
Tło wszystkich slajdów jest identyczne, ciemnozielone.
1. Jaworzno. Praktyczny przewodnik dla uchodźców z Ukrainy. Grafika: Widok Rynku z 
Kościołem na pierwszym planie. Po obu stronach, wypełnionego spacerowiczami deptaku,
znajdują się szeregi kolorowych budynków.
2. Witamy w Jaworznie! Każdy dzień spędzony poza domem to dzień tęsknoty i 
niepewności. Przebywanie w nowym miejscu, gdzie nie wiadomo, w którą stronę się 
skierować, by dotrzeć do sklepu, lekarza, urzędu, wywołuje dodatkowy stres i 
dezorientację. Jaworzno to stosunkowo duże miasto, złożone z czternastu dzielnic, więc 
zdajemy sobie sprawę, że jego pełna eksploracja musi potrwać. Jednakże chcielibyśmy, 
aby każdy, kto do nas przyjedzie, czuł się komfortowo i miał szansę sprawnego 
zlokalizowania najważniejszych punktów na terenie miasta. Zapraszamy do zapoznania 
się z krótkim przewodnikiem po Jaworznie. Grafika: Obowiązujący herb Jaworzna: tarcza 
wypełniona białym tłem, na którym umieszczono dwóch drwali, ścinających rozłożysty 
zielony jawor. 
3. Służby. Budowanie poczucia bezpieczeństwa należy zacząć od podstaw. Świadomość,
że w razie awaryjnej sytuacji wiemy, gdzie zadzwonić, by uzyskać szybką i
efektywną pomoc, daje pewność w codziennym funkcjonowaniu. W związku z
tym, na początek zgromadzone zostały dane dotyczące służb działających na
terenie Jaworzna. Poniżej znajdziecie Państwo dane teleadresowe służb
ratowniczych, jak i ośrodków medycznych należących do Zespołu Lecznictwa
Otwartego, do których, zgodnie z oświadczeniem umieszczonym pod linkiem:
https://zlo-jaworzno.pl/mедична-допомога/, mogą się zgłosić wszyscy
Obywatele Ukrainy, którzy potrzebują pomocy medycznej.
4. Podstawowy numer alarmowy: 112.
POLICJA – tel. alarmowy 997.
Komenda Policji.
adres: 43-600 Jaworzno, ul. Narutowicza 1.
koordynaty: +50° 12′ 7.37″, +19° 16′ 37.35″.
tel. (32) 618-32-00 – centrala.
tel. (32) 618-32-55 – dyżurny.
www: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl.
STRAŻ POŻARNA – tel. alarmowy 998.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.
adres: 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 22.
koordynaty: +50° 11′ 31.97″, +19° 17′ 6.61″.
tel. (32) 751-87-10 – centrala.
www: www.psp.jaworzno.pl/.
POGOTOWIE – tel. alarmowy 999.
Szpital Wielospecjalistyczny.
Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Chełmońskiego 28.
koordynaty: +50° 12′ 19.83″, +19° 17′ 2.76″.
tel. (32) 317-45-11 i (32) 616-44-82 – centrala.
www: www.szpital.jaworzno.pl.
5. Ośrodki Zdrowia ZLO na terenie Jaworzna.
Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.
adres: 43-603 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235.
koordynaty: 50°13’02.0″N 19°15’08.8″E.
Rejestracja główna: (+48) 32 616 34 79.
Przychodnie: (+48) 32 616 57 51.
Poradnie ZLO na terenie Jaworzna.
Kościuszko:
adres: 43-603 Jaworzno, Plac Górników 5a.

http://www.szpital.jaworzno.pl/


Godziny pracy: pon-pt 7:00-18:00.
Podłęże:
adres: 43-609 Jaworzno, Al. Piłsudskiego 80.
koordynaty: 50°12’55.4″N 19°15’04.1″E.
Godziny pracy: pon., wt., czw., pt. 8:00-18:00, śr. 08:00-17:30.
Podwale:
adres: 43-605 Jaworzno, ul. Nosala 5.
koordynaty: 50°12’30.5″N 19°16’18.9″E.
Godziny pracy: pon.-czw. 7:00-18:00 pt. 7:30-18:00.
Szczakowa:
adres: 43-602 Jaworzno, ul. Koszarowa 1.
koordynaty: 50°14’31.5″N 19°17’36.7″E.
Godziny pracy: pon 9:00-18:00 wt, czw, pt 9:00-15:35 śr 10:25-18:00.
Grafika: Szary budynek ZLO w Byczynie, widoczny po skosie, z rampą dla 
niepełnosprawnych prowadzącą do wejścia.
6. Osiedle Stałe:
adres: 43-603 Jaworzno, Tysiąclecia 85.
Godziny pracy: pon, wt, śr pt 9:00-15:35 czw 11:25-18:00.
Ciężkowice:
adres: 43-604 Jaworzno, ul. Zawiszy Czarnego 11.
koordynaty: 50°12’42.3″N 19°21’10.0″E.
Godziny pracy: pon śr 8:00-15:00 wt 8:00-18:00 czw 8:00-17:00 pt 10:30-18:00.
Łubowiec:
adres: 43-605 Jaworzno, ul. Katowicka 59.
koordynaty: 50°13’40.0″N 19°12’09.3″E.
Godziny pracy: pon 10:25-18:00 wt-pt 8:00-15:35.
Jeleń:
adres: 43-608 Jaworzno, ul. Wygoda 60.
koordynaty: 50°09’20.8″N 19°15’20.0″E.
Godziny pracy: pon 10:25 wt-pt 8:00-15:35.
Byczyna:
adres: 43-603 Jaworzno, ul. Nauczycielska 4.
Godziny pracy: pon 8:00-15:35 wt, śr, czw 8:00-18:00 pt 10:25-18:00. 
Grafika: Zbliżenie na wejście do poradni ZLO w Byczynie. 
7. Urząd Miejski w Jaworznie. Urząd Miejski w Jaworznie mieści się przy ulicy 
Grunwaldzkiej 33. Dojazd do tego miejsca jest możliwy przy pomocy większości linii 
autobusowych – przystanek Urząd Miejski. Od 16 marca Obywatele Ukrainy, którzy 
przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym, w okresie od 24 lutego, mogą 
bezpłatnie ubiegać się o przyznanie numeru PESEL. Wnioski należy składać osobiście i 
mieć ze sobą zdjęcie oraz dokument poświadczający prawdziwość podawanych we 
wniosku danych. Godziny pracy punktu rejestracji w Urzędzie Miejskim w Jaworznie: 
poniedziałek - środa w godz. 7.00-15.00, w czwartek w godz. 7.00-16.00 i w piątek w 
godz. 7.00-14.00. Tel: 32 61 81 523, 32 61 81 542, 32 61 81 524, 32 61 81 519. 
Szczegółowe informacje umieszczono pod linkiem: 
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/7086/wazna_informacja_dla_obywateli_ukrainy
_rusza_nadawanie_nr_pesel.html Grafika: Wejście do Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 
Nad drzwiami wisi herb Jaworzna, a po prawej godło Polski. Przy drzwiach, po prawej 
stronie stoi biało-czerwona skrzynka podawcza, a ściana po lewej jest wypełniona przez 
bankomat. 
8. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie mieści się 
przy ulicy Północnej 9b. Dojazd do tego miejsca jest możliwy autobusami linii: 303, 319, 
370, 374 i N1 – przystanek Podwale. Od marca zostało udostępnione stanowisko 
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konsultacyjne dla Uchodźców z Ukrainy, którzy poszukują pracy na terenie Jaworzna. 
Oczywiście istnieje możliwość osobistego pojawienia się na terenie urzędu, ale na 
początek warto zadzwonić pod jeden z poniższych numerów i uzyskać odpowiedzi na 
swoje pytania oraz ustalić dzień i godzinę ewentualnej wizyty. Konsultanci są dostępni w 
godz: od 7:00 do 15:00, a w każdy czwartek od 7:00 do 16:00. Tel: 32 / 61 81 935, 692 
472 935. Więcej informacji na stronie www: https://jaworzno.praca.gov.pl/-/17505542-
ruszylpunkt-informacyjno-konsultacyjny-dlapracodawcow-oraz-obywateli-ukrainy. Grafika: 
1. Schody prowadzące do widocznego w oddali budynku, mieszczącego Powiatowy Urząd
Pracy. Obok schodów znajduje się tablica informacyjna. 2. Pierwsze wejście do Urzędu 
Pracy, schody osłonięte dachem prowadzą do dużych, czarnych, oszklonych drzwi. 3. 
Drugie wejście do Urzędu Pracy, rampa dla niepełnosprawnych prowadzi do oszklonych, 
białych drzwi. 
9. Atrakcje turystyczno-przyrodnicze. Jaworzno to nowoczesne i gęsto zabudowane 
miasto, ale nie brakuje w nim również terenów zielonych. Każdy, kto potrzebuje ruchu lub 
chwili refleksji na łonie natury, znajdzie tu dla siebie miejsce, a i dla najmłodszych znajdzie
się przestrzeń do spożytkowania nadmiaru energii oraz poszerzania wiedzy poprzez 
obserwacje i osobiste doświadczenia. Grafika: 1. Dróżka wiodąca przez park, z mostkiem 
nad niewielkim strumykiem. Po prawej bujna, zielona trawa, po lewej od dróżki mnóstwo 
drzew. 2. Tabliczka z napisem „Arboretum Park Gródek” oraz opisem drzew. W tle trawa i 
drzewa na wzniesieniu. 3. Teren dawnego kamieniołomu widoczny z lotu ptaka.
10. Park im. Lotników Polskich. Park im. Lotników Polskich to jeden z kilku parków w 
Jaworznie. Obecnie teren jest nieco zaniedbany mającym lata świetności za sobą. W 
przeszłości park służył nie tylko mieszkańcom Osiedla Stałego, ale wszystkim 
mieszkańcom Jaworzna jako atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu. Organizowany
tu były duże koncerty i imprezy. W parku znajduje się aleja główna zakończona fontanną 
(obecnie nieczynna), aleje spacerowe, dawne miasteczko rowerowe, amfiteatr (bez 
możliwości użytkowania), górka saneczkowa oraz niecka po dawnym stawie. Dojazd do 
Ośrodka jest możliwy komunikacją miejską PKM Jaworzno – przystanek "Osiedle Stałe". 
Obecnie w parku został otworzony nowy plac zabaw dla najmłodszych, cieszący się dużą 
popularnością. Prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem parku od nowa. 
Grafika: 1. Dróżka otoczona zielenią traw i szpalerem drzew. 2. Fragment amfiteatru, 
rzędy ławek w otoczeniu bujnej roślinności.
11. Gródek. Park został ustanowiony w 2012 r., uchwałą Rady Miasta w Jaworznie Nr 
XXII/292/2012, jako jeden z elementów systemu ochrony zieleni. Park obejmuje 
powierzchnię 8,5 ha zrekultywowanego w latach 2010-2011 kamieniołomu zakładu 
górniczego Zakładów Dolomitowych Szczakowa. Niezwykłego uroku nadają mu pionowe 
ściany kamieniołomu, duża ilość zieleni, a także zbiornik wodny o krystalicznie czystej 
wodzie, gdzie funkcjonuje ośrodek sportowy. Do parku można dojechać, korzystając z 
komunikacji miejskiej PKM Jaworzno – linie: 304 i 314 – Przystanek: Pieczyska Centrum 
Nurkowe. Na terenie parku zakładane jest arboretum – kolekcja drzew i krzewów, które 
będą pełnić funkcję estetyczną, rekreacyjną i dydaktyczną – poznanie różnorodności 
świata roślin pochodzenia rodzimego, jak i obcego. Jest to proces długotrwały, więc efekty 
działań będzie można podziwiać za kilkanaście lat. Grafika: 1. W centrum czerwona 
dróżka, a wokół niej trawa i zagajnik drzew w oddali. 2. Tabliczka z napisem „Arboretum 
Park Gródek” oraz opisem drzew. W tle trawa i drzewa na wzniesieniu. 3. Trawiasta 
równina, a w tle drzewa na wzniesieniu.
12. Geosfera. Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej Geosfera w Jaworznie 
położony jest w niecce dawnego kamieniołomu wapieni triasowych Sadowa Góra. Ściany 
kamieniołomu tworzą niepowtarzalne tło dla roślin w naturalnych siedliskach oraz kolekcji 
botanicznych wprowadzonych na teren Ośrodka. GEOsfera została stworzona po to, aby 
zwrócić uwagę na nierozerwalną więź pomiędzy wszystkimi elementami środowiska 
przyrodniczego oraz zależności pomiędzy przyrodą ożywioną i nieożywioną oraz jej ciągłe 
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przemiany. Ideą Ośrodka jest edukacja przyrodnicza oparta na zdobywaniu wiedzy 
poprzez doświadczenie oraz kształtowanie prawidłowych zachowań ekologicznych. 
Ośrodek dysponuje zapleczem do organizacji imprez artystycznych i rekreacyjnych (sala 
multimedialna, amfiteatr, grillowisko i plac zabaw). Wstęp na teren Ośrodka jest bezpłatny. 
Całodobowe oświetlenie obiektu umożliwia wejście na jego teren bez ograniczeń 
czasowych. Obiekt objęty jest ochroną bezpośrednią i wyposażony w monitoring wizyjny. 
Możliwe jest objechanie Ośrodka dookoła wyznaczonym do tego szlakiem rowerowym, 
który nie biegnie przez teren samego Ośrodka! Dojazd do Ośrodka jest możliwy 
komunikacją miejską (PKM Jaworzno – linia 304 – przystanek “GEOsfera” – autobus 
przystosowany dla osób z niepełnosprawnością), dla dojeżdżających własnymi środkami 
transportu udostępnione są bezpłatne miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie 
Ośrodka. Na teren Geosfery można wchodzić z psami, pamiętając jednak o zapięciu ich 
na smyczy oraz konieczności zadbania o napojenie (we własnym zakresie). W razie 
konieczności po pupilach należy posprzątać. Grafika: 1. Zbliżenie na klomb fioletowych i 
różowych kwiatów. 2. Teren dawnego kamieniołomu widoczny z lotu ptaka. 3. Na 
pierwszym planie stos drewna, dalej widać plac zabaw i kolorowe dinozaury otoczone 
zielenią drzew, krzewów i traw. 
13. Park Angielski. Park Angielski powstał na terenie byłej hałdy Piłsudski. Do dyspozycji 
mieszkańców oddane zostało 20 hektarów przestrzeni podzielonej na cztery strefy. 
Pierwsza z nich to strefa chillout oferująca wypoczynek w otoczeniu zróżnicowanej 
roślinności, która oczarowuje feerią barw i kusi mieszanką upajających zapachów. 
Wygodne, szerokie alejki umożliwiają komfortowy spacer, a dzięki ławeczkom można 
spędzić czas wśród drzew i krzewów, kontemplując śpiew ptaków albo czytając książkę z 
plenerowej biblioteczki. Urok tego miejsca sprzyja również spotkaniom we dwoje, które 
zyskują na romantyczności dzięki pergolom i altankom ustawionym w ustronnych 
zakątkach. Nie mogło również zabraknąć atrakcji dla tych, których rozpiera energia, czyli 
najmłodszych, oraz miłośników aktywności na świeżym powietrzu. Pierwsza grupa ma do 
dyspozycji duży i bezpieczny plac zabaw, natomiast druga – boisko do gry w bule i w 
siatkówkę plażową, a także stół do ping-ponga i do szachów. Co istotne, park został 
dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
Istnieje kilka możliwości dotarcia do parku oraz trzy wejścia do niego. Na miejsce można 
przyjechać samochodem i wejść od strony placu postojowego przy ul. Reja. Można 
również dojechać do przystanku Stara Huta (PKM Jaworzno) linią 303, a potem przejść 
450 metrów do wejścia od strony ul. Robotniczej. Ostatnia trasa, dla tych, którzy lubią 
dłuższe spacery, to przyjazd dowolnym autobusem na przystanek Urząd Miejski i około 1,5
km pieszo, aż do wejścia od strony ul. Olszewskiego. Grafika: 1. Na tle wysokich traw i 
zielonych drzew stoi tablica informacyjna. 2. Biała altana widoczna między brzozami, 
wśród zieleni traw i innych drzew. 3. Ławka umieszczona pod łukiem, na tle zieleni traw i 
drzew. 4. Brązowa droga, otoczona zielenią traw i niewielką bramą oznaczającą wejście 
do parku. 
14. Zalew Sosina. Ten zbiornik wodny powstał poprzez zalanie dawnego wyrobiska po 
Kopalni Piasku Szczakowa S. A. Miejsce nie jest szczególnie bogate w faunę, ponieważ w 
wodzie znajduje się niska zawartość cząstek organicznych. Zalew jest warty uwagi ze 
względu na bogatą bazę rekreacyjną. Przy zbiorniku znajdują się: pole namiotowe, 
kemping, motel oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego. Część zalewu wciąż jest otoczona 
lasem, jednakże w 2021 roku zakończona została rewitalizacja terenu, w związku z którą 
powstały nowe chodniki, ścieżki rowerowe, plaża, a także punkty gastronomiczne 
zapewniające wypoczywającym pełen pakiet usług. Dojazd poza sezonem wakacyjnym 
jest nieco długi i możliwy wyłącznie samochodem lub autobusem – linia 304 – przystanek 
Pieczyska Szkoła, z którego trzeba przejść 2,5 km do celu. Grafika: 1. Taflę wody otacza 
pomost i bujna roślinność. 2. Zalew, z plażą widoczną na przeciwległym brzegu i bujną 
roślinnością na bliższym. 3. Pomost, z prawej ograniczony bujną roślinnością, a z lewej 



nieco wzburzoną taflą wody. 4. Pomost otoczony bujną roślinnością i niewielkim 
fragmentem zalewu widocznym z prawej strony.
15. Planty oraz Galeria Galena. Galena to niewielkie centrum handlowe, na terenie 
którego znajdziemy: aptekę, drogerie, supermarket, sklepy odzieżowe i obuwnicze, a 
także salę zabaw dla dzieci, strefę usług gastronomicznych i wiele innych, przydatnych 
usług. Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota 09:00 – 21:00, Niedziela 10:00 – 20:00 - 
większość sklepów jest otwarta tylko w niedzielę handlową. Adres: ul. Grunwaldzka 59, 
43-600 Jaworzno. Istnieje możliwość dojazdu komunikacją miejską (PKM Jaworzno – 
przystanek "Centrum"). Strona www: https://galeriagalena.pl. Warta uwagi jest również 
akcja bezpłatnych seansów z ukraińskim dubbingiem, którą oferuje sieć Multikino, która 
również jest do dyspozycji klientów Galeny. Więcej informacji dostępnych pod linkiem: 
https://multikino.pl/news/darmowe—seanse-z-ukrainskim-dubbingiemw-multikinie-i-
cinema3d. Natomiast Planty znajdują się w pobliżu Galerii Galena w ścisłym centrum 
Jaworzna. Znajduje się na nich plac zabaw z parkiem doświadczeń, makieta kopalni Jacek
Rudolf, zestaw wąskotorowej kolei podziemnej oraz ślimakowy organ urabiający. Przy 
wejściu na Planty od ulicy Grunwaldzkiej znajduje się powstała na podstawie archiwalnego
zdjęcia z lat 30. XX w. rzeźba jaworznickiego biedaszybu. W 2018 roku uruchomiony 
został Wodny Plac zabaw, który jest dostępny do użytkowania w okresie letnim. Grafika: 
Na pierwszym planie porośnięty trawą zagajnik z wysokim drzewem i czerwoną ławeczką 
ustawioną pod osłoną liści. W tle widać szary budynek Galerii Galena.
16. Kultura i rozrywka. Zarówno kultura jak i rozrywka nie należą do priorytetów, ale każdy 
z nas potrzebuje momentu odpoczynku, oderwania myśli od zmartwień i powrotu do 
zarzuconych pasji. Zabawy połączonej ze stymulującą umysł edukacją potrzebują 
szczególnie dzieci, które zostały pozbawione możliwości uczęszczania do szkół i 
przedszkoli, zatem to do nich jest skierowana większość spotkań organizowanych w 
instytucjach, które zostały opisane w poniższych slajdach, jednakże i dla dorosłych o 
różnych potrzebach oraz preferencjach z pewnością znajdzie się coś interesującego.
17. Młodzieżowy Dom Kultury w z Jaworznie im. Jaworzniaków. Młodzieżowy Dom Kultury
im. Jaworzniaków jest ulokowany w dzielnicy Osiedle Stałe, tuż obok przystanku 
autobusowego o tej samej nazwie, dzięki czemu można tam dojechać komunikacją 
miejską niema z każdego miejsca w Jaworznie. MDK to jedna z instytucji kultury, która 
oferuje całą gamę zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W każdy poniedziałek i czwartek 
będą się tam odbywać zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne i wiele innych. Adres: ul. 
Inwalidów Wojennych 2, 43-603 Jaworzno Tel.: (32) 762-92-20 Strona: http://mdk.jaw.pl/ 
Media społecznościowe: Facebook, YouTube, Radio Art.
18. Atelier Kultury. Atelier Kultury to, zrzeszony od 1 stycznia 2021 roku, zespół instytucji, 
w którego skład wchodzą: Teatr Sztuk, mieszczący się przy ul. A. Mickiewicza 2, w pobliżu 
przystanku Centrum. To instytucja mająca istotny wpływ na edukację artystyczną oraz 
życie kulturalne mieszkańców miasta. Organizuje ona pokazy, wernisaże, spektakle oraz 
warsztaty z różnych dziedzin sztuki (teatru, muzyki, plastyki, tańca, sztuk medialnych, 
rzemiosła artystycznego). Spotykają się tu ludzie w różnym wieku i z różnych grup 
społecznych. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: teatrsztukwjaworznie.pl. 
„eM Band”, którego siedziba mieści się przy ul. Szczakowskiej 35b, czyli tuż obok 
przystanku Niedzieliska Klub Relaks (linia 305 i 307). Orkiestra prowadzi działalność 
koncertową, reprezentując Jaworzno w kraju i za granicą. Współpracuje z instytucjami 
artystycznymi, bierze udział w festiwalach i wydarzeniach kulturalnych promując nasze 
miasto. Zamierza stworzyć w Jaworznie festiwal muzyczny, w którym będą brać udział 
artyści z Jaworzna oraz światowe muzyczne osobowości. „eM Band” również kształci i 
przygotowuje młodą publiczność do odbioru muzyki rozrywkowej. Prowadzi wszelkiego 
rodzaju współpracę artystyczną, koncertową i edukacyjną z młodzieżą uzdolnioną 
muzycznie. Pośredniczy w kontakcie z muzyką i jej twórcami. Utrzymuje wysoki poziom 
wykonawczy oraz promuje kulturę muzyczną. Więcej informacji na stronie: 



emband.nazwa.pl/emband. Orkiestra Kameralna Archetti mieści się przy ul. Wiosny Ludów
1, czyli niedaleko przystanku Jeleń Dom Kultury, do którego dojeżdża linia 312 i 367. 
Archetti to grupa młodych artystów w pełni oddanych muzyce, których energia, precyzja i 
witalność sprawiają, że koncerty w ich wykonaniu charakteryzują się wyjątkową atmosferą 
i ujmują serca melomanów. O ich poziomie artystycznym świadczą zarówno nagrody i 
wyróżnienia, jak i recenzje uznanych osobistości w dziedzinie muzyki. Więcej informacji o 
działalności orkiestry znajduje się na stronie: centrumkultury.jaworzno.pl. Wszystkie 
informacje o wymienionych instytucjach kultury znajdują się również na stronie: 
atelierkultury.pl/
19. Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Miejskie Centrum Kultury i Sportu jest największą 
instytucją mającą na celu promowanie aktywnego wypoczynku i kreowanie życia 
kulturalnego na terenie Jaworzna. Organizuje ona zawody sportowe, turnieje tańca, 
koncerty, wieczory autorskie, festyny rodzinne i imprezy plenerowe. Na MCKiS składa się 
duża ilość obiektów sportowych i kulturalnych rozmieszczonych na terenie całego miasta. 
Szczegółowe informacje na temat działalności tej instytucji są dostępne na stronie: 
https://mckis.jaworzno.pl/. Adresy i wskazówki dojazdu: Siedziba główna i Stadion miejski 
w Jaworznie: ul. Krakowska 8 – przystanek Stadion Miejski – linie: A, E, 350. Hala 
Widowiskowo-Sportowa: ul. Grunwaldzka 80, 43-600 Jaworzno. Hala sportowa: al. 
Piłsudskiego 88 – w pobliżu przystanek Leopold (większość autobusów PKM się tam 
zatrzymuje) oraz Podłęże Przychodnia – linie: 303, 369, 372, 373. Stadion sportowy 
(Azotania): ul. Moniuszki 95 – Przystanek Podłęże Stadion – linie: 314, 321. Dom Kultury 
im. Z. Krudzielskiego: ul. Jagiellońska 3 – przystanek Szczakowa Przychodnia – linie: 304,
307. Grafika: Wejście, z przeszklonymi drzwiami, do wyremontowanej Hali Widowiskowo-
Sportowej MCKiS. 
20. Muzeum Miasta Jaworzna. Zadaniem muzeum jest ochrona oraz gromadzenie dóbr 
kultury, pamiątek historycznych, dokumentacja i konserwacja oraz katalogowanie 
muzealiów. Podstawą działalności jest organizowanie wystaw stałych i czasowych, 
działalność dydaktyczna, edukacyjna, wydawnicza i popularyzatorska. Muzeum jest 
również instytucją animującą zjawiska i wydarzenia kulturalne. Muzeum Mieści się przy 
Rynku, w samym centrum miasta – ul. Pocztowa 5, a w pobliżu znajduje się aż pięć 
przystanków autobusowych tj. Biblioteka, Rynek, Zielona, Urząd Miejski oraz Centrum. 
Szczegółowe informacje na temat działalności muzeum znajdują się na stronie: 
www.muzeum.jaw.pl. Grafika: Wejście do kremowego budynku Muzeum Miasta Jaworzna.
21. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. Miejska Biblioteka Publiczna to prężnie 
działająca instytucja kultury, której filie znajdują się niemal w każdej dzielnicy miasta. 
Każdy oddział oferuje bogatą ofertę zajęć dla dzieci, a często również spotkań dla 
dorosłych. Największą różnorodność w zakresie zarówno nauki jak i rozrywki daje oferta 
Biblioteki Głównej, która znajduje się na rynku, w samym sercu miasta. Dojazd do 
Biblioteki jest bardzo prosty, gdyż w pobliżu znajduje się aż pięć przystanków 
autobusowych tj. Biblioteka, Rynek, Zielona, Urząd Miejski oraz Centrum. Biblioteka 
Główna jest dostępna dla czytelników od poniedziałku do soboty, w odróżnieniu od filii, 
które są otwarte jedynie w dni robocze. Zarówno filie jak i działy biblioteki głównej aktywnie
działają w internecie, a zapoznanie się z ich aktualnymi planami i zbliżającymi się 
wydarzeniami jest możliwe za pośrednictwem: Facebooka, Instagrama, Twittera, Bloggera,
a nawet YouTube’a. Jednakże najbardziej rozbudowanym źródłem informacji o działalności
MBP jest strona internetowa, która posiada możliwość przetłuczenia treści na język 
angielski oraz ukraiński. Link do strony: https://biblioteka.jaw.pl/strona/ Grafika: Fragmenty 
rynku w Jaworznie. Po lewej widać część fontanny i rosnącego w jej centrum drzewa z 
zielonymi liśćmi, a po prawej przeszkloną ścianę budynku Biblioteki Głównej, w której 
odbija się kościół i pozostałe zabudowania rynku. Po deptaku, między biblioteką, fontanną 
i pomnikiem drwala, spacerują ludzie.

https://biblioteka.jaw.pl/strona/
http://www.muzeum.jaw.pl/
https://mckis.jaworzno.pl/


22. Punkt Informacji Turystycznej. Rzecz jasna, ukazane w tej prezentacji miejsca to tylko 
ułamek tego, co Jaworzno ma do zaoferowania. Dlatego tym z Państwa, którzy chcieliby 
dowiedzieć się więcej o historii, architekturze czy wydarzeniach organizowanych w 
naszym mieście i okolicach, możemy zaoferować odnośnik do stale rozwijającej się strony 
Punktu Informacji Turystycznej: https://biblioteka.jaw.pl/pit2/. Punkt działa również 
stacjonarnie, na terenie budynku Biblioteki Głównej MBP w Jaworznie, zatem można 
osobiście przyjść i porozmawiać o Jaworznie, poznać inne ciekawe miejsca, będące 
chlubą naszego miasta i w miarę możliwości czerpać z jego uroków i bogatych możliwości.
Grafika: 1. Stanowisko Punktu Informacji Turystycznej. Lada z komputerem, wokół której, 
na półkach i w gablocie, wyeksponowano pamiątki z Jaworzna tj. pocztówki, kubki, książki 
i wiele innych produktów, kupowanych przez turystów. 2. Tło: granatowe. Grafika: biały 
kwadrat z małą, pisaną literą „i”. Tekst: Punkt Informacji Turystycznej. Tourist Information. 
23. Bibliografia.


