Gazeta

przystankowa
Urząd Miejski w Jaworznie

Numer 8 (68) / 2017

Biuro Promocji i Informacji, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, tel. (32) 61 81 585

Więcej na www.jaworzno.pl

Przed nami najbardziej oczekiwane wydarzenie tego roku - 74. wyścig Tour de
Pologne. Już 31 lipca 2017 r. w Jaworznie wystartuje III etap największego wydarzenia
sportowego w Polsce. Nasze miasto po raz kolejny zyska miano stolicy sportowej
energii, a doświadczyć tego będą mogli zarówno mieszkańcy, uczestnicy, jak i kibice.

Aktualności

Jaworzno czeka na 74. Tour de Pologne

Z Krakowa do Bukowiny
Poznaliśmy już trasę tegorocznej 74. edycji Tour de
Pologne. Uczestnicy zmierzą się na dystansie,
który liczyć będzie w sumie 1144 kilometry. Przed
nimi do pokonania ponad 500 miejscowości.
Wyścig wystartuje ze stolicy Małopolski, a zakończy się w Bukowinie Tatrzańskiej. Prezentacja
trasy odbyła się 15 maja br., na torze kolarskim
w Pruszkowie. Wśród wielu gości Czesława
Langa nie zabrakło Prezydenta Jaworzna Pawła
Silberta wraz z Zastępcą Tadeuszem Kaczmarkiem, Ministra Sportu Witolda Bańki, Dyrektora
Generalnego Międzynarodowej Unii Kolarskiej
Mar na Gibbs’a oraz przedstawicieli sponsorów,
partnerów, kolarskich gwiazd z dawnych lat oraz
mediów.
Wyścig kolarski ulicami Jaworzna
Jak to będzie wyglądało w naszym mieście?
Zawodnicy rozpoczną wyścig z Rynku, po czym
przejadą jedną rundę wokół centrum miasta, aby
następnie wyruszyć prosto do Szczyrku, czyli
miejsca wieńczącego ukończenie trzeciego etapu
wyścigu 74. Tour de Pologne. Dla Jaworzna oznacza to szansę na promowanie walorów krajobrazowych regionu w kraju i za granicą, jak również
możliwość popularyzowania aktywnego wypoczynku i zdrowej rywalizacji sportowej.

24 czerwca
23. Wyścig Rowerów Górskich w Jaworznie. Ta popularna impreza przyciąga
co roku zawodników z Małopolski i ze
Trasa 74. Tour de Pologne
Śląska. Na zawodników z Jaworzna czeUCI World Tour
kają specjalne nagrody - do zdobycia
29.07 Etap I Kraków - Kraków
rowery Colnago!
30.07 Etap II Tarnowskie Góry - Katowice
29 lipca
31.07 Etap III Jaworzno - Szczyrk
Tego dnia 74. Tour de Pologne startuje
01.08 Etap IV Zawiercie - Zabrze
z Krakowa. Na płycie Rynku wystartuje
02.08 Etap V Olimp Nagawczyna - Rzeszów
kolejny Night Biking. Ciekawy rajd,
03.08 Etap VI Kopalnia Soli "Wieliczka" - Zakopane
który jest wyzwaniem, bezpieczną za04.08 Etap VII Bukovina Resort - Bukowina Tatrzańska
bawą i efektywnym treningiem. Tego
dnia będzie się działo.
31 lipca
Kalendarz miejskich wydarzeń
III etap Tour de Pologne! Zawodnicy dwukrotnie pojawią się na jaworznickim Rynku i wyruszą w pierwtowarzyszących
szy górski etap, który zakończy się w Szczyrku. Miło11 czerwca
Start rodzinnego rajdu rowerowego, w którym śnicy sportu będą mogli z bliska obserwować i kibiudział weźmie nie kto inny, a sam Czesław Lang! cować najlepszym kolarzom na świecie.
W 2016 roku to wyjątkowe wydarzenie, organizo- 4 sierpnia
wane przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz Zakończenie 74. wyścigu w Bukowinie Tatrzańskiej.
Team Jaworzno, przyciągnęło ponad 500 miło- W 2016 roku ten etap należał do Belga Tima
Wellensa z ekipy Lo o-Soudal, która okazała się być
śników jazdy na dwóch kółkach.
najlepsza również w klasyﬁkacji drużynowej.
17 czerwca
Kolejny Night Biking, czyli nocny przejazd na rowe- 19 sierpnia
rach ulicami naszego miasta. Pamiętajmy o oświe- Sportowe emocje zakończy wielki nocny rajd kolarski. Właśnie tego dnia w Jaworznie będzie natleniu roweru i latarkach!
prawdę głośno!

Już dzisiaj zachęcamy do kibicowania i uczestnictwa w tym wydarzeniu.

DNI JAWORZNA 2017
Koncerty Sylwii Grzeszczak i Andrzeja Piasecznego, Rodzinny Rajd Rowerowy z Czesławem
Langiem, a także międzypokoleniowa dyskoteka, którą poprowadzi DJ Wika - to tylko niektóre z atrakcji, z jakich będzie można skorzystać
podczas tegorocznych Dni Jaworzna. Obchody
święta miasta podzielone zostały na dwa odmienne stylowo dni (10 - 11 czerwca br.) przepełnione koncertami oraz innymi atrakcjami zarówno dla najmłodszych jak i starszych mieszkańców.

tyczne, zwariowane rowery, mobilny serwis rowerowy oraz konkursy i zabawy dla dzieci.
Od godziny 14.00-19.30 zapraszamy Panie do
wzięcia udziału w cas ngu "Zostań Twarzą Tour
de Pologne 2017 - Reprezentuj Jaworzno".
O godzinie 18.00 rozpocznie się występ kwartetu
Szafa Gra, w którego skład wchodzą artyści
Teatru Buﬀo. Zespół zaprezentuje największe

przeboje lat 70, 80 i 90. O godzinie 19.30 na
jaworznickiej scenie wystapi Sylwia Grzeszczak wokalistka, laureatka wielu nagród muzycznych
polskiego rynku muzycznego. Następnie, już o godzinie 21.00, wystąpi gwiazda polskiej sceny
muzycznej Andrzej Piaseczny. Niesamowity i widowiskowy pokaz laserowy z muzyką na żywo
zakończy tegoroczne Dni Jaworzna.

VI jaworznicki
Rajd Nordic Walking
Już w czerwcu wszyscy miłośnicy aktywnego spędzania
czasu na łonie natury, będą mieli okazję do wspólnego
"spaceru" po malowniczych terenach GEOsfery. Na
sobotę, 17 czerwca zaplanowano bowiem VI już edycję
Rajdu Nordic Walking, który w ubiegłym roku
przyciągnął aż 453 uczestników. Zapisy dla chętnych do
pojawienia się na starcie trwają do 14 czerwca.
Tradycyjnie już Honorowy Patronat nad imprezą objął
Prezydent Miasta Paweł Silbert oraz poseł na Sejm RP
Dariusz Starzycki - pomysłodawca, inicjator i czynny
uczestnik zawodów. W organizację imprezy włączyła się
także Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl.
Swój udział w imprezie zgłaszać można się poprzez
stronę Miejskiego Centrum Kultury i Sportu http://www.
mckis.jaw.pl/nordic-walking.html
Zawodnicy, którzy zdecydują się wziąć udział w rajdzie
będą mogli pokonać jeden z dwóch przygotowanych
dystansów. W zależności od indywidualnych możliwości,
chęci i samopoczucia zawodnicy będą mogli wybrać
pomiędzy odcinkiem ok. 6 km oraz tym 9 kilometrowym.
Podobnie jak w ubiegłych latach trasa będzie przebiegała
wśród malowniczej przyrody GEOsfery, a także przez
Dobrą, Chrząstówkę i Warpie. Choć rajd ma charakter
czysto rekreacyjny to nad całością przedsięwzięcia czuwać
będzie grupa wykwalifikowanych instruktorów, którzy
będą udzielać cennych rad i wskazówek amatorom nordic
walking.
Na uczestników rajdu czekać będzie szereg niespodzianek
i atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Każdy
zawodnik, który zgłosi się do imprezy w wyznaczonym
przez organizatorów czasie przez panel zgłoszeniowy
i ukończy rajd otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom.
Przewidziane są również nagrody rzeczowe dodatkowe
i upominki dla uczestników imprezy. Uhonorowani zostaną
również najstarsza i najstarszy uczestnik.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej,
szóstej już edycji Rajdu Nordic Walking!

Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa
Projekt jest istotnym elementem procesu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji
społeczności lokalnych. Każdy mieszkaniec na stronie
www.slaska.policja.gov.pl może podzielić się z Policją
informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Zgłosznia
traﬁą do policjantów, którzy regularnie będą sprawdzać
wskazane miejsca.

Pierwszy dzień Dni Jaworzna to "Sobota w Śródmieściu", czyli zabawa na Rynku Głównym i przed
C.K. "Teatr Sztuk" przy ul. Mickiewicza. Od godziny
15.00 zapraszamy na gry planszowe, fes wal gier
zapomnianych, warsztaty artystyczne, występy
teatrów ulicznych oraz koncerty. O godzinie
21.00 na płycie Rynku rozpocznie się Dyskoteka
Międzypokoleniowa, którą poprowadzi DJ Wika najstarsza polska DJ-ka oraz DJ Wikar z Radia
ESKA.
Drugi dzień Dni Jaworzna to zabawa na Stadionie
MCKiS przy ul. Moniuszki pod nazwą "Rowerowy
Zawrót Głowy" oraz występy gwiazd polskiej
sceny muzycznej.
Od godziny 14.00 zapraszamy na ﬁnał Rodzinnego Rajdu Rowerowego, którego gościem specjalnym będzie Czesław Lang - Dyrektor Generalny Tour de Pologne. Dla fanów dwóch kółek
przygotowaliśmy min. rowerowe pokazy akroba-
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