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Atrakcyjne po pięćdziesiątce
Można by założyć spore przedszkole, gdyby zebrać
wszystkie dzieci, których rodzice poznali się w Śląskim Wesołym Miasteczku. Tak twierdzą najstarsi stażem pracownicy lunaparku. I mają rację, bo wiele małżeństw do dziś
chętnie tam wraca nie tylko dlatego, by pociechy dobrze się
bawiły, ale by zwyczajnie powspominać.
- Na początku organizowano tu wieczorki zapoznawcze,
świetnie funkcjonowała pływająca kawiarnia Arizona
– opowiada Dariusz Pradela, kierownik ds. technicznych,
który w wesołym miasteczku pracuje już dwadzieścia lat.
– To było miejsce, gdzie wiele samotnych osób, szczególnie przyjezdnych, miało szansę zwyczajnie się poznać.
I do dziś tak jest. Mimo, że w latach 80. i 90. Śląskie Wesołe Miasteczko przechodziło głęboki kryzys – kiedy karuzele już były nieatrakcyjne, a w nowe nikt nie inwestował – teraz powoli wychodzi na prostą. Ale bez względu na

okoliczności zawsze cieszyło się sporym zainteresowaniem.
Szczególnie widać to w Dniu Dziecka, kiedy przed kasami
ustawiają się kilkunastometrowe kolejki.
- Nie oszukujmy się, wesołe miasteczko to raj dla dzieci
i wszystkich tych, którzy lubią dobrą zabawę i trochę adrenaliny – przekonuje Ania Frydrych z Chorzowa. – Mam nadzieję, że będzie tu coraz więcej nowych karuzel. To na
pewno przyciągnie klientelę.
Nowa karuzela pirate ship będzie działać już w czerwcu.
- To karuzela w kształcie łodzi rybackiej. Ma 15 metrów
wysokości, jednocześnie mogą na niej jechać 32 osoby
– opowiada Piotr Małecki, zastępca dyrektora ds. Śląskiego Wesołego Miasteczka. – Będzie można ją łatwo znaleźć,
ponieważ przy wejściu będą rozdawane foldery z mapką lunaparku, na której oznaczone będą wszystkie karuzele
– dodaje.

Warto przypomnieć, że od ubiegłego roku można też spróbować swoich sił na wieży swobodnego spadania.
Sezon w Śląskim Wesołym Miasteczku na dobre rusza już
w sobotę. Wtedy powinny działać już wszystkie urządzenia. To
jednak nie koniec atrakcji. We wrześniu bowiem lunapark będzie obchodził 50. urodziny.
- Na razie nie będziemy zdradzać szczegółów, ale zamierzamy ten fakt odpowiednio uczcić – mówi Piotr Małecki.
Więcej na www.wesole-miasteczko.pl
Dla naszych Czytelników mamy dwa zaproszenia do Śląskiego Wesołego Miasteczka. By je
otrzymać, należy dziś o godzinie 12 zadzwonić pod
numer tel. 666 031 192 i odpowiedzieć na pytanie:
Jaka jest największa karuzela w Polsce?

Dodatek przygotowany przez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku
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Imprezowy maj
w WPKiW
1 i 2 maja: odbędzie się Europejski Piknik Gospodarczy „Partnerstwo z unią – Europa dla obywatela” połączony z VI Reggae Rap Festiwalem. Pierwszego dnia impreza zacznie się o godzinie 10. W programie między innymi dyskoteka dla dzieci z elementami prezentacji ludowych tańców integracyjnych z krajów Unii Europejskiej, występ zespołu Gama z Czech,
gry edukacyjne dla dzieci z elementami toru sprawnościowego czy plenerowa galeria młodych artystów. Będzie też tak zwane Czeskie Miasteczko, gdzie spróbować będzie można czeskiej kuchni. Drugiego dnia na
scenie pojawi się sześć zwycięskich zespołów przeglądu Reeggae Rap Liga, między innymi TeWu czy Marlene Johnson. Start o godzinie 14.
2 maja: w Rosarium nietypowo: odbędą się zawody psów we frisbee. Do takiej rywalizacji psy muszą
być odpowiednio przygotowane. Trzeba ćwiczyć przynajmniej 2 razy w tygodniu. Dysk Frisbee pies powinien łapać przez około 3 minuty w jednej sesji. Takich
sesji można zrobić kilka z kilkunastominutowymi przerwami. Muszą też ćwiczyć właściciele czworonogów.
Powinni jeździć na seminaria, zdobywać nowe umiejętności. Spotykać się ze znajomymi i rzucać wspólnie,
to zawsze dużo daje. Pies do frisbee powinien być
szczupły i zdrowy, dlatego trzeba zadbać o jego dietę.
Zawody frisbee w Polsce są podzielone na konkurencje: Mini Distanse, Open Frisbee (dla psów, które ukończyły 18 m-cy), Young Dog Frisbee (dla młodych psów
od 9 do 18 m-cy), Starters Frisbee (dla psów początkujących) i czasem Long Distanse.
3 maja: inauguracja dni województwa śląskiego
„W śląskiego cztery strony”. W tak zwanym bloku
śląskim wystąpi Damian Holecki, Karpowicz Family
i New For You, potem na estradzie pojawią się Carrantuohill, Golec uOrkiestra i Stachursky. Na koniec imprezy, którą poprowadzą Joanna Bartel i Dariusz Niebudek, zaplanowano pokaz pirotechniczno-laserowy.
Poza tym na specjalnych ekranach diodowych emitowane będą materiały filmowe „W śląskiego cztery strony” i materiały promocyjne. Wstęp wolny.
8-11 maja: Wiosenna Wystawa Kwiatów.
14 maja: odbędzie się „Sztafeta przez Polskę”,
natomiast 23 maja po parkowych alejkach będzie można biegać w ramach I Biegu Rodzinnego.
30 maja: odbędzie się wyścig rowerowy Silesia Cup
MTB. To już trzecia edycja tych zawodów. Zawody
rozpoczną się o godzinie 10. Będą rozgrywane na trzech
dystansach (do wyboru 18, 36 lub 54 km) z indywidualnym pomiarem czasu. Biuro zawodów znajdować się
będzie tradycyjnie obok hali „Kapelusz”. Dzieci (4-12
lat) ruszą na swoją trasę o godz. 10.00 (ok. 800 m), a na
mecie na każdego będzie czekała niespodzianka. Najlepsi otrzymają dodatkowe nagrody i trofea. Warto wiedzieć, że nagrodą główną jest dziesięciodniowy pobyt
w Grecji. Imprezą towarzyszącą będą targi sportowe
„ExpoActive”, na których będzie można zapoznać się
z różnorodną ofertą sprzętu sportowego oraz zrobić zakupy po bardzo atrakcyjnych cenach!
Więcej na www.mtbcup.pl
Więcej o imprezach na stroniewww.wpkiw.com.pl.
Wszystkie uwagi i pytania prosimy kierować na
adres mailowy gazeta.parkowa@wpkiw.com.pl
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Na miłośników paintballu czekają w tym sezonie nowe atrakcje

Z farbą na prezydenta
W Paintball Parku wraz
z rozpoczęciem sezonu
wielkie zmiany. Na miłośników tej formy rozrywki
czekać będzie dwa razy więcej pola do gry.
- Jest to pole otwarte
z bunkrami, okopami czy
wieżyczkami strzelniczymi
– opowiada Robert Mól, koordynator Paintball Parku.
To jednak nie koniec nowych atrakcji: przygotowywany jest też teren do konkurencji strzelniczych. Będzie można strzelać z łuku Paintball to dobry sposób na spędzanie wolnego czasu
czy wiatrówki, a także porzucać nożem i toporkiem.
Co ciekawe przygotowano dziesięć scenariuszy, według
- Dla miłośników motoryzacji też mamy nie lada gratkę których może być poprowadzona gra. Ot, chociażby „Od– mówi Mól. – Uruchomiamy tor modeli samochodów spa- bicie prezydenta”, w którym beczka z wymalowaną twarzą
linowych sterowanych radiowo.
symbolizuje głowę państwa i jedna drużyna go broni, druJednak to paintball jest główną atrakcją, która cieszy się ga atakuje.
sporym zainteresowaniem.
- Można w ramach jednej sesji zrealizować na przykład
- Właściwie przychodzą do nas ludzie w różnym wieku, trzy scenariusze, wszystko jest do ustalenia – zapewnia Ronawet dzieci, które grają pod opieką opiekunów bert Mól.
– opowiada Robert Mól. – Dużo jest grup zorganizowanych,
Więcej na www.paintballpark-wpkiw.pl
nawet po trzydzieści osób.
Głównie dlatego, że paintball to świetny sposób na odreDla naszych Czytelników mamy pięć podwójagowanie codziennych stresów. Ubiera się specjalny komnych zaproszeń do Paintball Parku. By je otrzybinezon, zakłada maskę na twarz i już można grać.
mać, należy zadzwonić dziś o godzinie 12 pod nu- Ze specjalnej broni strzela się kulkami z farbą według
mer telefonu 666 031 192 i opowiedzieć na pytaregulaminu, na każdym polu jest sędzia, który nad wszystnie: Jakie państwo jest kolebką paintballu?
kim czuwa – dodaje Mól.
Oprócz wiszących mostów nowa ścianka wspinaczkowa

Jak linoskoczek, czyli spacer po linie
Trochę strachu i adrenaliny. Potem zazwyczaj satysfakcja z udanego przejścia po
zawieszonych kilka metrów nad ziemią linach. Tak czują się wszyscy ci, którzy spróbowali
swoich sił w Parku Linowym Palenisko
A w tym sezonie będzie nowa atrakcja – profesjonalna ścianka
wspinaczkowa.
- Głównie z tego powodu przedłużamy godziny otwarcia, w tym
sezonie wspinać się będzie można do 21 – mówi Marek Borkowski, koordynator Paleniska.
Wspinający się na nudę jednak od tej pory narzekać nie mogli.
W parku zbudowano konstrukcję z 26 słupów drewnianych, na których umieszczono trzy trasy o różnym stopniu trudności.
- Jest nawet trasa przygotowana specjalnie dla dzieci – opowiada Borkowski. – Ma siedemnaście metrów długości, dwanaście

przeszkód i jedenaście platform.
Łącznie w Palenisku jest 620 metrów tras składających się w sumie z 46 przeszkód i 39 platform – wśród nich zamontowano osiem
szybkich kolejek tyrolskich.
Aby zacząć wspinaczkę, trzeba przejść krótkie szkolenie i zapoznać się z regulaminem, wszystko po to, by wspinaczka była jak najbardziej bezpieczna. Musi być, bo i przeszkody są czasem trudne
do pokonania: chociażby most dwulinowy czy zjazd na linie wymagają nie tylko odwagi, ale i umiejętności technicznych.
- Jednak cały czas warto pamiętać, że wspinaczka to sport dla
każdego – dodaje Andrzej Hojowski, który uprawia ten sport od
kilku lat. – A daje wiele: człowiek jest w stanie sprawdzić na co go
stać. Bo przecież każda ścianka jest nowym wyzwaniem.
Więcej na www.palenisko.pl

Dla naszych Czytelników mamy pięć zaproszeń
do Parku Linowego Palenisko. By je otrzymać,
należy zadzwonić dziś o godzinie 12 pod numer
telefonu 666 031 192 i opowiedzieć na pytanie:
W którym roku powstał chorzowski park linowy?
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku

MasterPlan i bezpłatny internet – to nasza przyszłość

Parkowe inwestycje
Spacerujący wokół Kanału Regatowego byli zgodni: przykre zapachy i brudna woda są zmorą tego miejsca. Wszystko się zmieniło, bo kanał po ponad pięćdziesięciu latach doczekał się gruntownego czyszczenia. To jednak nie
koniec inwestycji w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Z budżetu województwa śląskiego przekazano ponad pięć milionów złotych na przebudowę
i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To spowoduje, że na terenie parku będzie
mniej awarii i koszty napraw zde- Inwestycje to podstawa rozwoju - uważa Andrzej Kotala, prezes WPKiW
cydowanie spadną. Te prace stały
się okazją do położenia rur ochronnych pod przyszłą sieć no jakimś stopniu takie wydarzenia ograniczy.
światłowodową.
Wszystko ma ruszyć prawdopodobnie w drugiej połowie roku.
-Po co kopać kilka razy, skoro już teraz można zadbać owszystWPKiW w ostatnich tygodniach trochę przypomina plac buko? – pyta Andrzej Kotala, prezes WPKiW. – To działanie po- dowy. To dlatego, że trwają prace remontowe alejek i parkowych
może nam przede wszystkim rozwiązać trzy nasze podstawowe uliczek.
problemy: komunikację telefoniczną, dostęp do internetu i bez– Obecnie kończy się remont na Alei Głównej - mówi Kotala.
pieczeństwo.
- Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont Alei Klonowej.
Do tej pory z tą komunikacją było trudno, bo kable były przeJednak najważniejszy dla WPKiW jest MasterPlan. Jednym
rdzewiałe i do końca nie było wiadomo, którędy biegnie sieć te- z jego założeń jest zaproponowanie pięciu nowych całorocznych
lefoniczna. Sieć światłowodowa ten problem rozwiąże, podob- atrakcji.
nie jak problem internetu. Dzięki niej w kilku miejscach
Jest też dobra wiadomość dla zmotoryzowanych: do 2011 row WPKiW bezpłatny dostęp do sieci będą mieć wszyscy zwie- ku w WPKiW powstanie pięć dodatkowych parkingów: przy
dzający.
Stadionie Śląskim, przy ulicy Złotej (obok Śląskiego Wesołego
- Najważniejsze jest jednak to, że sieć pozwoli nam stworzyć Miasteczka), przy Hali Wystaw „Kapelusz” i w okolicach dawsystem monitoringu – wyjaśnia Kotala. – Choć nie rozwiąże on nego ośrodka harcerskiego. Największy na prawie 2200 samodo końca problemów z kradzieżami czy pobiciami, to na pew- chodów powstanie przy ulicy Agnieszki.
Kąpielisko „Fala” czeka modernizacja obiegu wodnego

Prawie jak nad morzem
Niewiele osób wie, że kąpielisko „Fala” jest wzorowane na podobnych basenach kąpielowych funkcjonujących wBudapeszcie ina
Wyspie św. Małgorzaty. To niejedyny powód, dla którego popularna „Fala” jest wyjątkowa – jest jedynym tego typu obiektem w kraju, którego atrakcją jest tak zwana sztuczna fala.
- Uruchamiana jest co godzinę na dziesięć minut – opowiada
Adam Berda, koordynator kąpieliska. – Cieszy się ogromną popularnością. Głównie dlatego, że przez chwilę można się poczuć jak
nad morzem – dodaje ze śmiechem.
Sezon na „Fali” rozpocznie się tuż przed końcem roku szkolnego, 20 czerwca.
- Funkcjonuje kilka basenów, które posiadają system filtracji

idezynfekcji –wyjaśnia Berda. –Dzięki temu woda jest czysta imożna się w niej bezpiecznie kąpać. Wodę kontrolujemy pod względem
stężenia chloru i sprawdzamy wartość pH.
W ubiegłym roku kąpielisko odwiedziło 35 tysięcy osób. Kiedy
jest upalny dzień, na terenie kąpieliska przebywa nawet do 2000 osób!
- Staramy się, by nikt się nie nudził – przekonuje Adam Berda. –
Mamy pole do mini-golfa, są baseny dla dzieci i dla tych, którzy lubią duże głębokości.
Sezon na „Fali” zakończy się w ostatni dzień wakacji, 31 sierpnia. A kąpielisko czekają konkretne zmiany. – Modernizujemy tam
obieg wodny – mówi Andrzej Kotala, prezes WPKiW. – Do tej pory był otwarty i wiele litrów wody wyciekało. Teraz będzie zamknięty, co spowoduje, że zamiast 82 tysięcy metrów sześciennych
wody będziemy zużywać jej zdecydowanie mniej. Wygeneruje to
oszczędności nawet do sześćdziesięciu procent rocznie – dodaje.
Więcej na www.wpkiw.com.pl

Dla naszych Czytelników mamy pięć podwójnych zaproszeń na „Falę”. By je otrzymać, należy zadzwonić dziś o godzinie 12 pod numer telefonu 666 031 192 i opowiedzieć na pytanie: W którym roku powstało kąpielisko „Fala”?
Basen szkoleniowy przed sezonem
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku
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Krótka piłka
WPKiW szuka inwestorów. Są dwa tereny, które czekają na zagospodarowanie. Jeden
po byłym hotelu PTTK (2,6 ha) ma być przeznaczony pod budowę centrum hotelowo-konferencyj nego. Dru gi to te ren ką pie li ska „Fa la”
(12 hektarów). Tam z kolei spółka poszukuje inwe sto ra, któ ry wy bu du je cen trum ho te lowo-rekreacyjne z aquaparkiem. Więcej informacji
na www.wpkiw.com.pl
W parku powstaną dwie nowe ubikacje
obok Dużego Kręgu Tanecznego i Rosarium.
Modernizowane są też cztery istniejące, między
innymi przy Stadionie Śląskim i Śląskim Wesołym Miasteczku.
Trwa proces wymiany oświetlenia w parku. Zakończono wymianę lamp przy Alei gen.
Jerzego Ziętka. Kolejne lampy w stylu retro staną przy Alei Ró ża nej i Spa ce rowej, a tak że
w okolicach Parku Linowego Palenisko. To jednak nie koniec: modernizowana jest parkowa infrastruktura. Wymieniana jest kostka i nawierzchnia chodnikowa przy Alei Głównej, jeszcze
w tym roku prace ruszą przy Alei Klonowej.
Obowiązuje nowy cennik za parkowanie
w parku. W dni powszednie zapłacimy 5 złotych
(autokar 40 złotych, przy Planetarium Śląskim 20
złotych) soboty, niedziele i święta właściciele samochodów osobowych zapłacą 10 zł. Parkując
przy Śląskim Wesołym Miasteczku w weekendy
i święta, zapłacimy 5 złotych za godzinę, za każdą ko lej ną 2 zło te (au to kar 40 zło tych).
W WPKiW parkingi znajdują się między innymi naprzeciw fontanny „Pelikan” do bramy nr 1
Stadionu Śląskiego, przy byłym hotelu PTTK
i Planetarium Śląskim. Mniejsze parkingi są też
przy większości restauracji.
Brama do ŚląskiegoWesołego Miasteczka
zo sta ła od nowio na i po ma lowa na. Te raz za chęca fioletem i atrakcyjnymi rysunkami. Sezon w Śląskim Wesołym Miasteczku już ruszył.
By wejść do lunaparku, trzeba kupić kartę magnetyczną. Najtańsza kosztuje 25 złotych. Jedna złotówka to jeden punkt, które później są wykorzystywane w zależności od tego, z jakiej karu ze li ko rzy sta my. Za wej ście strą ca nych jest
z karty pięć punktów. Za przejazd na przykład
beczką śmiechu trzeba oddać jeden punkt, a największą karuzelą w Polsce Gwiazdą Dużą – 3
punkty.
Najdroższa karta kosztuje 200 złotych. Każdą kar tę moż na w cza sie za bawy do ła dować
w sześciu specjalnych punktach. Będzie je można znaleźć na mapce w folderze rozdawanym
przy zakupie karty do Śląskiego Wesołego Miasteczka.
Rusza strona internetowa WPKiW. Oprócz
zupełnie nowej szaty graficznej będą tam zamieszczane relacje z imprez w parku i zapowiedzi. Ponadto funkcjonować będzie forum internetowe, na którym będzie można wymieniać się poglądami na temat WPKiW czy przedstawiać swoje spostrzeżenia.
Stronę www.wpkiw.com.pl, która będzie codziennie
aktualizowana, można odwiedzać już od czwartku
(30 kwietnia).
Więcej na www.wpkiw.com.pl
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A już w maju…
IMPREZY:
1 maja: otwarcie sezonu, odpust, Śląskie Gody,
XVII Prezentacje Chórów i Orkiestr. Impreza inaugurująca sezon wystawienniczy. Odbędzie się msza
święta odpustowa w kościele pw. św. Józefa Robotnika, będą tradycyjne stoiska odpustowe ze słodyczami, zabawkami oraz wyrobami twórców ludowych.
3 maja: Koncert Pieśni Patriotycznych. Impreza
pod tytułem „Sfrunął na Śląsk Orzeł Biały” z okazji
ogłoszenia roku 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego. Śląska majówka, odpust.
17, 24, 31 maja: XXX Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „WICI – 2009”. Jubileuszowy przegląd folklorystyczny. Wykonawcy zaprezentują dawne pieśni, tańce, obrzędy i zwyczaje ludowe naszego
regionu.
24 maja: Dzień Rzemiosła. Impreza mająca na celu przybliżenie tradycyjnych rzemiosł wiejskich m.in.
kowalstwa, bednarstwa, garncarstwa, wikliniarstwa.
Atrakcją tego dnia będą pokazy: obróbki lnu, kowalstwa, garncarstwa, powstawania witraży oraz koronek klockowych i tkactwa.
31 ma ja: „Na na szym gro ni czku”. Im pre za,
w trakcie której prezentowane będą metody wyrabiania serów owczych, połączona z ich sprzedażą. Kiermasz wyrobów śląskich zakładów mleczarskich.
WYSTAWY CZASOWE:
1.05-30.06: „Boże Ciało w fotografii Tomasza
Liboski”. Wystawa fotograficzna będąca rezultatem
pięcioletniej dokumentacji odchodów Bożego Ciała
w Świętochłowicach-Lipinach (Chałupa ze Strzemieszyc).
17.05-14.06: „30 lat Wojewódzkiego Przeglądu
Folklorystycznego WICI”. Wystawa prezentująca
historię WICI w oparciu o materiały archiwalne GPE
oraz zespołów (Spichlerz z Wojkowic).
WYSTAWY STAŁE:
• „Kto dobrze orze, mo chleb w komorze”. Wystawa narzędzi rolniczych używanych na Górnym Śląsku
od poł. XIX do pocz. XX w. (Spichlerz z Simoradza).
• „Tradycyjne rzemiosło ludowe – ginące zawody”.
Ekspozycja dawnych warsztatów rzemieślniczych
(Spichlerz ze Śmiłowic).
• „Naczynia zasobowe na Śląsku”. Prezentacja naczyń i pojemników używanych do przechowywania
produktów żywnościowych (Spichlerz z Pilchowic).
• „W starej szkole”. W zabytkowej chałupie z Kaliny (1851 r.) odtworzono wnętrze izby szkolnej z okresu międzywojennego oraz mieszkanie nauczyciela.
• „Jak dawniej prano”. Wystawa sprzętów związanych z praniem, suszeniem, prasowaniem i maglowaniem w XIX w. i XX w. (Spichlerz z Warszowic).
• „Powozy”. Wystawa pojazdów konnych używanych w gospodarstwach bogatych chłopów na przełomie XIX i XX w. (Stodoła z Grzawy)·
• „Mechanizacja na wsi”. Wystawa prezentująca
maszyny i urządzenia rolnicze używane na wsi górnośląskiej na przełomie XIX i XX wieku.
Więcej na www.skansen.chorzow.pl
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Nowe obiekty, ciekawe wystawy i inwestycje. Wszystko dlatego, że...

Sezon czas zacząć!
Stodoła z Istebnej,
spichlerz z Bojanowa czy
wystawa dotycząca mechanizacji na wsi – to tylko niektóre z nowości, jakie zwiedzający będą mogli zobaczyć w Górnośląskim Parku Etnograficznym z początkiem sezonu. To jednak nie koniec,
bo atrakcji będzie zdecydowanie więcej.
- Ekspozycja muzealna
wzbogaciła się o unikalną
chałupę przysłupową
z Goleszowa oraz wiatrak
Dyrektor GPE Piotr Wybraniec ma nadzieję, że w tym sezonie zwiedzających brakować
turbinowy z Ustronia. nie będzie
Wszystkie obiekty będą
udostępniane naszym gościom w rozpoczynającym się nym Śląsku i ziemiach przyległych od połowy XIX wiewłaśnie sezonie – mówi Piotr Wybraniec, dyrektor GPE. ku do II połowy XX wieku.
Najpóźniej, bo dopiero w sierpniu, będzie można
Gości odwiedzających w tym roku GPE czekają też pewzwiedzić wnętrza chałupy z Goleszowa. Aktualnie et- ne utrudnienia z powodu wymiany sieci energetycznej na
nografowie zbierają eksponaty potrzebne do jej urzą- całym terenie skansenu.
dzenia.
- Instalacja jest przestarzała i przeciążona. Zdarzają się
- Chałupa będzie szczególna nie tylko ze względu na przebicia, a w związku z tym istnieje zagrożenie zaprószeswoją konstrukcję, ale i wystrój. To jedyny obiekt wy- nia ognia. Remont jest konieczny. Prace będą odbywały się
wodzący się z kręgu kultury ewangelickiej na terenie sukcesywnie. Rozkopana będzie ziemia wzdłuż alejek spanaszego muzeum – dodaje Wybraniec.
cerowych. Mam nadzieję, że nasi goście wykażą zrozuOprócz tego goście skansenu będą mogli odwiedzić mienie – mówi dyrektor.
dwie nowe wystawy. 24 maja zostanie otworzona stoW tym roku rusza też budowa obiektu wielofunkcyjnedoła z Istebnej (rekonstrukcja obiektu z XVIII w.), w któ- go. Znajdą się w nim m.in. sale konferencyjne, biblioteka,
rej będzie można zobaczyć ekspozycję pod tytułem „Me- pracownie specjalistyczne, sale wystaw oraz pomieszczechanizacja na wsi” poświęconą maszynom i urządze- nia administracji. Całość inwestycji ma być zakończona do
niom stosowanym w gospodarstwach wiejskich na Gór- 2011 roku.
Kaligrafii, pisania rysikiem oraz tworzenia własnego zielnika nauczymy się w chorzowskim
skansenie podczas nowej lekcji muzealnej

Książki związane rzemieniem
Czym i w jaki sposób kiedyś pisano? Na to pytanie będą w tym sezonie odpowiadać pracownicy Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Wszystko dlatego, że w ofercie skansenu pojawiła się nowa lekcja muzealna pod tytułem „W starej szkole”. Dzięki niej uczniowie będą także mogli zgłębić tajemnice przyszkolnego ogródka.
- Chcemy, żeby dzieci i młodzież, którzy wezmą udział
w takiej lekcji, mogli nie tylko poznać, ale i poczuć klimat tamtych lat – mówi Małgorzata Wojs z działu naukowo-oświatowego GPE. – Przygotowaliśmy dwie wer-

Dzieci w skansenie nauczą się zasad kaligrafii

sje lekcji: „W izbie szkolnej” i „W ogródku ziołowym
przy szkole”. Każda rozpoczyna się teorią, w której opowiadamy o tym, gdzie zakładano szkoły i jak wyglądało
ich wyposażenie. Uczniowie dowiedzą się, jakich akcesoriów używano dawniej, opowiemy o zasadach panujących na lekcjach oraz o karach i nagrodach, które zdobywano w trakcie roku szkolnego – dodaje Wojs.
Ponadto dzieci dowiedzą się też, jak kiedyś wyglądały
gry i zabawy szkolne: będą grać m.in. w dwa ognie, pokopią „Zośkę”, zagrają w klasy i gumę.
Druga część lekcji muzealnej będzie praktyczna.
W pierwszej wersji dzieci otrzymają przybory szkolne:
zeszyty w linie, bibułę, stalówki z obsadkami, atrament
w kałamarzach i tabliczki z rysikami.
W drugiej wersji zajęcia praktyczne będą odbywać się
w ogródku szkolnym. Dzieci poznają poszczególne gatunki roślin, dowiedzą się o zasadach tworzenia ogródków przydomowych oraz o tym, jak stworzyć własny
zielnik.
Lekcja „W starej szkole” rusza z początkiem nowego
sezonu.
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„STADION ŚLĄSKI” – EURO 2012
Niezaprzeczalne atuty obiektu to:
• nowoczesność,
• położenie na terenie WPKiW,
• bliskość lotnisk,
• bardzo dobre skomunikowanie
z innymi częściami kraju i regionu
• oraz...niezapomniana atmosfera
podczas imprez.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH I KONFERENCYJNYCH
TEL. 0 500 006 415
BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ ( pełnowymiarowe ze sztucznym oświetleniem )
BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI,
KORTY TENISOWE ( ścianka do rozgrzewki, sztuczne oświetlenie )
SALE SPORTOWE ( tenis stołowy, judo, zapasy, boks, badminton, tenis, koszykówka, siatkówka,
piłka ręczna, piłka halowa, balet, gimnastyka )
SALE KONFERENCYJNE ( pełne wyposażenie multimedialne, rozkładane trybuny na 360 miejsc, system tłumaczeń symultanicznych dla 220 osób, ekran 6 m x 4,5 m )

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
„STADION ŚLĄSKI” W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW, UL. KATOWICKA 10
SEKRETARIAT: TEL. 032 603 26 02, FAX 032 603 26 66
DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ I MARKETINGU: 032 603 26 03, 032 603 26 80, FAX 032 603 26 83
www.stadionslaski.pl
marketing@stadionslaski.pl
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Stadion Śląski z lotu ptaka
KALENDARIUM NAJBLIŻSZYCH IMPREZ:
3 MAJA - „DZIEŃ OTWARTY STADIONU
ŚLĄSKIEGO”, SILESIA MARATHON
7 MAJA – RUCH CHORZÓW – LEGIA
WARSZAWA PÓŁFINAŁ PUCHARU POLSKI
10 MAJA – RUCH CHORZÓW – PIAST
GLIWICE
23 MAJA – RUCH CHORZÓW – ŁKS ŁÓDŹ
30 MAJA - ORLEN MONSTER JAM
6 CZERWCA - FINAŁ PIŁKARSKIEGO
PUCHARU POLSKI
1 LIPCA-31 SIERPNIA - AKCJA „SPORTOWE
WAKACJE NA STADIONIE ŚLĄSKIM”
6 SIERPNIA - KONCERT U 2

foto: Jacek Kozyra

„Stadion Śląski” to największy stadion
w Polsce. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów sportowych w naszym kraju.
W chwili obecnej pojemność trybun wynosi
47 202 miejsca. Po zakończeniu modernizacji liczba ta zwiększy się do 55 211. Obiekt
będzie posiadał zadaszone trybuny, sky-boxy,
nowoczesne miejsca dla mediów i VIP-ów oraz
pełne zaplecze gastronomiczne i sanitarne.
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Do chorzowskiego zoo przyjechały dwa lwy

Spełniają swoją misję

Transport dzikich zwierząt to duże przedsięwzięcie. Często
trzeba je uśpić iprzenosić do specjalnego wozu. Tak było zdwoma lwami: 5-letnią Zuzią i 14-letnim Hektorem, które przyjechały do chorzowskiego zoo aż zWrocławia. Można je już oglądać. Ale przyjazd wrocławskich lwów, które mają być też atrakcją dla zwiedzających, ma też inny cel. Władze zoo liczą na nowe lwiątka.
- Zadaniem współczesnego ogrodu zoologicznego jest hodowla i ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem – mówi Marek Kocurek ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. – Dzięki podejmowaniu takich działań tę funkcję udaje się nam realizować.
Śląski Ogród Zoologiczny powstał w 1953 roku. Oficjalnie
został otwarty pięć lat później. Od chwili powstania chorzowskie zoo stopniowo zajmowało miejsce dwóch innych ogrodów
zoologicznych, które działały wtedy na Śląsku (zostały zamknięte pod koniec lat 50.).
- Teraz nasze zoo jest jedną z czternastu tego typu placówek w kraju – opowiada Kocurek. – Należy do ogrodów największych pod względem zajmowanego terytorium i liczebności zwierząt, bowiem na 47 hektarach żyje 2250 zwierząt

280 gatunków.
Warto wiedzieć, że wiele zwierząt mieszkających w naszym
zoo objętych jest Konwencją oMiędzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem. Aktualnie konwencja obejmuje 115 gatunków hodowanych przez Śląski Ogród Zoologiczny.
- Ponadto dla trzynastu gatunków, między innymi niedźwiedzi czy tapirów, prowadzona jest Europejska Księga Rodowodowa – dodaje Kocurek.
Każdy z nas może pomóc w hodowli zwierząt z chorzowskiego zoo. Na stronie internetowej znajduje się lista adopcyjna. Wystarczy wybrać jedno zwierzątko i współfinansować jego utrzymanie. W nagrodę przy klatce pracownicy zoo stawiają tabliczkę z nazwą sponsora.
W tym sezonie przygotowano specjalne zniżki: w każdą środę po przedstawieniu dokumentów za darmo do zoo mogą wchodzić emeryci i renciści, można kupić bilet rodzinny za 30 złotych (dla czteroosobowej rodziny to 20-procentowa zniżka), połowę za bilet zapłacą posiadacze karty „Grosik”.
Więcej na www.zoo. silesia.pl

Można nie tylko pooglądać zwierzęta, ale i dobrze się bawić

Z wiaderkiem i łopatką do zoologa
Chomiki, świnki morskie, króliki. Dalej owce, kuce i kozy
– mini - zoo, które po zimowym remoncie ruszy już jutro, od
kilku lat cieszy się sporym zainteresowaniem.
- To miejsce, gdzie najmłodsi mają okazję pogłaskać
zwierzątka, poobserwować z bliska ich zachowania – mówi
Jolanta Kopiec, dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
Mini – zoo jest ogrodzone. Za wstęp nie trzeba dodatkowo

płacić, bo znajduje się ono na terenie Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego – wystarczy mieć bilet wstępu.
- Jest tam oczko wodne i specjalne automaty z karmą –
wyjaśnia Kopiec. – Chcemy przez to uniknąć sytuacji, kiedy
dzieci karmią zwierzęta chipsami. Bo to im zwyczajnie szkodzi.
By najmłodsi się nie nudzili, w mini – zoo zbudowano też
mały plac zabaw i piaskownicę.
- Czasem kiedy jestem z dzieckiem w zoo kilka godzin, ja
sobie mogę odpocząć, a ono w tym czasie bawi się z innymi
dziećmi w piaskownicy – opowiada Joanna Durka z Chorzowa
Batorego, mama trzyletniego Antosia. – Uważam, że takie
rozwiązanie to kapitalny pomysł.
Do mini – zoo łatwo trafić. Znajduje się na lewo od bramy
głównej. Żeby było prościej, na biletach wstępu do zoologa
(które będą mieć nową szatę graficzną od maja) umieszczono
mapkę z zaznaczonymi na niej wszystkimi zoologicznymi
atrakcjami.
- To na pewno pomoże zwiedzającym poruszać się po zoo
– dodaje Jolanta Kopiec.
Więcej na www.zoo.silesia.pl
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Czy wiesz, że …
W zoo ży je 2241 zwie rząt 284 ga tun ków,
w tym między innymi 370 ptaków 74 gatunków
czy 709 ssaków 88 gatunków.
Bi let do zoo kosz tu je 12 zło tych, ul gowy
6 złotych. Można też kupić całoroczny karnet w cenie 80 złotych. Śląski Ogród Zoologiczny czynny
jest przez cały rok od poniedziałku do niedzieli.
W sezonie w godzinach od 9 do 19 (kasy są czynne do 18)
Zoo zajmuje powierzchnię 47, 6235 ha, pracuje tam 115 osób, w tym 47 opiekunów zwierząt.
W ubiegłym roku zoo odwiedziło 392 400 osób
W roku 1975 na terenie zoo powstała skalna
kotlina dinozaurów. Jest to jedyna tego typu ekspozycja w kraju. W latach 1963-71 na pustyni Gobi polscy paleontolodzy pod kierownictwem prof.
Zofii Kielan-Jaworowskiej prowadzili prace wyko pa li skowe, któ rych efek tem są pre zen towa ne
w kotlinie dinozaury. Powstały one w wyniku rekon struk cji szcząt ków zna le zio nych na pu sty ni
Gobi. Oryginalne szczątki tych dinozaurów znajdują się dziś w Zakładzie Paleozoologii Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie. W skalnej kotlinie
śląskiego zoo znajdują się naturalnej wielkości ich
modele. Kiedy powstała skalna kotlina, prezentowane w niej dinozaury były pierwszymi rekonstrukcjami nowo poznanych gatunków. Na terenie
kot li ny moż na zo ba czyć szes na ście na tu ral nej
wielkości dinozaurów. Są to przedstawiciele następujących gatunków: Gallimimus, Tarbosaurus,
Nemegtosaurus, Protoceratops, Prenocephale, Saichania, Saurolophus. Wizyta w kotlinie pozwala
zwie dza ją cym po znać bli żej zwie rzę ta dziś już
nieobecne, a panujące na Ziemi przed milionami
lat.
Żyjący w Ameryce Północnej lelek zimowy
jest jedynym hibernującym ptakiem na świecie
Je dy nym przed stawi cie lem je le niowa tych,
u którego poroże noszą zarówno samce, jak i samice, jest renifer.
Największym noworodkiem świata jest osesek płetwala błękitnego, który waży 2000 kg i mierzy do 7 m długości. Dziennie przybiera on na wadze średnio 90 kg.
Nie wolno dokarmiać zwierząt, bo może to
być dla nich nie bez piecz ne. Dla cze go? Każ de
zwie rzę jest kar mio ne przez pra cow ni ków zoo.
Nadmiar jedzenia może zwyczajnie zaszkodzić.
Dokarmianie może zakończyć się chorobą, a nawet śmiercią zwierzęcia. Według danych uzyskanych w holenderskim zoologu w ciągu jednego
dnia (była to niedziela, kiedy jest dużo zwiedzających), dorosły słoń w ramach dokarmiania dostał: 1706 orzeszków, 198 kromek chleba (z dodatkami, jak szynka, ser, czekolada), 1330 cukierków, 811 biszkoptów, 17 jabłek, 198 części pomarańcz, jedną parówkę, 13 kawałków papieru i…
jedną damską rękawiczkę. Poza tym zwiedzający
często chcą zbliżyć się do zwierzęcia. A one traktują często takie zachowanie jak groźbę naruszenia terytorium i wówczas mogą zachować się agresywnie. Dotyczy to głównie dużych drapieżników,
ale i małp, kopytnych czy niektórych ptaków.
Więcej na www.zoo.silesia.pl
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