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w dziale „EkoChorzów”

„Posadź się” na Chorzów
To będzie pierwsza studencka rewolucja w Chorzowie. Cel: zmienić zwykły
skwer w ciekawe miejsce spotkań.
– Ulicę Waryńskiego wybraliśmy
nieprzypadkowo. Drzemie w nim
ogromny potencjał, a w tej okolicy
na pewno przyda się zielona przestrzeń – wyjaśnia Filip Romaniuk,
współorganizator akcji. „Posadź
się” to ogólnopolskie wydarzenie
dla studentów i absolwentów kierunków architektonicznych, artystycznych i miejskich (gospodarka
przestrzenna, socjologia oraz inne
pokrewne) oraz mieszkańców.
Przez trzy dni warsztatów uczestnicy pracować będą w pięciu grupach projektowych. – Pod okiem
mentorów będziemy wykonywać
instalacje artystyczne, projektować przestrzeń publiczną, a także
przeprowadzać badania urbanistyczne i społeczne. Nie zabraknie także konsultacji społecznych

i wspólnego sadzenia roślin. Na
koniec zaprosimy mieszkańców na
grilla, podczas którego zaprezentujemy efekty naszego weekendowego projektu – wymienia Romaniuk.
Warsztaty będą odbywać się na ul.
Waryńskiego od 20 do 22 maja.
Organizatorem imprezy jest studenckie koło naukowe antyRAMA, działające przy Wydziale
Architektury Politechniki Śląskiej.
Wydarzenie tworzone jest przy
współpracy z kołem studenckim

„Mia100” działającym przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
oraz Urzędem Miasta Chorzów.
Mieszkańców Chorzowa Batorego zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych oraz
festynie, które odbędą się przy
ul. Waryńskiego.
• 20 maja, godz. 17.00 - Konsultacje społeczne
• 22 maja, godz. 13.00 - Grill
i podsumowanie projektu

Maj z psiakami

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie zaprasza wszystkich
chętnych na kolejne dni otwarte.
W sobotę, 28 maja między 10.00 a 14.00 będzie można wyprowadzić schroniskowe psiaki na wiosenny spacer, adoptować psa lub kota, zawrzeć umowę
adopcji wirtualnej, zrobić zakupy na charytatywnym bazarku lub wesprzeć
zwierzaki darowizną. Jak zwykle, mile widziane będą sucha oraz mokra karma, koce, ręczniki, obroże, smycze, szampony dla psów, szczotki do czesania
oraz pomoc finansowa. Przypominamy, że żeby wyprowadzić psa trzeba mieć
ukończone 18 lat i ważny dowód osobisty przy sobie. Osoby nieletnie mogą
zabrać psiaka na spacer w towarzystwie dorosłego. W dniu otwartym może
wziąć udział każdy, kto ma na to ochotę - schronisko nie prowadzi wcześniejszych zapisów.

Relaks przy śniadaniu
Po raz czwarty ruszył cykl „Śniadanie na trawie” w Parku Śląskim. W tym roku
śniadanie w otoczeniu zieleni po raz pierwszy można było zjeść 7 maja. Tego typu
spotkania odbywać się będą w każdą sobotę, do 6 sierpnia, od 10.00 do 16.00.
Leżaki, palety oraz food trucki
i stoiska ze zdrową żywnością są
ustawiane w Rosarium na terenie Parku Śląskiego. Tematyka
spotkań jest podobna do tej z lat
poprzednich: promocja zdrowego
stylu życia, ekologii, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności
za środowisko. Zapraszani prelegenci będą mówić o idei slow food,

zdrowej żywności oraz fair trade.
Artystyczne warsztaty dla rodzin
z dziećmi przygotowuje Studio
Artystyczne Maciej, zaś Studio
Kreatywne zaproszą najmłodszych do strefy z grami, zabawami
i najróżniejszymi animacjami.
Nowością w tym roku są warsztaty
przygotowane przez Uniwersytet
SWPS w Katowicach. Wykładow-

cy uczelni opowiedzą na przykład
o idei slow life oraz o psychodietetyce. Nie zabraknie też atrakcji
związanych z ruchem na świeżym
powietrzu: od godziny 9.30 będzie
można poćwiczyć jogę, zaś od południa – pilates. Przynajmniej raz
w miesiącu pojawią się też organizatorki spotkań dla młodych mam
ze stowarzyszenia BuggyGym.

Harmonogram zajęć Uniwersytetu SWPS podczas „Śniadań na trawie”:
4 czerwca – Dzień radzenia sobie ze stresem: Warsztaty Keep calm and no stress (godz. 11);
11 czerwca – Dzień dobrej rady:
• Warsztaty Przyjacielu uważaj! Czyli wszystko czego nie wiecie o narkotykach (godz. 11)
• Happening w temacie dnia dobrej rady (godz. 12);
25 czerwca – Związek związkowi nierówny: Warsztaty Profilaktyka konfliktów w związkach (godz. 11);
2 lipca – Muchy w nosie: Warsztat Profilaktyka zaburzeń nastroju w okresie dorastania (godz. 11);
9 lipca – Czym są emocje? Warsztat Inteligencja emocjonalna w praktyce (godz. 11).

Zwierzaki na obrazach i fotografiach
Ponad 550 prac nadesłano na I Konkurs Plastyczno-Fotograficzny pod nazwą „Zwierzaki-Słodziaki”,
który zorganizowano w Młodzieżowym Domu Kultury
w Chorzowie. 11 maja odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu.
Nagrody przyznano w kilku kategoriach wiekowych: przedszkola,
szkoły podstawowe kl. 1-3, szkoły
podstawowe kl. 4-6, gimnazja.
W jury zasiadali: Anna Magiera,
Ireneusz Drożański oraz Gerard
Grzywaczyk. Wśród ocenianych
prac było 68 fotografii.
Prezentujemy wybrane dzieła
młodych plastyków i fotografów,
a wszystkie nagrodzone prace
można obejrzeć na fanpage’u
MDK.
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