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Aktualności

Wodny Plac Zabaw
jednak jeszcze tego lata

Jak z miasta z przemysłowymi tradycjami stworzyć zieloną stolicę regionu? Przepis na doskonałe
połączenie poprzemysłowej działalności z tworzeniem zielonych oaz w mieście ma właśnie Jaworzno.
To właśnie tu z całego regionu i nie tylko, ściągają turyści by zobaczyć Park Gródek
To w jaworznickiej GEOsferze można poznać przodków dinozaurów. W końcu, to tu można znaleźć
nie tylko piękne miejsca do spędzenia wolnego czasu, ale i życia.

UWAGA!
OWR Sosina to wciąż plac budowy. Intensywne prace
trwają równocześnie na lądzie i na wodzie. Ze względów
bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz wstępu na ten
teren. W tym sezonie nie popływamy jeszcze w Sosinie. Po
akwenie pływa refuler i obowiązuje zakaz kąpieli. Złamanie
zakazów grozi mandatem. Inwestycja ma się zakończyć
w grudniu 2020 roku.

Jaworznickie Planty
Zielone centrum miasta powstało na terenie zlikwidowanej
w 2000 r. kopalni węgla kamiennego - szyb "Kościuszko".
Na tym terenie powstała ścieżka zawierająca eksponaty
odnoszące się do górniczej tradycji miasta Jaworzna takie
jak: kolejka podziemna, koło z wieży wyciągowej, pla orma
kolejowa, organ urobczy kombajnu oraz rzeźba biedaszybu.
Ponadto na plantach zbudowano makietę kopalni JacekRudolf, pokazujące dzieje kopalni na przestrzeni lat 18801947, wybudowano plac zabaw dla dzieci wyposażony
w zabawki sensoryczne.
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Park Gródek
"Polska Chorwacja", "polskie Malediwy" czy "rajska wyspa
południa" to tylko niektóre sformułowania, którymi
określają Park Gródek odwiedzający goście. Zrekultywowany
kamieniołom i tereny do niego przyległe, stały się atrakcją
turystyczną dla mieszkańców nie tylko województwa
śląskiego, ale jak się okazuje, także przyjezdnych z najdalszych zakątków Polski.
Park Gminny Gródek i okolice stanowią niezwykle cenną
przyrodniczo oraz szczególnie atrakcyjną ze względów
estetycznych i rekreacyjnych część Jaworzna. Obszar
obejmuje tereny po byłej eksploatacji dolomitu Zakładów
Dolomitowych Szczakowa.
Na terenie parku znajduje się łąka kwietna, na której terenie
zbudowano altanę. Jej mieszkanką jest posąg wydry. Na
terenie zbiornika wybudowana została ścieżka, która w zależności od warunków pogodowych zanurza się w wodzie.
Ponadto przy kładce zbudowane zostały dwie altany,
z których mamy bezpośredni widok na wodę.

dziś Ośrodek Edukacji Ekologiczno -Geologicznej GEOsfera
tworzy bazę edukacji przyrodniczej dla mieszkańców regionu
oraz zaplecze działalności Terenowej Stacji Badawczej BIOGEO Uniwersytetu Śląskiego.
To właśnie ściany kamieniołomu oraz dno uformowane 250
milionów lat temu przez tsunami, tworzą klimat tego
miejsca, charakterystyczne „klify” stały się wręcz ikoną
miasta.
Wstęp na teren Ośrodka dla gości indywidualnych jest
bezpłatny, prowadzone tu zajęcia dla grup szkolnych również
nie podlegają odpłatności. Ośrodek dysponuje zapleczem do
organizacji imprez plenerowych w tym grillowiska, place
zabaw oraz tężnią solankowa. Całodobowe oświetlenie
obiektu umożliwia wejście na jego teren bez ograniczeń
czasowych. Dojazd do Ośrodka możliwy jest komunikacją
miejską, a dojeżdżającym własnymi środkami transportu
oferowane są bezpłatne miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka. Goście mogą odwiedzać
to miejsce z pupilem. Na terenie parku odbywają się liczne
imprezy sportowe i koncerty.
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Rekreacja w Jaworznie

Miasto zdecydowało o otwarciu Wodnego Placu Zabaw
w bieżącym sezonie. Obecna sytuacja epidemiologiczna
nakłada na użytkowników WPZ szereg nowych warunków, zwłaszcza w zakresie zachowania odległości pomiędzy użytkownikami oraz obowiązku zachowania zasad
higieny.
Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie zarządca Wodnego Placu Zabaw, z atrakcji będzie można
korzystać z zachowaniem obowiązujących w kraju wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego (dystans
społeczny). Od środy, 1 lipca - w ramach rozruchu, urządzenia na Wodnym Placu Zabaw funkcjonują w "trybie
fontann", bez możliwości korzystania z nich.
Ze względu na panującą epidemię, ostateczne decyzje
co do sposobu pełnego udostępnienia WPZ mogą ulegać
zmianom i modyﬁkacjom.
* * *
Przypominamy, że z Wodnego Placu Zabaw korzystać
można zgodnie z REGULAMINEM umiejscowionym
w rejonie toalet, a także widniejącym na stronie internetowej: h p://www.mzdim.jaworzno.pl/wodny-placzabaw-plantach/
Uczulamy, iż na teren obiektu nie wolno wchodzić z psami.
Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia
i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
Osoby przebywające na terenie Wodnego Placu Zabaw
są zobowiązane do zachowania czystości i porządku.
Oczywistym jest, że nie wolno niszczyć urządzeń zabawowych. Zabronione jest również wchodzenie do niecki
głównej w brudnym obuwiu, które może pozostawiać ślady
na nawierzchni - dopuszczalne są buty przeznaczone do
wody, a poruszanie się bez obuwia odbywa się na własną
odpowiedzialność.
Przypominamy, że teren jest monitorowany. W godzinach
otwarcia placu, przestrzegania zaleceń i regulaminu
pilnować będzie obsługa obiektu.
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GEOsfera Jaworzno
Kamieniołom Sadowa Góra w Jaworznie o powierzchni
przekraczającej 8 ha i wysokości ścian dochodzącej do 30 m
niegdyś stanowił źródło surowca zakładów cementowych,

?2

!

!

2

!

!

2

?

!

2

?

!

2

Sosina w remoncie
Kolejną atrakcją Jaworzna jest Ośrodek WypoczynkowoRekreacyjny “Sosina” znajdujący się przy ul. Bukowskiej.
To doskonałe miejsce wypadowe podczas upałów. Składa się
ze zbiornika wodnego o powierzchni 50 hektarów oraz
kompleksu leśno - łąkowego o powierzchni 30 hektarów.
Teraz zbiornik i jego otoczenie jest rekultywowane. Już za
rok, goście będą mogli skorzystać ze zbiornika z wyczyszczoną wodą, który będzie monitorowany, a informacje
o stanie czystości wody zainteresowani znajdą w internecie.
Wygodniejsze będą też plaże naokoło zbiornika. Roślinność
zostanie uporządkowana, a ciekawostką będzie wodny
ogród na pływającym pomoście. Na terenie ośrodka działać
będą punkty gastronomiczne. Więcej będzie też miejsc
postojowych. Rewitalizacja Sosiny ma kosztować blisko 31
mln zł, z czego unijne doﬁnansowanie, które otrzymało
miasto wynosi ponad 20 mln zł.
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Odwied Krajową Mapę Zagroże 2 Bezpiecze stwa

Główną atrakcją jaworznickich plant jest wodny plac zabaw,
który w miesiącach wakacyjnych jest jedną z większych
atrakcji dla jaworznickich dzieci i młodzieży. Ponadto teren
przy wodnym placu zabaw jest doskonałym miejscem
do spacerów i wypoczynku na licznych ławeczkach i hamakach. Teren jest podświetlony i robi ogromne wrażenie
w godzinach wieczornych.

"Arche " zaprasza na
koncerty on-line

Aktywne wakacje w mieście

Niezależnie od trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, miasto Jaworzno
- podobnie jak w poprzednich latach - również w tym roku stara się zapewnić mieszkańcom
ofertę na spędzanie wakacyjnego wolnego czasu. Wszystko z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i obostrzeń sanitarnych.
#KierunekRynek
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ożywia
jaworznicki rynek realizując nowy projekt pn. #Kierunek
Rynek. Podczas pierwszego spotkania mieszkańcy przenieśli
się do czasów minionych i w stylu retro spędzili niedzielne
popołudnie w samym sercu miasta. Kolejne wydarzenie
planowane jest w niedzielę 26 lipca br. o godz. 17.00, a jego
tematem będzie sztuka cyrkowa. Płyta rynku zamieni się
w cyrkową arenę, na której pojawią się akrobaci, żonglerzy,
szczudlarze i mnóstwo innych atrakcji. Na płycie rynku
zobaczymy: cyrkowe animacje, duże bańki mydlane,
akrobatów, żonglerów, monocykle i szczudlarzy. Serdecznie
zapraszamy!
Kino letnie na Plantach!
Wystartowało już Plenerowe Kino Letnie na jaworznickich
Plantach. Wielbiciele seansów na dużym ekranie, którym
doskwierają ograniczenia związane z epidemią, będą mogli
znowu wybrać się do kina w naszym mieście. Za darmo
i w plenerze!
Seanse odbywać się będą w piątki, zawsze o godzinie 21:30,

na terenie makiety Kopalni Jacek Rudolf na jaworznickich
plantach. W przypadku niesprzyjającej aury seanse zostaną
przeniesione na inne terminy, o czym będziemy informować
na bieżąco.
Harmonogram lipcowych letnich seansów:
24 lipca - “Wciąż ją kocham”
31 lipca - “Księżna”
Dotacje na wakacje
Gmina jak co roku wsparła organizacje pozarządowe
w przygotowaniu wakacji z atrakcyjnymi programami
edukacyjnymi zw. z bezpieczeństwem i proﬁlaktyką dla
jaworznickich dzieci. Środki przeznaczone na ten cel
wynoszą blisko 120 tys. zł!
W tym roku, po przeprowadzonym publicznie konkursie,
doﬁnansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
otrzyma 5 organizacji. Dzięki tym środkom zorganizowane
zostaną obozy, półkolonie oraz zajęcia sportowe.

Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl

KwarantGranie z Arche to projekt Orkiestry Kameralnej
Miasta Jaworzna nagrodzony w programie dotacyjnym
"Kultura w sieci", ﬁnansowany przez Narodowe Centrum
Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest odpowiedzią na trudną sytuację uczestnictwa
w kulturze w czasie międzynarodowej pandemii. W ramach wydarzenia Arche zagra trzy koncerty transmitowane na żywo na proﬁlu Orkiestry w portalu Facebook.
Udział w koncertach on-line jest bezpłatny.
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Miasto Jaworzno

@MiastoJaworzno

youtube.com
@MiastoJaworzno
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