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Jaworzno będzie jednym z miast startowych. 
Kolarze wyruszą z Rynku (start honorowy ok. godz. 
13.00) i przejadą prawie 4 km pętlę honorową 
wokół Rynku. Po przejechaniu tego odcinka ruszą 
ze startu ostrego w kierunku Chełmka. Meta tego 
etapu zlokalizowana jest w Nowym Sączu.

Zamknięcie ulic w dniu wyścigu

W związku z imprezą wystąpią utrudnienia w ruchu. 
Już od samego rana niedostępne dla samochodów 
będą ulice Pocztowa, Zielona, Narutowicza, które 
od godziny 6:00 do 14:00 będą zamknięte. 

Peleton wystartuje z miejskiego rynku ok. godziny 
13:00. Następnie przejedzie pętlą honorową 
śródmieściem Jaworzna: ul. Grunwaldzką, Insurekcji 
Kościuszkowskiej, Kołłątaja, Obrońców Poczty 
Gdańskiej, Słowackiego – po czym przejadą przez 
jaworznicki rynek i ulicami: Pocztową i Grunwaldzką 
przejadą w kierunku ul. Kolejowej, Leśnej, Moniu-

szki, Piaskowej, Młynarskiej, Chopina, Sulińskiego, 
Wygoda, Dąb skąd wyjadą z Jaworzna drogą na 
Chełmek. 

Służby mundurowe zabezpieczające trasę wyścigu, 
proszą o bezwzględne stosowanie się do poleceń 
i komunikatów. Trasa przez Jaworzno przebiega 
przez wiele osiedli mieszkaniowych, dlatego też 
w dniu 30 czerwca 2022 r. ważne dla mieszkańców 
będzie zaplanowanie podróży pomiędzy godziną 
12:45 a 13:30, tak by nieświadomie nie stworzyć 
zagrożenia dla kolarzy. 

Więcej informacji na temat 
wyścigu i towarzyszących 
atrakcji dostępne są 
na www.jaworzno.pl

Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków 
w Jaworznie już 30 czerwca 2022 r.
Święto fanów kolarstwa szosowego zbliża się dużymi krokami. Już 30 czerwca 2022 r. (czwartek) - przez Jaworzno będzie 
przebiegał jeden z etapów 33. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Imprezie towarzyszyć 
będzie Mini Wyścig „Solidarności”, a także moc atrakcji na jaworznickim Rynku.

WY�CIG KOLARSKI
SOLIDARNO�CI

33. Międzynarodowy

I OLIMPIJCZYK�W
Etap III -  Jaworzno (start) - Nowy Sącz
30 czerwca 2022 r., start na Rynku o godz. 13:00

- wystawa rower�w zabytkowych,
- przejazdy rikszą rowerową,
- prezentacja jazdy bicyklem,

Więcej informacji na www.jaworzno.pl

- wielkoformatowa wystawa fotograficzna,
- bębniarze,
- animacje dla dzieci i wiele więcej!

Mini Wy�cig "Solidarno�ci" (dla dzieci)
godz. 10:00 - 11:00 - Jaworzno, ul. Pocztowa
Szczeg�ły na www.wyscig.com.pl

Atrakcje towarzyszące w godz. 11.00-15.00 - Rynek:

godz. 12.00 - koncert Orkiestry Dętej TAURON Wydobycie S.A.

Przewidywany czas zamknięcia ulic:
1. Trasa przejazdu wy�cigu zasadniczego - 30.06.2022 od godz. 12.45 do 13.30
2. Rejon: Rynek - ul. Pocztowa, Narutowicza, Zielona - 30.06.2022 od. godz. 6.00 do godz. 14.oo 
    - czę�ciowe lub całkowite zamknięcie ruchu

Prosimy o stosowanie się do polece� służb oraz wytycznych organizatora

Trasa przejazdu (w obrębie Jaworzna): 
Rynek (Start) - Pocztowa - Grunwaldzka - Insurekcji Ko�ciuszkowskiej - Kołłątaja - Obro�c�w Poczty Gda�skiej 
- Słowackiego - Rynek- Pocztowa - Grunwaldzka - Kolejowa - Le�na -  Moniuszki - Piaskowa - Młynarska 
- Chopina - Suli�skiego - Wygoda - Dąb - wyjazd na Chełmek

30 czerwca 2022 r. 

ul. Suli�skiego

ul. Suli�skiego

ul. Chopina

ul. Piaskowa

ul. Moniuszki

ul. Grunwaldzka ul. Pocztowa

RYNEK

MAPA III ETAPU WY�CIGU 
NA TERENIE JAWORZNA

ul. Obro�c�w Poczty Gdaskiej

ul. Insurekcji Ko�ciuszkowskiej

ul. Kołłątaja

ul. Słowackiego

RYNEK - start

Ewentualne utrudnienia na trasie w godz. 12.45 do 13.30

Zapraszamy mieszkańców do wspólnego 
kibicowania na trasie przejazdu oraz 
skorzystania z wielu atrakcji  
na jaworznickim rynku. Kolarskie emocje 
kolejny raz zawitają do Jaworzna i będą 
dobrym otwarciem wakacyjnego sezonu 
miejskich imprez. 
Do zobaczenia w czwartek - 30 czerwca.

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert

Jaworznicki PKM na lato! 
“Polska od Kuchni” - 3 lipca 
na jaworznickich Plantach!
Półfinał Ogólnopolskiego Fes�walu Kół Gospodyń Wiejskich “Polska od 
Kuchni” odbędzie się 3 lipca 2022 r. na jaworznickich Plantach!

W trakcie fes�walu odbędą się konkursy w 4 kategoriach: Wybory Miss 
Wdzięku, Konkurs Kulinarny, Konkurs Artystyczny czy Kobieta Gospodarna 
i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię, w których udział wezmą również 
przedstwicielki Jaworzna.

Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie akty-
wnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz 
lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której 
każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, 
osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz 
społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.
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