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Gwiazdy Święta Miasta

Aktualności

Wyjątkowe muzyczne emocje czekają nas podczas tegorocznych Dni Jaworzna. Do naszego miasta
przyjadą artyści zdobywający szczyty list przebojów i bijący rekordy popularności w serwisie YouTube.
Dwudniowa impreza odbędzie się w weekend, 15 i 16
czerwca na Stadionie Miejskim przy ul. Moniuszki 95
(Azotania). Organizatorzy zadbali o to, żeby zaproszeni
wykonawcy mogli zaspokoić najbardziej różnorodne gusta
muzyczne.
Pierwszego dnia koncerty rozpoczną się o godz. 18.00. Na
scenie pojawi się fenomenalny duet, wykonujący ambitny
electropop, The Dumplings. Zespół mogliśmy już
w Jaworznie zobaczyć podczas ostatniego Fes walu Energii,
a w ciągu ostatnich lat ich kariera nabrała zawrotnego
tempa. O godz. 20.00 wystąpi Grzegorz Hyży. Wokalista
zdobył popularność jako uczestnik programu X Factor.
Od tego czasu wydał dwa albumy, zdobywając rzesze fanów.
Obecnie jest jurorem programu The Voice of Poland. Występ
ostatniego artysty tego wieczoru to z pewnością gratka dla
miłośników klubowego grania. Gromee, czyli Andrzej
Gromala to krakowski DJ, jeden z najbardziej popularnych
obecnie polskich producentów muzycznych. Oprócz udziału
w konkursie Eurowizji, zaliczył występy przed takimi tuzami,
jak Mariah Carey, Enrique Iglesias czy Alan Walker.
Niedzielne emocje muzyczne rozpoczną się o godz. 17.30
z wysokiego C, gdyż na scenę wejdzie Kamil Bednarek. Ten
artysta, to zwłaszcza dla młodszego pokolenia, czołowa
postać muzyki reggae w Polsce. Laureat najważniejszych
nagród muzycznych (w tym MTV Music Award za najlepszy
album w Europy Środowej!) i zdobywca diamentowej płyty.
Mimo młodego wieku to kompletny i bardzo dojrzały artysta
z niezliczoną ilością koncertów na swoim koncie. O godz.
19.30 na scenie zobaczymy blunt razor. To jaworzniccy
muzycy, których twórczość została doceniona podczas wielu
ogólnopolskich konkursów. Mają za sobą występy u boku

Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna
Od lat dokładamy starań, żeby święto naszego miasta było
wyjątkowym i interesującym wydarzeniem dla mieszkańców. W tym roku zdecydowaliśmy się postawić na
gwiazdy estrady, które zdobywają nie tylko szczyty list
przebojów, ale również szczyty popularności w serwisach
społeczno-ściowych. Warto zaznaczyć, że zaproszeni przez
nas na tegoroczne Dni Jaworzna wykonawcy, to czołowi
gwiazd polskiej estrady, a niedawno zrobiło się o nich jeszcze
głośniej kiedy sam Dawid Podsiadło określił ich jako zespół
wybitny. – Jest klimat, wyczucie smaku, słychać świetne
inspiracje, wokal śpiewa obłędnie i tworzy linie, które sam
chętnie bym śpiewał. I do tego w końcu radujący poziom
brzmienia języka angielskiego – chwalił jaworznickich
muzyków na swoim fanpage’u Podsiadło. Ostatnim artystą
niedzielnego wieczoru będzie Ørganek. To zespół

artyści reprezentujący popularne obecnie nurty muzyczne,
od nowoczesnego electropopu, przez charyzmatyczny
rock’n’roll po muzykę klubową. Liczymy na to, że takie
zestawienie będzie mogło zaspokoić szerokie gusta
muzyczne mieszkańców.
Serdecznie zapraszam wszystkich jaworznian na
tegoroczne Dni Miasta i wierzę, że będziemy się wspólnie
świetnie bawić.
charyzmatycznego wokalisty i gitarzysty, Tomasza Organka,
którego utwór „Niemiłość” zajmuje obecnie pierwsze
miejsce na liście radiowej Trójki. To z pewnością jedna
z najważniejszych rockowych postaci młodego pokolenia,
laureat Fryderyka z 2017 roku. Możemy być pewni,
że tegoroczne Dni Jaworzna zakończą się wyjątkowo
energetycznie.

Tour de Pologne znowu w Jaworznie!

We wtorek, 6 sierpnia na jaworznickim Rynku
odbędzie się start honorowy IV. etapu 76. wyścigu
Tour de Pologne. Jaworzno ponownie stało się
ważnym punktem na mapie wyścigu. Ponadto
mieszkańcy już dzień wcześniej będą mieli okazję
skorzystania z pikniku rodzinnego "Wyścig po
Zdrowie", który doskonale wpisuje się w ideę
propagowaną przez organizatorów Touru.
- Organizacja tak pres żowego w świecie sportu przedsięwzięcia z Lang Teamem, to dla miasta wyzwanie i kolejna
szansa pokazania całemu światu, że Jaworzno to miejsce,
które warto odwiedzać, w którym warto mieszkać i w którym
wiele się dzieje – stwierdza Paweł Silbert, Prezydent
Jaworzna.
Tegoroczna edycja wyścigu będzie obﬁtowała w wiele
dodatkowych wydarzeń dla mieszkańców.
TOUR DE POLOGNE - ETAP STARTOWY
We wtorek, 6 sierpnia na jaworznickim Rynku odbędzie się
start honorowy IV. etapu wyścigu. Następnie kolarze

wykonają rundę wokół rynku, skąd ulicami: Pocztową,
Grunwaldzką, Kolejową oraz Aleją Piłsudskiego traﬁą na tzw.
„ostry start”, który będzie miał miejsce na wysokości Parku
Podłęże. Następnie cykliści przejadą przez Osiedle Stałe
i udadzą się obwodnicą w kierunku Mysłowic, gdzie będzie
miała miejsce pierwsza Lotna Premia. Peleton na trasie do
Kocierza przejedzie m.in. przez Imielin, Oświęcim,
Wilamowice, Gminę Porąbka oraz Czernichów.
- Z roku na rok impreza przyciąga coraz większą publiczność,
a wyścig na stałe wpisał się w kalendarz pożądanych przez
mieszkańców wydarzeń. Wiemy, że tegoroczna edycja będzie tego potwierdzeniem zwłaszcza, że w tym roku na publiczność będzie czekało więcej niespodzianek i sportowych
atrakcji. Serdecznie zapraszam właśnie do Jaworzna – na
start IV. etapu Tour de Pologne 2019 i wiele towarzyszących
wydarzeń - dodaje Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna.
WYDARZENIA W RAMACH 76. TOUR DE POLOGNE
ZAPLANOWANE NA 5 I 6 SIERPNIA
W dniu startu dorosłych kolarzy odbędzie się również wyścig
dla najmłodszych mieszkańców: Mini Tour de Pologne.

Kinder+Sport Mini Tour de Pologne jest największym
wydarzeniem kolarskim dla dzieci i młodzieży w Polsce.
Mogą w nim startować dziewczynki i chłopcy w wieku od
7 do 14 lat. Wydarzenie podzielone jest na rowerową paradę
dla najmłodszych oraz wyścigi dla nastoletnich. Udział w Kinder+Sport Mini Tour de Pologne jest całkowicie bezpłatny.
Chęć uczestnictwa w wydarzeniu mieszkańcy mogą złożyć
przez stronę internetową www.minitourdepologne.pl.
Wyjątkową atrakcją tegorocznego wyścigu będzie zupełnie
nowa inicjatywa Lang Teamu "Wyścig po Zdrowie", który
doskonale wpisuje się w ideę propagowaną przez
organizatorów Touru. Podczas rodzinnego pikniku, który
w Jaworznie odbędzie się 5 i 6 sierpnia – nawet po starcie
kolarzy - będzie można odwiedzić mobilne muzeum Tour de
Pologne – pierwszy tego typu projekt na świecie, który
powstał z okazji 90-lecia wyścigu. Wspaniałe eksponaty
i mul medialne prezentacje obrazują bogatą historię
polskiego kolarstwa.
Po wizycie w muzeum będzie można sprawdzić swoją
kolarską formę biorąc udział w mikro Tour de Pologne
Amatorów, czyli wyścigu na trenażerach z interaktywną
mapą Tour de Pologne Amatorów. Będzie sporo rodzinnej
zabawy, ale też sportowej rywalizacji, bo zmaganiom będzie
towarzyszył wirtualny ranking oraz nagrody.
Śmiałkowie będą też mogli spróbować pobić czas Czesława
Langa w specjalnej Streﬁe Wyzwań w Grand Prix Wyścigu
po zdrowie.
- Zależy nam na tym, by być jak najbardziej aktywnym
miastem. Dzięki nowym inicjatywom w ramach Tour de
Pologne znów potwierdzimy rangę wydarzenia w Jaworznie.
Kibice na medal, najlepsi kolarze z całego świata i zmieniające się miasto – to kilka składowych sukcesu dotychczasowych edycji Tour de Pologne, które odbywały się w Jaworznie
- mówi Łukasz Kolarczyk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie.
Zapowiada się wyjątkowa edycja Tour de Pologne z udziałem naszego miasta!
Dwa dni intensywnych wydarzeń kolarskich to również
ograniczenia w ruchu drogowym na terenie przejazdu
kolarzy oraz podczas Mii Tour de Pologne. W kolejnych
wydaniach Gazety Przystankowej zamieszczone zostaną
dokładne informacje o wyłączeniach z ruchu konkretnych
ulic, zmianie kursowania autobusów oraz innych utrudnieniach.

Pikniki Bezpieczeństwa
W tym roku po raz kolejny ruszają „Pikniki Bezpieczeństwa” dla całych rodzin. Najbliższe wydarzenie odbędzie się w piątek, 31 maja br. przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy
ul. Matejki.
Na najmłodszych będzie czekało mnóstwo atrakcji, m.in.
pokazy sprzętu i umiejętności funkcjonariuszy Komendy
Miejskiej Policji, strażaków z Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży
pożarnych oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Ponadto
przewiduje się naukę udzielania pierwszej pomocy,
prelekcje nt. bezpiecznych zachowań. Na najmłodszych
uczestników wydarzeń będą czekały niespodzianki.
Harmonogram pikników
ź 7 czerwca br. (piątek), godz. 16.00 - Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie (ul. Jana III Sobieskiego 61);
ź 14 czerwca br. (piątek), godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa nr 19 im. M. Kopernika w Jaworznie
(ul. Kasztanowa 33);
***
W 2018 roku miasto rozpoczęło drugą edycję Akademii
Bezpieczeństwa, czyli działań edukacyjnych dla dzieci,
młodzieży i seniorów, organizowanej pod patronatem
Prezydenta Miasta Jaworzna, której inicjatorem jest
Monika Bryl Zastępca Prezydenta Miasta. W ramach
Akademii odbywają się warsztaty:
ź „Bezpieczny przedszkolak",
ź pikniki bezpieczeństwa dla szkół podstawowych,
ź bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji
elektronicznej,
ź wtargnięcie napastnika do szkoły,
ź "Starsi = bezpieczni".

Rozpoczynamy dzielnicowe zabawy!
„Byczyńskim bykiem” rozpoczynają się pikniki
rodzinne pn. „Aktywne dzielnice”, które w ubiegłym roku cieszyły się zainteresowaniem wśród
mieszkańców. Pierwsza z cyklu dziesięciu imprez
odbędzie się 2 czerwca br. na byczyńskim Rynku,
a zakończy się 21 września br. przy szkole
w Ciężkowicach.
Już 2 czerwca, w niedzielę w Byczynie odbędzie się pierwsza
z imprez w ramach tegorocznych „Aktywnych dzielnic”. Tego
dnia mieszkańcy będą mogli wziąć udział w rajdzie
rowerowym i rekreacyjnym biegu. Zaplanowano też atrakcje
dla dzieci, warsztaty i koncerty, na byczyńskim rynku
odbędzie się nawet taneczna zabawa. Następny piknik
odbędzie się już tydzień później. 9 czerwca będziemy mogli
zobaczyć nowo wybudowany rynek dzielnicowy
w Niedzieliskach. To miejsce, które zostało wykonane dzięki

środkom z Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.
Zorganizowanie tam rodzinnego festynu będzie świetnym
sposobem na otwarcie dla mieszkańców tej nowej, pięknej
przestrzeni. Pikniki rozpoczynać się będą o godz. 16.00
i potrwają do godz. 19-tej.
Harmonogram pikników „Aktywne dzielnice”:
ź 2 czerwca br., Byczyna – Rynek,
ź 9 czerwca br., Niedzieliska – Rynek,
ź 29 czerwca br., Jeleń – Centrum Kultury Arche ,
ź 7 lipca br., Szczakowa – Dom Kultury im. Zdzisława
Krudzielskiego,
ź 21 lipca br., Osiedle Stałe – Park Lotników,
ź 11 sierpnia br., Centrum – Planty,
ź 24 sierpnia br., Centrum – Rynek,
ź 7 września br., Dąbrowa Narodowa – Klub Strażak MCKiS,
ź 15 września br., Osiedle Stałe – Park Lotników,
ź 21 września br., Ciężkowice – Szkoła Podstawowa nr 18.
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