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Dziękujemy mieszkańcom za stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie stanu epidemii.
To dzięki naszej wspólnej dyscyplinie, przejawiającej się m.in. w odpowiedzialnym podejściu do
pozostawania w domach, w naszym mieście utrzymuje się – jak dotąd – niski poziom zakażeń.
Dziękujemy lokalnym przedsiębiorcom za tak znaczące wsparcie mieszkańców oraz działań
miejskich służb i jednostek. Z głębi serca dziękujemy również pracownikom służby zdrowia za
ich codzienny heroizm i poświęcenie w trakcie ratowania naszego zdrowia i życia.

Ważne telefony
WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW
DLA MIESZKAŃCÓW
- INFORMACJE W SPRAWIE KORONAWIRUSA -

}

Narodowy Fundusz Zdrowia

800 190 590
(Infolinia krajowa ws. koronawirusa)

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

32 20 77 700
(Z mocy specustawy ws. zwalczania COVID-19 koordynuje wszystkimi działaniami
na terenie Województwa Śląskiego)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie

512 306 935, 690 538 610
(W czasie epidemii kieruje działaniami na terenie miasta)

Jaworzno pracuje w czasie pandemii koronawirusa
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w Jaworznie zostały podjęte nadzwyczajne środki dotyczące
konieczności przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tym samym od połowy marca – urząd oraz
instytucje miejskie zmieniły zasady funkcjonowania, z zachowaniem ciągłości obsługi interesantów. Ponadto
realizowane są prace związane m.in. z ozonowaniem przystanków, naprawą nawierzchni dróg czy prace
porządkowe. Z zachowaniem zasad sanitarnych i higieny działa również komunikacja miejska.

Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie

32 61 81 766
(Koordynuje działaniami z ramienia urzędu, w realizacji zadań współdziała z jednostkami
służby zdrowia, pomocy społecznej i obszaru bezpieczeństwa publicznego)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie

32 61 81 890, 668 840 327
(Koordynuje działania służb miejskich, przekazuje polecenia i zalecenia organów
wyższego szczebla. Współpracuje i raportuje nt. koronawirusa)

Straż Miejska w Jaworznie

32 61 81 618, tel. alarmowy 986
(Od 2 kwietnia br. poleceniem Wojewody Śląskiego wykonuje zadania pod nadzorem Policji.
Realizuje tylko te zgłoszenia, które dotyczą egzekwowania ograniczeń, nakazów
i zakazów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

32 61 81 840
(Realizuje zadania ustawowe, obsługuje m.in. zgłoszenia osób potrzebujących pomocy,
prowadzi nabór wolontariuszy w ramach projektu „Ja.Wolontariusz”)

Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel. 32 61 81 500, jaworzno@um.jaworzno.pl, www.um.jaworzno.pl

Jaworzno pozyskało
doﬁnansowanie na laptopy
dla uczniów
Jaworzno otrzymało jedno z najwyższych doﬁnansowań
w ramach konkursu grantowego "Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego" ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Działki mieszkaniowe na sprzedaż
Gmina Miasta Jaworzna oferuje kolejne działki położone przy ul. Prostej (równoległa do Miodowej
i Chropaczówki) oraz Syrokomli i Storczyków na Dąbrowie Narodowej. Sielska okolica, dostęp do sieci
uzbrojenia, regularne kształty działek i powierzchnie pozwalające na zabudowę domu. Po pandemii czas
powrócić do normalności i zrealizować marzenia o domu z ogrodem dla swej rodziny.
Działki w okolicy ul. Storczyków i Syrkomli

Storczyków i Syrokomli - Dąbrowa Narodowa (18 działek)
W środę, 3 czerwca, nabywcy będą mogli licytować aż 18
działek położonych w Dąbrowie Narodowej w okolicach
ul. Storczyków i Syrokomli. Powierzchnie dostępnych
nieruchomości wahają się między 658 m² a 959 m² i są
optymalne dla budowy domu jednorodzinnego z przydomowym ogrodem. W ofercie znajduje się też jedna działka
o zdecydowanie większym areale - 1.630 m².
Warunkiem uczestnictwa w czerwcowym przetargu jest
dokonanie wpłaty wadium na wybraną działkę w terminie
do 27 maja 2020 roku. Do wskazanego dnia wniesiona
kwota powinna być już zaksięgowana na rachunku
urzędowym, więc samego przelewu należy dokonać nieco
wcześniej. Aby móc licytować cenę więcej niż jednej działki,
należy wnieść odrębne wadium na każdą z nich.
W przypadku zwycięstwa w przetargu i wylicytowania
wybranej działki, kwota wadium wliczana jest w poczet
zapłaty części należności za nabytą nieruchomość. Wadia
oferentów, którym nie uda się wygrać licytacji, zwracane są
na ich konta bankowe w terminie do 3 dni od przetargu.

Prosta – Długoszyn (10 działek)
Przetarg na 10 działek mieszkaniowych przy ul. Prostej
odbędzie się już 13 maja 2020 roku. To szansa dla tych,
którzy chcą zbudować dom na spokojnym osiedlu
jednorodzinnym, na skraju lasu, z dobrym dostępem do
infrastruktury miejskiej. Przypominamy, że ul. Prosta biegnie

równolegle do ul. Miodowej i Chropaczówki, nieopodal
dawnego przebiegu przemysłowej linii kolejowej (linia
została zlikwidowana).
Powierzchnie oferowanych nieruchomości wahają się
między 1.448 m² a 993 m². Oprócz atrakcyjnej lokalizacji,
dostępu do sieci (wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i teletechnicznej), działki mają jeszcze jedną
– rzadko spotykaną – zaletę. Część areału zwolnioną przy
zakupie z podatku VAT! Chodzi o przyległe do lasu fragmenty
działek, których przeznaczenie obowiązujący plan miejscowy
określa jako teren zielony. A zatem za przyszły przydomowy
ogród nabywcy nie odprowadzą podatku VAT.
Aby wziąć udział w przetargu, należy do 6 maja 2020 roku
wnieść wadium na wskazane w ogłoszeniu przetargowym
konto urzędowe (decyduje data księgowania na koncie). Aby
móc licytować cenę więcej niż jednej działki, należy wnieść
odrębne wadium na każdą z nich.
Szczegóły dotyczące przetargów na działki mieszkaniowe
w okolicy ul. Storczyków i Syrokomli są dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Jaworznie. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy
Wydziału Obrotu Nieruchomościami (tel. 32 61 81 636) oraz
Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej (tel. 32 61
81 713).

Środki w wysokości blisko 100 tys. zł zostaną przeznaczone
na zakup sprzętu komputerowego i dostęp do internetu
w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii.
- Sprzęt komputerowy według założeń projektu przeznaczony będzie dla uczniów najbardziej potrzebujących do
realizacji kształcenia zdalnego – mówi Irena Wojtanowicz –
Stadler naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Już od początku kwietnia samorządy każdej gminy mogą
ubiegać się o doﬁnansowanie zakupu sprzętu do zdalnej
edukacji. W programie Polska Cyfrowa na ten cel przeznaczono ponad 180 milionów złotych. Przyspieszona procedura oraz minimum formalności gwarantują szybkie
otrzymanie refundacji.
Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy
jest niezbędny do przeprowadzania lekcji na odległość. Przy
wsparciu funduszy unijnych w taki sprzęt wyposażonych
będzie jak najwięcej szkół, które udostępnią go potrzebującym uczniom.
- Wprowadziliśmy zmiany w programie Polska Cyfrowa i
otrzymaliśmy na nie zgodę Komisji Europejskiej. Dzięki
modyﬁkacji zasad korzystania z programu każda gmina
może otrzymać co najmniej 40 tysięcy złotych na zakup
sprzętu komputerowego dla szkół. Posłuży on uczniom i
nauczycielom do zdalnej edukacji- tłumaczy minister
funduszy i polityki regionalnej Małgorzata JarosińskaJedynak.

Pamiętaj o zasłonięciu
ust i nosa!

Działki przy ul. Prostej
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www.gov.pl/koronawirus
Infolinia NFZ 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jaworznie

Całodobowa Infolinia na temat koronawirusa:
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