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AKTUALNOŚCI

Nowy system 
monitoringu wjazdów

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, prezy-
dent Paweł Silbert podjął decyzję o modernizacji 
systemu monitoringu wjazdów i wyjazdów z mia-
sta. W postępowaniu przetargowym ofertę złożyła 
firma Art Com Sp. z o.o., która do końca listopada 
2022 r. zamontuje 36 nowoczesnych kamer 
w 9 punktach na rogatkach miasta. Łączny koszt 
inwestycji, która obejmuje zmodernizowanie 
całego systemu monitoringu wjazdów, wyniesie 
448 tys. zł.

W ramach zadania wykonawca dostarczy i zainsta-
luje system monitoringu wraz z przeniesieniem 
danych z istniejącego systemu zapisu i aktualizacją 
systemu oraz zmodernizuje system ANPR (z ang. 
Automa�c Number Plate Recogni�on - w tłum. 
automatyczne  rozpoznawanie  tablic  rejestra-
cyjnych), co będzie polegało na wymianie wszystkich 
urządzeń oraz oprogramowania. W pracach nad 
stworzeniem koncepcji wymiany i wyposażenia 
monitoringu włączyła Komenda Miejska Policji 
w Jaworznie.

Ustawione w 9 lokalizacjach na rogatkach Jawo-
rzna kamery to rozwiązanie pozwalające na dokła-
dny zapis numerów rejestracyjnych samochodów 
wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta oraz 
rejestrację rysów twarzy osób podróżujących 
w aucie. System działa w ramach programu Tarcza 
od 2008 roku. Systematycznie był modyfikowany, 
jednak rozwiązania technologiczne mocno ewoluo-
wały, dlatego też zapadła podjęto decyzję o zakupie 
i wymianie nowoczesnego systemu monitoringu 
wjazdów i wyjazdów.

- Jaworzno od wielu lat uznane jest jako jedno 
z najbezpieczniejszych miast w regionie. Sprzyja 
temu m.in. realizacja programu “Tarcza”. Miasto 
każdego roku dofinansowuje również szereg działań 
poprawiających bezpieczeństwo oraz akcje informa-
cyjne skierowane do młodzieży i seniorów - mówi 
Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk. - Zapewnie-
nie bezpieczeństwa mieszkańcom jest dla gminy 
sprawą priorytetową. Na pewno do tego wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa przyczyni się wymiana już 
archaicznego systemu monitoringu na najnowocze-
śniejsze rozwiązania technologiczne. Od lat utrzymy-
wane dobre statystyki wykrywania kradzieży poja-
zdów i innych przestępstw, a także ich polepszenie 
wymaga nakładów. Modernizacja systemu to rów-
nież nowe narzędzie pracy dla policjantów. Szybsze, 
sprawniejsze urządzenia, nowa centrala z pełnym 
systemem elektronicznym i sterowania pozwolą 
funkcjonariuszom na efektywną pracę.

Wprowadzane do systemu monitoringu wjazdów 
dane dotyczące poszukiwanych pojazdów oraz 
bieżąca analiza ruchu na rogatkach miasta pozwalają 
policjantom w skuteczny i szybki sposób identy-
fikować i ścigać sprawców przestępstw i wykroczeń. 
Za pomocą analizy zapisu z monitoringu jaworzniccy 
policjanci wielokrotnie w stanie ustalić i zatrzymać 
m.in. sprawców dokonujących na terenie miasta 
kradzieży mienia.

TARCZA
PROGRAM POPRAWY

BEZPIECZEŃSTWA

Nadzór nad wykonaniem zadań 
w ramach Akcji Zima prowadzi 
Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
w Jaworznie. Natomiast 
bezpośrednim wykonawcą prac 
zimowych w terenie będzie Dział 
Oczyszczania Miasta Wodociągów 
Jaworzno. 
Dla mieszkańców uruchomiony został 
numer telefonu dyspozytorskiego 
- 32 615 72 26 oraz adres mailowy: 
oczyszczanie@wodociagi.jaworzno.pl, 
pod którymi mieszkańcy mogą się 
kontaktować w sprawach 
dotyczących zimowego utrzymania 
dróg.

Gotowi do Akcji Zima

W przyszłym roku przy pięciu miejskich przedszkolach w Jaworznie zostaną wybudowane nowoczesne 
i przyjazne najmłodszym jaworznianom place zabaw. To jednak nie koniec. W 2024 i 2025 roku miejsca zabaw 
przy siedmiu kolejnych placówkach zostaną zmodernizowane lub doposażone w nowe urządzenia. To propozycja 
prezydenta Pawła Silberta w ramach programu „Jaworzno Wspiera Rodziny”. Na tego typu działania w przeciągu 
najbliższych trzech lat Gmina przeznaczy ponad 2,5 mln zł.

Z sukcesem rozpoczęliśmy starania o środki 
z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na 
budowę infrastruktury na terenie Jaworznickiego 
Obszaru Gospodarczego. Dzięki temu do Jaworzna 
trafi 100 mln zł na budowę sieci wodno-kanali-
zacyjnej na JOG-u. Dzisiaj Zastępca Prezydenta 
Łukasz Kolarczyk odebrał z rąk Premiera RP 
Mateusza Morawieckiego promesę na realizację 
tego zadania.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy to strategiczna strefa 
przemysłowa miasta o wielkości 325 ha. Pozyskane 
środki pozwolą na rozpoczęcie pierwszego etapu prac 
na tym obszarze polegających na uzbrojeniu terenu 
inwestycyjnego w sieć wodociągową i kanalizację, 
a także gospodarkę wodami deszczowymi. To dzia-
łania realizowane na potrzeby stworzenia w tym 
miejscu obszaru gospodarczego, w którym w przy-
szłości zatrudnienie może znaleźć nawet 12 tys. 
pracowników.

Pozyskaliśmy 100 mln zł na uzbrojenie
Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

2024

Przedszkolu Miejskim nr 4 (Ciężkowice),

Przedszkolu Miejskim nr 12 Integracyjnym (Podłęże),

Przedszkolu Miejskim nr 17 (Szczakowa). 

Łączny koszt doposażenia w latach 2024-2025 to: 1,3 mln zł

Zdajemy sobie sprawę jak ważne dla przedszkolaków są aktywność i miejsca, 
w których mogą bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu. Dbając o rozwój 
najmłodszych i dobrą infrastrukturę, uruchamiam program budowy 
i modernizacji placów zabaw przy miejskich przedszkolach tam, gdzie do tej pory
nie istniała taka infrastruktura lub wymaga doposażenia.
Na ten cel w 2023 roku przeznaczymy z budżetu miasta 
1,25 mln zł, a w latach 2024-2025 kolejne 1,3 mln zł. 
Łącznie na cały program postanowiliśmy 
przeznaczyć kwotę ponad 2,5 mln zł.

Prezydent Jaworzna
Paweł Silbert 

W 2023 roku nowe place zabaw znajdą się przy:

   Przedszkolu Miejskim nr 1 (OTK),

   Przedszkolu Miejskim nr 2 (Osiedle Stałe),

   Przedszkolu Miejskim nr 5 (Podwale),

   Przedszkolu Miejskim nr 10 (Centrum),

   Przedszkolu Miejskim nr 25 (Podłęże). 

Łączny koszt budowy w 2023 roku to: 1,25 mln zł

2025
Przedszkolu Miejskim nr 7 (Osiedle Stałe),

Przedszkolu Miejskim nr 26 (Podłęże),

Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi (Podłęże),

Szkole Podstawowej nr 14 (Bory). 

W latach 2024 - 2025 doposażone zostaną place zabaw przy:

Wartość programu 2,5 mln zł

Inwestycje realizowane od 2023 do 2025 roku o wartości ponad 2,5 mln zł
Zmodernizowanych lub wybudowanych zostanie 12 placów zabaw przy przedszkolach

Program modernizacji placów zabaw 
przy miejskich przedszkolach na lata 2023-2025
o łącznej wartości ponad 2,5 mln zł

Program modernizacji placów zabaw 
przy miejskich przedszkolach na lata 2023-2025
o łącznej wartości ponad 2,5 mln zł

Prezydent Paweł Silbert 
ogłasza program modernizacji placów 
zabaw przy przedszkolach miejskich
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