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Jaworzno stawia na e-mobility
W Warszawie przedstawiciele rządu i samorządów zainaugurowali współpracę dotyczącą rozwoju elektromobilności. Jednym z istotnych celów porozumienia jest
zwiększenie liczby autobusów elektrycznych w polskich miastach i gminach w ramach istniejących systemów komunikacji
zbiorowej. W gronie miast zaangażowanych w tworzenie e-mobility jest Jaworzno.
Rozwój e-mobility w Polsce
Listy intencyjne w tej sprawie podpisali 20 lutego br. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii,
Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządowcy z 41 polskich miast i gmin, reprezentujący niemal 45 proc. taboru
autobusowego w Polsce. W tym gronie jest Jaworzno,
które ma największe doświadczenie w eksploatacji
elektrycznego autobusu na regularnych trasach i ambitne
plany na rozwój e-mobility w kraju.
- Jaworzno wybija się na krajowego lidera elektromobilności oraz zrównoważonego transportu publicznego.
Świadczą o tym nasze zamierzenia inwestycyjne, jak i przyszłościowe spojrzenie na wykorzystanie energii elektrycznej w codziennym ruchu pojazdów i przemieszczaniu się
ludzi - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - Jesteśmy
gotowi, aby zaangażować się w projekty badawcze i rozwój
e-mobility. Widzę w tym dużą szansę dla miasta, a patrząc
szerzej na nasze doświadczenia i możliwości, myślę, że
możemy być inicjatorem i istotnym partnerem dla wielu
ważnych przedsięwzięć rynku e-mobilności.
Rozwój sektora elektromobilności w Polsce jest jednym ze
strategicznych projektów zapisanych w Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, uchwalonej tydzień temu
przez Radę Ministrów. Porozumienie tworzy wspólnotę,
która będzie kształtować zasady rozwoju elektromobilności w całej Polsce.
- Dzisiejsze porozumienie oznacza, że elektromobilność
znajduje się na najlepszej drodze, żeby stać się kołem
zamachowym reindustrializacji naszej gospodarki i pozytywnym przykładem budowania w Polsce przemysłu przyszłości - mówi Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister
rozwoju i ﬁnansów. - Dynamiczny rozwój branży e-busów,
czy szerzej mówiąc - polskiej branży elektromobilności, to
nie tylko czystsze powietrze w naszych miastach. To przede
wszystkim tysiące nowych, wysoko płatnych miejsc pracy
dla polskich specjalistów, silny impuls innowacyjny dla
gospodarki oraz zwiększenie zdolności eksportowych
Polski, bo przecież polskie e-busy już zdobywają rynki nie
tylko europejskie, ale i światowe. Wiemy, że konkurencja
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Program Rozwoju Elektromobilności - uroczyste podpisanie listów intencyjnych.

jest wymagająca, chcemy jednak, aby polska branża
elektromobilna w perspektywie kilku lat stała się istotnym
elementem nowej światowej rewolucji przemysłowej.

Jaworznicki PKM, niezależnie od uczestnictwa
w rządowym projekcie, w 2017 roku będzie
dysponował 23 pojazdami z napędem elektrycznym, a docelowo ich udział będzie stanowić,
aż 80 proc. całej ﬂoty.
Jaworzno liderem
Podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju rozmowy
prowadzone były w panelach tematycznych. W jednym
z nich pn. "Miasta - liderzy elektromobilności' udział wziął
Prezydent Miasta Paweł Silbert wraz z przedstawicielami
samorządów i Związku Miast Polskich. Panel prowadziła
Jadwiga Emilewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rozwoju.
Na koniec 2016 roku, autobusy elektryczne stanowiły
zaledwie 0,3 proc. wszystkich autobusów obsługujących
komunikację zbiorową w polskich samorządach. W sumie,

31 e-busów jeździ obecnie po ulicach 5 polskich miast,
w tym Jaworzna. Zgodnie z planami polskich samorządów
oraz prognozami rządowymi, za pięć lat, po ulicach polskich miast i gmin będzie jeździć ok. tysiąca autobusów
z napędem elektrycznym. Już teraz sygnatariusze porozumienia zadeklarowali chęć zakupu w sumie 780 autobusów
elektrycznych.
Pozostałe obszary współpracy
Podpisane w Ministerstwie Rozwoju listy intencyjne
pomiędzy stroną rządową a samorządami, poza kwes ą
zwiększania udziału elektrycznych autobusów w taborze
komunikacji zbiorowej, obejmują też inne obszary
współpracy dotyczącej rozwoju elektromobilności w Polsce. Chodzi między innymi o zaplanowanie i zbudowanie
infrastruktury do ładowania autobusów i samochodów
elektrycznych, wspólny udział w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących rozwoju elektromobilności w Polsce,
czy przygotowanie księgi dobrych praktyk przy wprowadzaniu w polskich samorządach elektrycznego transportu
miejskiego i samochodowego. Samorządy włączą się w konsultacje projektu ustawy o elektromobilności, która ma
stanowić konstytucję dla tworzącego się dopiero rynku.

Wyniki sondażu metropolitalnego
Coraz więcej pytań i wątpliwości wywołuje dyskusja wokół mającego się utworzyć związku metropolitalnego w województwie śląskim. Zapowiadane przez
Prezydenta Jaworzna badania sondażowe
wyraźnie wskazały, iż jaworznianie nie
chcą, aby miasto zostało do niego włączone - aż 76,33 proc. respondentów jest
przeciwna tej inicjatywie. Nie bez znaczenia pozostają obawy przed ﬁnansowymi
konsekwencjami oraz obligatoryjność pozostania w związku, bowiem do metropolii można zostać włączonym, opuszczenie jej nie będzie już jednak możliwe.
Wspólne, ale czy lepsze?
Jednym z najważniejszych argumentów w dyskusji o metropolii jest perspektywa utracenia przez miasto możliwości samodzielnego organizowania transportu publicznego, a nawet wykonywania tych zadań przez przekazanie majątków spółek transportowych na rzecz związku
metropolitalnego. W ten sposób związek decydowałby
nie tylko o ilości linii komunikacyjnych, rozkładach jazdy,
ale też o cenach biletów. Biorąc pod uwagę, iż PKM
Jaworzno oferuje pasażerom najtańsze bilety w regionie,
takie rozwiązanie byłoby niekorzystne dla mieszkańców.
Jest wówczas niemal pewne, że ceny biletów komunikacji
miejskiej musiałyby radykalnie podrożeć.
Jaworzno ma dużą szansę na to, aby stać się miastem
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e-mobility. W 2017 roku ﬂota pojazdów elektrycznych
powiększy się o kolejne 22 autobusy, a wprowadzane są
również kolejne usługi i nowe udogodnienia. Kolejna
kwes a, która budzi wątpliwości władz Jaworzna to
przekazanie metropolii istotnego wpływu na planowanie
przestrzenne oraz jej ﬁnansowanie. Chcąc być jej częścią
nasze miasto byłoby również zobligowane wpłacać do
metropolii każdego roku ponad 1 milion złotych składki,
bez cienia gwarancji na to, że nie dajemy więcej, niż sami
otrzymamy w zamian.

W Jaworznie przyzwyczailiśmy się
do wysokich standardów, nie chciałbym, żeby metropolia spowodowała
znaczne pogorszenie dostępności
i jakości usług – zaznacza prezydent
Paweł Silbert
Co na to mieszkańcy?
Z uwagi na znaczenie decyzji, która będzie przesądzać
o przyszłości Jaworzna, prezydent Paweł Silbert zapytał
mieszkańców o ich zdanie na temat przynależności do
metropolii śląskiej. Wyniki badań opinii publicznej przeprowadzonych wśród jaworznian nie pozostawiają miejsca na wątpliwość. Zdecydowana większość respondentów – ponad 76 proc. - jest przeciwna przystąpieniu do
związku metropolitalnego w województwie śląskim.
Badanie opinii publicznej na temat przyłączenia Jaworzna
do związku metropolitalnego zostały przeprowadzone
przez Instytut Badań Społecznych z Warszawy w lutym br.
na grupie 600 pełnoletnich ankietowanych, stanowiących
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reprezentatywny przekrój społeczności Jaworzna. Na
pytanie: „Czy biorąc pod uwagę położenie, odrębność
Jaworzna i dotychczasową samodzielność w realizowaniu
zadań przez miasto, jest Pan/i za czy przeciw przystąpieniu do związku metropolitalnego w województwie
śląskim?” - aż 76,33 proc. biorących udział w badaniu
jaworznian odpowiedziało „PRZECIW ”. Za wejściem
w skład metropolii opowiedziało się natomiast 23,67
proc. respondentów. Krytyczny stosunek do metropolii
miały szczególnie osoby młodsze - ponad 79 proc. osób
w wieku 18-24 lata i ponad 83 proc. ankietowanych
w wieku 25-34 lata.
Pomysł na metropolię
Propozycja utworzenia śląskiego związku metropolitalnego jest nadal projektem bardzo nieokreślonym, bez
wyraźnego wskazania istotnych pomysłów i zadań.
Najwięcej wątpliwości nasuwa sam schemat funkcjonowania związku, który w praktyce można oznaczać znikomy
wpływ Jaworzna na jej kształt i rozwój, przy równoczesnym obowiązku płacenia niemałych składek. Pojawia
się również pytanie, czy metropolia zajmie się dokładnie tym, co pozwoliłoby zyskać przewagę nad innymi
regionami.
Prezydent Paweł Silbert widząc duże obawy mieszkańców
zapowiedział, że podjęte zostaną działania ukierunkowane na odłożenie decyzji o przystąpieniu Jaworzna
do metropolii:
- Nie będziemy przeszkadzać w jej tworzeniu, będziemy się
natomiast przyglądać i nadal rozwijać miasto niekoniecznie w metropolii. Pomysłów nie brakuje, a mgliste
obszary, którymi ma zająć się metropolia możemy
spokojnie realizować na wysokim poziomie tu w Jaworznie - mówi Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.
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Po raz kolejny Jaworzno stanie się areną największego kolarskiego wydarzenia w Polsce! Już 31 lipca
br. z rynku wystartuje bowiem jeden z etapów 74.
Tour de Pologne. Na początku lutego w warszawskiej siedzibie Lang Team umowę w tej sprawie
podpisali dyrektor generalny TdP Czesław Lang oraz
Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek.
Rozmowy w sprawie organizacji w naszym mieście
tego prestiżowego wyścigu trwały kilka miesięcy.
- Jaworzno było już dwa razy na trasie Tour de Pologne,
jako miasto startowe i premia specjalna. Teraz znowu
pojawią się tam kolarze największych grup świata
i bardzo się z tego cieszę, bo to miejsce, gdzie ludzie
kochają i rozumieją sport - mówi Czesław Lang.
Ogromny sukces wcześniejszych edycji imprezy oraz
duże zainteresowanie z jakim Tour de Pologne spotkało się w Jaworznie sprawiły, że prezydent Paweł
Silbert podjął decyzję, by negocjować dwuletnie
prawo organizacji startu. Dzięki temu najlepsi kolarze
świata przyjadą do Jaworzna również w 2018 roku.
Będzie to o tyle niezwykłe, że w przyszłym roku wyścig
będzie świętował 90-lecie istnienia. Pierwsze zawody nazywane wówczas Biegiem Dookoła Polski - odbyły
się bowiem 7 września 1928 roku.
Według ubiegłorocznego badania opinii mieszkańców to właśnie Międzynarodowe Wyścigi Kolarskie
(w tym Tour de Pologne) zostały najwyżej ocenioną
imprezą spośród organizowanych w naszym mieście.

Karta płatniczna biletem
w autobusach PKM
Nowy system biletowy PKM zyskuje coraz większą
liczbę entuzjastów. Pierwsze raporty jasno pokazują,
że sprzedaż biletów systematycznie wzrasta - co
tydzień o 15 proc. Zachęcamy zatem do wypróbowania bezpiecznego, wygodnego i intuicyjnego
sposobu wnoszenia opłat za przejazdy.
Pasażerowie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
sp. z o.o. w Jaworznie od 12 stycznia mogą płacić za
przejazd, używając jedynie zbliżeniowej karty płatniczej. Wszystkie należące do spółki autobusy wyposażone są w nowoczesny, intuicyjny terminal biletowy
Open Payment System Jaworzno. Podobny system
funkcjonuje obecnie jedynie w kilku europejskich
miastach.
Wybierz - zbliż - jedź
Obsługa urządzenia opiera się na trzech krokach:
wybierz - zbliż - jedź. Jak opłacić przejazd? Pasażer na
dotykowym terminalu (zamontowanym w przedniej
części autobusu, w pobliżu kierowcy) wybiera potrzebny bilet, a następnie opłaca przejazd poprzez zbliżenie karty płatniczej do ekranu. W momencie zbliżenia karty do terminala biletowego OPS zostaje automatycznie pobrana właściwa kwota z konta karty płatniczej. Korzystanie z urządzenia jest proste i intuicyjne. Na terminalu wyświetlają się komunikaty
(plansze) kierujące do kolejnych kroków i potwierdzające wybory pasażera, w tym zatwierdzenie opłacenia
przejazdu.
Prosta kontrola biletowa
Również kontrola biletowa nie stanowi problemu pasażer zbliża kartę płatniczą, którą opłacił przejazd
(nie wypuszczając jej z ręki), do sprawdzarki kontrolera. Open Payment System włącza dodatkową funkcjonalność - tj. obsługę kart bankowych - bez eliminowania dotychczas działających nośników.
Ceny biletów bez zmian
System jest wdrażany na koszt Mennicy w modelu
operatorskim w ramach realizowanej umowy i nie wymaga nakładów finansowych ze strony PKM Jaworzno.
Wdrożenie Open Payment System nie wpływa także
na ceny biletów.
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