RYSUNKI W TOWARZYSTWIE EGZOTYCZNEJ ZIELENI

Mleczko w Palmiarni. Od 6 lipca

rozpoczęty

Ruszy³a kolejna edycja konkursu „Filmowy Poœcig Lata”
organizowanego przez Cinema
City. Od 1 lipca chêtni mog¹
zg³aszaæ siê do wyœcigu o cenne nagrody.
Rywalizacja rozgrywa siê w
Internecie. Osiem etapów konkursu pozwoli na sprawdzenie
wiedzy filmowej jej uczestników.
Prawid³owe i najszybciej udzielone odpowiedzi premiowane
bêd¹ punktami, zbli¿aj¹cymi
do fina³u. Przejd¹ do niego najlepsi z najlepszych, na których
czekaj¹ cenne nagrody – jeden
z trzech miejskich samochodów Skoda Roomster, przenoœne konsole Playstation
Go z zestawem 10 gier do

œci¹gniêcia z Playstation Network, sprzêt AGD oraz setki upominków. Zwyciêstwo
w ka¿dym z etapów równie¿
bêdzie premiowane gad¿etami.
Aby wzi¹æ udzia³ w grze, wystarczy zalogowaæ siê w internetowym serwisie. Przewidziano równie¿ inne mo¿liwoœci
zdobywania cennych punktów.
W wielkim finale, który zostanie
zorganizowany 4. i 5. wrzeœnia
2010 w Warszawie, weŸmie
udzia³ 80 osób wy³onionych
z poszczególnych miast oraz
cztery, które zdoby³y „Z³ote
Bilety”.
Szczegó³y na stronie
www.kinograj.cinema-city.pl.

Bojków i Trynek czekaj¹ na uczestników
Lata z Metamorfozami.
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.............................................

Drugi etap rajdu „Poznaj
dzielnice Gliwic” 2010
Stowarzyszanie „Gliwickie Metamorfozy” zaprasza na drugi etap rajdu „Poznaj dzielnice
Gliwic”. W najbli¿sz¹ niedzielê 11 lipca kolejnymi przystankami na mapie odkrywców historii
miasta bêd¹ Bojków i Trynek.
Punkt kontrolny zlokalizowany
zostanie obok nieczynnej ju¿
stacji kolei w¹skotorowej w
Bojkowie.
Grupê pieszych turystów doprowadzi tam przewodnik PTTK
– wymarsz o godzinie 9.00
spod Cmentarza Hutniczego
przy ulicy Robotniczej (powrót
indywidualny autobusami linii
58).
Grupa rowerowa, pod kierunkiem przewodników z Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK
im. p³k W³. Huzy, startuje jak
zwykle o godzinie 9.00 z Rynku.
Od 12.00 bêdzie mo¿na
zwiedziæ miejscowy koœció³ pa-

rafialny oraz obejrzeæ niewielk¹
wystawê poœwiêcon¹ historii
miejscowoœci.
Dy¿ur organizatorów trwa od godziny 10.00 do 15.00. Uczestnicy rajdu otrzymaj¹ wpis do
legitymacji oraz pami¹tkowe
pocztówki.
Osoby, które przez ca³e wakacje zdobêd¹ najwiêcej punktów
(a te zdobywaæ mo¿na równie¿ pracuj¹c w soboty razem
z cz³onkami stowarzyszenia
na Cmentarzu Hutniczym)
otrzymaj¹ nagrody ufundowane
przez Galeriê Handlow¹ „Arena” oraz sfinansowane z dotacji Samorz¹du Miasta Gliwice.
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Wystawił swoje prace na 134
wystawach indywidualnych w
Polsce i 21 za granicą. Równocześnie zajmuje się grafiką warsztatową, plakatem,
ilustracją książkową, rysunkiem, malarstwem, a także
sporadycznie scenografią.

Andrzej Mleczko urodził się
5 stycznia 1949r. Studiował
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1971
roku rozpoczął współprace z
pismami polskimi i zagranicznymi, gdzie opublikował do
chwili obecnej ponad 10 tysię-

Rysunki można będzie oglądać w przyjemnej atmosferze,
wśród zieleni egzotycznych
R

cy swoich grafik i rysunków.
W 1983 roku założył prywatną
Galerię Autorską w Krakowie.

roślin.
Prace Andrzeja Mleczki, który
w swej twórczości bezustannie przełamuje bariery obyczajowości, mają charakter uniwersalny i ponadczasowy.

Już 6 lipca na terenie Palmiarni pojawi się wystawa
rysunku Andrzeja
Mleczki – jednego
z najbardziej rozpoznawalnych polskich
rysowników.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wystawa potrwa do 29 sierpnia.
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