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Prezydent Jaworzna Paweł Silbert zaprasza na

Dni Jaworzna

Białe body z dużym czerwonym sercem
i napisem „Jaworzno kocham to miasto”
to prezent, który otrzymają wszystkie
dzieci urodzone i zameldowane w Jaworznie. Akcję zainaugurowano 1 czerwca
- w Dzień Dziecka.

19-21 czerwca 2015 r.

W programie m.in.:
Niedziela, 21 czerwca 2015 r.
godz.19.30 - koncert laureatów Forum
Muzycznych Talentów 2015 z towarzyszeniem
Orkiestry "eM Band" Jaworzno,
godz. 20.00 - Rynek - "Summer in the City"
- Orkiestra "eM Band" i Przyjaciele.

Sobota, 20 czerwca 2015 r.
godz. 11.00 - GEOsfera - IV odsłona Jaworznickiego Rajdu Nordic
Walking pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
godz. 18.00 - Rynek - koncert Orkiestry „Archetti” z HeFi Quartet
oraz koncert muzyki filmowej Krzesimira Dębskiego z jego udziałem,
godz. 20.30 - Stadion Sportowy przy ul. Moniuszki - koncert zespołu
Poparzeni Kawą Trzy.

Więcej informacji oraz pełny program na www.jaworzno.pl oraz na plakatach
To pierwsze tego typu przedsięwzięcie
skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta. Miły podarunek otrzymają
dzieci, które urodziły się w jaworznickim
szpitalu, a rodzice zameldowani są w naszym mieście.
Body zapakowane jest w kartonowe pudełko, na boku którego życzenia dla rodziców i nowych obywateli Jaworzna złożył
Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Ponad 15 mln zł na remont Krakowskiej
Jaworzno otrzymało blisko 15,5 mln złotych dotacji na przebudowę ulicy Krakowskiej. Obecnie trwają
prace zmierzające do przygotowania terenu do kompleksowej modernizacji. W ramach zadania nowy
wizerunek i parametry zyska odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z Drogą Współpracy Regionalnej
a końcówką Trasy Śródmiejskiej. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości poruszania się nie tylko
kierowców, ale także pieszych i rowerzystów.
Nowa droga będzie miała nie tylko dwie
jezdnie i kładkę dla pieszych, ale również
szeroką na trzy metry drogę dla rowerów,
która połączy centrum z odcinkiem biegnącym do Jelenia wzdłuż Drogi Współpracy Regionalnej. Dodatkowo zabudowa
mieszkaniowa będzie chroniona ekranami
akustycznymi, a droga nareszcie będzie
miała działające odwodnienie, które
wyeliminuje problem deszczówki rozchlapywanej przez samochody na pobocza.
Mieszkańcy Borów zyskają również bezpieczne dojście do szkoły oraz sygnalizację
świetlną dla pieszych na skrzyżowaniu
z ul. Bielańską, z licznikami czasu przejścia
i oczekiwania na sygnał zielony.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
zaprasza na:

26. Międzynarodowy
Wyścig Kolarski
Solidarności i Olimpijczyków
Meta 3-go etapu:
Nowy Sącz-Jaworzno
2 lipca 2015 r., godz. 15.00 - 20.00
Rynek w Jaworznie
Wyścig dla dzieci - start o godz. 15.00.
Meta głównego wyścigu o godz. 18.00

Nie daj szansy złodziejowi!
W ramach programu "Tarcza", w Jaworznie rusza kolejna akcja, której celem jest
walka ze złodziejami. Najnowsza kampania będzie polegała na specjalnym znakowaniu rowerów, co pozwoli na łatwą identyfikację skradzionych jednośladów i ich
zwrot prawowitym właścicielom. Program
pn. "Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj
swój rower" wystartuje 20 czerwca,
podczas obchodów Dni Jaworzna, na stadionie "Azotania".

Na przebudowę ul. Krakowskiej na Borach,
radni przyznali ponad 17 milionów złotych
z budżetu gminy. Kolejne blisko 15,5 miliona pochodzić będzie z dotacji, którą pozyskało miasto. Za środki te wybudowany zostanie dwujezdniowy odcinek ul. Krakow-

skiej, między skrzyżowaniem z ul. Karwety
a Trasą Śródmiejską. Jedna dwupasmowa
jezdnia powstanie w miejscu obecnej
ulicy, druga po jej północnej stronie.
Razem z drogą powstanie również kładka
dla pieszych w rejonie ul. Czystej.

Wydział Inwestycji Miejskich zamówił
dodatkowo ekrany informacji pasażerskiej
i podświetlane wiaty, które będą zainstalowane na przystankach komunikacji
miejskiej oraz koordynację sygnalizacji
świetlnej do "zielonej fali".

SPONSOR GŁÓWNY

1 VIII 2015
Start - godz. 18.00
Jaworzno, ul. Krakowska 8
Stadion Miejski

PATRONI MEDIALNI

PECTUS, LUXTORPEDA, BAJM, POKAZ PIROTECHNICZNY
ORGANIZATORZY

SCENA VIDEOZONE; The Dumplings; DJ's Flirtini; konkurs VJ-ski Videozone; Trap'n Twerk

www.festiwalenergii.pl

Harmonogram akcji na www.jaworzno.pl

Bilety do nabycia na Ticketpro
oraz w Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Grunwaldzka 80

Bilety na Festiwal Energii już w sprzedaży
1 sierpnia będzie miała miejsce kolejna edycja Festiwalu Energii wraz z finałem
międzynarodowego konkursu VJ-skiego. Jeśli ktoś planuje wziąć udział w tym
wyjątkowym wydarzeniu może już kupić bilet. Warto to zrobić wcześniej, gdyż
wejściówki w przedsprzedaży są nawet dwukrotnie tańsze!
sztuk audiowizualnych, wezmą udział
artyści z różnych stron świata. Punktem
kulminacyjnym będzie wyjątkowe show
pirotechniczne, które podczas pierwszych
edycji festiwalu było jednym ze znaków
rozpoznawczych tej imprezy!

IV JAWORZNICKI RAJD

nordicwalking
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna

20 czerwca (sobota), start godz. 11.00
Ośrodek Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera
biuro zawodów czynne będzie od godziny 9.30 do godziny 10.45
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
na stronie www.mckis.jaw.pl od 18 maja do dnia 16 czerwca 2015 roku
lub w biurze zawodów w dniu Rajdu.

Osoby zgłoszone w dniu imprezy nie otrzymają medalu.

Więcej informacji na www.mckis.jaw.pl
Dla osób, które przyniosą medale z trzech poprzednich edycji rajdu - nagroda niespodzianka.

Przypominamy, że w pierwszy dzień sierpnia na Stadionie Miejskim przy ul. Krakowskiej 8 wystąpią znane i lubiane gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Bajm, Pectus
i Luxtorpeda. Natomiast w konkursie
Videozone - czyli niezwykłym połączeniu

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

Bilety na to niezwykłe wydarzenie można
już kupić na portalu TICKETPRO, w sklepach Media Markt, Media Expert, Saturn
i Empik oraz w sklepie Tabak (Centrum
Handlowo-Usługowe MANHATTAN).
Sprzedaż biletów w Hali WidowiskowoSportowej ruszy od 15 czerwca.

Zobacz profile miasta na:
www.facebook.com/miastojaworzno
www.youtube.com/miastojaworzno

Ceny biletów:
- do 7 lat - wstęp wolny
- dzieci i młodzież ucząca się - 10 zł
- pozostałe osoby - 15 zł
- w dniu imprezy (wszyscy) - 25 zł

Uwaga!
15-latkowie (rocznik 2000)
na 15-lecie MCKiS - wstęp wolny
za okazaniem dowodu tożsamości.
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