Pobiegną
w miasto
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹co - Ekonomicznych
im.Olimpijczyków Polskich zaprasza na I Gliwicki
Bieg Uliczny pod
Patronatem Prezydenta Miasta. Bieg
organizowany jest
w ramach Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich.
w tym: szko³y podstawowe,
gimnazja, szko³y ponadgimnazjalne, bieg otwarty dla
kobiet i mê¿czyzn oraz bieg
Vipów. Meta biegu przewidziana jest na bie¿ni stadionu szko³y ZSO-E.

- Celem Biegu Ulicznego jest popularyzacja zdrowego stylu ¿ycia,
lekkiej atletyki wœród m³odzie¿y
i biegów masowych wœród
mieszkañców – informuj¹ organizatorzy.
I Gliwicki Bieg Uliczny rozpocznie
siê 29 maja o godzinie 12.00
na ul. Perseusza. Zaplanowano
dziewiêæ biegów w zale¿noœci od
dystansu i kategorii wiekowych

Osoby indywidualne, które
bêd¹ chcia³y wzi¹æ udzia³
w imprezie bêd¹ mog³y
zg³aszaæ siê 29 maja od
godz. 9.00 – 11.30 do specjalnego punktu informacyjnego w siedzibie ZSOE.
Grupy zorganizowane i dru¿yny
proszone s¹ o wczeœniejsze
zg³oszenie uczestnictwa i przes³anie wype³nionego formularza.
Szczegó³owe informacje, formularz uczestnictwa oraz regulamin imprezy dostêpne s¹ na
www.zsoe.gliwice.pl

po
raz
trzeci

12 czerwca w zabrzañskim Domu Muzyki i
Tañca wyst¹pi znakomity Nuevo Ballet Espanol.
Tym razem przyjedzie on do Polski z najnowszym projektem Cambio de Tercio, który zosta³
okrzykniêty przez krytyków najlepszym w historii
istnienia baletu.

Nuevo Ballet
Espanol
Spektakl po raz kolejny ukazuje unikalny styl, piêkn¹
choreografiê, pe³n¹ pasji
i zró¿nicowanych emocji,
czystoœæ, intensywnoœæ i
magiê flamenco, jak¹ tylko mo¿na wprowadziæ na
scenê.
Za³o¿yciele Nuevo Ballet
Espanol – Angel Rojas i
Carlos Rodriguez, to najpopularniejsi w Hiszpanii
tancerze flamenco m³odego
pokolenia. Przygotowywane
przez nich przedstawienia
s¹ niewiarygodnie perfekcyjne, dopracowane w
najmniejszym
szczególe.
W ka¿dym ruchu, geœcie
widaæ wielk¹ pasjê, pe³ne

poœwiêcenie i ogromn¹
mi³oœæ do tañca. To prawdziwi mistrzowie flamenco,
tañca, który nie³atwo jest
ujarzmiæ. W Hiszpanii za
swoje dokonania docenieni
zostali takimi nagrodami jak
Best Outstanding Dancer,
czy Best Performer. Zdobyli
równie¿ tytu³ Best Spanish
and Flamenco Dance Company, który uczyni³ z nich
pierwsz¹ grupê taneczn¹
Hiszpanii.
Artyœci wyst¹pi¹ 12 czerwca
o godz. 18.00.
Bilety w cenie 90, 110
i 140 z³otych do nabycia
w kasie DMiT lub na stronie
www.dmit.com.pl.

Na zwyciê¿ców oprócz satysfakcji
i dobrej kondycji czekaj¹ drobne
upominki.

Impreza dedykowana
wszystkim tym, którzy kochaj¹ sztukê
- gliwicka ARTNOC,
odbêdzie siê ju¿ po raz
3. Tym razem bêdzie
to 28 maja, start o
godz. 18.00.
Symbolem tej jedynej nocy w
roku jest ró¿owy kot, który, jak
typowy indywidualista, wybiera
swoje w³asne œcie¿ki do sztuki.
- Proponujemy Pañstwu oko³o
30 miejsc, w których bêdzie siê
dzia³a sztuka. Spotkania indywi-

dualne z artystami, w przestrzeniach galerii i miejsc wystawienniczych, ale tak¿e w zamkniêtych
na co dzieñ dla odwiedzaj¹cych
– pracowniach. Bêd¹ wernisa¿e,
rozmowy o sztuce, koncerty, projekcje filmów o wybitnych artystach. Bêd¹ warsztaty z ró¿nych
dyscyplin sztuki, od rysunku,
rzeŸby czy malarstwa po haft
artystyczny – informuj¹ organizatorzy.
Szczegó³owy program dostêpny
jest na www.galeriampik.pl.

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

Salon Poezji
z Dorotą Pomykałą
Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza na kolejn¹
ods³onê Krakowskiego
Salonu Poezji. Tym razem
z gliwickimi koneserami
poezji spotka siê Dorota
Pomyka³a.

zwi¹zana równie¿ ze
Œl¹skiem, gdzie siê
urodzi³a, koñczy³a
liceum i gdzie prowadzi swoje studio
aktorskie. Zaprezentuje gliwiczanom w³asny, autorski wybór wierszy swoich ulubionych poetów.

Ta wybitna aktorka Starego Teatru, znana tak¿e ze scen warszawskich i ³ódzkich oraz ze
wspania³ych ról filmowych, jest

Spotkanie ju¿ 23 maja, w
niedzielê o godz. 12.00 w Ruinach Teatru Miejskiego.
Bilety wstêpu: 1 z³.

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

Opisz lub przedstaw na fotografii najnowszą historię miasta. Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

W czerwcu przypada 20. rocznica przywrócenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. Miasto Gliwice oraz Gliwicka
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości postanowiły z tego powodu wspólnie zorganizować dwa konkursy – fotograficzny pod
hasłem „Gliwice 20 lat później…” oraz
literacki pt. „Gliwice – dziś i jutro; Gliwice – wczoraj i dziś”. Gazeta Miejska jest
patronem medialnym konkursu.
Konkursowe zadanie polega na
zarejestrowaniu zmian, jakie zaszły w mieście w latach 1990-2010, oraz nakreślenie tego,
co może w Gliwicach nastąpić
w przyszłości. Do uczestnika
należy wybór czy zdecyduje się
przedstawić to w formie literackiego opisu czy też uchwyci w
obiektywie aparatu.
Dla zwycięzców przygotowano
atrakcyjne nagrody. Główne
– to do wyboru - studenckie stypendia na dowolnie wybranym
kierunku dla obecnych lub przyszłych słuchaczy GWSP bądź
gratyfikacje pieniężne.
Oba konkursy są adresowane
do mieszkańców Gliwic.

Konkurs fotograficzny

(trzy kategorie rywalizacji):
A – zdjęcia obiektu lub miejsca
dawniej i dziś (dwie fotografie)
B – aktualne zdjęcie (1 fotografia)
C – zdjęcie historyczne, wykonane przed 1990 rokiem, pochodzące z domowego archiwum.
Fotografie, w zamkniętej kopercie, opisanej hasłem „Gliwice
20 lat później…” należy przesłać na adres GWSP, ul. Bojkowska 37, w nieprzekraczalnym terminie do końca maja.
Prace powinny być przygotowane w formie elektronicznej (na
płycie CD) oraz wywołanych odbitek w formacie nie mniejszym
niż 10x15 cm (nie dotyczy zdjęć
archiwalnych).

Konkurs literacki (dwie
kategorie rywalizacji)
1) „Gliwice – dziś i jutro” - adresowany do młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych i studentów
uczelni,
2) „Gliwice – wczoraj i dziś” przeznaczony dla dorosłych
W pierwszym przypadku prace
konkursowe powinny mieć postać rozprawek, felietonów lub
listów do przyjaciela. W drugim
– wspomnień, impresji, felietonów bądź listów do przyjaciela.

Objętość – od dwóch do pięciu
znormalizowanych stron.
Teksty oraz fotografie należy
przesłać na adres GWSP, ul. Bojkowska 37, w nieprzekraczalnym
terminie do końca maja.
Prace fotograficzne oceniać będzie 4-osobowe jury pod przewodnictwem niezależnego mistrza obiektywu. Wyłoni ono po
5 laureatów w każdej z trzech
kategorii.
Najlepsze prace literackie wybierze 3-osobowe jury złożone z

przedstawicieli środowiska literackiego. W tym konkursie nagrodzonych zostanie po 3 laureatów
w każdej z kategorii.
Ogłoszenie wyników nastąpi do
16 czerwca 2010 roku na stronach internetowych:
www.um.gliwice.pl, www.gwsp.
gliwice.pl, www.24gliwice.pl,
w Miejskim Serwisie Informacyjnym oraz Gazecie Miejskiej Gliwice Zabrze.
Ze szczegółowymi regulaminami
obu konkursów można zapoznać

się na stronach internetowych
organizatorów: www.um.gliwice.
pl, www.gwsp.gliwice.pl.
(oprac. nd)

Patronat
medialny

