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Jawzno na wakacyjny
wypoczynek
PARK PODŁĘŻE
To znane mieszka com miejsce wypoczynku przeszło wła nie wielką
przemianę. Na terenie parku pojawiły się nowe boiska, miejsca do
wypoczynku. Altany z ławkami, place zabaw czy miejsca do doskonalenia
jazdy na rolkach. Ponadto wła ciciele czworonog w mogą wyprowadzi
swojego pupila na specjalnie do tego przygotowanym wybiegu.
Sąsiedztwo Velostrady, to dodatkowy atut tego miejsca.

ARBORETUM PARK GRÓDEK
Park Gr dek to najsłynniejszy obecnie Park na terenie Jaworzna.
Lazurowa woda, kładka na zbiorniku Wydra są najczę ciej fotografowanym punktem. Kolejne miejsce, kt re zostało zrekultywowane po
terenie poprzemysłowym. Obecnie jest to teren arboretum - czyli
ogrod w drzew i kwiat w, kt ry prowadzi ląski Ogr d Botaniczny. To
idealne miejsce na spacer z rodziną.

super miejsce
na wycieczkę to
malownicza
Dolina Żabnika!

PLANTY
WODNY PLAC ZABAW
Zielone serce centrum miasta. To wła nie tutaj na terenie po Kopalni
Węgla „Ko ciuszko” powstała miejska strefa rekreacji z m.in. wodnym
placem zabaw, ocienionymi pergolami z ławkami oraz mn stwem
ro linno ci. Ponadto by pokaza młodszym pokoleniom, co znajdowało
się na terenie plant, wybudowano makietę kopalni „Jacek Rudolf”. Przy
jaworznickich Plantach zlokalizowana jest Galeria Galena.

wpadnij też
na Rynek :)
Byczyński Rynek
zaprasza!

ZALEW SOSINA

Jeleń też
ma Rynek :)
wpadnij!

PARK ANGIELSKI
Strefa chillout, dla matki z dzieckiem, dla zakochanych czy strefa do
aktywnego wypoczynku, to tylko niekt re z atrakcji najmłodszego
w mie cie parku - Parku Angielskiego. W każdej ze stref znajdują się
elementy tworzące klimat danego zakątka parku. Stworzono i oznakowano
szerokie alejki spacerowe - każda ma swoją nazwę - związaną z legendą
miejską lub nazwę wsp łczesną. Teren po hałdzie Piłsudski stał się kolejną
miejską, zieloną oazą.
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Po kilku latach rekultywacji zalewu, mieszka cy mogą się cieszy
z kultowego w mie cie miejsca do odpoczynku. Nowe plaże, pomosty,
czysta woda, cieżka pieszo-rowerowa na około zbiornika. To idealne
miejsce dla pasjonat w sport w wodnych i aktywnego spędzania
wolnego czasu. Sosina została zmodernizowana za ponad 33 mln zł,
z czego 20,5 mln zł pozyskano z unijnego doﬁnansowania.

O rodek Edukacji Ekologiczno
- Geologicznej GEOsfera
Tężnia solankowa, notozaury, place zabaw dla dzieci i kładka widokowa,
to tylko niekt re atrakcje GEOsfery. Dawny kamieniołom na przestrzeni
lat stał się miejscem dla całych rodzin. Spacery, blisko przyrody
w ogrodach sensorycznych i uzdrowiskowy klimat, sprawiają, że GEOsferę
chętnie odwiedzają nie tylko mieszka cy naszego miasta.
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