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Finał Pucharu Polski, czyli jedna z najbardziej prestiżowych imprez piłkarskich, odbył się na Stadionie Śląskim. EURO 2012, niestety, w Chorzowie się nie odbędzie

Park jest dla ludzi
EURO 2012 nie odbędzie się na Stadionie Śląskim. Decyzją UEFA Chorzów ostatecznie został skreślony z listy
miast ubiegających się o organizację mistrzostw. Tego
się nie spodziewano. Choć Wojewódzki Park Kultury
i Wypoczynku stracił niepowtarzalną szansę na promowanie się także poza granicami kraju, nikt nie załamuje
rąk. Wszystko dlatego, że już w połowie czerwca zostanie przedstawiony MasterPlan, który ma za zadanie uatrakcyjnić ofertę WPKiW. I jedno jest pewne: będzie nowa kolejka zamiast zlikwidowanej „Elki”.
Było smutno. Wszyscy byli rozgoryczeni. Tym bardziej że w duchu każdy liczył na EURO 2012 na Stadionie Śląskim.
– Wielka szkoda, bo można było spróbować Chorzów
i Kraków włączyć w organizację mistrzostw, choćby w ten

sposób, że u nas organizowano by mecze, kibice korzystaliby z naszych atrakcji, a w stolicy Małopolski byłaby
baza hotelowa – mówi Andrzej Kotala, prezes Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. – Oba miasta by na
tym skorzystały.
Dla WPKiW EURO 2012 miało być też szansą na pozyskanie nowych inwestorów.
Szczególnie teraz, kiedy w ramach MasterPlanu trzeba
będzie szukać pieniędzy na wybudowanie pięciu nowych
obiektów.
– Nie oznacza to, że się nie uda, ale może być trochę
trudniej – przekonuje Kotala. – Możemy jednak zapewnić, że „Elka” będzie miała następcę.
To dobra informacja dla tych wszystkich, których likwidacja kolejki zabolała.

– „Elka” była symbolem parku i wielką atrakcją – mówi Julian Wojt z Katowic. – Nie każdy chce spacerować
po całym WPKiW, są tacy, którzy wolą w inny sposób
zwiedzać park. Dlatego cieszę się, że się o takich ludziach
pamięta i że kolejka powstanie.
W połowie czerwca francuska firma Kanopee przedstawi pięć propozycji nowych obiektów, które mają powstać
na terenie parku. Wstępne koncepcje już są, ale zanim
obiekty powstaną, odbędą się społeczne konsultacje.
– Nie chcemy robić nic na siłę, bo ten park jest dla zwiedzających. To oni muszą chcieć tu przychodzić – dodaje
Kotala.
Jakie nowe obiekty powinny powstać w WPKiW?
Piszcie swoje propozycje na adres mailowy gazeta.parkowa@wpkiw.com.pl

Dodatek przygotowany przez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku
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Jedni chcą, by w parku było ładnie, inni to, co się uda zrobić, niszczą

Kamerą w wandala
Nawet sto tysięcy rocznie Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku kosztują wybryki wandali. Bo albo zniszczą parkowe ławki, tłuką lampy, albo próbują wynieść metalowe bramy czy drogowe znaki. To jednak nie koniec.
Jednemu ze śmiałków, którzy postanowili urządzić sobie nocne wyścigi samochodowe po WPKiW,
cudem udało się uniknąć śmierci,
kiedy jadąc z nadmierną prędkością, prawie wjechał do fontanny
przy wjeździe głównym, taranując betonowe schody. Ktoś inny
kilka dni temu prawdopodobnie
potruł ryby w stawie znajdującym
się w Rosarium. Stamtąd giną też Nowe lampy już zostały zniszczone, za ich naprawę znowu trzeba będzie zapłacić
róże, nietypowe gatunki roślin.
W tym sezonie już znaleziono dwadzieścia zniszczonych zna- oświetlone, na przykład przy planetarium – dodaje Cieślak.
ków drogowych i pięć potłuczonych lamp.
– Trudno złapać sprawców, dlatego takie sprawy są najczę- A naprawa kosztuje, wystarczy wiedzieć, że na nowy ściej umarzane.
znak trzeba wydać około 400 złotych, a na lampę ponad tyCzęściowym rozwiązaniem tego problemu ma być mosiąc – mówi Artur Cieślak, główny specjalista bhp nitoring.
w WPKiW. – To już straty w wysokości prawie pięciu ty- Jest to część ogromnej, kosztującej ponad pięćset tysięsięcy złotych.
cy złotych, inwestycji, która, oprócz monitoringu, ma zapewZdarza się, że ludzie z chęci zysku szukają w parku rze- nić zwiedzającym bezpłatny dostęp do internetu i ujednoliczy, które chcą oddać na złomowiska. Tak było w przypad- cić linie telefoniczne w parku – mówi Andrzej Kotala, preku rzeźby górala znajdującej się w Galerii Rzeźby Śląskiej. zes WPKiW.
Kiedy złodzieje zorientowali się, że owa rzeźba nie jest zroMonitoring ma zacząć funkcjonować do końca roku. Pięć
biona z brązu, ale z masy plastycznej, porzucili ją w… Sie- kamer w najniebezpieczniejszych miejscach będzie nagrymianowicach Śląskich.
wać przez całą dobę.
Do tego typu sytuacji najczęściej dochodzi w weekendy,
- Centrum zarządzania będzie w budynku dyrekcji, które
kiedy organizowane są duże, masowe imprezy.
o każdym nietypowym zdarzeniu natychmiast poinformuje
- Są to zazwyczaj miejsca oddalone od głównych alei, nie- odpowiednie służby – dodaje Kotala.
Karuzela tak, ale jeszcze nie teraz

By było bezpieczniej
Pirate ship – tak nazywa się nowa karuzela, która miała zacząć funkcjonować w Śląskim Wesołym Miasteczku na początku czerwca. Wiadomo jednak, że tak się nie stanie i pierwsi miłośnicy mocnych wrażeń będą mogli z niej skorzystać
dopiero pod koniec przyszłego miesiąca. Powód? Niestabilny
grunt.
- Chcieliśmy mieć pewność, że karuzela będzie bezpieczna
i dlatego zleciliśmy dodatkowe badania geologiczne gruntu,
na którym miała stanąć – wyjaśnia Andrzej Kotala, prezes Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. – Okazało się, że

ów grunt jest niestabilny i grząski, są pustki powietrza.
Zdecydowano o wykonaniu wzmocnień, to jest przyczyna
opóźnienia w oddaniu karuzeli do użytku.
- Nie znaczy to, że karuzela mogłaby się przewrócić, lecz
ulec stopniowemu przechylaniu, a to nie byłoby bezpieczne
– zastrzega Kotala.
Mimo to atrakcji w Śląskim Wesołym Miasteczku nie brakuje. Od ubiegłego roku działa wieża swobodnego spadania,
która jest jedyną tak dużą w Europie i najwyższą w Polsce.
- A przejażdżka nią to duże przeżycie – zapewnia Anna Klimek z Chorzowa. – Odważyłam się spróbować, nie żałuję i polecam każdemu.
Więcej na www.wesole-miasteczko.pl
Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne
zaproszenie do Śląskiego Wesołego Miasteczka. By
je otrzymać, należy zadzwonić do nas dziś o godzinie
12 pod numer telefonu 666 031 192 i odpowiedzieć na
pytanie: Ile jednocześnie osób może skorzystać z wieży
swobodnego spadania?

Wieża swobodnego spadania funkcjonuje od roku
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku
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Krótka piłka
Dlaczego za parkowanie w WPKiW trzeba płacić? Z bardzo prostej przyczyny: park od 2003 roku
jest spół ką ak cyj ną i mu si sam na sie bie za ra biać.
– Jednym z naszych źródeł utrzymania są parkingi
– mówi Andrzej Kotala, prezes WPKiW. – Gdyby opłat nie było, zdecydowanie więcej parkowałoby samochodów. To mogłoby być uciążliwe dla zwiedzających, a my nie mielibyśmy pieniędzy na remont czy
utrzymanie np. alejek parkowych. Warto podkreślić,
że wszystkie pieniądze z parkingów – które obsługują pracownicy parku – są przeznaczone właśnie na remonty. Poza tym nasze ceny są zdecydowanie niższe
niż w przy pad ku par ko wa nia w cen trach miast.
W WPKiW w weekend płacimy 10 złotych za cały
dzień postoju, w centrum miasta około 2 złotych za
godzinę – dodaje.
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.
Przez lata zwiedzający wchodzący do parku
wejściem obok budynku dyrekcji (Aleja Różana)
mieli swoją utartą ścieżkę. Niestety, trzeba ją było
zlikwidować, ponieważ samochody tamtędy „na dziko” dojeżdżały do Osiedla Tysiąclecia.
Taka sytuacja była też niebezpieczna dla samych
zwiedzających, bo przy dużym ruchu samochodowym
łatwo było o wypadek. Kiedy ścieżka została zamknięta, wiele osób protestowało. Dlatego zarząd WPKiW
postanowił wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Już
funkcjonuje nowa ścieżka, która zaczyna się trochę niżej niż poprzednia, ale także prowadzi na aleję tuż obok
budynku dyrekcji. Ten pomysł spotkał się z uznaniem.
- Cieszę się, że zadbano o nas – mówi Anna Lis z Katowic. – Trochę było żal tamtej ścieżki, bo trzeba było nadkładać drogi. Teraz wszystko wróciło do normy, a i spacer rozpoczęty na nowej drodze staje się
milszy – dodaje ze śmiechem.
Na początku czerwca ruszy nowa strona internetowa Śląskiego Wesołego Miasteczka www.wesole-miasteczko.pl. Będzie mieć nową szatę graficzną, pojawi się aktualny cennik, opis karuzel czy galeria
ciekawych zdjęć. Dwa tygodnie później z nową stroną in ter ne to wą ru szy Park Li no wy „Pa le ni sko”
(www.palenisko.com.pl).
Długi weekend majowy upłynął w WPKiW pod
znakiem dużych imprez i spotkań na łonie natury.
Największym zainteresowaniem cieszył się VI Reggae Rap Festival, który odbył się w ramach Dni Europy.
Aktualnie Unii Europejskiej przewodniczą Czesi.
To właśnie dlatego Dni Europy, które odbyły się w weekend majowy w WPKiW, otworzył Dzień Czeski poświęcony muzyce, kulturze i tradycji tego kraju. Mimo różnic językowych po raz kolejny okazało się, że
muzyka łączy, a nie dzieli. Równolegle odbywały się
też prelekcje dotyczące możliwości, jakie przyniosło
członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
- Świetnie się bawiłem – mówi Adrian Jabłoński
z Siemianowic Śląskich. – Miło było posłuchać kapel
zza naszej południowej granicy. Myślę, że impreza się
udała, a sam pomysł przypadł do gustu ludziom, którzy w weekend odwiedzili park.
Więcej na www.wpkiw.com.pl

lll

Dodatek informacyjno-promocyjny
do „Gazety Wyborczej”

GAZETA PARKOWA

28 maja 2009

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku

Już 15

czerwca

Dodatek informacyjno-promocyjny
do „Gazety Wyborczej”

lll

GAZETA PARKOWA

28 maja 2009

ruszy

wielki konkurs

NA MASKOTKĘ
dla Śląskiego Wesołego Miasteczka.

Do zabawy zapraszamy wszystkich!
Szegółowy regulamin już niebawem pojawi się na stronach internetowych:
www.wpkiw.com.pl , www.wesole-miasteczko.pl, a także na stronie internetowej
Gazety Wyborczej, patrona medialnego konkursu.

Kupon rabatowy!
Ten kupon uprawnia do 10-procentowej zniżki
przy zakupie karty magnetycznej do Śląskiego Wesołego Miasteczka!
Kupon rabatowy można zrealizować w kasie Śląskiego Wesołego Miasteczka
od 1.06.2009 do 30.06.2009
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku
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Multimedialny przewodnik, czyli sezonowy hit

Z tradycją w nowoczesność

Będzie nowy skate park. Stary, który dotąd funkcjonował przy Kanale Regatowym, trzeba wyremontować, ponieważ – jak ocenili specjaliści – zagrażał
zdrowiu korzystającym z niego. Jedną z przyczyn był
grunt, na którym stał – asfaltowa powierzchnia ulega
deformacjom i jest niestabilna, szczególnie wtedy,
kiedy są wysokie temperatury. Dlatego skate park na
razie zostanie przetransportowany na czas remontu
w inne miejsce parku, po to, by nie odbywał się on
w samym sercu WPKiW. Znalazł się inwestor, który
nie tylko odnowi stare elementy skate parku, ale i zakupi nowe atrakcje. Nowy skate park, który powstaje przy udziale stowarzyszenia „Green” prawdopodobnie ruszy do wakacji.
Nordic Walking jest formą aktywności ruchowej, która może być podejmowana przez każdego i w prawie każdych warunkach. Uprawiający Nor dic Wal king, po sia da ją dwa spe cjal ne ki je
i uży wa ją cha rak te ry stycz nej tech ni ki cho dze nia.
Nordic Walking jest formą rekreacji, która może być
uprawiana przez osoby chcące poznać nowych ludzi,
spędzić przyjemnie czas na świeżym powietrzu, zrzucić zbędne kilogramy, zadbać o własną sylwetkę oraz
osoby potrzebujące rehabilitacji. Należy pamiętać,
że osoby z chorobami układu krążenia, szczególnie
z niestabilną chorobą niedokrwienną serca, powinny
wcześniej zasięgnąć konsultacji specjalisty.
W WPKiW ten sport także można uprawiać. Informacje na temat zajęć można uzyskać na stronie internetowej www.walkingsport.pl lub pod numerem
tel. 788 399 833.
Kolejka wąskotorowa do najmłodszych nie
należy. Po Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku jeździ już od 1957 roku. Mimo to nie odstrasza
swoim wyglądem – w ciągu minionych tygodni przeszła gruntowny remont, który kosztował kilkanaście
tysięcy złotych. Efekt? Odmalowane wagoniki i naprawiona lokomotywa. To ważne, tym bardziej że parkowa kolejka jest jedną z nielicznych tego typu w kraju. A na pewno jedyną, która na tak krótkiej trasie łączy tak wiele atrakcji.
- Stacje znajdują się przy Śląskim Wesołym Miasteczku, ZOO i Planetarium – opowiada Michał Pańczyk
– Przejazd w jedną stronę trwa osiemnaście minut.
Historia kolejki wąskotorowej jest długa. Niewiele
osób pamięta, że kiedyś przy stacji ZOO stał budynek dworcowy, który spłonął w latach 80. Teraz przy
każdej ze stacji funkcjonują kawiarnie.
- To ważny element parkowego krajobrazu, który
po likwidacji „Elki” jest jeszcze bardziej potrzebny –
przekonuje Edward Zych z Katowic.
Kolejka jeździ w weekendy od 11 do 18. W wakacje czynna też będzie w tygodniu. Więcej informacji
na www.wpkiw.com.pl lub pod nr tel. 660 509 106.

Trwa XXX Wojewódzki Festiwal WICI 2009

Przechadzając się po Górnośląskim Parku Etnograficznym często zastanawiamy się, jakie są dzieje kolejnych chat,
kto i jak w nich żył. Trudno znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania bez rozmowy z naukowcami, którzy historię zabudowań w skansenie mają w jednym palcu. Teraz jednak
będzie łatwiej, bo postanowiono uatrakcyjnić nam zwiedzanie i sprawić, że będzie ono bardziej owocne. Wszystko
dzięki przewodnikowi multimedialnemu, który można na
czas spaceru po skansenie wypożyczyć w kasie.
- Lektor czyta historię placówki i opisuje każdą chatę,
opowiadając różnorakie ciekawostki – mówi Zdzisław Humenny z działu marketingu GPE. – To na pewno ułatwi
zwiedzającym poruszanie się po skansenie i uatrakcyjni je.
Wypożyczenie przewodnika multimedialnego kosztuje
jedynie osiem złotych.
Tymczasem już 14 czerwca odbędzie się finał trwającego od
połowy maja XXX Wojewódzkiego Festiwalu t „WICI 2009”.

- To jubileuszowe spotkanie z folklorem zakończymy koncertem laureatów festiwalu, którzy wspólnie wykonają pieśni będące esencją śląskiej kultury ludowej
wszystkich regionów naszego województwa przekonuje Humenny.
Ponadto w chacie ze Strzemieszyc można oglądać wystawę podsumowującą trzydziestoletnią historię „WICI”: są tam fotografie, dokumenty i dyplomy z poszczególnych edycji festiwalu.
Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie do Górnośląskiego Parku Etnograficznego. By je otrzymać, trzeba zadzwonić do nas dziś o godzinie 12 pod nr telefonu 666 031 192 i odpowiedzieć
na pytanie: ile zabytkowych obiektów znajduje się
w chorzowskim skansenie?

Zoolandia - co to znaczy?

Na linach po ogrodzie
W pawilonie dydaktycznym w Dniu Dziecka będzie można zjechać na zjeżdżalni w kształcie słonia. To jednak nie koniec nowych atrakcji w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.
W pobliżu minizoo powstaje zoolandia. Będzie to raj dla najmłodszych – na rozwieszonych między drzewami linach już
od lipca będzie można się wspinać.
- To wyjście naprzeciw potrzebom naszych zwiedzających
– mówi Jolanta Kopiec, dyrektor zoo. – Takie atrakcje też są
potrzebne w naszej placówce. Dzięki temu nasze zoo ma szer-

Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne bilety uprawniające do przejazdu kolejką. By je otrzymać, trzeba zadzwonić do nas dziś o godzinie 12 pod
nr telefonu 666 031 192 i odpowiedzieć na pytanie:
ile metrów ma trasa kolejki wąskotorowej?
Skalna kotlina dinozaurów

szą ofertę, szczególnie dla rodzin z dziećmi.
To jednak nie koniec: pięknieje skalna kotlina dinozaurów,
jedyna tego typu ekspozycja w kraju.
- Trwają prace renowacyjne – mówi Marek Kocurek ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. – Szesnaście dinozaurów jest
odmalowywanych, naprawiamy ubytki, które powstały w tych
ogromnych betonowych ekspozycjach.
Warto wiedzieć, że chorzowskie dinozaury powstały w wyniku rekonstrukcji szczątków znalezionych na pustyni Gobi.
Sprawdziliśmy też, co słychać u nowego lokatora zoo, pantery perskiej Zaman, która przyjechała do nas z Kolonii.
- Czasem trzeba się trochę nagimnastykować, by ją zobaczyć, bo pantery lubią mieć miejsce, w którym mogą się schować – wyjaśnia Kocurek. – Ale jest to możliwe – dodaje ze
śmiechem.
Teraz, kiedy Śląski Ogród Zoologiczny ma samca i samicę
tego gatunku, trzeba trzymać kciuki, by hodowla się powiększała.
Więcej na www.zoo.silesia.pl.
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Chcesz się nauczyć tańca indyjskiego? Przyjdź do Rosarium!

Z miłości do Dalekiego Wschodu

W ubiegłym roku festiwal cieszył się sporym zainteresowaniem

Słowo „Azja” mieści w sobie wiele skojarzeń – wielogodzinne rytuały parzenia herbaty, filozofię buddyjską, spokój w wielkich górach, dziewicze tereny i ludzi, często żyjących w symbiozie z przyrodą. Pokazanie tego jest celem organizatorów Festiwalu „Bezdroża Azji”, którego druga już chorzowska edycja odbędzie się w Rosarium w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku końcem czerwca.
-Gdzieś tam istnieje koczowniczy lud, który przenosi się zmiejsca na miejsce, pielęgnując swoją tradycję – mówi Anna Wietecha z Miejskiego Domu Kultury „Batory” w Chorzowie, współorganizatora imprezy. – Chcemy poprzez festiwal pokazywać
takich, którzy w swej prostej, skromnej postawie wykazali wielką mądrość.
Jednym z takich ludzi był niewątpliwie Dersu Uzała, myśliwy
zplemienia Nanajów, którego sportretował wswojej książce Władimir Arsienjew. W roku 1961 radziecki reżyser Agasi Babayan
zrobił film „Dersu Uzała”, jednak widzowie bardziej kojarzą ty-

tuł z oscarowym dziełem Akiry Kurosawy z 1975.
-Filozofia życia Dersu, jego harmonijne życie zprzyrodą, bezinteresowna troska o innych ludzi i zwierzęta nadal fascynuje
– przekonuje Wietecha. – A celem festiwalu jest pokazanie innej kultury, ale też próba refleksji nad życiem, nad tym, że można żyć inaczej i nie wszystko co zachodnie, znaczy najlepsze.
Obraz o życiu Dersu w reżyserii Kurosawy będziemy mogli
zobaczyć w pierwszym dniu festiwalu, 26 czerwca, w Centrum
Sztuki Filmowej w Katowicach. A dzień później Rosarium zamieni się w centrum azjatyckiej kultury. Będzie można między
innymi zobaczyć fotografie z podróży do Mongolii autorstwa Jerzego Trawińskiego, wziąć udział w warsztatach tańca indyjskiego, kupić ciekawe przedmioty na stoiskach z rękodziełem artystycznym. A wieczorem koncert „Most Polska – Azja”: na scenie głównej w Rosarium pojawią się NeLL, Tuvian Greek Freaks – Jorgos Skolias i Gendos. Wstęp wolny.
Więcej na www.wpkiw.com.pl, www.mdk-batory.com.pl

Tego jeszcze nie było: „Jesus Christ Superstar” w plenerze!

Na poziomie i dla każdego
Ostatnie dni Jezusa opowiedziane za pomocą rock-opery. To
możliwe? Tak. I już od trzydziestu ośmiu lat zachwyca widzów
na całym świecie. Bo spektakl „Jesus Christ Superstar” – w którym Jezus Chrystus kreowany jest młodzieżowego idola – porywa nie tylko sposobem przedstawienia tych ważnych dla
chrześcijaństwa wydarzeń, ale i muzyką czy brawurową grą
aktorską. Wiemy to na pewno, bo sztuka także od lat grana jest
na deskach chorzowskiego Teatru Rozrywki i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów oraz uznaniem krytyki.

Wystarczy dodać, że za rolę Judasza Janusz Radek otrzymał
Złotą Maskę, czyli jedną z najważniejszych nagród dla ludzi
teatru.
A już 13 czerwca o godzinie 21 to niezwykłe przedstawienie będzie można zobaczyć w… plenerze. Wtedy właśnie na
Polach Marsowych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku aktorzy z „Rozrywki” zagrają dla zwiedzających.
- To spektakl na wysokim poziomie, naprawdę warto go zobaczyć – przekonuje Marek Kołbuk, rzecznik prasowy Teatru
Rozrywki. – Wstęp na to wydarzenie jest wolny, dlatego tym
bardziej zachęcam do spędzenia tego czerwcowego wieczoru
w WPKiW.
Więcej na www.wpkiw.com.pl i www.teatr-rozrywki.pl
Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na nowy musical grany w Teatrze Rozrywki pod tytułem „Olivier!”. By je otrzymać, trzeba dziś o 12 zadzwonić pod numer telefonu 666 031
192 i odpowiedzieć na pytanie: kto, oprócz Janusza
Radka, został nagrodzony za rolę w spektaklu „Jesus
Christ Superstar”?

Jedna ze scen chorzowskiego spektaklu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku
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Imprezowy
czerwiec
w WPKiW
3-10.06: Tydzień Biathlonu Śląskiego odbędzie się
w WPKiW i na Stadionie Śląskim. Zawody przeprowadzone zostaną dla zawodników zrzeszonych w Polskim
Związku Biathlonu, amatorów, we wszystkich kategoriach wiekowych.
Zawody zorganizowane zostaną przy współudziale: Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Chorzów, Polskiego Związku Biathlonu Warszawa, Śląskiej Fe de ra cji Spor tu, MO RiS Cho rzów, WO SiR
Stadion Śląski, Dyrekcji Wojewódzkiego Parku Kultu ry i Wy po czyn ku. W pro gra mie mię dzy in ny mi
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (bieg
sprinterski)
- Otwarte Zawody Nadziei Biathlonowych woj. Śląskiego, a także Mistrzostwa Śląska Juniorów Młodszych, Juniorów i Seniorów (bieg indywidualny).
5.06: w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym odbędzie
się „Wieczór marzeń”. Więcej na www.zoo.silesia.pl
6.06: III Krajowa Wystawa Cavalier King Charles Spanieli. Impreza odbędzie się na Dużej Łące. Organizatorem jest Związek Kynologiczny w Polsce, który posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI).
Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów
rasowych, w tym 11 o randze międzynarodowej. Jest
także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obe dien ce i Wy ści gów Char tów.Wię cej na
www.wpkiw.com.pl lub www.zkwp.pl
6-7.06: Będziemy obchodzić Dni Dębu, organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Dębu. Impreza zostanie zorganizowana na ul. Złotej, przy byłej stacji kolejki linowej „Elka”
13-14.06: Pokazy psów rasowych, prezentacje salo nu pie lę gna cji dla zwie rząt oraz do go te ra pii
i hipoterapii – to tylko kilka atrakcji, które czekać
będą na zwiedzających w ramach „Pikniku ze zwierzakami”. Ponadto organizatorzy przewidują loterię
fantową, gry i zabawy dla dzieci, przejażdżki kucykiem i bryczką, konkurs plastyczny. Będzie można
spróbować wegetariańskich potraw i zrobić sobie zdjęcie ze zwierzakami. Zostanie też przeprowadzona akcja adopcji kotów i psów. Wszystko to na Dużej Łące obok Ha li Wy staw „Ka pe lusz”. Wię cej na
www.wpkiw.com.pl
19-21.06: ExpoEco, czyli Targi Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej. W Hali Wystaw „Kapelusz” zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania
z zakresu ochrony środowiska. Targom towarzyszyć
będą również specjalistyczne seminaria, konferencje,
warsztaty oraz pokazy i prezentacje.
21.06: Duży Krąg Taneczny zamieni się w scenę,
na której zagrają orkiestry dęte. Tam bowiem dobędzie
się Festiwal Orkiestr Dętych.

lll

Dodatek informacyjno-promocyjny
do „Gazety Wyborczej”

GAZETA PARKOWA

28 maja 2009

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku

