królowej Jadwigi i Placu Jana będzie miało
charakter zwykłego skrzyżowania trójwlotowego. Ulica Królowej Jadwigi stanie
się dwukierunkowa na całej długości,
a w rejonie kościoła pojawią się nowe
miejsca parkingowe i zielony skwerek.
Ponadto w ramach remontu przewidziana
jest m.in. wymiana warstwy ścieralnej
nawierzchni bitumicznych oraz korekta
chodników wraz z wymianą nawierzchni
brukowych z kostki betonowej.

Remonty w osiedlach
W ramach akcji "Czas Na Dzielnice" Miejski Zarząd Dróg i Mostów, oprócz prac związanych z modernizacją dróg gruntowych,
rozpoczyna prace w osiedlach o zwartej zabudowie wielorodzinnej. Roboty polegają na poprawianiu jakości infrastruktury, z której
na co dzień korzystają mieszkańcy. Ekipy remontowe zajmują się modernizacją chodników w osiedlach, remontami nawierzchni
asfaltowych czy budową oświetlenia. Również wiaty przystankowe są wymieniane i ulepszane, poprzez montaż podświetlenia,
ułatwiającego czytanie materiałów, znajdujących się w citylightach, oświetlając przy okazji przestrzeń wokół przystanków.

- Duża część prac skupia się w Osiedlu
Tadeusza Kościuszki. Kilka z ulic zostanie
kompleksowo zmodernizowanych - poprzez remont ciągów pieszych i nawierzchni asfaltowych - tłumaczy Emilia Tura,
rzecznik prasowy MZDiM. - Już teraz ekipy
remontowe pracują przy ul. Okrężnej,
a w dalszej kolejności pojawią się na
ul. Gałczyńskiego, Szymanowskiego, Nałkowskiej oraz Rzemieślniczej. Wykonany
zostanie także remont nawierzchni jezdni,
parkingów i chodników na ul. Nowej, na
odcinku od ul. Tuwima do ul. Dwornickiego. MZDiM dokonał już na tym osiedlu

wymiany nawierzchni asfaltowej na ulicy
Bulgi.
Rozpoczęły się także prace na Podłężu.
Trwa kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku remontu nawierzchni jezdni
ul. Wilczej na odcinku od nr 50 do ul. Piłsudskiego. Wyremontowany zostanie
również kolejny odcinek ul. Wilczej - od
ul. Piłsudskiego do ul. Leśnej - tam, oprócz
nakładki asfaltowej, w pierwszej kolejności wyremontowane zostaną chodniki.
Tym samym cała ulica Wilcza na Podłężu
zyska nowe oblicze. Ukończony już został
remont chodnika przy ul. Ławczanej, który
również był kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2014, kiedy to została wymieniona nawierzchnia asfaltowa na części
jezdni.
Na Osiedlu Stałym trwają prace MPWiK
i SCE, które związane są z rozbudową sieci
przesyłowych. Następnie MZDiM przeprowadzi remont ul. Armii Krajowej wzdłuż
garaży i przy skrzyżowaniu z ul. Klonową.
Prace dotyczące rewitalizacji osiedli za-

kończyły się także w Osiedlu Gagarina
w Szczakowej. Wykonany został kompleksowy remont chodników wraz z przebudową zatoki autobusowej. W ubiegłym
roku wykonano tam nową nawierzchnię
asfaltową na wszystkich osiedlowych
ulicach oraz zbudowano na miejscu drogi
gruntowej nowy ciąg jezdny wokół
osiedla.
Już niebawem rozpocznie się także przebudowa nawierzchni ul. Wandy, na odcinku od ul. Stojałowskiego do bloku nr 56.

Bilety na Festiwal Energii już w sprzedaży
1 sierpnia będzie miała miejsce kolejna
edycja Festiwalu Energii wraz z finałem
międzynarodowego konkursu VJ-skiego.
Jeśli ktoś planuje wziąć udział w tym
wyjątkowym wydarzeniu może już kupić
bilet. Warto to zrobić wcześniej, gdyż
wejściówki w przedsprzedaży są nawet
dwukrotnie tańsze!
Przypominamy, że w pierwszy dzień sierpnia na Stadionie Miejskim przy ul. Krakowskiej 8 wystąpią znane i lubiane gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Bajm,
Pectus i Luxtorpeda. Natomiast w
konkursie Videozone - czyli niezwykłym

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

połączeniu sztuk audiowizualnych, wezmą
udział artyści z różnych stron świata.
Punktem kulminacyjnym będzie wyjątkowe show pirotechniczne, które podczas
pierwszych edycji festiwalu było jednym
ze znaków rozpoznawczych tej imprezy!
Bilety na to niezwykłe wydarzenie można
już kupić na portalu TICKETPRO, w sklepach Media Markt, Media Expert, Saturn
i Empik oraz w sklepie Tabak (Centrum
Handlowo-Usługowe MANHATTAN).
Sprzedaż biletów w Hali WidowiskowoSportowej już ruszyła.

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

Ceny biletów:
- do 7 lat - wstęp wolny
- dzieci i młodzież ucząca się - 10 zł
- pozostałe osoby - 15 zł
- w dniu imprezy (wszyscy) - 25 zł
Uwaga!
15-latkowie (rocznik 2000)
na 15-lecie MCKiS - wstęp wolny
za okazaniem dowodu tożsamości.
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