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Nowe jaworzno.pl
Jeszcze w grudniu ruszy nowa strona
miejska www.jaworzno.pl. Po okresie
testów oraz po zebraniu i analizie opinii
internatów, nowy portal staje się pełnoprawną wizytówką miasta w sieci.
Podobnie jak dotychczas, głównymi funkcjami nowego serwisu jaworzno.pl jest
warstwa informacyjna i promocyjna.
Można w nim znaleźć m.in. najświeższe
informacje z miasta, filmy i kalendarium
imprez. Typowo urzędowe dokumenty,
obwieszczenia i komunikaty są nadal
dostępne na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej - www.bip.jaworzno.pl. Dzięki
temu obie administrowane przez urząd
strony wzajemnie się uzupełniają.

Biuro Promocji i Informacji, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, tel. (32) 61 81 585

Ruszyły prace w rynku
Po serii remontów przeprowadzonych na ulicach przylegających do rynku, jeszcze w tym
roku rozpoczną się pierwsze prace na samej płycie głównej. Dzięki temu w drugiej
połowie 2013 roku „serce miasta” zyska całkiem nowe oblicze.

Nowy miejski serwis internetowy dostępny
jest pod adresem www.jaworzno.pl/beta/.

Internet bliżej
dzielnic
Do listopada 2013 r. do wszystkich dzielnic
Jaworzna zostanie doprowadzony szerokopasmowy Internet. Została wyłoniona
firma, która zrealizuje zadanie i rozpoczynają się prace w terenie.
- Realizacja projektu pozwoli na doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do
dzielnic zagrożonych tzw. wykluczeniem
cyfrowym. W Jaworznie problem ten dotyczy
szczególnie osiedli peryferyjnych, położonych w sporej odległości od Śródmieścia wyjaśnia prezydent Paweł Silbert.

Pobierz bezpłatną aplikację "Layar" na swój smartfon, zeskanuj zdjęcie i oglądaj film "Rynek Od.Nowa"

Prace w ramach projektu „Rynek Od.
Nowa” obejmą swoim zakresem m.in.
modernizację płyty najważniejszego w mieście placu i zagospodarowanie jego otoczenia.
- Dzięki inwestycji, na którą z niecierpliwością czekają mieszkańcy, w przyszłym roku
Jaworzno będzie miało nowy rynek - wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. - Mam
nadzieję, że stanie się prawdziwą wizytów-

ką miasta i miejscem spotkań jaworznian.
Aktualnie w ramach projektu Rynek Od.
Nowa remontowana jest ulica Zielona. Aby
przebudowa była jak najmniej uciążliwa
dla ruchu, prace są prowadzone etapami,
a objazd skierowano ulicą Pocztową, która
stała się dwukierunkową. Tymczasowo
obowiązuje tam zakaz zatrzymywania się
i parkowania. Zakres prac remontowych
na ulicy Zielonej obejmie budowę nowej
nawierzchni jezdni, nowych zjazdów

oraz chodników. Aby zminimalizować
utrudnienia związane z dojazdem do
parkingu zlokalizowanego przy Urzędzie
Miasta na ul. Grunwaldzkiej 52, przebudowa będzie przebiegać w kilku etapach.
W pierwszej kolejności zostaną wykonane
prace remontowe na odcinku od skrzyżowania ulic Pocztowa - Zielona - Narutowicza
do zjazdu na parking przy Urzędzie Miasta.
Następnie zostanie wyremontowany
odcinek od skrzyżowania ulic Zielona Grunwaldzka do wjazdu na parking.
Wszystkie prace wymagające zamknięcia
całej ulicy, będą wykonywane w dniach
wolnych od pracy. Przewidywany termin
zakończenia remontu ulicy Zielonej to
koniec tego roku.
W listopadzie z płyty rynku zostały usunięte
akacje, które przeszkadzały w rozpoczęciu
prac remontowych. W zamian za usunięte
drzewa zostanie posadzonych 30 nowych
na placu po szybie Kościuszko i na przebudowanej płycie rynku.
Rynek Od.Nowa powstanie dzięki unijnej
dotacji w wysokości 13 milionów złotych.
Więcej na www.rynekodnowa.pl

Testy elektrycznego autobusu
Po jaworznickich drogach kursuje autobus
z napędem elektrycznym. PKM Jaworzno
sprawdza możliwości pojazdu i jego
przydatność w komunikacji miejskiej.
- Sądzimy, że autobusy elektryczne, jako
bardziej ekologiczne, mogą być w przyszłości
alternatywą dla pojazdów spalinowych
- wyjaśnia Tomasz Wilgos, rzecznik jaworznickiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. - Liczymy na to, że mieszkańcy Jawo-

rzna przekażą nam swoje uwagi dotyczące
podróżowania testowym elektrobusem.
Autobus obsługuje uruchomioną do testów
linię 350. Odjazdy oznaczono specjalną
ikoną na tablicach elektronicznych zainstalowanych na przystankach. Jednorazowo
może pomieścić 83 pasażerów, a jego
akumulatory pozwalają na pokonanie około
240 km. Testy elektrobusu potrwają dwa
tygodnie.

Oglądaj film "Symbol wykuwany w brązie"

Drwal na rondzie
Budowa nowego ronda to nie jedyny
projekt realizowany w ramach modernizacji układu drogowego w rejonie ulicy
Matejki i Trasy Śródmiejskiej. Oprócz
robót drogowych, właśnie zakończyły się
prace odlewnicze w Niepołomicach, gdzie
powstawał drwal - symbol Jaworzna, który
już wkrótce stanie na jednym z najważniejszych skrzyżowań.

Nowe mieszkania w centrum
Nowe mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji,
o wysokim standardzie i w korzystnej
cenie? Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło kolejną
dużą inwestycję. Aktualnie trwa wydawanie kluczy do 30 nowych mieszkań
"na własność" przy ul. Partyki.

w ramach inwestycji "Matejki - II etap".
Kilka miesięcy temu do użytku oddano 32
lokale w pierwszym budynku, a łącznie
w ramach tego przedsięwzięcia postawiono dwa budynki z 62 mieszkaniami
o metrażach od 30 do 78 metrów kwadratowych.

Mieszkania, do których już wkrótce wpro- Skrzyżowanie ulicy Matejki z Trasą Śród- wadzą się nowi lokatorzy wybudowano
miejską to miejsce, w którym wjeżdża się
do centrum Jaworzna. Chcieliśmy je jakoś
oznaczyć. Tak narodził się pomysł postawienia tam drwala - symbolu z herbu naszego miasta - wyjaśnia Tomasz Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich.

- Duże zainteresowanie przedsięwzięciem
było spowodowane przystępną ceną. Już

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem
drwal stanie na rondzie jeszcze w listopadzie. Autorem projektu rzeźby jest prof.
Andrzej Zwolak.

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

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

od 3299 zł za metr kwadratowy można było
kupić gotowe do zasiedlenia mieszkanie,
z wybranym przez siebie gresem czy
panelami podłogowymi oraz sprzętem AGD
- tłumaczy Janusz Łach, prezes Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Ze względu na duże zainteresowanie
nowymi mieszkaniami, w sierpniu rozpoczął się kolejny, III etap inwestycji,
w ramach którego powstaną kolejne 23
mieszkania w stanie deweloperskim tzn.
otynkowane z zamontowanymi grzejnikami. Do każdego lokalu jest przydzielona
piwnica oraz miejsce parkingowe. Metraże
mieszkań w III etapie inwestycji to ok. 38,
55, 63 oraz 96 metrów kwadratowych.
Spółka planuje zakończenie cyklu inwestycyjnego przy ulicy Matejki w listopadzie
2013 r. W sumie zostanie oddanych 135
mieszkań, w tym 32 z przeznaczeniem
na wynajem.
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