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Jaworzno - przestrzeń możliwości
Chcesz osiedlić się w Jaworznie i szukasz działki pod budowę domu? A może poszukujesz
lokalizacji dla swojej inwestycji? Sprawdź ofertę nieruchomości na sprzedaż, którą
proponuje miasto.
2016 r. (wpłata wadium do 31 sierpnia) do zbycia
zostało wyznaczonych 5 działek o powierzchni
poniżej 3 tys m². W drugim terminie tj. 28 września 2016 r. (wpłata wadium do 21 września),
odbędzie się przetarg na sprzedaż 9 działek
o powierzchni powyżej 3 tys. m².
Pełna treść ogłoszeń o przetargach dostępna
jest w miejskim systemie informacji o terenie
pod adresem: msiot.um.jaworzno.pl

Sprzedaż terenów inwestycyjnych
Strefa Przemysłowa II
Średnia cena wywoławcza
130 zł netto za m2
7 i 28 września 2016 r.

Zabudowa mieszkaniowa

32 618 18 84
www.invest-in-jaworzno.pl

Jaworzno w swojej ofercie posiada nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, deweloperską, a także przemysłową,
produkcyjną i usługową. Kupując działkę od
gminy masz pewność, że nie jest ona obciążona
żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi
oraz nie jest przedmiotem innych zobowiązań.
Niejednokrotnie też cena zakupu działki gminnej
jest niższa niż na rynku komercyjnym.
Już wkrótce zostanie udostępniona przedsiębiorcom nowa przestrzeń inwestycyjna. Strefa
Przemysłowa II, zlokalizowana jest w rejonie

Osiedla Stałego, bezpośrednio przy Drodze
Krajowej nr 79. Blisko 8-hektarowy teren
podzielony jest na 16 pól inwestycyjnych
o powierzchni od 2 do 10 tys. m². Działki posiadają dostęp do podstawowej infrastruktury
technicznej. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego na działkach
można lokować obiekty produkcyjne, składy
i magazyny oraz zabudowę usługową.
Tereny inwestycyjne w strefie Przemysłowa II
zostały już wystawione na sprzedaż. Przetargi
odbędą się w dwóch terminach: 7 września

Gmina posiada w swojej ofercie również szereg
nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. To blisko 20
lokalizacji na terenie miasta. Osoby, które
podejmą decyzję o wybudowaniu domu
w Jaworznie mogą otrzymać dodatkowy profit
w postaci 10-letniego okresu zwolnienia
z podatku od nieruchomości, na której wybudują swój dom.
Szczegółowych informacji dotyczących aktualnej
oferty inwestycyjnej oraz nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
udziela Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5,
tel. 32 618 17 12, 32 618 18 84.
Oferty nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe znajdują się na stronie internetowej
pod adresem: msiot.um.jaworzno.pl
Zapraszamy także na inwestycyjny
profil miasta na Facebooku www.facebook.com/InvestInJaworzno

Rusza program szczepień dla seniorów
Jaworzniccy seniorzy będą mieli okazję skorzystać z darmowego szczepienia przeciwko grypie. W ramach programu realizowanego
przez Urząd Miejski przeciwko temu wirusowi zaszczepionych zostanie ponad półtora tysiąca osób.

"Profilaktyka grypy w Jaworznie - szczepienia
ochronne dla seniorów 65+", taką nazwę nosi
program opracowany przez Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych jaworznickiego urzędu.

W ramach jego trwania ze szczepień ambulatoryjnych będą mogły skorzystać osoby powyżej
65. roku życia oraz pacjenci placówek opiekuńczych - Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego
i Domu Pomocy Społecznej.
Program realizowany będzie w wyznaczonych
jaworznickich przychodniach na terenie całego
miasta w okresie od września do grudnia
bieżącego roku. O dostępności szczepień dla
seniorów decydować będzie kolejność zgłoszeń
do placówek medycznych realizujących powyższe szczepienia.
Program w całości finansowany jest ze środków
Gminy Miasta Jaworzna. Na jego realizację
przeznaczono ponad 51 tys. złotych.

Lista przychodni, które realizują program:
Elvita NZOZ CMT, ul. Partyzantów 9 - Osiedle
Stałe - tel. 32 752 45 16
Elvita NZOZ GZLA, ul. Gwarków 1 - Centrum
- tel. 32 754 93 74
Elvita NZOZ GZLA, ul. Bogusławskiego 5 - Gigant
- tel. 32 751 00 08
Centrum Medycyny Rodzinnej "Medicus",
Al. Piłsudskiego 46 - Podłęże - tel. 32 616 54 17
NZOZ "Soteria", ul. Grunwaldzka 104 - Pechnik
- tel. 32 752 29 00
W tym roku przeprowadzone będą również
badania w kierunku boreliozy wśród mieszkańców naszego miasta. Badania obejmą grupę
tysiąca osób i rozpoczną się jesienią.

Zostań rodzicem zastępczym
Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną i godną zaufania, a także masz przekonanie, że powinieneś zrobić jeszcze coś dobrego w swoim
życiu i interesuje Cię los dzieci, które są pozbawione opieki swoich rodziców - ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! Przyjdź lub zadzwoń
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie!

- Na wszystkich zainteresowanych czekamy
w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, który mieści się na Osiedlu
Stałym, ul. Inwalidów Wojennych 14, II piętro,
tel. 32 618 19 78 lub 32 618 18 56 - mówi Joanna

Kaszuba, Kierownik Działu Pieczy Zastępczej
MOPS w Jaworznie. - Pracownicy udzielą
wszelkich niezbędnych informacji dotyczących
rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzą na
wszystkie pytania, opowiedzą o procedurach
i wymaganiach formalnych. Zachęcamy także do
odwiedzenia strony internetowej naszego
Ośrodka www.mops.jaworzno.pli zapoznanie się
z zakładkami dotyczącymiPieczy Zastępczej.
W Jaworznie, tak jak w całej Polsce, wciąż brakuje kandydatów na rodziny zastępcze. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku bezpieczny
dom, czuwa nad jego rozwojem. Rodzina ta opie-

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

kuje się i wychowuje dzieci, których rodzice nie
są w stanie zapewnić im właściwej opieki i bezpieczeństwa, ale też w miarę możliwości wspiera
rodziców w działaniach mających na celu powrót
dzieci do domów rodzinnych.
- Decydując się na bycie rodziną zastępczą, każdy
może liczyć na wsparcie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaworznie, który zatrudnia
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
pracowników socjalnych oraz psychologa.
Rodzinom oferowana jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna, w formie grupy wsparcia,
wolontariatu oraz w wielu innych formach
dostosowanych do potrzeb rodziny - dodaje
Joanna Kaszuba.
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W programie:
PO WIĘCENIE RYNKU; WYPUSZCZENIE GOŁĘBI; WYSTĘPY: DZIECI I MŁODZIEŻY,
ZESPOŁU BYCZYNIANKI, FABRYKI TALENT W, K ŁKA MISYJNEGO; TEATR ULICZNY – SZCZUDLARZE,
DUŻE MASKOTKI, BA KI MYDLANE, ROLKARZE, KONKURSY I ZABAWY DLA RODZIN;
STOISKA WYSTAWOWE I KONSUMPCYJNE; INNE NIESPODZIANKI
OKOŁO GODZ. 19:00 ZABAWA PRZY ZESPOLE MUZYCZNYM

Organizatorzy:
Urząd Miejski w Jaworznie, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
Radna Anna Lichota, Towarzystwo Przyjaci ł Miasta Jaworzna koło w Byczynie
Partnerzy: Zesp ł Szk ł nr 1, Przedszkole Miejskie nr 18, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Miasta Jaworzna,
Centrum Kultury Teatr Sztuk, Ochotnicza Straż Pożarna Byczyna, Koło Łowieckie „Kozioł”, Fabryka Talent w,
Zesp ł Byczynianki, Pa stwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie

Pielgrzymi
w "Drodze Pojednania”
Późnym wieczorem, w niedzielę, 21 sierpnia
członkowie Wspólnoty "Betlejem" wyruszyli
na pielgrzymkę z Jaworzna do Lisieux we
Francji. Wcześniej spotkali się z mieszkańcami
na jaworznickim rynku, gdzie opowiadali
o swojej wyprawie i jej przesłaniu. Wspólnie
z jaworznianami obejrzeli również "Prostą
historię" w reż. Davida Lyncha. Z pielgrzymami
spotkał się także prezydent Paweł Silbert wraz
ze swoim zastępcą Tadeuszem Kaczmarkiem.
Pielgrzymi to grupa 10 bezdomnych i 2 wolontariuszy. Część z nich wyruszyła w pieszą podróż
do Francji już 1 sierpnia. Kolejni - tym razem
na traktorkach i rowerach - ruszyli w drogę
wieczorem 21 sierpnia.

Trasę 1600 km pokonają pieszo - I grupa (ok. 30
km dziennie) oraz rowerowo i na mini - traktorkach - II grupa (ok. 70-100 km dziennie). Obie
grupy planują spotkać się pod Paryżem i wspólnie zakończą pielgrzymkę.
- W podróż zabierzemy ze sobą rzutnik i ekran,
na którym planujemy odtwarzać film będący
naszą inspiracją w miastach, które znajdują się
na trasie pielgrzymki - mówi ks. Mirosław Tosza.
- Planujemy, że do Lisieux dotrzemy 27 września.
Inni mieszkańcy Wspólnoty przyjadą do Lisieux
autokarem i razem weźmiemy udział w rekolekcjach. Powrót do kraju planujemy na 3 października.

Patronat nad projektem objął sam David Lynch,
któremu bardzo spodobał się pomysł członków
Wspólnoty "Betlejem". Pielgrzymom towarzyszyć będzie ekipa filmowa z Camerimage, która
nakręci film dokumentalny o tej niezwykłej wyprawie.

"Droga Pojednania" jest wspierana przez Urząd
Miejski w Jaworznie oraz Miejskie Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie.
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