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Nowe inicjatywy i programy społeczne
jednostki, która zajmuje się sprawą. Na mapie
można sprawdzić m.in. gdzie i kiedy doszło do
kradzieży, rozboju czy włamania oraz ile razy
w danym rejonie interweniowała policja. Mapy
bezpieczeństwa są uporządkowanym zbiorem
policyjnych interwencji w jednym miejscu.
Wiele tego typu informacji docierało do tej pory
do mieszkańców poprzez strony internetowe
jednostek policji, jak również przy pomocy
mediów czy portali społecznościowych, nigdy
dotąd nie prezentowano jednak tak kompleksowo wszystkich zgłoszeń przy użyciu jednego
narzędzia.

Realizacja programu 500+
Program „Rodzina 500+” to inicjatywa rządowa
polegająca na bezpośrednim wsparciu rodzin.
W Jaworznie program jest bardzo sprawnie
realizowany. Do tej pory wnioski złożyło
prawie5,5 tysiąca jaworznickichrodzin. Decyzje
uprawniające do otrzymania świadczenia
wydano już dla ponad 5 tysięcy rodzin.

Do dobrej realizacji programu w mieście z pewnością przyczyniła się lokalizacja i dostępność
punktów wydawania i przyjmowania wniosków
oraz kompleksowa informacja udzielana przez
pracowników MOPS. Przez pierwszy okres składania wniosków czynnych było pięć punktóww
różnych dzielnicach miasta. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy zainteresowany mógł skorzystać
z fachowej pomocy, bez zbędnego oczekiwania
na informacje. Od maja funkcjonują dwa punkty: główny - mieszczący się w Zespole Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej
235 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Północnej 9b.

Programy leczenia
i zapobiegania cukrzycy
Wraz z rozpowszechnieniem cukrzycy, coraz
ważniejsze staje się posiadanie wiedzy o tym,
jak można zminimalizować ryzyko wystąpienia
choroby, a także o sposobach jej wykrywaniai
leczenia. Dlatego też miasto we współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
medycznymi prowadzi szereg działań profilaktycznych.

Od września br. we współpracy z Zespołem Lecznictwa Otwartego planowane jest przeprowadzenie bezpłatnych badań poziomu cukru dla
seniorów 65+, które będą prowadzone w przychodniach ZLO mieszczących się na terenie
Jaworzna. Bezpłatnymi badaniami poziomu
cukru objęte zostaną również dzieci uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych na terenie
Jaworzna.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło
w Jaworznie w 2016 roku realizuje zadanie
publicznepn. „Z cukrzycą można żyć!”, polegające na cyklu bezpłatnych badaniach dla mieszkańców Jaworzna oraz integracji miejskiego
środowiska diabetyków, ich rodzin i przyjaciół.
To właśnie uświadamianie osób z grup ryzyka
zachorowania na cukrzycę jest bardzo ważnym
aspektem całego programu.

Mapa bezpieczeństwa
Jaworzno jako pierwsze miasto w Polsce
uruchomiło w maju br. mapę bezpieczeństwa.
Nowy system prezentacji zdarzeń dostępny jest
dla wszystkich mieszkańców na stronie
miejskiej, poprzez interaktywną mapę informującą o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw, zdarzeń
w ruchu drogowym, jak również interwencjach
policyjnych przeprowadzanych w miejscach
publicznych.
Każdy rodzaj zdarzenia jest zaznaczony innym
kolorem oraz opatrzony numerem i nazwą

Mapa bezpieczeństwa jest kolejnym elementem
realizowanego od wielu lat programu „Tarcza”,
który służy kompleksowemu rozwiązywaniu
problemów bezpieczeństwa na terenie Jaworzna, przy współpracy władz samorządowych,
służb mundurowych i zaangażowaniu samych
mieszkańców.
Aktualna mapa zagrożeń, w wersjach ukazujących interwencje za cały 2016 r. oraz za bieżący
miesiąc, dostępna jest na stronie internetowej
jaworzno.pl w zakładce pn. "Policyjna mapa
bezpieczeństwa" i bezpieczenstwo.jaworzno.pl
Wszystkie dane są aktualizowane raz w tygodniu. Warto podkreślić, że system zawiera dane
kontaktowe policji, przypisane do konkretnego
zdarzenia, więc osoby posiadające informacje
o danym przestępstwie, mogą w łatwy i anonimowy sposób poinformować o tym odpowiednią komórkę KMP i dzielnicowego.

Monika Bryl
Zastępca Prezydenta
Prowadzimy szereg inicjatyw zwiększających poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców, profilaktyki zdrowotnej
czy też działań wspierających rodziny. Jesteśmy jedną
z tych gmin,w których bardzo sprawnie zorganizowany
został system przyjmowania wniosków i wypłat
świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”.
Mieszkańcy otrzymali komplet informacji i pomoc przy
staraniu się o państwowe świadczenie. Obecnie 96%
wniosków zostało rozpatrzonych. Na tej podstawie
zostały wydane decyzje przyznające pieniądze na
wychowanie dzieci. Cieszę się, że w Jaworznie z programu korzysta już 5,5 tysiąca dzieci, do tej pory na konta
jaworznickich rodzin trafiło łącznie 11,5 mln zł. W całym
przyszłym roku szacujemy, że będzie to kwota ok. 33 mln
zł. Kolejnym ważnym wydarzeniem, które po udanej
inauguracji, na stałe wpisze się w życie miasta jest
„Święto Rodziny”. W tym roku, rodziny z całego miasta
mogły spotkać się na wspólnym majowym święcie, przez
cały dzień, w koncertach, grach i atrakcjach brało udział
kilka tysięcy mieszkańców Jaworzna.
Możemy się pochwalić również uruchomieniem jako
pierwsze miasto w Polsce – mapy bezpieczeństwa. Cały
czas zwiększamy również zasięg działania monitoringu
miejskiego. Efektem dobrej i długotrwałej współpracy
z policją jest finansowanie przez miasto dodatkowych
etatów i nadgodzin policyjnych. Mieszkańcy mogą czuć
się bezpiecznie dzięki dodatkowym patrolom na ulicach
naszego miasta.
Od września we współpracy z jaworznickim ZLO
bezpłatnymi badaniami poziomu cukru, objęci zostaną
seniorzy powyżej 65 roku życia oraz dzieci z klas od I do III
szkół podstawowych .
W każdym z tych obszarów zapraszam mieszkańców do
współpracy.

znajdź MiastoJaworzno
na instagram.com!

Światowe Dni Młodzieży

Wyjątkowy czas dla Jaworzna

Ponad 400 pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych, Ghany, Włoch, Hong Kongu, Salwadoru
i Wielkiej Brytanii przybyło do Jaworzna w ramach Światowych Dni Młodzieży. Pierwsi pielgrzymi
z Salwadoru pojawili się już 18 lipca, w następnych dniach dołączały kolejne grupy. Ostatnimi gośćmi byli
pielgrzymi z Ghany, którzy przyjechali 20 lipca.

Pielgrzymami zaopiekowały się rodziny, które
zgłaszały chęć przyjęcia młodzieży do swoich
parafii. Miasto czuwało nad zapewnieniem
bezpieczeństwa i przyjemnego pobytu gościom
jak i mieszkańcom. Zaproponowany został
bogaty program i liczne atrakcje. Czwartkowa
wycieczka 21 lipca, po zielonych zakątkach
miasta spotkała się z dużym entuzjazmem

pielgrzymów. Zachwyt wzbudziła GEOsfera i Park
Gródek z Bacówką. Relaks i odpoczynek czekał
nad Zalewem Sosina. Podczas „Festiwalu Narodów” na Sosinie można było zobaczyć talenty
wokalne i taneczne naszych gości. Wspólną
zabawę zwieńczył koncert jaworznickiej
Orkiestry Rozrywkowej Miasta eM Band. Intensywne dni wypełniały również wydarzenia
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organizowane przez rodziny, parafie oraz diecezję sosnowiecką.
W niedzielę 24 lipca, na jaworznickim Rynku
odbył się finałowy koncert zorganizowany
w ramach Światowych Dni Młodzieży. Przed
mieszkańcami i pielgrzymami zaprezentowali się
m.in. Kuba Fedak z zespołem oraz eM Band
Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna i Jan
Trebunia - Tutka z góralami. Niesamowitą niespodziankę zrobili jaworznianom pielgrzymi
z Ghany, którzy zagrali i zatańczyli na scenie.
Energia Ghańczyków przeniosła się dalej na płytę
Rynku, gdzie śpiewano i tańczono, a do wspólnej
zabawy dołączali kolejni mieszkańcy.
Młodzi ludzie wielokrotnie dziękowali za serdeczność i życzliwość z jaką spotkali się w Jaworznie, w rozmowach podkreślali naszą gościnność. 25 lipca nastał czas rozstania z rodzinami
i Jaworznem. Pielgrzymi z różnych stron świata
spotkali się z Papieżem Franciszkiem, uczestnicząc w głównych uroczystościach Światowych
Dni Młodzieży.

facebook.com
@MiastoJaworzno

Tadeusz Kaczmarek
Zastępca Prezydenta
To naprawdę wielka rzecz uczestniczyć w tak
doniosłym wydarzeniu. Mamy poczucie, że
jako organizatorzy wielu spotkań pielgrzymów
sprostaliśmy zadaniu. Jeszcze większą radością
jest fakt, że ludzie którzy do nas przyjechali
naprawdę dobrze się tu czuli. Wyrażali to na
różne sposoby, poprzez podziękowania dla
rodzin za opiekę, organizatorom wydarzeń
miejskich za dobrą i bezpieczną zabawę, ale
przede wszystkim pokazywali tę radość na co
dzień. Uśmiechnięci, weseli, otwarci, rozśpiewani i roztańczeni młodzi ludzie. Mam nadzieję, że wywieźli z Jaworzna dobre wspomnienia, a przyjaźnie które się tu zawiązały
będą pielęgnowane.
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