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Miasto doﬁnansuje
dodatkowe patrole Policji

Aktualności
STREFA KULTURY

Już kolejny rok z rzędu samorząd Jaworzna w ramach programu "Tarcza" doﬁnansuje
ponadnormatywne godziny służby policjantów Komendy Miejskiej Policji. Dzięki tym
środkom na jaworznickich ulicach pełni służbę większa liczba umundurowanych patroli,
w tym patroli łączonych - Policji i Straży Miejskiej. Na ten cel - ściśle związany z poprawą
bezpieczeństwa mieszkańców - miasto przeznaczy w bieżącym roku 200 tys. zł.

Program "Tarcza" jest jedną z najdłużej realizowanych
inicjatyw miejskich. To już czternasty rok z rzędu funkcjonowania programu, który zyskał uznanie nie tylko
mieszkańców, ale był również wskazywany jako dobra
praktyka wśród samorządowców. Do kontynuowania
"Tarczy" skłaniają liczne badania socjologiczne, w tym
"Diagnoza społeczna", w których pod względem poczucia
bezpieczeństwa jaworznianie znajdują się w czołówce.
Większość mieszkańców zaś w badaniach opinii publicznej
wskazało, iż to właśnie liczba patroli Policji wpływa na
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Do dalszego
realizowania "Tarczy" przekonują także twarde dane ze
statystyk policyjnych. Jaworzno należy do grona najbezpieczniejszych miast w województwie.
W bieżącym roku w ramach "Tarczy" miasto jak co roku
doﬁnansuje służbę dodatkowych patroli policyjnych.
Jaworznicka Komenda Miejska Policji otrzyma na ten cel
z miejskiego budżetu 200 tys. zł. Czy warto wydawać w ten
sposób środki publiczne?

- Te środki z budżetu Jaworzna przekazywane Policji przekładają się bezpośrednio na liczbę umundurowanych poli-

cjantów patrolujących nasze miasto, a to z kolei na bezpieczeństwo mieszkańców Jaworzna. Jestem przekonana,
iż wszystkim zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa nam
i naszym dzieciom w mieście - podkreśla Monika Bryl,
Zastępca Prezydenta Jaworzna. - Współpraca z Komendą
Miejską Policji w Jaworznie układa się bardzo dobrze. Mamy
zlokalizowane wspólnie miejsca występowania potencjalnych zagrożeń i właśnie tam kierowane są dodatkowe
patrole. Dzięki tym środkom zyskujemy w Jaworznie
zwiększoną liczbę patroli również w weekendy.
O tym, że warto wesprzeć ﬁnansowo Policję w działaniach
patrolowo-prewencyjnych świadczą dane z ubiegłego roku.
W ramach samej służby dodatkowej (ﬁnansowanej dotacją
miejską), patrole skontrolowały 994-krotnie miejsca
szczególnie zagrożone, ujawniły 366 wykroczeń, zatrzymały
5 sprawców drobnych kradzieży, 15 sprawców aktów
wandalizmu i niszczenia mienia. Kolejnych siedmiu
sprawców - już poważnych przestępstw, a nie wykroczeń zatrzymano na gorącym uczynku lub po podjęciu bezpośredniego pościgu, zatrzymano również siedem poszukiwanych osób.
Należy dodać, iż właśnie w ramach służby dodatkowej
policjanci dowożą nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie (po zamknięciu jaworznickiej placówki tam traﬁają
zatrzymani nietrzeźwi z terenu Jaworzna). Dzięki takiej organizacji służby, regularne patrole nie opuszczają granic miasta
i mogą kontynuować swe wyznaczone zadania. W ciągu
ubiegłego roku dowieziono do izby 386 nietrzeźwych.
Jak wskazują przedstawiciele Policji, środki przekazane przez
gminę służą również zwiększeniu liczby policjantów
w sezonie letnim na terenie Sosiny (w tym patroli wodnych),
którzy czuwają nad bezpieczeństwem wypoczywających
oraz zabezpieczeniu imprez masowych organizowanych
przez miasto.
- Wszystkie formy pełnionej służby przyniosły żądany skutek.
Efekty uzyskiwane w ramach przedmiotowych służb
są każdorazowo przekazywane do Urzędu Miejskiego
w Jaworznie. Poddawane są ocenie i omawiane na bieżąco
podczas spotkań realizowanych w ramach programu
"Tarcza" prowadzonych przez pracowników Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności z udziałem
przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej - podsumowuje insp.
Robert Trzupek, Komendant Miejski Policji w Jaworznie.

Rekordowy rok GEOsfery
W 2018 roku Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera odwiedziło ponad 125
tys. osób, a w letnie weekendy przez GEOsferę przewijało się ponad 3 tys. odwiedzających.
Kolejny rekord, to liczba osób biorących udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych
w ośrodku - ponad 9,2 tys. Nie dziwi więc, że GEOsfera zdobyła nagrodę Ministerstwa
Środowiska „Geologia 2018” w kategorii popularyzacji geologii i wiedzy o środowisku.

Miejskie Centrum Kultury i Sportu:
2 marca, godz. 19.00 - Mecz o mistrzostwo 1 ligi
w siatkówce mężczyzn - MCKiS Jaworzno - KPS Siedlce - Hala
Sportowa MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18
3 marca, godz. 17.00 - Koncert Stefano Terrazzino
z zespołem – Dom Kultury w Szczakowej - bilety 40 zł
25-27 marca, godz. 9.00 - XIX Fes wal Kultury Dzieci
i Młodzieży JAWOR - Dom Kultury w Szczakowej
Więcej na www.mckis.jaw.pl
Klub "Relax" - eM Band
7-17 marca w godz. 10.00 - 18.00 - Fascynujący Świat
Pająków i Skorpionów - bilet wstępu: 12 zł normalny / 8 zł
ulgowy / 5 zł uczniowski w szkolnej grupie / 30 zł bilet
rodzinny (2+2)
23 marca, godz. 19.00 - Koncert zespołu Alcoholica (bilet
- 30 zł)
30 marca, godz. 19.00 - Koncert zespołu Tede (bilet
w przedsprzedaży - 35 zł)
Więcej na www.klubrelax.jaworzno.pl
Centrum Kultury "Teatr Sztuk”
XXXVII Dni Muzyki "Jeunesses Musicales":
28 lutego, godz.18.00 - Koncert piosenek Zbigniewa
Rutkowskiego - bilet 30 zł,
1 marca, godz.18.00 - Koncert ELECT.RO Janyga-JońcaKurasz - bilet 30 zł,
2 marca, godz.18.00 - Mirka Szawińska Band "Nierozsądnie
jest wracać" - Mirka Szawińska (wokal), Jagoda Uniewicz
(wiolonczela), gościnnie Maciej Szulc (fortepian), bilet 30 zł,
3 marca, godz.18.00 - Ya Hozna i The Best Of – koncert
Renaty Przemyk - bilet 70 zł.
Więcej na www.teatrsztukwjaworznie.pl
Centrum Kultury "Arche "
8 marca, godz. 9.30, 10.30 - Audycje Muzyczne dla dzieci
- bilet 7 zł
17 marca, godz. 17.00 - Bajka o Gajowym Chrobotku - bilety
w cenie 25 zł os. dorosłe, 17 zł dzieci
Więcej na www.centrumkultury.jaworzno.pl
Muzeum Miasta Jaworzna
Wystawa czasowa "Długoszyn - karty z historii”
Więcej na www.muzeum.jaw.pl

GEOsfera podsumowała ubiegły rok. Okazało się, że pod
względem frekwencji był on rekordowy - jaworznicki
ośrodek odwiedziło aż 125.038 osób. Największą miesięczną
frekwencję odnotowano w maju – 18.601 odwiedzających
oraz w wakacje – blisko 17.000 osób miesięcznie.
- Bywały weekendy, kiedy przez nasz ośrodek przewijało się
ponad 3.000 gości. GEOsfera przyciąga nie tylko jaworznian,
ale także odwiedzających z regionu Śląska i Małopolski –
zauważa Agnieszka Chećko, Geolog Powiatowy i dyrektor
Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera.
GEOsfera to jednak nie tylko perła na rekreacyjnej mapie
Jaworzna, ale również miejsce oferujące profesjonalne
zajęcia edukacyjne z zakresu dziejów Ziemi, geologii,
paleontologii, botaniki i ogólnej wiedzy o przyrodzie. Zajęcia
sproﬁlowane z myślą o poszczególnych grupach wiekowych
uczestników – od przedszkolaków, poprzez dzieci i młodzież
szkolną, a skończywszy na seniorach.

Frekwencja na zajęciach edukacyjnych w roku 2018 była
również rekordowa. Wzięło w nich udział aż 9.274
uczestników. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci ze szkół
podstawowych (3.145 osób) oraz przedszkolaki (1.231
dzieci). Mowa oczywiście o wycieczkach zorganizowanych.
Do GEOsfery na zajęcia przyjeżdżały dzieci ze szkół i

Najbliższe wydarzenia
w instytucjach kultury:
Miejska Biblioteka Publiczna
1-15 marca - Ocalić od zapomnienia - wystawa z okazji
Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych”
2 marca, godz. 12.00 - ART-BOOK. Warsztaty książki
artystycznej. Ilustracja - prow. Grupa Brzuch
6 marca, godz. 17.00 - Przegląd twórczości działaczy
jaworznickiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Wernisaż
wystawy zbiorowej
8 marca, godz. 17.00 - "Tajemnicą jest kobieta" - Stanisław
Wyspiański. Wieczór poetycki
12 marca, godz. 17.00 - Twórcy i ich dzieła. Gustav Klimt.
Pocałunek - prow. Anna Ptaszkiewicz-Godzina
Więcej na www.biblioteka.jaw.pl

NIE DAJ SIĘ OSZUKA
„NA POLICJANTA” I „NA WNUCZKA”

przedszkoli m.in. z Katowic, Tychów, Sosnowca, Będzina,
Bielska-Białej, Olkusza, Trzebini. Najczęściej jednak GEOsfera
służy dydaktyczną pomocą uczniom z Jaworzna.
Warto wspomnieć, iż od momentu otwarcia GEOsfery w
roku 2014 do końca minionego roku, w zajęciach
edukacyjnych organizowanych przez ośrodek wzięło udział
łącznie blisko 28,5 tys. osób. Ubiegłoroczna główna nagroda
Ministerstwa Środowiska „Geologia 2018”, przyznana w
kategorii popularyzacji geologii i wiedzy o środowisku
GEOsferze, była w pełni zasłużona. Trudno znaleźć w Polsce
podobny ośrodek, który edukowałby tak dużą liczbę osób i
wciąż rozwijał swą ofertę.

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

W roku 2019 GEOsfera obchodzić będzie jubileusz 5-lecia
swojego istnienia, a więc pojawia się okazja do świętowania.
- Przygotowujemy cykl imprez związanych z jubileuszem.
Będą to zarówno atrakcje popularnonaukowe, jak i
kulturalno-rozrywkowe. Z pewnością będziemy się z naszymi
gośćmi doskonale bawić. Przecież nauka nie musi być nudna,
można ją połączyć z zabawą i rekreacją na świeżym
powietrzu – przekonuje Agnieszka Chećko, dyrektor
GEOsfery. - Zachęcam do śledzenia naszego proﬁlu w
serwisach społecznościowych, gdzie odsłaniać będziemy
kolejne szczegóły atrakcji jubileuszowych.
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Sprawcy dokonują przestępstw na osobach starszych
działając w r żny spos b, zazwyczaj wykorzystując
ich zaufanie i "dobre serce".
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