Na rowery!
Już 6 lipca o 18.00
na gliwickich ulicach
zaroi się znów od
rowerów.
Jak w każdy pierwszy piątek
miesiąca, odbędzie się kolejna Gliwicka Masa Krytyczna.
To nieformalny ruch, w ramach którego zbiera się jak
największa liczba rowerzystów
– bez ograniczeń wiekowych,
rodzajów rowerów, byleby tylko
zabrać ze sobą... chęć pedałowania i dobry humor.

Gliwicka
Masa
Krytyczna
przede wszystkim zwraca uwagę kierowców, którzy reagują
na peleton rowerzystów bardzo różnie. To jeden z celów
Masy – setka rowerzystów ma
większą siłę przebicia, niż spotkany sporadycznie jeden, czy
dwóch rowerzystów. A chodzi
głównie o to, by kierowcy pamiętali, że rowerzysta jest
równoprawnym uczestnikiem
ruchu drogowego i to właśnie
kierowcy powinni zwracać na
nich baczniejszą uwagę, bo ro-

werzysta w starciu z samochodem po prostu nie ma szans.
Jak tłumaczą inicjatorzy akcji,
„chcemy zaszczepiać w świadomości miejskiej obecność
rowerzystów, zwłaszcza, że to
coraz liczniejsza grupa. Przekonujemy też, że korzystanie
z roweru na co dzień ma wiele
plusów – od zdrowszego trybu życia po znacznie tańsze
i szybsze przemieszczanie się
po mieście, zwłaszcza w godzinach szczytu. Rower jest po
prostu wygodny i wiele miast
już dawno dostrzegło ten potencjał. My chcemy dla mieszkańców na nowo odkryć koło,
pokazać im i władzom miasta,
że można inaczej, sprawniej
i przyjemniej.“
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„Kujoni”

w Gramofonie
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Najwyższa drewniana budowla świata została nominowana w konkursie
„National Geographic TRAVELER”
na siedem cudów Polski.

„ULICZNICY”,

czyli Międzynarodowy
Festiwal Artystów Ulicy
Festiwal w tym roku będzie trwał przez cały lipiec. W programie możemy znaleźć spektakle
i happeningi, w których z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.
• 5 lipca (czwartek) o godz.
21.00, na skwerze przy Zamku Piastowskim odbędzie
się projekcja filmu „Heniek“.
Wyreżyserowany przez Elizę
Kowalewską i Grzegorza Madeja został uznany najlepszym
polskim filmem niezależnym
2011 roku.
• 7 lipca (sobota) o godz.
19.00, na Rynku będzie miało
miejsce tzw. one-man-show,
czyli występ przygotowany

przez clowna Enano.

• 8 lipca (niedziela) o godz.
21.00, w Parku Chopina będzie można zobaczyć spektakl
Divadlo Continuo pt. „NOW?“.
To oczywiście nie wszystkie
wydarzenia, które odbędą się
w ramach Uliczników. Do końca lipca będzie można uczestniczyć w licznych spektaklach,
projekcjach filmowych czy
Ulicznej Bitwie Fotograficznej.
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„Lato z Metamorfozami”
Organizowane przez
stowarzyszenie, które
działa na rzecz dziedzictwa kulturowego
Gliwic. W ramach tego
wydarzenia odbędą
się rajdy rowerowe i
piesze, dzięki którym
będzie można poznać
historię miasta.

8 lipca o godz. 9.00 z Rynku
wyruszy rajd rowerowy „Brzegiem Kanału Gliwickiego“.
Trasa
obejmować
będzie
Gliwice,
Rzeczyce
Śląskie, Taciszów, Pławnowice, Rudziniec, Sławięcice
oraz Kędzierzyn Koźle.
Tego samego dnia o godz.
9:30 z Rynku wyruszy trasa
piesza „Gliwicka Secesja“.

Cudowna
Radiostacja?
To już druga edycja plebiscytu
organizowanego
przez magazyn. Z każdego
regionu wyznaczono dwie
nominacje. Oprócz gliwickiej Radiostacji, z województwa śląskiego doceniono bliźniacze zamki w
Bobolicach i Mirowie.
- Z góry wieży można dostrzec Beskidy, Sudety i
Tatry. Wybudowana jako
radiostacja nadawcza w
latach 30. ubiegłego wieku

– służyła nie tylko technice, ale i propagandzie. 31
sierpnia 1939 r. Niemcy
przeprowadzili tu tzw. prowokację gliwicką, co posłużyło jako pretekst do napaści na Polskę - czytamy w
opisie kandydatury z Gliwic.
Głosowanie w konkursie
potrwa do 24 września.
Szczegóły dostępne pod
adresem
internetowym
www.7cudow.national-geographic.pl

Jeśli macie dosyć
jednorodnej muzyki w radiu i disco
polo na placu Krakowskim, to gliwicki zespół The Plodders, będzie dla
was prawdziwym
odkryciem.
Grupa zawodowych muzyków
klasycznych postanowiła tworzyć muzykę popularną. „Kujony” bo tak należy tłumaczyć
nazwę zespołu, powstali z początkiem 2012 roku po to by
jak twierdzą zrobić muzyczną
rewolucję i wykreować nową
jakość na polskiej i światowej
scenie muzycznej.
- Stworzyliśmy nieprzeciętną metamorfozę instrumentów smyczkowych, w których

skrzypce brzmią nie tylko jak
skrzypce, ale jak gitara, a
wiolonczela nabiera basowego zacięcia. „Powera” nowatorskiemu brzmieniu dodaje
charyzmatyczny wokal Marty
Świątek, a funkowej energii,
perkusja - mówi nam Grzegorz
Stanieda, który w zespole gra
na wiolonczeli.
The Plodders wydali właśnie
minialbum, gdzie znalazły się
ich 4 utwory. Z wydaniem
„epki” połączona jest premiera teledysku, którego realizacja zajął się Piotr Chlipalski
znany między innymi z festiwalu Ulicznicy.
Wszystkich zainteresowanych
twórczością „Kujonów” zapraszamy w sobotę 7 lipca do
pubu Gramofon w Gliwicach,
gdzie odbędzie koncert zespołu połączony z premierą teledysku do utworu „Shut Up”
tejże grupy.
(lg)

Sobota, 7 lipca, pub Gramofon w Gliwicach,
ul. Średnia 12, godz. 20.30, koncert zespołu „The Plodders”, połączony
z premierą teledysku do
utworu „Shut Up”.

