Gazeta
Czy wiesz, że...
11,3 % - tyle wynosi w Jaworznie
stopa bezrobocia. Jest najniższa
w podregionie sosnowieckim. Tuż za
Jaworznem plasuje się m.in.
Dąbrowa Górnicza (12,3%) czy
Sosnowiec (14,9%). Dla porównania
stopa bezrobocia w Jaworznie na
koniec 2002 r. wynosiła 22,7%

Trwa modernizacja
dróg w dzielnicach

W mieście prowadzony jest kolejny etap
modernizacji dróg gruntowych w dzielnicach. W 2013 roku w ramach programu
"Czas na gruntówki" na ponad 50 ulicach
wykonano nową nawierzchnię asfaltową. W tym roku zmodernizowane zostanie kolejne kilkadziesiąt dróg o nawierzchni gruntowej.
Prace remontowe zostały już przeprowadzone na ulicach Dąbrówka, Głucha, Zamknięta i Narcyza (Góra Piasku), Hałdy,
Fryderyk, Bema, Źródlanej i Orzeszkowej
(Dąbrowa Narodowa), Konopnickiej
(Stara Huta) oraz Olszyny (Długoszyn).
- W połowie maja ekipy remontowe pojawiły się w Jeleniu, gdzie modernizacji poddanych zostanie siedem ulic: Anczyca, Banachiewicza, Omturowców, Starzyńskiego, Dolna, Wielki Dół i Rzepeckiego.
Ukończenie prac w tej dzielnicy planowane jest w okresie wakacyjnym- mówi
Nikodem Motyka, rzecznik prasowy
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jaworznie.
MZDiM prowadzi równolegle wymianę
zniszczonych nawierzchni bitumicznych.
Od początku roku wymienione zostały
nawierzchnie jezdni w Byczynie (ulice
Baranowskiego, Korczyńskiego, Kościelna, Żukowa), Cezarówce (ulica Cezarówka
Dolna), Szczakowej (Parkowa, Ogrodowa,
Ujejskiego, Kolejarzy, Wróblewskiego).
Również w Ciężkowicach na ul. Grabańka
oraz Dobrej na ul. Jaworowej. W ostatnich dniach rozpoczęły się prace remontowe na ul. Dąbrowskiego (Długoszyn).
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni na ponad 500 metrowym,
mocno zniszczonym odcinku tej ulicy.
Z odremontowanego odcinka kierowcy
będą mogli korzystać początkiem czerwca.
Prace remontowe realizowane są zgodnie
z ustaleniami podjętymi podczas spotkań
Prezydenta Miasta Pawła Silberta z mieszkańcami w dzielnicach. Bieżące informacje
o prowadzanych remontach znajdują się
na stronie zarządu dróg pod adresem
www.mzdim.jaworzno.pl
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JBO: Spotkania z mieszkańcami!
Znamy już szczegółowy harmonogram konsultacji społecznych w sprawie
Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. W ramach kampanii
uruchomione zostaną punkty informacyjne oraz odbędą się spotkania z mieszkańcami
w każdym z obszarów konsultacyjnych.
- Na spotkaniach przekażemy wszystkie
najważniejsze informacje, m.in. o sposobie
zgłaszania inicjatyw w ramach JBO, trybie
ich weryfikacji i zasadach późniejszego
głosowania - tłumaczy Sebastian Kuś
z Biura Promocji i Informacji UM.
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Termin spotkania
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19.05., godz. 17:00
19.05., godz. 17:00
20.05., godz. 17:00
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20.05., godz. 17:00
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21.05., godz. 17:00
21.05., godz. 17:00
22.05., godz. 17:00
22.05., godz. 17:00
23.05., godz. 17:00
23.05., godz. 17:00
26.05., godz. 17:00
26.05., godz. 17:00
27.05., godz. 17:00
27.05., godz. 17:00
28.05., godz. 17:00
28.05., godz. 17:00
29.05., godz. 17:00
29.05., godz. 17:00
30.05., godz. 17:00
30.05., godz. 17:00

Warto pamiętać o tym, że spotkania mają
charakter informacyjny i nie będzie można
wówczas składać samych pomysłów. Taką
możliwość mieszkańcy będą mieli dopiero
po zakończeniu serii spotkań we wszystkich dzielnicach. Więcej informacji na

Miejsce spotkania

Obszar konsultacyjny
Azot, Stara Huta
Byczyna, Cezarówka Dolna
Bory
Cezarówka G., Jeziorki,
Koźmin, Wilkoszyn
Ciężkowice
Łubowiec
Śródmieście
Podłęże
Długoszyn
Góra Piasku
Gigant, Leopold
Niedzieliska
Dobra, Pieczyska
Jeleń
Dąbrowa Narodowa
Osiedle St., Rejon Elektrowni
Pszczelnik
Pańska Góra, Skałka
Pechnik, Podwale, Warpie
Szczakowa

temat Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r. na stronie internetowej
www.jbo.jaworzno.pl, pod nr. tel. 32 618
17 12 oraz 32 618 18 84 oraz e-mail:
jbo@um.jaworzno.pl

Gimnazjum nr 2, ul. Olszewskiego 76
Klub NIKO, ul. Korczyńskiego 10
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Niemcewicza 7
Klub Kasztan, ul. Kasztanowa 30
Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Mroczka 53c
Przedszkole Miejskie nr 24, ul. Czwartaków 1
Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33
ZSO, ul. Towarowa 61
Klub pod Skałką, ul. Dąbrowskiego 17
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Batorego 48
Klub Gigant, ul. Granitowa 3
Klub Relaks, ul. Szczakowska 35
Gimnazjum nr 11, ul. Sobieskiego 61
Dom Kultury, ul. Wiosny Ludów 1
Strażnica OSP, ul. Strażacka 11
Gimnazjum nr 5, ul. Starowiejska 15
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Leśna 49
Gimnazjum nr 1, ul. Urzędnicza 11
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3
Dom Kultury, ul. Jagiellońska 3

Zmiana organizacji ruchu w Śródmieściu
Wprowadzono ostatnie modyfikacje, które ostatecznie ustaliły organizację ruchu
w Śródmieściu, po zakończeniu projektu Rynek od.Nowa. Zmiany dotyczą głównie ulicy
Mickiewicza, która w całości jest już otwarta dla ruchu.
Pierwszą ze zmian było utworzenie nowego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Mickiewicza, Plac
Górników.
- Ciągle dążymy do kameralizacji ruchu samochodów w ścisłym centrum miasta i oddania go do dyspozycji pieszych. Mając
w perspektywie uruchomienie dużej
galerii handlowej, już teraz musimy myśleć
o ułatwieniu przemieszczania się pieszym
oraz przygotowaniu kierowców do wzmożonego ruchu niezmotoryzowanych - wyjaśnia Andrzej Buchacz z Wydziału Inwestycji Miejskich UM. - Nowe przejście przyczyni się do realizacji obu tych celów,
a także spowoduje być może, że cześć kie-

rowców, którzy nie muszą przejeżdżać
przez Śródmieście, wybierze trasy alternatywne i tym samym odciąży ulice Grunwaldzką.
Zmiany wprowadzono również na samym
skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka, Mickiewicza, Plac Górników. Kierowcy jadący
główną ulicą w stronę Chrzanowa nie
będą już mogli skręcić w lewo w ul. Mickiewicza. Osoby chcące wjechać od tej
strony na parking pod halą MCKiS będą
musiały skorzystać z wjazdu od strony
ul. Królowej Jadwigi. Większe uprawnienia
otrzymali natomiast kierujący wyjeżdżający z ul. Plac Górników. Kierowcy mogą
poruszać się we wszystkich kierunkach,

a nie jak do tej pory, kiedy obowiązywał ich
nakaz skrętu w prawo.
Otwarcie dla ruchu całego ciągu ul. Mickiewicza powoduje także zmiany na samej
trasie. Dolny odcinek tej drogi - od wjazdu
na parking pod hala MCKiS do ul. Farnej będzie traktowany jako "strefa zamieszkania". W związku z tym kierujący muszą
pamiętać, że to piesi są uprzywilejowanymi użytkownikami tego fragmentu
trasy. Spacerujący mogą się swobodnie
poruszać po całej ulicy i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Kierowcy muszą też
pamiętać, że wyjeżdżając ze strefy, na
łączniku z ul. Farną, muszą ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.
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Więcej informacji na www.jaworzno.pl

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

