Gazeta

przystankowa
Urząd Miejski w Jaworznie

Numer 9 (115) / 2019

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

Więcej na www.um.jaworzno.pl

Lodowisko otwarte od 1 grudnia!
W niedzielę, 1 grudnia odbędzie się wielkie otwarcie nowego lodowiska znajdującego się na
terenie parkingu rowerowego w Miejskim Centrum Integracji Transportu w centrum miasta.
Lodowisko otwarte będzie przez trzy miesiące od rana do godzin późno wieczornych. Na
wiosnę obiekt zamieni się na parking dla rowerów.

Dwunastu tenorów
na Nowy Rok
Podczas oﬁcjalnego otwarcia lodowiska, które odbędzie się
1 grudnia br. o godz. 17:00, na mieszkańców czeka wiele
atrakcji m.in. animacji czy konkurencji na lodzie. Dla
zebranych przygotowano również słodki poczęstunek,
pokazy ognia i jazdy ﬁgurowej. Od godziny 19:00 lodowisko
będzie należało wyłącznie do mieszkańców.

Już po raz dziewiętnasty w Jaworznie miłośnicy muzyki
klasycznej będą mogli wysłuchać Koncertu Noworocznego, który zaplanowany jest na niedzielę,
12 stycznia przyszłego roku w Młodzieżowym Domu
Kultury im. Jaworzniaków. Koncert odbędzie się dwukrotnie: o godzinach 16.00 oraz 19.00. Wydarzenie,
które wpisało się w kanon najważniejszych imprez
kulturalnych w naszym mieście, ściąga od 2002 roku
melomanów ze Śląska i Małopolski.

Obiekt czynny będzie przez siedem dni w tygodniu. W dni
powszednie w godz. 10:00 do 22:00, a w soboty i niedziele
o pół godziny dłużej, bo od 10:00 do 22.30. Aby obiekt mógł
sprawnie i bezpiecznie funkcjonować konieczne będą
przerwy techniczne. Od poniedziałku do piątku przerwy
konserwacyjne odbywać się będą – od 14:00 do 14:30 oraz
od 17:30 do 18:00. W weekendy półgodzinne przerwy będą
trzy razy, w godzinach od 11:00 do 11:30, od 14:30 do 15:00
oraz od 18:00 do 18:30. Jednorazowa opłata uprawniać
będzie do jeżdżenia przez 55 minut.

Ciekawostki
z Muzeum Miasta
Jaworzna

Przy lodowisku działać będzie zaplecze socjalne, gdzie
łyżwiarze będą mogli w zamykanych sza ach zostawić swoje
rzeczy, czy włożyć łyżwy. Zgodnie z przyjętym cennikiem od
poniedziałku do piątku za bilet normalny zapłacić trzeba
będzie 8 zł. Bilet ulgowy to koszt 4 zł.
W weekendy dorośli jeździć będą za 10 zł, a dzieci za 5 zł.
Bilet normalny dla posiadacza Karty Rodzin Wielodzietnych 4 zł, w weekend 5 zł. Bilet ulgowy dla posiadacza Karty
Rodziny Wielodzietnych to od poniedziałku do piątku 2 zł,
a w weekendy 2,50. Chętni będą mogli skorzystać
z karnetów uprawniających do 10 godzin jazdy. Normalny
karnet to koszt 60 zł, ulgowy - 30 zł, a za karnet ulgowy dla
posiadaczy Karty Rodzin Wielodzietnych zapłacić trzeba
będzie 15 zł. Przy lodowisku wypożyczyć można będzie
łyżwy - za 6 zł.

Rynek w Jaworznie. Na pierwszym planie widoczny
nieistniejący już przystanek autobusów PKS - 1973 rok.

Świąteczny grudzień na Rynku

W sobotę, 14 grudnia na Rynku zagości tradycyjny Jarmark
Bożonarodzeniowy. Od godz. 9:00 swoje stanowiska
handlowe będą wystawiać uczniowie jaworznickich szkół
i członkowie stowarzyszeń. Jak zawsze na tej imprezie
będzie się można zaopatrzyć w ręcznie robione ozdoby
choinkowe, stroiki, kartki świąteczne, wypieki i wiele innych.
Na scenie zaprezentują się dzieci i młodzież z jaworznickich
szkół. Uwaga - odwiedzający jarmark będą mieli możliwość
zdobycia żywej choinki (ilość ograniczona).

Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa
Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia
i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! „Mapa” jest już
dostępna na stronach internetowych Policji.
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W czwartek, 8 grudnia w godz. 16:00 - 19.00 na jaworznicki
Rynek zawita Święty w czerwonym wdzianku, na którego
czekają z utęsknieniem wszystkie dzieci. W związku z tym
radosnym wydarzeniem zapraszamy najmłodszych na pełen
atrakcji i świątecznej magii wieczór. Całość zapalenie
światełek na choince, a najmłodsi tradycyjnie będą mogli
zrobić sobie zdjęcie ze Świętym Mikołajem w śnieżnej kuli.

Fragment parku miejskiego Jaworzno Centrum- 1969
rok.
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Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Jarmark Bożonarodzeniowy, a także Betlejemskie
Światło Pokoju - w grudniu
czeka nas cykl imprez, które
wprowadzą w okres Bożego
Narodzenia.
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Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

instagram.com

facebook.com

Miasto Jaworzno

@MiastoJaworzno
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A w niedzielę, 22 grudnia o godz. 17.00 harcerze
z jaworznickiego Hufca ZHP przekażą mieszkańcom
Betlejemskie Światło Pokoju. Światło harcerze i skauci ze
wszystkich krajów przynoszą prosto z Groty Narodzenia
Pańskiego. Jest symbolem pokoju i nadchodzących świąt.
Tego dnia na Rynku planowane jest też wspólne
kolędowanie i żywa szopka.
Serdecznie zapraszamy!
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Odwied Krajową Mapę Zagroże 2 Bezpiecze stwa

www.policja.pl

youtube.com
@MiastoJaworzno

twi er.com
@MiastoJaworzno

