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Po przerwie, spowodowanej zmianami w ewidencji 
geodezyjnej i aktualizacją baz danych przestrze-
nnych, ponownie ruszają gminne przetargi na działki 
mieszkaniowe. 

Modernizacja baz danych geodezyjnych, która została 
przeprowadzona w ostatnim kwartale 2021 roku, 
przyniosła scalenie 145 małych obrębów i zastąpienie 
ich 9 dużymi obrębami geodezyjnymi. Nowe obręby 
pokrywają się w sporym stopniu z obszarami jawo-
rznickich osiedli. Procedura wdrażania zmian ewiden-
cyjnych była powodem czasowego zawieszenia 

sprzedaży działek gminnych, ze względu na wymóg 
aktualizacji dokumentacji. Ta już za nami. Powraca 
możliwość zakupu działek budowlanych od gminy.

Już 27 kwietnia br. odbędą się ustne przetargi 
nieograniczone na sprzedaż działek przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-
usługowe aż w 7 lokalizacjach. W tym dniu osoby 
zainteresowane nabyciem gruntu pod budowę domu 
będą mogły wybierać spośród poniższych propozycji:
ź ul. 700-lecia - 3 działki o pow. od 505 m² do 519 m²  

1 działka o pow. 1099 m²;

ź ul. Herbowa - 1 działka o pow. 3088 m²;
ź ul. Kołłątaja - 1 działka o pow. 1992 m2;
ź ul. Polna - 4 działki o pow. od 712 m² do 771 m²;
ź ul. Pszeniczna - 1 działka o pow. 3399 m²;
ź ul. Stoleckiego - 1 działka o pow. 1294 m²;;
ź ul. Szczotki - 1 działka o pow. 789 m².

Przetargi na wszystkie wymienione wyżej nierucho-
mości odbędą się 27 kwietnia 2022 r. w budynku 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwal-
dzkiej 33. 

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie 
wadium na wybraną działkę do 20 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
www.invest-in-jaworzno.pl

Masz dodatkowe pytania? 

Skontaktuj się z nami!

tel: (32) 61 81 713; 

e-mail: invest@um.jaworzno.pl; 

facebook.com/InvestInJaworzno

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Niech te szczególne dni odnowią naszą wiarę, 
wniosą nadzieję i napełnią wszystkich spokojem,
a także dadzą siłę w pokonywaniu trudności.

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert
wraz z Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem
oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Tadeuszem Kaczmarkiem

 
 

Nowa strona internetowa 
Urzędu Miejskiego

www.jaworzno.pl

Dni Jaworzna 2022!
Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 
zapraszają na Dni Jaworzna - jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w naszym mieście, na które 
czekamy przez cały rok. W tym przygotowa-
liśmy dwa dni wypełnione ciekawymi i atra-
kcyjnymi imprezami o zróżnicowanej formule.

Sobota, 18 czerwca 2022 r., to dzień koncertów. 
Na stadionie Azotanii przy ul. Moniuszki 95, 
będziemy mogli zobaczyć występy takich gwiazd 
polskiej sceny muzycznej jak Dawid Kwiat-
kowski, Happysad i Kayah.

W niedzielę, 19 czerwca 2022 r. zapraszamy na 
spotkanie w przestrzeni śródmieścia. Jaworzni-
ckie Planty wypełnią się kolorami dzięki Fes�wa-
lowi Holi - Święta Kolorów.

Popularna „Płaszczka” na terenie parkingu rowe-
rowego zmieni się we wrotkowisko - tam miesz-
kańcy Jaworzna będą mogli wziąć udział w war-
sztatach jazdy na wrotkach, oraz we Wrotko-
DISCO - tanecznej zabawie w stylu disco.

Rynek to strefa muzyki i relaksu, a całość dopełni 
widowiskowa parada uliczna z udziałem szczu-
dlarzy, cyrkowców, mimów i monocyklistów.

Kwietniowe przetargi na działki budowlane 

- Aby tę przestrzeń oddać pieszym, potrzeba zdecy-
dować o regułach handlu targowego, o ile taka 
funkcja w tym miejscu powinna zostać. Trzeba także 
zastanowić się nad zasadami dostaw, statusie drogi, 
zakresie zmian funkcji, sposobach pobudzenia akty-
wności oraz samym wyglądzie ulicy - wyjaśnia 
Małgorzata Nowacka-Wysogląd, Kierownik Referatu 
Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale 
Urbanistyki i Architektury 

Ważny jest w tej dyskusji głos mieszkańców miasta. 
Wraz z wiosną i budzeniem się aktywności handlu na 
Sienkiewicza nadeszła pora, by zwrócić się do 
jaworznian o ocenę Kociej i pomysły na jej przyszłość. 

- Chcemy zapytać kupujących, co ich przyciąga w to 
miejsce, lub co ich odrzuca. Właścicieli i najemców 
o ich problemy i siłę do zmian. Mieszkańców o ich 
wolę, co do roli i charakteru miejsca, nowe funkcje 
oraz pomysły na zmiany - dodaje M. Nowacka-
Wysogląd.

Niebawem na stronie www.jaworzno.pl ruszy ankieta 
dla mieszkańców. Zaplanowano także przeprowa-
dzenie ankiet na „Kociej”, wywiady z właścicielami 
i najemcami, dyskusję z młodzieżą oraz warsztat z oso-
bami, którym zależy na przyszłości tej ulicy. 

Jeżeli nie odpowiada Ci obecny stan „Kociej”, masz jej 
własną wizję, pomysł jak można tą przestrzeń 
uregulować, przekształcić lub ożywić po godzinach 
handlu, skontaktuj się z nami, napisz do nas na adres 
kocia@um.jaworzno.pl, lub zadzwoń pod numer 
32 61 81 691.

*  *  *

Projekt pn. „Ulica Sienkiewicza („Kocia”) jako miejsce 
targowe w kontekście ładu przestrzennego” jest 
realizowany w ramach miejskiego programu „Jawo-
rzno w dyskusji”. Podczas poszerzonych konsultacji 

społecznych mieszkańcy rozmawiają o możliwych 
kierunkach działań i przyszłości wybranych obiektów 
czy też obszarów w Jaworznie.

Konsultacje są prowadzone w czterech obszarach: 

ź Przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej.

ź Ulica Sienkiewicza ("Kocia") jako miejsce targowe 
w kontekście ładu przestrzennego.

ź Miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży - rewitalizacja 
skateparku w Parku Podłęże.

ź Zielone polityki miejskie i koncepcje zagospodaro-
wania przestrzeni w mieście.

Więcej informacji na h�ps://bit.ly/3Kz30i9

Zabierz głos w sprawie przyszłości „Kociej”
Ulica Sienkiewicza wraz z otoczeniem to jedna z urządzonych przestrzeni publicznych w centrum miasta, która wymaga 
nowego spojrzenia. Handel, który stał się tam tradycją i którego rozkwit obserwowaliśmy przez 20 lat, po roku 2010 z różnych 
przyczyn podupadł a po południu tzw. „Kocia” świeci pustkami. Jeżeli chcielibyśmy mieć w tym miejscu ulicę handlową 
z prawdziwego zdarzenia, nowoczesną, aktywną, czy nawet inną funkcjonalną przestrzeń, ale taką, którą nie zawstydza i którą 
można się będzie chwalić, to Kocia potrzebuje zmian.

JAWORZNO
W DYSKUSJI

Przypominamy, że nadal trwa zbiórka produ-
któw, które przekazywane są na rzecz przeby-
wających w Jaworznie uchodźców z Ukrainy. 
Zbiórka prowadzona jest w Miejskim Punkcie 
Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy, 
zlokalizowanym  w Hali  MCKiS Jaworzno 
w Osiedlu Stałym (ul. Inwalidów Wojennych 
18). Punkt czynny jest codziennie w godz. 
od 11.00 do 19.00.

вам потрібна допомога?
Ви в безпеці в Явожно. Ми забезпечимо Вас 
і вашу сім’ю притулком, харчуванням та 
медичною допомогою. Ваша дитина може 
відвідувати дошкільний заклад чи школу 
безкоштовно, а Вам ми допоможемо знайти 
роботу.

Важливі телефони

Сілезького воєводського управління: 
(+48) 326063232;
Національна інформація: 
(+48) 477217575 - тут можна говорити 
українською та російською мовами;
Актуальна інформація для громадян України 
доступна на сайті: www.ua.gov.pl
Повітовий центр кризового управління 
в м. Явожно
тел. (+48) 326181890, (+48) 326181891;
Відділення охорони здоров’я 
тел. (+48) 326163479;
Нічна та в святкові дні медична допомога  
тел. (+48) 323174950, (+48) 323174951;
Перекладач-опікун громадян України
пані Валерія Галицька тел. (+48) 797103511;

#JaworznoPomagaUkrainie
Więcej informacji na www.jaworzno.pl oraz pomagamukrainie.gov.pl

JAWORZNO POMAGA UKRAINIE

ODZIEŻ WIOSENNO - LETNIA 
ORAZ OBUWIE DAMSKIE, MĘSKIE 

I DZIECIĘCE 
NOWE LUB UŻYWANE 

W BARDZO DOBRYM STANIE, 
Do weryfikacji pracowników 

Miejskiego Punktu Pomocy dla Ukrainy

NOWA BIELIZNA ORAZ ŻYWNOŚĆ 
DŁUGOTERMINOWA
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