z Metamorfozami
GLIWICE. „Lato z

Ca³oœæ przedsiêwziêcia wspierana jest przez Samorz¹d
Miasta Gliwice i Starostwo
Powiatowe. Nagrody dla najwytrwalszych uczestników rajdu ufundowane zosta³y m.in.
przez Nadleœnictwo Rudziniec,
Galeriê Handlow¹ „Arena”,
ksiêgarniê „U Piotra” oraz
Urz¹d Gminy Giera³towice.
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X Gliwicki Festiwal Bachowski
• 28 lipca, g. 19.30 – kościół
pw. Wszystkich Świętych
Klub Inicjatyw Kulturalnych

III Międzynarodowy Festiwal
Artystów Ulicy – ULICZNICY

Pokazy filmowe (Rynek)
30 lipca, 6, 13, 20 i 27 sierpnia g. 21.00
Koncerty
25, 26 lipca g. 21.00 (Rynek)
1, 9, 15 sierpnia g. 20.00 (Rynek)
28, 29 sierpnia g. 19.00 (Rynek)
Foto (Rynek)
28 lipca i 4, 11, 18, 25 sierpnia g. 21.00
8 sierpnia g. 12-22.00
Pokazy fireshow (lotnisko i Rynek)
22 i 23 sierpnia g. 20.30
Spektakle teatralne (Plac Krakowski)
28, 29, 30 sierpnia g. 21.00
Kabaret
30 sierpnia g. 19.00 (Rynek)

IV Mistrzostwa Polski Juniorów
„Energa Beach Soccer”
1 i 2 sierpnia • UKS Milenium,
ul. Płocka 16

Mistrzostwa Polski Szybowców
Sterowanych Mechanicznie
22–23 sierpnia 10.00-15.00
Lotnisko, Wzgórze przy
Sarnowie k. Toszka
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Spektakl wyre¿yseruje Tomasz
Dutkiewicz, dyrektor warszawskiego Teatru Komedia, a opracowania choreografii podjê³a siê
Sylwia Adamowicz.

Parkowe lato w pełni
Czekaj¹ce na mieszkañców imprezy „Parkowego lata” to recitale: Joanny Lewandowskiej-Zbudniewek (utwory Agnieszki
Osieckiej, Jana Wo³ka, Jonasza
Kofty, Marka Grechuty, Jacka
Kaczmarskiego,
W³odzimierza
Wysockiego, Stanis³awa Sojki)
oraz Piotra Machalicy (piosenki Bu³ata Okud¿awy i Georgesa
Brassensa).
Recitale zaplanowano na 22 i 29
sierpnia.

Za nami ju¿ pierwszy sobotni wieczór z muzyk¹
w parku. Opowieœæ o w³oskiej mafii zaprezentowana przez aktorów Teatru im. Juliusza
S³owackiego bardzo spodoba³a siê widzom.
Przed nami jeszcze dwie, nie mniej atrakcyjne
imprezy muzyczne w ramach trwaj¹cego
„Parkowego lata”.
W Parku Chopina obok Palmiarni
Miejskiej tradycyjnie ju¿ pojawi³a
siê estrada. Jest ona – jak co
roku w sierpniu – miejscem na-

Pocz¹tek – godz. 15.00,
lotnisko Aeroklubu

.

Zagraj¹ w nich m³odzi artyœci
wy³onieni w ogólnopolskim castingu, przeprowadzonym przy
ogromnym zainteresowaniu mediów.

...................................................................................

W tym roku, 22 sierpnia,
na gliwickim lotnisku
bêdzie mo¿na ogl¹daæ
m.in. akrobacje szybowcowe, skoki spadochronowe,
pokaz grupy akrobacyjnej
„¯elazny“,
prezentacjê
wspó³czesnych i zabytkowych pojazdów militarnych, wystêpy artystyczne
oraz koncert zespo³u PIN.
Od 20.00 konkurs Fireshow, odbywaj¹cy siê w
ramach „Uliczników”.

Jak w ka¿d¹ niedzielê grupê
rowerzystów poprowadz¹ przewodnicy z Turystycznego Klubu
Kolarskiego PTTK im. W³. Huzy.
Start z rynku o godz. 9.00

Droga z Kotliszowic do centrum
Toszka przebiega obok dwóch
wa¿nych obiektów, przy których
na pewno warto siê zatrzymaæ.
S¹ to mogi³a 3 tys. ofiar oboE

Jaka bêdzie polska obsada „High
School Musical”? Czy g³ówni bohaterowie – Gabriella i Troy – zdobędą przebojem serca fanów?
Jak zabrzmią piosenki HSM po
raz pierwszy w całości po polsku?
Prapremiera w Gliwickim Teatrze
Muzycznym ju¿ 18 wrzeœnia
o godz. 19.00. W sumie we
wrzeœniu odbêdzie siê a¿ 18
spektakli.

Toszek otrzyma³ prawa miejskie w 1235 roku. Miasto
zachowa³o
œredniowieczny
uk³ad ulic z rynkiem, na którym
króluje piêkna figura œw. Jana
Nepomucena, z rynku na zamek jest ju¿ parê kroków. Drugi
punkt znajdowaæ siê bêdzie na
dziedziñcu zamku. Strudzonych
wêdrowców zapraszamy od godziny 13.00 na grilla.

Kotliszowice to niewielka,
piêknie po³o¿ona wieœ przy
pó³nocnej granicy Toszka. Znajduje siê tu dwór wzniesiony
przez Hermana Guradze w roku
1861 jako budowla romantyczna z elementami neorenesansowymi, z wie¿¹ i tarasem od
strony po³udniowej. Niestety,
to co mo¿emy zobaczyæ dziœ z
trudem przypomina œlady dawnej œwietnoœci. W jednym z
punktów widokowych, w pobli¿u
drogi Toszek-Wielowieœ, ulokowany bêdzie punkt kontrolny.

R

Podniebne
atrakcje

zu NKWD z lat 1945-1946
oraz cmentarz ¿ydowski z
po³owy XIX wieku, który bêdzie
udostêpniony do zwiedzania w
godzinach 11.00-13.00.

Metamorfozami”
zbli¿a siê do koñca.
Na przedostatni
etap – w niedzielê,
16 sierpnia – zaplanowano wizytê
w Toszku i Kotliszowicach.

GLIWICE. Polska
prapremiera musicalowego superprzeboju
„High School Musiacal” zbli¿a siê du¿ymi
krokami.

Fot. Gliwicki Teatr Muzyczny

Fot. www.gliwiczanie.pl

Rajd

Przebój wszech czasów
na gliwickiej scenie

GLIWICE. Piknik
Militarno-Lotniczy to gratka dla
mi³oœników lotnictwa, militariów
i nie tylko.
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strojowych koncertów plenerowych. ,,Parkowe lato” odbywa siê
ju¿ po raz szósty, a organizatorem
wystêpów jest gliwicki samorz¹d.
.
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V Festiwal Jazzowy „JAZZ W RUINACH”
31 lipca, 1, 7 i 8 sierpnia g. 19.00
Ruiny Teatru Miejskiego

PARKOWE LATO 2009
8, 22 i 29 sierpnia od 19.30
Park Chopina

Zawody Amatorskie w Ujeżdżaniu
15-16 sierpnia od 10.00
Stajnia nad Jeziorem, ul. Ziemięcicka 62

NOCE FILMOWE W RUINACH 2009
14–16, 21– 23, 28 –30 sierpnia
Kino AMOK – Ruiny Teatru Miejskiego

Gliwicki Piknik Lotniczy
22 sierpnia • Lotnisko

Zakończenie Sezonu Sportu
Samochodowego-Tuningowego
22 sierpnia • Plac Krakowski

Zawody
Pływackie
o Żółty Czepek
23 sierpnia od 11.00
TUR Czechowice

XXVI Festiwal Piłki
Ręcznej Dziewcząt
28 sierpnia (14.00-20.00),
29 sierpnia (9.00-20.00),
30 sierpnia (9.00-14.00)
Hala Widowiskowo-Sportowa
Sośnica

LATO Z METAMORFOZAMI
– POZNAJ OKOLICE GLIWIC (start z Rynku)

2 sierpnia – Góra św. Anny, Ujazd (g. 8.00)
9 sierpnia – Świbie, Wiśnicze (g. 9.00)
16 sierpnia – Toszek, Kotliszowice (g. 9.00)
23 sierpnia – Szlakiem granicy z 1939 roku (g. 9.00)

70. rocznicy wybuchu II wojny światowej
30 sierpnia • Gliwicka Radiostacja

Wystawa „Made in Poland”

do 30 sierpnia • Galeria Miejska M∏K
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