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Marzysz o domu wśród zieleni w podmiejskiej dzielnicy domków jednorodzinnych, ale
jednocześnie w obrębie śródmieścia? Myślisz, że to niemożliwe - trzeba wybrać albo
podmiejski spokój i zieleń, albo zalety mieszkania w śródmieściu. W Jaworznie udowodnimy,
że to nieprawda. Ponieważ tu możliwe jest wszystko!

Aktualności

Zapraszamy
na „Aktywne dzielnice"

Jaworzno.

Dobrze się mieszka.

Sprzedaż 20 działek
o powierzchni od 672 m² do 1442 m²
w nowym kwartale zabudowy jednorodzinnej
przy ul. Olszewskiego w Jaworznie

< Katowice

Kraków >

Wybory ławników

Wadium: do 3 lipca 2019 r.
Przetarg: 10 lipca 2019 r.

To oczywiste, że mamy dosyć ciągłego zgiełku i ruchu
w centrach miast, wielkich, bezdusznych osiedli, asfaltu,
betonu, ulicznego pyłu. Kiedy wracamy po pracy do domu
marzymy o chwili wytchnienia. O spokojnych wieczornych
spacerach z rodziną wśród drzew. Ale jednocześnie nie
chcemy rezygnować z tych zalet, które niesie mieszkanie
w śródmieściu. Chcemy mieć blisko do galerii lub marketu,
do kina, do pubu, by spotkać się z przyjaciółmi. Chcemy, aby
nasze dzieci miały blisko do szkoły, a my dogodny dojazd do
pracy. W Jaworznie istnieje możliwość połączenia zalet
mieszkania tuż przy skraju śródmieścia, z atmosferą
spokojnej dzielnicy podmiejskiej skąpanej w zieleni.
Do sprzedaży traﬁa właśnie 20 działek budowlanych
o powierzchni od 672 m² do 1.442 m² w nowym kwartale
zabudowy jednorodzinnej przy ul. Olszewskiego
w Jaworznie. Ważne - przetarg odbędzie się 10 lipca br.,
ale termin na wpłatę wadium kończy się 3 lipca br.!
Aby mieć możliwość zakupu wymarzonej działki, należy
bezwzględnie dotrzymać terminu wpłaty wadium, bo tylko to
uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. W przypadku
wygrania przetargu wadium zaliczane jest na poczet ceny
nabycia działki. Jeśli nie uda się wygrać, wadium jest
zwracane.
Teren mieszkaniowy położony jest w osiedlu Stara Huta, a
obok - na obszarze zrekultywowanej hałdy - do końca

przyszłego roku powstanie nowy park dla rodzin. W parku
znajdzie się strefa odpoczynku wśród kwitnących roślin oraz
strefa aktywności z boiskami do siatkówki, koszykówki i piłki
nożnej. Ze szczytu wzgórza prowadzi nowy tor saneczkowy
dla dzieci.
Najbliższa szkoła podstawowa (SP nr 4) znajduje się przy
ul. Olszewskiego, zaledwie 150 metrów od przewidywanej
nowej zabudowy. Warunki wymarzone dla rodzin z dziećmi,
które chcą wybudować dom w bezpiecznej i zielonej okolicy.
Osoby, które podejmą decyzję o wybudowaniu nowego
domu w Jaworznie otrzymają dodatkowy proﬁt: mogą
skorzystać z 10-letniego okresu zwolnienia z podatku od
nieruchomości. Do ścisłego centrum miasta, jaworznickiego
rynku, czy wodnego placu zabaw na plantach można dotrzeć
stąd na piechotę w ciągu kwadransa. Albo wybrać podróż
elektrycznym autobusem PKM Jaworzno. Cena biletu,
uprawniającego do korzystania bez ograniczeń z wszystkich
linii komunikacji miejskiej Jaworzna przez cały rok, wynosi
180 zł (bilet ulgowy 90 zł) - to tylko 0,50 groszy za dzień!
Dlaczego nie dojeżdżać do pracy elektrycznym autobusem?
Tak, to możliwe.
Zmotoryzowani docenią fakt, iż Trasa Śródmiejska oraz
obwodnica południowa miasta, które umożliwiają szybki
przejazd przez miasto znajdują się w odległości 0,5 km od
oferowanego terenu mieszkaniowego.

Połączenie cech podmiejskiego osiedla z zaletami zamieszkiwania w śródmieściu jest możliwe - właśnie w nowym
kwartale zabudowy zaplanowanym przy ul Olszewskiego.
Aż 20 działek do sprzedania w formie przetargu, to
spełnienie marzeń dla 20 rodzin. Spraw, by Twoja rodzina
była jedną z nich.
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działek budowlanych
przy ul. Olszewskiego w Jaworznie. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie: www.invest-in-jaworzno.pl/
ZamieszkajwJaworznie
Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie
Informacji Publicznej. Ogłoszenia o sprzedaży działek przy
ul. Olszewskiego znajdziesz także na OLX.pl na proﬁlu
Urzędu Miejskiego w tym serwisie.
Jeżeli chcesz otrzymać ogłoszenie o przetargu na swoją
skrzynkę elektroniczną, wyślij wiadomość o treści „Olszewskiego” na adres invest@um.jaworzno.pl
Skontaktuj się z nami.
Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
tel. (32) 61 81 713; e-mail: invest@um.jaworzno.pl
facebook.com/InvestInJaworzno/

Od lipca zmiany w 500+
WAŻNE ZMIANY
Od 1 lipca będzie można składać
elektroniczne wnioski o wypłatę
świadczenia wychowawczego
Rodzina 500 +, które przysługiwać
będzie wszystkim dzieciom do 18
roku życia, niezależnie od dochodu
rodziny.
Rozszerzone świadczenie nie będzie uzależnione od
ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego
z rodziców. Będzie również przysługiwać dzieciom
umieszczonym w domach pomocy społecznej. To zmiana,
która zapowiedziana była przez rząd w lutym, kiedy
ogłoszono nowy program społeczny.
- Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego
punkt to 500+ od pierwszego dziecka. Ważna sprawa przywracanie równości, ale także wolności. Człowiek, który
ma pusty por el wolny nie jest. Uwzględniając realia, my te
kieszenie wypełniamy - mówił Jarosław Kaczyński, prezes
Prawa i Sprawiedliwości w lutym, kiedy ogłoszono
wprowadzenie tzw. piątki Kaczyńskiego, której jednym
z ﬁlarów było rozszerzenie świadczenia. Finansowe wsparcie
traﬁ do 6,8 mln dzieci w Polsce.

Żeby uzyskać prawo do świadczenia Rodzina 500+ na
nowych zasadach, rodzic powinien złożyć wspólny wniosek
na wszystkie dzieci w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30
września 2019 r. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca
września, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem
od lipca. Rodzice dzieci urodzonych po 30 czerwca będą
mieli 3 miesiące na złożenie wniosku.
Możliwe jest też aplikowanie drogą tradycyjną, jednak
dopiero od 1 sierpnia. W tym celu należy zgłosić się do

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

Istnienie urzędu ławników to wyraz
udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Uczestniczą oni
w rozpoznawaniu spraw pierwszej instancji przez sądy rejonowe i okręgowe.
Obecnie ławnicy mogą orzekać w określonych sprawach rodzinnych, karnych
i dotyczących prawa pracy. Ważne aby
pamiętać, że ławnik to nie praca, a funkcja
społeczna.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat
i pracuje lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co
najmniej od roku. Ławnikami nie mogą być natomiast
osoby, które pracują w sądach i prokuraturze, funkcjonariusze policji i inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw, a także adwokaci,
duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej czy
funkcjonariusze służby więziennej.
Kandydatów na stanowiska ławników mogą zgłaszać m.in.
związki zawodowe, zakłady pracy, stowarzyszenia i prezesi
sądów, z wyłączeniem par i politycznych. Osoba niezależna, która chciałaby zostać ławnikiem musi uzyskać
poparcie co najmniej 50 mieszkańców miasta. O tym, kto
zostanie wybrany, zadecyduje w październiku Rada
Miasta.
Zgłoszenia na kadencję 2020-2023 przyjmowane będą
do końca czerwca w Urzędzie Miejskim w Jaworznie
(ul. Grunwaldzka 33), w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rada Miejska - kandydat na ławnika". Dodatkowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 32 /
618 15 55, 32 / 618 15 56, 32 / 618 15 57. Wszystkie
potrzebne do zgłoszenia druki można pobrać ze strony
internetowej www.ms.gov.pl, jak również ze strony
internetowej bip.jaworzno.pl.
Więcej szczegółów na www.um.jaworzno.pl.

siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ul Północnej 9 (3. piętro, pokoje od 312 do 317).
Droga elektroniczna jest z pewnością szybsza i wygodniejsza.
Wnioski można składać za pośrednictwem bankowości
elektronicznej, portali Emp@ a lub PUE ZUS.
Informacja o przyznaniu świadczenia 500+ zostanie
wysłana na podany we wniosku adres e-mail.
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