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2,5 mln złotych za usuwanie aktów wandalizmu!

Aktualności

Od lat w naszym mieście realizowane są inwestycje, których celem jest wymierne podniesienie jakości życia mieszkańców.
Parki zyskują nowe atrakcyjne oblicze, regularnie pojawiają się ciekawe miejsca do rekreacji i wypoczynku. Niestety, wciąż
spotykamy się z aktami wandalizmu i chuligaństwa. Usuwanie szkód powstałych w wyniku dewastacji w przeciągu ostatnich
pięciu lat bezpowrotnie pochłonęło z budżetu miasta już blisko 2,5 mln zł!

W nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2021 r. kamery
monitoringu zarejestrowały mężczyznę skaczącego
po świetliku zamontowanym na zadaszeniu parkingu
Miejskiego Centrum Integracji Transportu.
- Dach parkingu jest równy z chodnikiem i można po
nim chodzić. Jest tam skwer, a parking doświetlony
jest w dzień wypukłymi świetlikami o dwumetrowej
średnicy. W okolice świetlika teoretycznie można
wejść, ale jest to zabronione - mówi Tomasz Tosza,
zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. - Mężczyzna wskoczył na świetlik, co spowodowało jego pęknięcie i upadek z 4-metrowej wysokości
na parking.
O zniszczeniu świetlika MZDiM poinformował policję.
Teraz sprawa została skierowana do sądu, który zdecyduje o losie wandala.
To niestety nie jedyne w ostatnim czasie akty chuligaństwa w naszym mieście. Wymiana rozbitych szyb
przy kładce na GEOsferze to koszt ponad 8 tys. zł.
Sprawa również została zgłoszona na policję i trwa

postępowanie związane z ustaleniem sprawców. Co
gorsza, niszczone są również: oświetlenie uliczne,
wiaty przystankowe, ławki, kosze na śmieci, mała
architektura czy roślinność - często przy dopiero
powstających inwestycjach.
Akty dewastacji i chuligaństwa są całkowicie niezrozumiałe i absolutnie nieakceptowalne, tym bardziej, że
niszczona infrastruktura służy poprawie bezpieczeństwa i życia mieszkańców Jaworzna. Zgodnie
z art. 288 Kodeksu karnego, niszczenie i uszkadzanie
mie-nia to czyn zabroniony, który - w zależności od
warto-ści szkody - jest traktowany jako wykroczenie
lub przestępstwo. Najsurowszą karą jest kara pięciu
lat pozbawienia wolności.
- Nie możemy pozostać obojętni na niszczenie miejskiej infrastruktury, dlatego apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie wszystkich zauważonych aktów wandalizmu w ramach programu bezpieczeństwa TARCZA - mówi Artur Zięba, komendant Straży
Miejskiej w Jaworznie. - Liczy się natychmiastowa

reakcja, dlatego jeśli mieszkaniec jest świadkiem
chuligańskich wybryków, prosimy o niezwłoczny
kontakt pod numerem 32 618 16 18. Oprócz
poinformowania dyżurnego Straży Miejskiej
o danym incydencie, wskażmy także dokładną
lokalizację miejsca zdarzenia oraz krótko opiszmy
okoliczności. Takie zachowanie znacząco skróci czas
reakcji służb i pozwoli na szybsze wysłanie jednostek
w celu m.in. ujawnienia i ukarania wandali.
Pamiętajmy, że tylko szybka reakcja na akt wandalizmu zwiększa szansę ujęcia sprawcy na gorącym
uczynku. Tylko w ten sposób można zapobiegać
kolejnym szkodliwym działaniom, a sprawców
dewastacji obciążać kosztami napraw i remontów.
Z wyliczeń miejskich instytucji i jednostek wynika, że
od 2016 roku poniesiono szkody związane z wandalizmem na kwotę około 2,5 mln zł i kwota cały czas
rośnie. Za te środki, które trzeba wyłożyć z budżetu
miasta, można by wybudować kilka kilometrów dróg
gruntowych lub chodników, zbudować duży plac
zabaw, kompleks sportowy z boiskiem, wnieść jako
wkład własny do projektów inwestycyjnych. Jednak
te pieniądze bezpowrotnie zostały stracone na
usuwanie aktów wandalizmu, czyli m.in.: wstawianie
nowych szyb w wiatach przystankowych; wymianę
tablic, ekranów, znaków, słupków, połamanych ławek,
zniszczonych koszy, elementów placów zabaw i urządzeń do rekreacji, uzupełnienia roślin czy też usuwania graﬁ .
Zobacz więcej na:
h ps:// ny.pl/rs2n6

W JAWORZNIE RUSZYŁY
POWSZECHNE PUNKTY
SZCZEPIEŃ
Powszechne punkty szczepień, poszerzenie
kadry kwaliﬁkującej i wykonującej szczepienia,
więcej dostępnych dawek szczepionek - to
główne założenia Narodowego Programu Szczepień. Jak zapowiadają przedstawiciele rządu do
9 maja 2021 r. każdy dorosły Polak otrzyma
skierowanie na szczepienie. W Jaworznie mieszkańcy będą mogli szczepić się w czterech nowych punktach powszechnych szczepień oraz
w dotychczasowych trzynastu przychodniach
podstawowej opieki zdrowotnej. Terminy uruchomienia powszechnych szczepień zależą od
dostaw zamówionych szczepionek.
PUNKTY SZCZEPIEŃ W JAWORZNIE
POWSZECHNE PUNKTY SZCZEPIEŃ:
A. Sala Gimnastyczna Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu przy al. Piłsudskiego 88 (Leopold/Podłęże)
- organizowany przez Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.
B. Hala Sportowa Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu przy ul. Inwalidów W
ojennych (Osiedle Stałe)
- organizowany przez podmiot prywatny - Pro4Med Sp. z o.o.
C. Część poradni przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie przy ul. Chełmońskiego (Centrum)
- organizowany przez jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny
.
D. ATElier Kultury przy ul. Mickiewicza 2,
w ramach szpitalnego punktu PPS (Centrum)
- organizowany przez jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny
.

PODSTAWOWE PUNKTY SZCZEPIEŃ:
1. ZLO Kościuszko, Plac Górników 5a,
tel. 32 616 32 61
2. ZLO Podwale, ul. Nosala 5,
tel. 32 616 35 65
3. ZLO Podłęże, al. Piłsudskiego 80,
tel. 32 616 61 89
4. ZLO Osiedle Stałe, ul. Tysiąclecia 2-14,
tel. 32 615 59 09
5. ZLO Łubowiec, ul. Katowicka 59,
tel. 32 615 58 63
6. ZLO Ciężkowice, ul. Zawiszy Czarnegotel.
2, 32 616 11 79,
7. ZLO Byczyna, ul. Nauczycielska tel.
4, 32 616 16 70,
8. ZLO Jeleń, ul. Wygoda 58,
tel. 32 616 71 89,
9. ZLO Szczakowa, ul. Koszarowa tel.
2, 32 617 78 07.
10. CMR "Medicus", al. Piłsudskiego 46,
tel. 32 616 54 17.
11. NZOZ "Pro-Familia-Med", ul. Jaworznicka 35,
tel.32 616 22 37.
12. GLAMED E.Głąbik J.Głąbik Spółka jawna - Na Stoku tel.
10, 32 721 87 21.
13. PŚZiPZ "Elvita", ul. Gwarków tel.
1, 32 754 93 91, 32 754 93 92, 32 754 93 56.

COVID-19
Coronavirus
Vaccine

Rejestracja telefoniczna pod numerami
989 oraz + 48 22 888 41 11,
sms-owa - nr telefonu 880 333 333
lub formularz dostępny na
h ps://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia
Wszystkie wiadomości dotyczące rejestracji
na szczepienia dostępne są na stronie
h ps://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Im więcej osób przyjmie szczepionkę przeciw
COVID-19, tym większa szansa na zwalczenie
pandemii, pełne otwarcie gospodarki i powrót
do życia bez obostrzeń. Dlatego też decyzją
rządu również samorządy są odpowiedzialne za
szczepienia swoich mieszkańców.

STOP WANDALIZMOWI I ZAŚMIECANIU MIASTA! REAGUJ!
Pół miliona złotych na usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci
Ktoś bezmyślnie śmieci, jednostki gminy sprzątają, a mieszkańcy za to płacą - tak w skrócie można opisać sytuację związaną
z likwidacją m.in. dzikich wysypisk w mieście. Niestety, oprócz aktów wandalizmu, Gmina boryka się również z problemem
nielegalnie wyrzucanych odpadów.
Od 2017 do 2020 roku Miejski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych zlikwidował w sumie aż 107 wysypisk,
z których usunięto odpady o łącznej masie ok. 412
ton. Koszt usunięcia tych śmieci wyniósł ponad 440
tysięcy złotych. W 2021 roku na ten cel zabezpieczono 100 tys. złotych. A przecież moglibyśmy wydać
te pieniądze ze zdecydowanie większą korzyścią dla
mieszkańców.
Z kolei do zadań Straży Miejskiej należy m.in. kontrola
utrzymania porządku i czystości na terenie miasta,
a także przeciwdziałanie przypadkom zanieczyszczania terenów zielonych oraz stałe monitorowanie
nieużytków oraz obszarów leśnych pod kątem dzikich
wysypisk. Straż Miejska w Jaworznie systematycznie
sprawdza tereny zielone w Jaworznie, co procentuje
m.in. tym, iż wiele wysypisk zostało zlikwidowanych,
a sprawcy wykroczeń, ujawnieni za pomocą np.
fotopułapki lub odpowiedzialnej postawy mieszkańców, zostali ukarani.
- Tylko w pierwszym kwartale tego roku Straż
Miejska zobowiązała 51. właścicieli i zarządców
prywatnych nieruchomości do uprzątnięcia swoich
posesji bądź otwartych przestrzeni, na których
gromadzono i porzucano śmieci. Pamiętajmy, że
niezastosowanie się do wezwania grozi mandatem
karnym w wysokości 500 zł - mówi Artur Zięba,
komendant Straży Miejskiej.
Dzięki działaniom strażników w latach 2016-2020,
uprzątnięto ok. 700 terenów o łącznej powierzchni
kilkunastu hektarów! Pamiętajmy, że tereny zielone,
lasy, parki i pola są naszym wspólnym dobrem,
dlatego jesteśmy wręcz zobowiązani, by o nie dbać.
Przecież nie chcemy sami sobie śmiecić, prawda?
Zgłaszajmy. Tarcza działa!
- Podobnie, jak w przypadku aktów wandalizmu, nie
możemy pozostać obojętni na bezprawne
pozbywanie się odpadów, dlatego apelujemy do
mieszkańców o zgłaszanie wszystkich zauważonych
tego typu przypadków - w ramach programu
bezpieczeństwa TARCZA - pod numerem 32 618 16 18

W Jaworznie, cztery nowe punkty szczepień,
które będą szczepić nawet kilkaset osób dziennie znajdują się w następujących lokalizacjach:
ź Sali Gimnastycznej Miejskiego Centrum Kultury

i Sportu przy Al. Piłsudskiego 88 (LeopoldPodłęże) - organizowany przez Zespół Lecznictwa
Otwartego Sp. z o.o.
ź Hali Sportowej Miejskiego Centrum Kultury

i Sportu przy ul. Inwalidów Wojennych
- Osiedle Stałe - organizowany przez podmiot
prywatny - Pro4Med Sp. z o.o.
ź Część poradni przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie przy ul. Chełmońskiego - organizowany przez jaworznicki
Szpital Wielospecjalistyczny.
ź ATElier Kultury przy ul. Mickiewicza 2 (Centrum), w ramach szpitalnego punktu PPS organizowany przez jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny.
Aktualnie trwają kontrole zgłoszonych punktów
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od wyników
kontroli i dostaw szczepionek będą zależeć
terminy uruchomienia powszechnych punktów
szczepień. Informacje o rozpoczęciu szczepień
w konkretnych punktach, będą przekazywane
na bieżąco przez urzędowe serwisy informacyjne.
- wyjaśnia Artur Zięba. - Oczywistym jest fakt, że
służby miejskie nie są w stanie objąć nadzorem
wszystkich takich miejsc jednocześnie, dlatego bardzo
ważnym czynnikiem w skuteczności ukrócania
procederu dzikich wysypisk jest czujność i właściwa
postawa nas wszystkich. Jeśli jesteś świadkiem
takiego zdarzenia, zbierz jak najwięcej informacji, np.
zanotuj numer rejestracyjny samochodu i jego markę
lub po prostu zrób zdjęcie i niezwłocznie powiadom
Straż Miejską lub Policję. Pamiętaj jednak, że Twoje
bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie podejmuj
kroków, które mogłyby narazić Cię na jakiekolwiek
zagrożenie zdrowia i życia - dodaje komendant Zięba.
PSZOK - tam wyrzucisz śmieci pewnie i legalnie
Pamiętajmy, że legalnym i prostym sposobem na
pozbycie się kłopotliwych odpadów jest oddanie ich
w Puncie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. Można tam nieodpłatnie oddać m.in.
gruz, stare opony, akumulatory czy pozostałości
domowych chemikaliów. Od początku roku z takiej

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

możliwości skorzystało już ponad 1300 mieszkańców
Jaworzna.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
oraz pracowników obsługujących punkt na teren
PSZOK są wpuszczane jedynie osoby przestrzegające
wytycznych w okresie epidemii. Wjazd na PSZOK
jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym
ustaleniu terminu i godziny. Zgłoszenia telefoniczne
przyjmowane są pod numerem telefonu: 32 745 10
72, w pon. 12.00 - 15.00, wt. - pt. w godz. 7.00 15.00. Ostatni wjazd do PSZOK - na 20 minut przed
zamknięciem.
Więcej informacji dot. m.in. naszych obowiązków
w sprzątaniu po naszym pupilu, na co mamy
uważać zlecając sprzątanie ﬁrmom
budowlanym po remoncie czy ogólnych
informacji dotyczących sprzątania
przestrzeni miejskich znajdziecie na
h ps:// ny.pl/rs2kd

instagram.com

facebook.com

Miasto Jaworzno

@MiastoJaworzno

- Uruchomiony został punkt szczepień powszechnych w sali gimnastycznej na Leopoldzie. Punkt
prowadzi Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.
Od 23 kwietnia 2021 można rejestrować się na
szczepienia w naszym punkcie przez rządową
infolinię pod numerem 989, przy wykorzystaniu
Internetowego Konta Pacjenta - pacjent.gov.pl
/internetowe-konto-pacjenta - mówi Jacek
Nowak, prezes ZLO. - Wszystkie działania zależne
są od dostaw szczepionek. Planujemy tygodniowo szczepić ponad 2500 pacjentów - dodaje
prezes ZLO.
Zobacz więcej na:
h ps:// ny.pl/rs2k2
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