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Sosina wchodzi w fazę modernizacji
Jak ważna dla mieszkańców Jaworzna i regionu jest Sosina wystarczy zaobserwować w upalne
letnie dni, kiedy przez Zalew przewija się nawet kilka tysięcy ludzi. Niestety przez lata ten
stworzony przez człowieka zbiornik stracił na swojej jakości, wciąż bezpieczny, ale już nie
z najczystszą wodą, naruszonym czasem otoczeniem wymagał poważnych działań. Po
uzyskaniu ogromnego w skali województwa doﬁnansowania (ponad 20 mln zł) rozpoczyna się
modernizacja Sosiny za kwotę ponad 33,5 mln zł.
zewnętrznych też jest niebagatelna, gdyż pomoc ze strony
Unii Europejskiej to ponad 20 mln zł (przy łącznej wartości
projektu wynoszącej ok. 33 600 000 zł). Należy nadmienić,
iż środki uzyskano w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.
Całkowita modernizacja Sosiny to realna szansa na stworzenie ośrodka wypoczynkowego dla całego województwa
śląskiego, zwłaszcza że planowane atrakcje są przewidziane
dla każdej grupy wiekowej i każdego pasjonata wypoczynku
przy zbiorniku wodnym - np. dla wędkarzy, wodniaków czy
miłośników biwakowania. Oczywiście modernizowana
infrastruktura będzie w pełni dostosowana do tych
turystycznych potrzeb. Obiekt będzie też spełniał wymogi
dostępności dla osób niepełnosprawnych i starszych.

- Rozpoczynamy bardzo ważną inwestycję, której celem jest
gruntowana modernizacja Sosiny. To ogromne przedsięwzięcie jest konieczne, by Zalew ponownie stał się jednym
z najbardziej atrakcyjnych miejsc wypoczynkowych w województwie - mówi Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna. - Na
ten cel pozyskaliśmy duże środki zewnętrzne, które dzięki
zaangażowaniu moich współpracowników i kolejnym
etapom robót zostaną wykorzystane na nadanie Sosinie

nowego blasku. Prace inżynieryjne, na których wykonanie
podpisaliśmy dzisiaj umowę, są potrzebne, by zacząć od
podstaw budowlanych, jakimi są sieci sanitarno-kanalizacyjne, toalety, oświetlenie oraz drogi rowerowe i ścieżki dla
pieszych. Następnie ruszymy z budową naziemnej części
rekreacyjnej oraz z odmulaniem dna zbiornika, które jest
niezbędne, ponieważ naturalne przepływy przez Sosinę są
zbyt słabe, by woda samodzielnie się oczyszczała. Ale - po
zbudowaniu systemu pomp i przelewów - krystaliczna woda
kilka razy w roku będzie zastępować dotychczasową wodę
w zbiorniku. Później przyjdzie czas na bogatą roślinność
i uatrakcyjnienie całego terenu.

Od lewej - Prezydent Jaworzna Paweł Silbert oraz Władysław Leśko

Termin prac - z racji faktu, iż projekt jest doﬁnansowany ze
środków zewnętrznych - jest stosunkowo krótki, wynosi
bowiem 12 miesięcy od dnia podpisania kontraktu. Wartość kontraktu to 14 145 000 zł. Kwota wsparcia ze środków

Inwestycje, które całkowicie odmienią wygląd ścisłego centrum Jaworzna toczą się pełną parą.
Zdecydowana większość z nich zakończy się w ciągu najbliższych miesięcy. Nieco dłużej, bo do
kwietnia przyszłego roku, mieszkańcy będą musieli poczekać tylko na wykonanie krytego parkingu
na przedpolu Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS. Najszybciej - z końcem lipca - oddany zostanie
do użytku wodny plac zabaw na Plantach. Wszystkie wspomniane inwestycje realizowane są przez
Wydział Inwestycji Miejskich UM z dużym udziałem doﬁnansowań ze środków Unii Europejskiej.
minium lakierowanego na biały kolor - przypominające
łuski. Boczne elewacje przykryte zostaną taﬂami ciemnego
szkła. Zakończenie termomodernizacji przewidywane jest
na jesień tego roku.

Parking przed Halą MCKiS
Parking określany mianem "parkingokładki", dlatego, że łączyć będzie funkcję parkingu dla samochodów (część podziemna) oraz nowej, podniesionej nad poziom gruntu przestrzeni publicznej dla pieszych (powierzchnia jego zadaszenia).

Parking dla rowerów na Placu Górników

Tak wyglądał teren budowy wodnego placu zabaw 6 lipca br.

Na Placu Górników powstaje parking dla 200 rowerów
wraz ze stacją roweru miejskiego Jawelo. To tutaj docierać
będzie Velostrada z Osiedla Stałego przez Podłęże. Parking,
oprócz miejsc do bezpiecznego pozostawienia jednośladów,
oferował będzie także zaplecze socjalne w postaci szatni
i natrysków. Nad przestrzenią parkingową zostanie rozpięty
na stalowej konstrukcji membranowy dach.
Wykonano już prace fundamentowe budynku socjalnego
oraz głębokie (sięgające 8 metrów w głąb gruntu) kotwienie
konstrukcji zadaszenia. Przewidywane zakończenie prac to
jesień 2018 r.

"Akademia Bezpieczeństwa"
z doﬁnansowaniem MSWiA

Najważniejszym punktem projektu jest rozbudowa Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego, które przeznaczone
będzie do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede
wszystkim do nauki jazdy na rowerze. Miasteczko
o wymiarach około 16x20 m składać się będzie m.in. ze
stabilnych gumowych mat oraz zestawu znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej czy przejść dla pieszych.
- Bezpieczeństwo dzieci na drodze w dużym stopniu zależy
od praktycznej znajomości przepisów ruchu drogowego,
dlatego tak ważna jest edukacja - mówi zastępca
prezydenta Monika Bryl. - Prowadzimy "Akademię
Bezpieczeństwa", podczas której najmłodsi jaworznianie
uczą się zasad bezpiecznego poruszania się po mieście
oraz pogłębiają zaufanie do pracy policjantów, strażaków
i strażników miejskich. Z kolei starsi uczniowie mają możliwość poznania współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.
Cieszę się, że nasz kolejny pomysł uzyskał akceptację
Ministra i otrzymaliśmy doﬁnansowanie na Mobilne
Miasteczko Ruchu Drogowego.
Otrzymane doﬁnansowanie pozwoli również na prowadzenie dalszych działań edukacyjnych w ramach projektu
pn. "Akademia Bezpieczeństwa".
Dotychczas - by wzmocnić wiedzę na temat bezpieczeństwa przedszkolaków, uczniów i seniorów - miasto prowadziło m.in. warsztaty proﬁlaktyczne dla młodzieży z zakresu "Bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji
elektronicznej" i "Wtargnięcia napastnika do szkoły" czy
też szereg pikników bezpieczeństwa w szkołach podstawowych. Do końca października planowane są jeszcze
warsztaty edukacyjne "Bezpieczny Przedszkolak" oraz

Parking przed Halą Widowiskowo-Sportową. Zdjęcie z 6 lipca br.

Nasze miasto po raz kolejny stanie się areną największego
kolarskiego wydarzenia w Polsce! 7 sierpnia najlepsi kolarze rozpoczną w naszym mieście IV etap 75. wyścigu
Tour de Pologne. Zapraszamy do wspólnego kibicowania
od godziny 10.00 na jaworznickim Rynku. Wkrótce więcej
informacji o trasie i możliwych utrudnieniach.

Pod zadaszeniem opartym na ﬁlarach znajdzie się miejsce
dla 92 samochodów oraz zatoka dla taksówek. Natomiast
na płycie zadaszenia powstaną klomby oraz ścieżki
prowadzące wprost do centrum przesiadkowego.
Zagłębiony poniżej poziomu terenu i kryty parking będzie
promował system park&ride, czyli pozostawienie samochodu, aby odbyć dalszą podróż komunikacją publiczną.
Wykonawca zadania dokonał już stabilizacji podłoża,
aktualnie prowadzi prace związane ze zbrojeniem i wylewaniem stóp fundamentowych, na których oprą się ﬁlary.
Zakończenia inwestycji należy spodziewać się w kwietniu
2019 roku.

Nowe wiaty przystankowe

Hala Widowiskowo-Sportowa MCKiS
Już wkrótce zobaczymy halę sportową w centrum Jaworzna
w zupełnie nowej odsłonie. Jej budynek będzie wreszcie
architektoniczną wizytówką miasta. Wszystko dzięki
kompleksowej modernizacji elewacji i dalszym pracom
remontowym wewnątrz hali.
Termomodernizacja obiektu stała się okazją do zmiany jego
wyglądu. Obecnie ekipy remontowe pokrywają halę blachą
trapezową. Jest to jedynie powłoka ochronna warstwy
docieplenia. Dopiero na nią zostaną położone właściwe
okładziny elewacyjne. Będą nimi diagonalne płytki alu-
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Tour de Pologne już 7 sierpnia!
Hala Widowiskowo-Sportowa zdjęcie z 12 lipca br.

Plac wyposażony zostanie w natryski i miejsca do przebrania
przemoczonych po zabawie dzieci. Wewnątrz sztucznego
pagórka uformowanego obok niecek z płynącą wodą ukryte
zostaną toalety. Wodny plac zabaw będzie przyjazny dla
osób niepełnosprawnych - bez barier architektonicznych.
Oddanie do użytku mieszkańcom nastąpi końcem lipca br.

Sprawcy dokonują przestępstw na osobach starszych
działając w r żny spos b, zazwyczaj wykorzystując
ich zaufanie i "dobre serce".

Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl podczas Akademii Bezpieczeństwa

Nowe centrum coraz bliżej
Wodny plac zabaw na Plantach

„NA POLICJANTA" I "NA WNUCZKA"

Jaworzno otrzymało doﬁnansowanie w wysokości blisko
52 tys. zł na rozbudowę Mobilnego Miasteczka Ruchu
Drogowego i działania edukacyjne w ramach "Akademii
Bezpieczeństwa". Dzięki temu najmłodsi mieszkańcy
będą mogli ćwiczyć znajomość przepisów i zasad
poruszania się po drodze, zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz obiektów i placówek.

Jaworzno dawniej i dziś - centrum miasta zmienia oblicze

Największy w regionie wodny plac zabaw powstaje właśnie
w Jaworznie. Ten bezprecedensowy projekt renomowanego studia architektonicznego RS+ Roberta Skitka ma
szansę stać się jedną z najciekawszych przestrzeni publicznych naszego miasta. Dzieci znajdą tu kilkadziesiąt atrakcyjnych wodnych zabawek umieszczonych na "wyspie",
wokół której płynął będzie sztuczny potok. Woda w instalacji będzie ﬁltrowana i podgrzewana. Dorośli zaś znajdą tu
osłonięte przed miejskim zgiełkiem miejsca relaksu nad
wodą wśród zieleni.

NIE DAJ SIĘ OSZUKA

- Nowa Sosina to również nowe plaże, parkingi, wyremontowane ulice i - przede wszystkim - ogólnodostępne
i darmowe sanitariaty. Zlikwidowane zostaną wszystkie
szamba i zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna - mówi
Grzegorz Cyran, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.Sosina będzie pięknie wyglądała również wieczorem - dzięki
energooszczędnemu oświetleniu. Obok plaż znajdziemy
miejsca dla zabaw dzieci, ławeczki i prysznice. Zyskają
również wędkarze - dostaną nowe pomosty sięgające poza
szuwarowiska.

Już wkrótce ruszą prace, dzięki którym Sosina zyska nowe oblicze

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert oraz Władysław Leśko właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego REMBUD,
12 lipca br. podpisali umowę na I etap prac modernizacyjnych Zalewu Sosina. Niebagatelne znaczenie będzie miała
budowa kanalizacji, a także infrastruktury pieszo-drogoworowerowej i uzbrojenia całości w sieć teletechniczną i elektroenergrtyczną - ten kręgosłup będzie podstawą dalszych
prac w kolejnych dwóch etapach.

Aktualności
WSPÓLNIE Z POLICJĄ PRZYPOMINAMY!
Seniorze, uważaj na swoje bezpieczeństwo!

Parking dla rowerów. Zdjęcie z 6 lipca br.

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

Właściwie już nie wiaty, a bardziej pawilony, które zastąpią
dotychczasowe wiaty przystanku autobusowego "Jaworzno
Centrum". Pawilony, gdzie mieszkańcy znajdą nie tylko
miejsce oczekiwania na przyjazd autobusu, ale także
toalety, kawiarenkę prasową czy punkt obsługi pasażerskiej
PKM Jaworzno.
"Centrum" to główny przystanek przesiadkowy w naszym
mieście, który dziennie obsługuje kilka tysięcy pasażerów.Już na jesień tego roku będą oni mogli korzystać ze zdecydowanie bardziej komfortowych warunków.
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