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Nowy Rynek już otwarty!
2019-06-28 14:43 Aktualności
Chorzowianie czekali na niego 40 lat i... wreszcie jest. Nowy Rynek został otwarty
dzisiaj rano. Od samego świtu wolontariusze rozdawali kawę i gazety przechodzącym,
spieszącym do pracy mieszkańcom Chorzowa. O godzinie 11:00 odbył się briefing
prasowy, na którym rynek został oficjalnie zaprezentowany mediom.
- Cztery dekady czekaliśmy na ten moment. To przestrzeń nowoczesna, otwarta
dla wszystkich, ułatwia korzystanie z dóbr kultury i będzie stanowić scenerię do
współczesnego, aktywnego życia. To było trudne przedsięwzięcie i kosztowało ponad 25
milionów złotych - wskazuje Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.
Prace na rynku trwały od końca 2017 roku. Od tego czasu rynek całkowicie się
zmienił. Powstały szklane pawilony, fontanna, siedziska, scena, a wokoł zasadzono 40
drzew i 3000 krzewów. Na środku rynku stanęła też palma - to nawiązanie do tego
egzotycznego drzewa, które stało tu jeszcze przed budową estakady.
- Na przebudowę rynku otrzymaliśmy wsparcie unijne, 3 miliony pochodziły też z
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Resztę musiało zapłacić miasto - wylicza Marcin
Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta.

Ruszmy na Rynek! - 28-30.06 – Harmonogram

Piątek, 28.06
16.00 – Kapsuła Czasu – prowadzenie Artur Orzech
17.00 – Mr. Lex – dj set
18.00 – One Man Act – Olek Kopka
19.00 – BOVSKA – koncert
20.30 – Novika i Mr. Lex – koncert
22.00 – Taniec wertykalny na na gmachu Urzędu Miasta
22.10 – Drone Dance Show
Sobota, 29.06
14.00-19.00 – Youtuberzy przejmują Nowy Rynek (LukasTV, Chwytak – spotkania z
fanami, występy, pokazy)
19.00 – Chwytak – koncert
22.00 – Kino na leżakach: „Vicky Cristina Barcelona”

Niedziela, 30.06
17.00-21.00 – Wieczór Niebieskich Gwiazd (spotkanie z Mistrzami Polski - Waldemarem
Fornalikiem, Antonim Piechniczkiem, Dariuszem Gęsiorem, Eugeniuszem Lerchem i inni,

zabawy i gry sportowe)
19.00 – Turnieje z nagrodami dla rodzin
21.00 – Koncert bębniarzy
22.00 – Pokaz Teatru Ognia Nam-Tara

Metropolia GZM jest współorganizatorem otwarcia rynku pt. "Ruszmy na Rynek!"
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