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Tak zmienia się miasto…

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych pełnych wiary,
nadziei i miłości.
Niech radosny Dzień
Zmartwychwstania Pańskiego
odnowi wiarę, wniesie nadzieję
i napełni wszystkich spokojem,
a także da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość.

Jaworzno to idealne
miejsce dla Ciebie!

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert
wraz z Zastępcą Moniką Bryl
oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej
Tadeuszem Kaczmarkiem

Szukasz działki pod budowę domu
jednorodzinnego albo nieruchomości
dla Twojej ﬁrmy?
Skontaktuj się z nami i sprawdź
atrakcyjną ofertę działek
oraz nieruchomości gminnych
w naszym mieście!

Zaostrzenie zasad bezpieczeństwa
Z powodu zwiększonej liczby chorych na koronawirusa SARS COV – 2 rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia
mające zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa. Lockdown ma potrwać do 9 kwietnia br.
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Więcej informacji na temat szczepień
i dzienne raporty z danymi znajdziesz
na www.gov.pl/szczepimysie
Lista punktów szczepień w Jaworznie:
1. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o,
w 9 przychodniach:
ź ZLO Kościuszko, Plac Górników 5a,

tel. 32 616 32 61,
ź ZLO Podwale, ul. Nosala 5, tel. 32 616 35 65,
ź ZLO Podłęże, Aleja Piłsudskiego 80,

W tym czasie zamknięte będą żłobki i przedszkola
- rodzice będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Wyjątek stanowią dzieci medyków i służb,
które walczą z pandemią.
Zamknięte są salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu. Działalności nie mogą również prowadzić meblowe i budowlane sklepy wielkopowierzchniowe powyżej 2 tys. m². W galeriach handlowych czynne są tylko
sklepy spożywcze, apteki i drogerie oraz salony
prasowe i księgarnie.
Wprowadzone są nowe limity osób w miejscach
handlu i kościołach - 1 osoba na 20 m².
Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie
wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału
publiczności.

Zachowaj zasady bezpieczeństwa i szczep się!
Pokonanie COVID-19 jest możliwe tylko poprzez
przerwanie transmisji wirusa z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość! Każda
osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać
łańcuch zakażeń. Szczepiąc się, chronisz nie tylko
siebie. To także ochrona Twoich rodziców, dziadków,
dzieci i przyjaciół.
Od początku akcji szczepionkowej do 25 marca 2021 r.
wykonano ponad 5,3 mln szczepień I i II dawką.

Wewnątrz budynku wyremontowany został też hol,
który zyskał m.in. nową posadzkę, a jego ściany
zostały odświeżone. Nowy jest też parkiet w głównej części hali. Remont przeszły toalety i łazienki.
Teraz zawodnicy mogą korzystać z wygodnych
pryszniców. Zupełnie inaczej prezentują się też
szatnie. Są jasne, wygodne i nowoczesne.
Ważną zmianą jest nowy system przeciwpożarowy
oraz możliwość zwiększenia liczby uczestników

Nowe oblicze hali

Dobiegły końca prace związane z termomodernizacją i remontem Hali WidowiskowoSportowej MCKiS w centrum Jaworzna.
Dzięki oryginalnej elewacji obiekt w ścisłym
centrum miasta zupełnie się zmienił. Dzisiaj
to nowoczesny budynek, który przyciąga
uwagę przechodniów i świetnie wpisuje się
w miejski pejzaż.

Hala ma nową elewację i świetliki na dachu.
Świetliki naświetlają wnętrze i są sterowane automatycznie. Do oświetlenia dodano efekty RGB.
Nowa jest też instalacja elektryczna i przeciwpożarowa. Hala zyskała również dodatkową przestrzeń.
W ramach rozbudowy do obiektu dostawiono dwa
pomieszczenia magazynowe. Przylegają one do hali
od strony ulicy Królowej Jadwigi. Dzięki temu rozwiązaniu uwolniona została przestrzeń pod trybunami, gdzie przed remontem mieściły się magazyny.
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Policja informuje

tel. 32 616 61 89,
ź ZLO Osiedle Stałe, ul. Tysiąclecia 2-14,
tel. 32 615 59 09,
ź ZLO Łubowiec, ul. Katowicka 59,
tel. 32 615 58 63,
ź ZLO Ciężkowice, ul. Zawiszy Czarnego 2,
tel. 32 616 11 79,
ź ZLO Byczyna, ul. Nauczycielska 4,
tel. 32 616 16 70,
ź ZLO Jeleń, ul. Wygoda 58, tel. 32 616 71 89,
ź ZLO Szczakowa, ul. Koszarowa 2,
tel. 32 617 78 07.
2. PŚZiPZ "Elvita", ul. Gwarków 1,
tel. 32 754 93 91, 32 754 93 92, 32 754 93 56.
3. NZOZ "Pro-Familia-Med", ul. Jaworznicka 35,
tel.32 616 22 37.
4. GLAMED E.Głąbik J.Głąbik Spółka jawna
- Na Stoku 10, tel. 32 721 87 21.
5. Centrum Medycyny Rodzinnej "Medicus",
al. Piłsudskiego 46, tel. 32 616 54 17.

Przed halą pojawiła się betonowa kostka, a dzięki
kładce można dojechać rowerem pod samo wejście
główne i po zadaszeniu nowych magazynów
przejechać bądź przejść pieszo do ul. Farnej.

Prace związane z termomodernizacją, rozbudową
i remontem kosztowały blisko 14 mln zł, z czego
ponad 6 mln zł to unijna dotacja.
imprez organizowanych wewnątrz hali. Dotąd
uczestniczyć w nich mogło nieco ponad 1300 osób.
Teraz hala pomieści ponad 2 tysiące osób. Z pewnością większy będzie komfort uczestników wydarzeń. Wszystko dzięki nowemu oświetleniu,
systemowi nagłośnienia czy wentylacji.
Zakończyły się również prace na zewnątrz: schody,
place, oświetlenie, iluminację, barierki. Schody
zyskały nowe płytki, odnowiono też murki oporowe.
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