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Jaworznickimi autobusami do szkoły
Rozpoczynający się rok szkolny to wzmożony ruch na drogach, zatem - by zapewnić podróżującym komfort
i bezpieczeństwo przejazdu - zachęcamy do korzystania z oferty PKM Jaworzno. To nie tylko jazda
nowoczesnymi autobusami, to również sposób, by zaoszczędzić kilkaset złotych (gdy kupimy bilet roczny),
bowiem od czerwca br. obowiązuje rewolucyjna oferta biletów długookresowych.
Wprowadzenie nowej taryfy spotkało się z dużym zainteresowaniem - od czerwca br. zakupiono już prawie 10
tysięcy biletów abonamentowych. Najwięcej w tej puli jest
biletów rocznych za 180 zł i ulgowych za 90 zł. Wraz
z rozpoczynającym się rokiem szkolnym do autobusów
powrócą uczniowie, również z myślą o nich przygotowana
została tak atrakcyjna oferta cenowa.
Wszystkie dotychczasowe bilety jednorazowe i krótkookresowe pozostają w ofercie.

Paweł Silbert,
prezydent
Jaworzna
Nasze miasto stworzyło
dobry transport. Dziś
chcemy, by jego
potencjał uczynił życie
w Jaworznie jeszcze
lepszym. Zaproponowaliśmy zupełnie nowe, w skali
kraju taryfy. Cieszę się, że
nowy cennik spotkał się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców.
To także spore odciążenie dla domowych
budżetów - to kolejne wprowadzone w Jaworznie
ułatwienie dla rodzin.

fot. M. Kowal

Aktualności

Zapraszamy
na piknik lotniczy
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA, WIATOWE STOWARZYSZENIE LOTNIK W POLSKICH,
STOWARZYSZENIE JAWORZNO TO MY ORAZ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU W JAWORZNIE
zapraszają na

Jaworznicki Modelarski

Piknik Lotniczy
Chwalebne Dzieje Lotnictwa Polskiego Jaworzno 2018

16 wrze nia 2018 r. (niedziela), godz. 12.00 - 18.00
Park Gr dek (Pieczyska)

BILET

180

fot. Jarosław Wr bel

PLN / ROK

Nowa rewolucyjna
taryfa biletowa

Tematyczne stoiska patronackie:

BILET ULGOWY

90

Wyższa Szkoła Oﬁcerska Sił Powietrznych z Dęblina
Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Muzeum Sił Powietrznych

Wstęp wolny
Organizatorzy:

PLN / ROK

Partnerzy:

Miasto Jaworzno
Prezydent Paweł Silbert

Rozgłaszają:

Miasto Katowice
Prezydent Marcin Krupa

Polska Agencja
Żeglugi Powietrznej

Gmina
Zabierz w

WSOSP
Dęblin

Instytut Techniczny
Wojsk Lotniczych

Regionalna Dyrekcja Las w
Pa stwowych w Krakowie
i Katowicach

Nowy poziom mobilno ci dla każdego
Cała sie , od Chrzanowa do Katowic i Sosnowca w PKM Jaworzno
w tej samej cenie (przy zakupie bilet w okresowych).

Przebudowa ulicy Podwale
Od 22 sierpnia do 22 grudnia br. mieszkańcy osiedla Podwale i użytkownicy tej drogi muszą liczyć się z utrudnieniami,
w związku z przebudową ulicy. Po remoncie ulica Podwale stanie się bezpieczniejsza, przybędzie miejsc parkingowych,
chodniki będą szersze i równe. Ponadto, pojawią się wyniesione przejścia dla pieszych i wyniesione skrzyżowania,
a przystanki zyskają wysokie perony, dzięki którym łatwiej będzie wchodzić do autobusów. Ul. Podwale została zamknięta
na odcinku od ul. Św. Wojciecha do ul. 3 Maja. Ponadto w czasie remontu wystąpią również utrudnienia w ruchu na
odcinku od ul. 11 Listopada do ul. 3 Maja, gdzie prowadzone są roboty jedną połową jezdni. Z ruchu na tym obszarze
wyłączona zostanie także komunikacja miejska.

W związku z uzyskaną dotacją z budżetu państwa na
przebudowę ulicy Podwale, prace muszą zostać zakończone
w tym roku. Wartość dwóch kontraktów (ul. Podwale
i ul. Św. Wojciecha) opiewa na kwotę ponad 9,5 mln,
Wydział Inwestycji Miejskich zdobył 4 miliony złotych dotacji
na przebudowę tych dwóch ważnych ulic. Zadanie jest
realizowane w ramach porozumienia Gminy Miasta
Jaworzno z Wodociągami Jaworzno Sp. z o.o.
- Infrastruktura drogowa zużywa się nie tylko technicznie,
ale też moralnie. Ruch samochodowy jest zdecydowanie
większy niż wtedy, kiedy budowano ul. Podwale i tutejsze
przystanki. Dzisiejsze obciążenie ruchu powoduje, że te
miejsca przestają być bezpieczne. Dlatego też po bardzo
przykrym wypadku śmiertelnym w tym miejscu, droga
została przeprojektowana, aby "wizja zero", czyli zero oﬁar
i zero wypadków - stała się rzeczywistością - mówi prezydent
Paweł Silbert. - Ulicą Podwale uczęszczają uczniowie
jaworznickich szkół, których jest kilka w tym rejonie - to m.in.

z myślą o dzieciach zostały przygotowane nowe rozwiązania.
Jezdnie zaprojektowano tak, by nie można było się na nich
nadmiernie rozpędzić. Ulica Podwale stanie się bezpieczniejsza, przybędzie miejsc parkingowych, chodniki będą
szersze i równe. Ponadto, pojawią się wyniesione przejścia
dla pieszych i wyniesione skrzyżowania znane na przykład
z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Część parkingów zostanie
przebudowana z parkowania równoległego na prostopadłe.
Przystanki zyskają wysokie perony, dzięki którym łatwiej
będzie wchodzić się do autobusów, zlikwidowane zostaną
zatoki autobusowe, dzięki temu ruch pojazdów będzie
wolniejszy i bardziej bezpieczny. Rozwiązanie to poprawia
jakość komunikacji publicznej i sprawia, że więcej ludzi
skłonnych jest podróżować autobusami. Takie działanie
uspokaja ruch i sprawia, że rośnie bezpieczeństwo, autobus
nie ma też problemu z włączeniem się do ruchu.

Za stosowaniem takich rozwiązań przemawiają statystyki
policyjne, jak mówi Aspirant sztabowy Michał Nowak
z jaworznickiej policji, w latach 2011-12, kiedy w Jaworznie
zaczynały się pierwsze modernizacje, odnotowywano tam
blisko 100 wypadków drogowych rocznie (zdarzeń
z poważnymi skutkami dla zdrowia). W latach 2016-2017
takich wypadków było już 30-40 rocznie. - To pokazuje, jak
ważna jest infrastruktura drogowa, jak przyczynia się do
bezpieczeństwa na drogach - wskazuje Michał Nowak.
Kolejną ulicą do przebudowy, w ramach podpisanego
kontraktu, jest ul. Św. Wojciecha, która otrzyma szerokość
typową dla ulic uspokojonego ruchu, gdzie jeżdżą autobusy
- 6 metrów. Przez to po południowej stronie pojawi się
chodnik dla pieszych, którego nigdy tam nie było. Przebudowane zostaną skrzyżowania z ul. 3 Maja, dzięki czemu
skróci się najdłuższe w mieście przejście dla pieszych.
Zupełnie inaczej będzie wyglądało również skrzyżowanie
z ulicą Podwale. Dziś kierowcy mają problem z odnalezieniem się na jezdni, gdyż z powodu jego rozległości
i włączenia ul. Krzywej często trudno zinterpretować
zachowanie innych pojazdów, gdy sygnalizują zamiar skrętu.
Teraz na właściwą drogę nakierują ich wysepki.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie
się do oznakowania czasowego i korzystania z zalecanych
objazdów. Na stronie www.pkm.jaworzno.pl znajduje się
szczegółowa informacja z wprowadzonymi zmianami do
komunikacji miejskiej

Projekt „Miasto Siedmiu Rynków” w Dąbrowie Narodowej

Kolejne przestrzenie
w Mieście Siedmiu
Rynków
Trwają prace w ramach pierwszego etapu inwestycji
"Miasta siedmiu rynków" w Dąbrowie Narodowej.
Na placu przed budynkiem Wspólnoty "Betlejem"
powstaje nowa przestrzeń miejska z m.in. parkowym oświetleniem, małą architekturą i miejscem na
mobilną scenę.
W ramach projektu zmianie ulegnie przestrzeń miejska w rejonie skweru św. Teresy w dzielnicy Dąbrowa
Narodowa. Pierwszy etap realizacji zakłada przebudowę geometrii skrzyżowania ulic Długiej i Oﬁar Faszyzmu, utwardzenie skweru św. Teresy kostką brukową,
zainstalowanie oświetlenia parkowego i urządzeń małej architektury. Projekt zakłada stworzenie nowego
miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców w dzielnicy
Dąbrowa Narodowa. Skwer św. Teresy w nowej odsłonie wyposażony zostanie w miejsca parkingowe,
stojaki na rowery oraz miejsce pod mobilną scenę.
Wykonawcą robót budowlanych jest ﬁrma FHUT Anna
Malik z Bolęcina. Wartość prac budowlanych wyniesie
około 860 tys. zł.
Nową infrastrukturą wybudowaną w ramach programu "Miasto siedmiu rynków" cieszą się już mieszkańcy Byczyny i Jelenia. Ponadto, nowe oblicze zyskają
przestrzenie na Długoszynie, Borach i w Ciężkowicach.
Trwają również prace w Niedzieliskach, gdzie powstaje
Jaworznicki Rynek Kultury. Planowane zakończenie
prac jeszcze w tym miesiącu.

TYMCZASOWY PARKING
W związku z przebudową ulicy Podwale, dla mieszkańców osiedla uruchomiony został tymczasowy
parking przy Szkole Podstawowej Nr 16. Parking na
kilkadziesiąt miejsc będzie dostępny dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach od
17.00 do 7.00 rano, w weekendy natomiast bez
ograniczeń. Priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci,
które rozpoczęły nowy rok szkolny, dlatego w tygodniu parkowanie będzie możliwe tylko w porach
pozalekcyjnych.
Jaworznicki Rynek Kultury w Niedzieliskach

Jaworzno dawniej i dziś. Rynek na przestrzeni lat!
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