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JBO 2021: Wyniki głosowania

Aktualności

Znamy już wyniki Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Najwięcej głosów
otrzymało zadanie autorstwa Mirosława Pieczary "Bezpieczne Jaworzno - nowe parkingi,
chodniki, oświetlenie w dzielnicach", które uzyskało 4682 głosy.

KORONAWIRUS
- ważne informacje -

Podczas posiedzenia, zespół ds. budżetu ogólnomiejskiego
złożony z pracowników urzędu i mieszkańców dokonał
analizy wykazanych błędów, a także podliczył głosy oddane
na konkretne zadania. Łącznie w tegorocznym budżecie
obywatelskim oddano 17 797 głosów (5268 głosów
elektronicznych i 12529 głosów tradycyjnych – kart do
głosowania). Dokonana weryﬁkacja wykazała 16 042 głosów
ważnych oraz 1755 głosów nieważnych.
Zwycięskie zadania w puli 2,6 mln zł - 2 zadania:
"Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki,
oświetlenie w dzielnicach" - szacunkowe koszty: 2 390
200,00 zł. Wnioskodawca: Mirosław Pieczara

"Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach"
- szacunkowe koszty: 205 000,00 zł. Wnioskodawca: Filip
Kucharski
Zwycięskie zadania w puli 200 tys. zł - 2 zadania:
„Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni
zewnętrznej przy planowanym mini boisku w Jeleniu
Dębie" - szacunkowe koszty: 85 000,00 zł. Wnioskodawca:
Angelika Woźniak
"Jaworznickie Przystanki Rowerowe w GEOsferze, Parku
Gródek i Centrum wraz z samoobsługowym punktem
naprawy rowerów" - szacunkowe koszty: 98 400,00 zł.
Wnioskodawca: Kamil Łach
Więcej na www.jbo.jaworzno.pl

Jaworznicki Budżet Obywatelski

UWAGA!

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW
DLA MIESZKAŃCÓW
- INFORMACJE W SPRAWIE KORONAWIRUSA Narodowy Fundusz Zdrowia

Jaworzno będzie miało swój jubileuszowy banknot - konkurs

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)

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 12 października br. poleceniem Wojewody Śląskiego część funkcjorariuszy
wykonuje zadania pod nadzorem Policji, realizując tylko te zgłoszenia, które dotyczą
egzekwowania ograniczeń, nakazów i zakazów)

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”)

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jaworznie

Całodobowa Infolinia na temat koronawirusa:

512 306 935, 690 538 610
Infolinia do kontaktu z inspekcją sanitarną
w sprawie koronawirusa

+48 22 25 00 115
Masz problem z kontaktem telefonicznym?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
Więcej informacji o możliwych formach kontaktu
na h ps://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt

Korzystaj tylko ze sprawdzonych
źródeł informacji!
www.gov.pl/koronawirus

120-lecie uzyskania praw miejskich przez Jaworzno zasługuje na wyjątkową oprawę. Nasze miasto sięgające korzeniami do czasów
średniowiecza w przyszłym roku będzie obchodzić 120. rocznicę urodzin. Prawa miejskie otrzymało dokładnie 21 września 1901 r.
Zarówno bogata historia miasta jak i okrągła rocznica jest okazją do wspólnego stworzenia okolicznościowego, kolekcjonerskiego
banknotu, nawiązując do średniowiecznych przywilejów menniczych nadawanych miastom.
Celem konkursu jest stworzenie projektu symbolu graﬁcznego, rysunku okolicznościowego, który będzie jednym z elementów
projektowanego banknotu. Mieszkańcy będą mogli zaproponować również jego nazwę.

BEZPIECZNY SENIOR

- uważaj na oszustów -

Rusza nabór do ﬁlii Żłobka Miejskiego w Jaworznie!
Kolejne siedemdziesięcioro dzieci zostanie przyjętych do
ﬁlii Żłobka Miejskiego, która powstaje w ramach projektu:
"Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku" współﬁnansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Filia Żłobka Miejskiego zlokalizowana jest na Podłężu przy ul. Towarowej 61.
Dzieci zostaną objęte kompleksowym wsparciem wykwaliﬁkowanych opiekunek i będą miały zapewnioną nie tylko
opiekę o charakterze elementarnym, w tym np. wyżywienie,
ale również opiekę przyczyniającą się do ich ogólnego
rozwoju psychoﬁzycznego dzięki zajęciom edukacyjnym,
muzyczno - rytmicznym oraz grupowym zajęciom z logopedą. Spośród siedemdziesięciorga dzieci przyjmiemy jedno
dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, któremu
dedykujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne m.in. w postaci
integracji sensorycznej, indywidualnego wsparcia logopedycznego oraz spotkania z pedagogiem, psychologiem.
Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
opieka w żłobku sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego,
w którym dziecko ukończy 3 lata.

Kandydatami do projektu są Rodzice/Opiekunowie prawni
mieszkający w Jaworznie, wychowujący dziecko lub dzieci
do lat 3, którzy złożą komplet wymaganych przy rekrutacji
dokumentów.
Regulamin naboru wraz z dokumentami rekrutacyjnymi
będą dostępne już od 9 listopada 2020 r. na stronach internetowych: www.um.jaworzno.pl (Nasze Miasto/Żłobek
Miejski) oraz www.zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl (zakładka
Rekrutacja projekt: Dobry start) oraz w głównej siedzibie
Żłobka Miejskiego w Jaworznie, ul. 3 Maja 16.
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w mieście
dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
projektzlobek@um.jaworzno.pl w terminie od dnia
23 listopada 2020 r. godz. 00.00 do dnia 27 listopada 2020 r.
godz. 23.59.
Zeskanowane i podpisane dokumenty należy przesłać na
podany adres poczty elektronicznej. W przypadku braku
kompletnych dokumentów Rodzic/ Opiekun prawny będzie
wzywany do uzupełnienia dokumentów w trybie stacjonarnym w wyznaczonym terminie. Dzieci, które z przyczyn
niezależnych od Wnioskodawcy nie będą mogły skorzystać
ze wsparcia w ramach projektu z racji większej niż zakładana

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

liczba zgłoszeń, zostaną wpisani na listę rezerwową. Dokumenty rekrutacyjne będą rejestrowane, każdemu kandydatowi przyporządkowany zostanie numer, o którym decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne pod
numerem telefonu 32 751 18 81 oraz +48 735 936 449.
Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.
Projekt będzie realizowany dzięki wsparciu ﬁnansowemu
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki
opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju
warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla
poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług
opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

NIE DAJ SIĘ OSZUKA

„NA POLICJANTA" I "NA WNUCZKA"

Sprawcy dokonują przestępstw na osobach starszych
działając w r żny spos b, zazwyczaj wykorzystując
ich zaufanie i "dobre serce".
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