
Komunikat nr 2/2020 z dnia 16.03.2020 r.  Wójta Gminy Irządze 
 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem, mając na uwadze 
komunikat Głównego Inspektora, a także decyzję rządu odnośnie zamknięcia wszystkich placówek 

oświatowych w kraju – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Irządze, informuje, 
iż od  dnia 16.03.2020 r. do odwołania Urząd Gminy w Irządzach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Irządzach wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy,  
Gminny Zakład Komunalny w Irządzach oraz Punkt Konsultacyjny w sprawie wypełniania 

wniosków o dopłaty bezpośrednie zostaje zamknięty dla Petentów. 
 

Ponadto jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Gminy, proszę o załatwianie spraw 
samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa,  

w tym bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem a stroną. 
 

Pracownicy Urzędu i jednostek podległych są do państwa dyspozycji.  
Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji w urzędzie 

poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Kasa w Urzędzie Gminy będzie NIECZYNNA do odwołania. 

 
Sytuacja dotycząca koronawirusa w Polsce jest dynamiczna i każdy z nas powinien w pełni stosować się  

do zaleceń, które otrzymujemy od Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.  
Absolutnie nie wolno nam szerzyć paniki, ale zwracajmy szczególną uwagę na wszelkie informacje  

i rekomendacje otrzymywane od tych podmiotów. Obecne ogólnopolskie działania - oparte na 
odpowiedzialnym i adekwatnym do skali ryzyka podejściu - mogą się wydać radykalne, ale są one niezbędne 

dla zdrowia  i bezpieczeństwa nas wszystkich.  
 

Kontakty telefoniczne oraz e-mailowe 
 

Urząd Gminy Irządze 
Irządze 124, 42-446 Irządze 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20  
tel./fax (34)354 31 10 

tel. kom. 502 516 524, 513 032 456,  
500 242 301, 

e-mail: urzad@irzadze.pl 
ePUAP www.epuap.gov.pl   

adres skrytki: /4009hkped7/skrytka 
 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Irządzach, 
Irządze 127A, 42-446 Irządze 

tel. (34)354 31 92 
e-mail: gops@irzadze.pl 

 

 
Gminny Zakład Komunalny  

w Irządzach 
 

Irządze 124, 42-446 Irządze 
tel. (34) 354 30 19 

e-mail: gzk@irzadze.pl 
 

 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Częstochowie,   
Kontakt z doradcą/specjalistą  

w celu ustalenia spotkania 
 

Nazwisko i imię doradcy:  Tworowska Marzanna 
tel. kom.   515 275 871 

e-mail doradcy :   m.tworowska@odr.net.pl 
 

 


