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Rewolucyjna taryfa biletowa
Podczas konferencji "Miasta Idei", która odbyła się 28 lutego br. w Jaworznie, prezydent Paweł Silbert ogłosił nową
taryfę biletową, która ma zmienić sposób korzystania z komunikacji miejskiej w naszym mieście. Już od 4 czerwca br.
będzie można kupić bilet roczny za 180 zł - na całą sieć - bez ograniczeń, półroczny za 120 zł, kwartalny za 90 zł,
a cena biletu miesięcznego zostaje obniżona do 60 zł. Bilety ulgowe kosztować będą połowę tych kwot.

Aktualności

Bezpieczny senior uważaj na oszustów

NIE DAJ SIĘ OSZUKA

„NA POLICJANTA" I "NA WNUCZKA"

180 zł będzie kosztować od czerwca całoroczny bilet
na wszystkie linie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
w Jaworznie. Oznacza to, że dziennie od Chrzanowa do
Katowic autobusem jaworznickiego przewoźnika będzie
można przejechać za… 50 groszy. To rewolucyjna oferta.
Tak tanio nie było jeszcze nigdy, a należy dodać, że to cena
biletu normalnego. Ulgowy będzie kosztował połowę
mniej.

Już od 4 czerwca 2018 r. każdy zyska nową,
dodatkową opcję biletową!
od 50 gr dziennie,
od 15 zł miesięcznie,
180 zł za cały rok na całą sieć bez ograniczeń,
ulga dla młodzieży 50 proc. - bilet roczny 90 zł!
(od 0,25 gr dziennie, od 7,5 zł miesięcznie).
To nowy poziom mobilności dla każdego - cała sieć, od
Chrzanowa do Katowic i Sosnowca w PKM Jaworzno.
Oferta dotyczy też nowych biletów:
ź półrocznych - cena 120 zł,
ź kwartalnych - cena 90 zł,
ź miesięcznych - cena 60 zł.
Wszystkie dotychczasowe bilety pozostają w ofercie.
ź
ź
ź
ź

Sprawcy dokonują przestępstw na osobach starszych
działając w r żny spos b, zazwyczaj wykorzystując
ich zaufanie i "dobre serce".
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Klub "Senior+" już otwarty
Dzięki inicjatywie władz miasta 1 marca br., przy
ul. Matejki 24d, został otwarty Klub "Senior +".
To miejsce dedykowane jaworznianom, którzy skończyli
60 lat i kolejna inicjatywa dla tej grupy społecznej.

Dlaczego miasto zdecydowało się na wprowadzenie takich taryf?
„Jesteśmy przekonani, że współczesną miejskość tworzy
transport publiczny. Miasta, które mają słabą komunikację zbiorowa „usychają”. Są nieprzyjazne dla swoich
mieszkańców. Zatłoczone, głośne, odstręczające.
Nie da się zmusić mieszkańców do tego, by korzystali
z transportu publicznego. Ale można do tego zachęcić.
Ludzie muszą chcieć korzystać z komunikacji zbiorowej.
A będą chcieli, gdy będzie wygodna, tania, punktualna
i pewna. Nasze miasto stworzyło dobry transport. Dziś
chcemy, by jego potencjał uczynił życie w Jaworznie

jeszcze lepszym. Proponujemy zupełnie nowe, w skali
kraju - nowatorskie - taryfy.
Uważamy, że poruszanie się po mieście transportem
publicznym jest najlepsze dla nas wszystkich. Teraz
chcemy, by było ekonomicznie najwygodniejsze.
Posiadacz biletu rocznego będzie mógł dokonać
nieograniczonej niczym ilości podróży za 50 groszy
dziennie.
Chcemy, żeby podróżowanie autobusami stało się
modne.
Prezydent Miasta Jaworzna - Paweł Silbert

fot. Debata „Miasta Idei” - 28 lutego 2018 r.

Pojazdy autonomiczne?

W Jaworznie "mapowano" fragment miasta

fot. Wirtualna mapa jaworznickiego rynku wykonana na potrzeby pojazdów autonomicznych.

Samochody autonomiczne "widzą" świat w perspektywie
360 stopni. Pod tym względem są lepsze od naszego
gatunku. Dla nich rzeczywistość składa się z milionów
punktów wygenerowanych przez czujniki i komputery.
Maszynom nie przeszkadzają ciemności, bo mogą "widzieć" w podczerwieni, nie przeszkadza im też mgła,
bo "obserwują" z pomocą radaru. Nie potrącą pieszego czy
rowerzysty, bo rozróżniają temperatury otaczających
obiektów.
W nocy z 28 lutego na 1 marca br. nasze miasto było
skanowane laserowymi dalmierzami. Inżynierowie tworzyli
mapę punktów - wirtualny, ale realny świat, w którym będą
poruszać się samochody bez kierowcy. Zanim na nasze ulice
wyjadą testowe pojazdy, to w "pamięci komputerów
przejadą" miliony kilometrów w laboratoriach. Choć będzie
się to odbywało tysiące kilometrów od Jaworzna, to będą
jeździć po ulicach naszego miasta.
- Stajemy się pionierami w rozwoju pojazdów autonomicznych w Polsce. Pilotażowe skanowanie wybranych ulic
i obszarów Jaworzna, to naturalny krok na drodze do

zadomowienia pojazdów samojezdnych nad Wisłą, wynikający z zawiązanej współpracy pomiędzy miastem Jaworzno,
ﬁrmą Comtegra oraz Instytutem. Co istotne, pilotażowe
działania doskonale wpisują się w możliwości późniejszego
testowania pojazdów autonomicznych, z wykorzystaniem
zebranych danych na zasadach ustalonych w już obowiązującej ustawie o elektromobilności - podkreśla prof. Marcin
Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.
- Inżynierowie wybrali na początek trzy miejsca. To droga
dojazdowa do autostrady A4, trasa autobusu nr 321 oraz
okolice rynku. Takie miejsca są niemałym wyzwaniem dla
pojazdu autonomicznego. Wskazano te przestrzenie,
ponieważ nie jest sztuką wypuścić pojazd autonomiczny na
autostradę, która jest miejscem bardzo przewidywalnym.
Wyzwaniem jest sprawdzenie, jak taki pojazd zachowa się
w mieście, gdzie są wąskie uliczki, dużo domów, wiele się
dzieje w każdym momencie. Nie wykluczam, że aby się
zmierzyć z tym wyzwaniem konieczne będzie zbudowanie
testowego fragmentu ulicy, czy też toru. W perspektywie
pięciu lat chcielibyśmy wdrożyć do użytku pierwszy autobus
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autonomiczny na regularnych trasach - mówi Paweł Silbert,
prezydent Jaworzna.
Póki co przewyższamy maszyny tym, że z nieprawdopodobnej ilości informacji, jaką dostarcza nam rzeczywistość, potraﬁmy wydobyć - zupełnie podświadomie - te najważniejsze, które potrzebne są do prowadzenia pojazdów. Niestety,
nasze zalety stają się także naszymi słabościami, dlatego
co roku na świecie ginie ponad milion osób, a setki tysięcy
są ciężko ranne na skutek wypadków drogowych.
- Przeskanowaliśmy w technologii 3D wybrane ulice Jaworzna. W tym te drogi, którymi największa liczba osób dowożona jest do miejsca pracy. Dokładnie odwzorowaliśmy trasę
autobusu, na której znajdują się przystanki przy szkole i elektrowni. Przeprowadziliśmy też prace na Rynku i w jego okolicach. Używaliśmy sensorów różnego typu. Po wykonaniu
postprocessingu zebranego materiału, będziemy gotowi
przekazać mapy producentom pojazdów autonomicznych,
żeby wykonali testy i symulacje systemów tychże pojazdów
w warunkach laboratoryjnych - tłumaczy zakres prac Dariusz
Skonieczny z Comtegra SA.
Z inicjatywy Jaworzna w ustawie o elektromobilności pojawiły się zapisy zapowiadające pojazdy autonomiczne i umożliwiające prowadzenie takich testów właśnie w naszym
mieście. Autonomiczna mobilność to pomysł na rozwój ekonomii naszego miasta i przyciągnięcie najnowocześniejszych
technologii oraz naukowców. Koncerny motoryzacyjne zaangażowały dziesiątki miliardów dolarów w technologie autonomizujące prowadzenie pojazdów. Prelegenci ostatniej
konferencji "Miasto Idei" zgodzili się, że mówiąc o autonomicznych pojazdach "mówimy o tym, co się wydarzy na
pewno". Nie ma odwrotu.

fot. Od lewej - Michał Pienta z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
Zastępca Prezydenta Jaworzna Monika Bryl oraz Prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

Nowa placówka ma służyć starszym mieszkańcom Jaworzna, którzy na co dzień zmagają się z samotnością.
Prowadzone działania będą doskonałą okazją "do wyjścia
z domu" i aktywnego spędzenia czasu w gronie
rówieśników i rozwijania wspólnych pasji.
Działania Klubu "Senior+" będą również służyły budowaniu relacji międzypokoleniowych przez współpracę
z młodzieżą szkolną. W ramach wolontariatu będą się
odbywały spotkania z twórcami kultury czy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Klub będzie współpracował
również z Miejską Biblioteką Publiczną, Radą Seniorów
Miasta Jaworzna oraz będzie organizował okolicznościowe
spotkania dedykowane seniorom.
Programy senioralne
Przypomnijmy, w tym roku na programy prowadzone dla
seniorów miasto pozyskało blisko sto tysięcy złotych.
Ponad 40 tys. na działanie Klubu "Senior+" oraz ponad
35 tysięcy na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy
"Senior+". Dodatkowo ponad 22 tysiące Narodowy
Fundusz Zdrowia przyznał programowi darmowych
szczepień przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia.
- Seniorzy są tą grupą społeczną, którą chcemy otoczyć
szczególną uwagą. Stąd nasze dotychczasowe działania
i przedsięwzięcia, takie jak na przykład cieszący się dużą
popularnością Tydzień Seniora. Klub "Senior+" jest kolejną
inicjatywą skierowaną do osób starszych - mówi Monika
Bryl, Zastępca Prezydenta Miasta. - Jaworzno jest dobrym
miejscem dla seniorów. Zamierzamy im poświęcić coraz
więcej uwagi.

fot. Mapowanie rynku.

Skanowanie miejskich ulic odbywa się dzięki współpracy
Gminy z Instytutem Transportu Samochodowego,
Comtegra SA, 3M i FEV oraz uczelniami wyższymi.

fot. Wnętrze Klubu „Senior+”.

Jaworzno dawniej i dziś - Planty
Modernizowane Miejskie Planty

Planty do 2015 roku
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