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Szanowni Mieszkańcy Jaworzna!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu wszelkiej pomyślności oraz szczęśliwych
chwil spędzonych w otoczeniu najbliższych.
Niech 2021 rok stanie się okazją do realizacji marzeń,
a przede wszystkim niech obﬁtuje w zdrowie, szczęście,
porozumienie i życzliwość otoczenia.
Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert
wraz z Zastępcą Moniką Bryl
oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kaczmarkiem

Jaworznicki ATOM 2.0 złagodzi skutki drugiej fali epidemii Reorganizacja
Gmina Miasta Jaworzna aktualizuje działania w ramach Antykryzysowej Tarczy Ochrony Mieszkańców.
Jaworznicki ATOM 2.0 jest lokalną odpowiedzią na drugą falę pandemii. Przedsiębiorcy nadal mogą liczyć na
wsparcie w zakresie miejscowych podatków. Właściciele lokali gastronomicznych otrzymali do swej dyspozycji
dedykowany serwis internetowy GastroJaworzno, który znacząco usprawni realizację zamówień "na wynos"
i promować będzie jaworznickie punkty gastronomiczne.

siatki połączeń
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Jaworznie informuje, że od poniedziałku,
14 grudnia 2020 r. wdrożone zostaną nowe
rozkłady jazdy zakładające zmianę liczby
kursów i godzin odjazdów na liniach: A, E, J, N1,
S, 303, 304, 305, 307, 311, 312, 314, 319, 326,
350, 367, 372, 373.
Przypominamy, że w związku z zawieszeniem nauki w szkołach
autobusy w dni powszednie nadal realizować będą rozkłady jazdy
na dni robocze wolne od nauki szkolnej. Nie będą wykonywane
kursy na dni robocze szkolne. Oznacza to, że w całości nie kursują
linie 321 i 328, a w rozkładach jazdy linii: E, 304, 311, 350 i 370
znaleźć można stosowne oznaczenia kursów.
Więcej informacji na www.pkm.jaworzno.pl
Zachęcamy do zapoznania się z nowym przebiegiem linii na
schemacie:

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

800 190 590
(Infolinia krajowa ws. koronawirusa)

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ATOM - reaktywacja
Gmina Miasta Jaworzna aktualizuje lokalną Antykryzysową
Tarczę Ochrony Mieszkańców. Wdrożony zostaje - dostosowany do obecnej sytuacji - Jaworznicki ATOM 2.0.
W jego ramach Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu
umożliwia ubieganie się o zmianę terminu płatności, rozłożenie zaległości na raty lub umorzenie zaległości w zakresie
podatków lokalnych. Wznowione zostaje udzielanie ulg z tytułu najmu lub dzierżawy gminnych nieruchomości i lokali
użytkowych. Dotyczy to również lokali użytkowych w dyspozycji miejskich spółek (np. Wodociągi Jaworzno, PKM
Jaworzno, JTBS).
Działa także miejska linia InfoBiznes, poprzez którą przedsiębiorcy uzyskają wszelkie informacje na temat dostępnych
mechanizmów wsparcia dla ﬁrm, które ucierpiały wskutek
stanu epidemii. Pracownicy Wydziału Budżetowo-Finansowego UM w Jaworznie udzielać będą informacji pod nr tel.
(32) 61 81 601 i (32) 61 81 609 lub przekierowywać
rozmówców do odpowiedniej instytucji oferującej pomoc.
Nie należy bowiem zapominać, iż Powiatowy Urząd Pracy
w Jaworznie cały czas realizuje rządowy pakiet pomocowy
w ramach Tarczy Antykryzysowej. To za pośrednictwem PUP
przedsiębiorcy mogą ubiegać się o doﬁnansowanie części
kosztów wynagrodzeń pracowników, doﬁnansowanie części
kosztów prowadzenia działalności lub pozyskanie jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów.
Wszyscy możemy pomóc branży restauracyjnej
Z myślą o właścicielach lokali gastronomicznych, Gmina uruchomiła bezpłatny serwis internetowy "GastroJaworzno". To
tutaj lokalni restauratorzy będą mogli za darmo zaprezentować swoją ofertę. Co najważniejsze, serwis ułatwi składanie
zamówień, a podział na kategorie tematyczne pozwoli na
dogodne i szybkie zlokalizowanie poszukiwanego asortymentu. "GastroJaworzno" będzie zatem portalem, w którym
jaworznianie w jednym miejscu znajdą wszystkie działające na
terenie miasta lokale gastronomiczne i będą mogli za jego
pośrednictwem zadzwonić bezpośrednio do ulubionej
lokalnej ﬁrmy. Restauratorzy po rejestracji uzyskają możliwość
samodzielnej edycji treści i sporządzenia efektownego

(i efektywnego!) "por olio" swojego lokalu/menu. Uruchomiliśmy możliwość dołączenia galerii zdjęć, menu, określenia
położenia restauracji dzięki interaktywnej mapie oraz kontaktu
poprzez szybkie wybranie numeru na smar onie.

Pomoc psychologiczna, specjaliści są do dyspozycji
Pandemia przyniosła z sobą brak poczucia bezpieczeństwa,
niepewność jutra, a u osób, które doświadczają rozluźnionych
więzów rodzinnych lub są na kwarantannie, także poczucie
osamotnienia. Szczególnie dotkliwe jest to wśród osób
starszych. Te zjawiska mogą skutkować negatywnymi efektami
psychologicznymi - depresją, ucieczką w używki, nerwicami.
Kwes ami zapewnienia osobom na kwarantannie pomocy
rzeczowej (ciepły posiłek, produkty żywnościowe, lekarstwa)
zajmuje się w Jaworznie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
MOPS uruchomił dyżur informacyjny w godz. 7:30-19:00 pod
nr tel. (32) 61 81 840, gdzie można uzyskać informacje na
temat zakresu udzielanej pomocy.

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”)

W olbrzymiej mierze od samych mieszkańców Jaworzna zależy
dalsza przyszłość lokali gastronomicznych. Dlatego tak ważna
jest solidarność jaworznian w tym trudnym okresie
pandemicznym i regularne korzystanie z oferty ulubionych
restauracji w trybie "z dostawą" lub na wynos. Urząd Miejski
w Jaworznie zapewnia bezkosztowe korzystanie z lokalnego
serwisu gastronomicznego. Dodatkowo serwis będzie szeroko
promowany, a sami restauratorzy będą mogli go uaktualniać
i promować na swoich stronach np. w mediach społecznściowych.
Władze samorządowe zdecydowały o utworzeniu w 2021
roku specjalnego funduszu "Kulturalna Gastronomia",
z którego doﬁnansowane po pandemii będą np. wydarzenia
kulturalne, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne,
organizowane przed/w lokalach gastronomicznych (oczywiście zgodnie z zasadami sanitarnymi). Pojedyncze projekty
mają być doﬁnansowywane kwotami do kilkuset złotych.
To w zamyśle ma ponownie pobudzić rynek zarówno restauracyjny, jak i kulturalny w mieście, a także zachęcić mieszkańców
do korzystania z jaworznickich kawiarni, restauracji i innych
punktów. Zasady i charakter wsparcia przedsięwzięć będą
przedstawione wkrótce.

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jaworznie

Całodobowa Infolinia na temat koronawirusa:

512 306 935, 690 538 610
Pomoc psychologiczną zapewnia natomiast Ośrodek
Interwencji Kryzysowej. Rozmowę z psychologiem za pomocą
komunikatora internetowego Skype można umówić na
konkretny termin, zgłaszając się pod nr tel. (32) 618 19 77 lub
666 832 571. Rozmowa z terapeutą uzależnień możliwa jest
w poniedziałki i wtorki (w godz. 14.00-19.00) pod nr tel. 732
043 218.
Problemy psychologiczne wśród dzieci i młodzieży pomoże
rozwiązać nowa Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży "Azymut" - otwarta przy współpracy i udziale
ﬁnansowym Gminy - w Zespole Lecznictwa Otwartego.
Potrzebę spotkania z psychologiem lub lekarzem można
zgłaszać pod nr tel. (32) 617 76 77.

instagram.com

facebook.com

Miasto Jaworzno

@MiastoJaworzno

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

youtube.com
@MiastoJaworzno

twi er.com
@MiastoJaworzno

