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Pamiętacie kota Fuk-
sa, którego zdjęcia 
zamieściliśmy w po-
przednim wydaniu Ga-
zety Miejskiej? Mamy 
wspaniałą wiadomość! 
Zwierzak miał... fuksa 
i znalazł wspaniałą 
opiekunkę - panią 
Agnieszkę.  

Mamy więc nadzieję, że po-
szczęści się również bohaterce 
dzisiejszej historii - Kici. 
Kici nikt nigdy nie skrzywdził, 
nie przeżyła tragedii, nie zo-

stała wyrzucona - jednak musi 
opuścić swój rodzinny dom. 
Dlaczego? 

- Kicia ma 3,5 roku, swoje do-
tychczasowe życie spędziła w 
rodzinie, gdzie czuła się kocha-
na i bezpieczna. Niestety dzieci 
zaczęły chorować poważnie na 
alergie. Koteczka nie może 
tu zostać. Od pewnego czasu 
bardzo pilnie szukano dla niej 
domu, wstępnie nawet go zna-
leziono ale chętna na adopcję 
osoba właśnie trafiła do szpi-
tala - tłumaczy Kornelia Cesarz 
z gliwickiego koła Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami „Bez-

pieczna Łapa”. 

Kotka jest bardzo spokojna i 
ma świetny kontakt z dziećmi. 

- Kicia wychodzi sobie na po-
dwórko i uwielbia te swoje 
codzienne wypady. Musi więc 
trafić do domu z możliwością 
wychodzenia - tłumaczy Korne-
lia Cesarz. 
Zwierzę ma przepięknie ubar-
wioną sierść i zielonkawe oczy. 
Jest zdrowa i wysterylizowana.

Telefon w sprawie adopcji:  
506-062-040

Przygarniesz Kicię?

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

Joga w Parku 
Chopina
Relaks w formie gimnastyki? W 
każdą sobotę, Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych, zaprasza 
do Parku Chopina w Gliwicach 

na bezpłatne zajęcia jogi. 
Ćwiczenia odbywają się w go-
dzinach od 10.00 do 12.00. 
Warto zabrać ze sobą matę i 
wygodny sportowy strój. 
Akcja potrwa do 1 września.

Wakacje 
z Muzeum 
Pierwsza z wakacyjnych pro-

pozycji Muzeum w Gliwicach 
to wystawa „Hrabia Reden w 
ogrodzie“, którą można już 
oglądać w Willi Caro.
Ciekawie wygląda również dru-
ga z atrakcji - „Wakacje z wy-
obraźnią“, na których dzieciaki 
nauczą się m.in. jak samodziel-

nie wykonać wełnianego przyja-
ciela.

„Hrabia Reden w ogrodzie“
Dolnośląską Dolinę Pałaców 
i Ogrodów, gdzie w XIX wieku 
powstał największy w Europie 
kompleks rezydencji, wiązały z 
przemysłowym obszarem Gór-
nego Śląska osoby ich ówcze-
snych właścicieli. Obok Oscara 
Caro, gliwickiego przemysłow-
ca, który w Jeleniej Górze miał 
Pałac Paulinum, postacią nie-

zwykle ważną dla obydwu re-
gionów był hrabia Fryderyk von 
Reden.
Założyciel Królewskiej Huty, a 
równocześnie miłośnik sztuki 
ogrodowej, właściciel jednego 
z najwcześniejszych parków 
krajobrazowych na terenie ów-
czesnych Prus.
O Redenie, twórcy nowoczesne-
go przemysłu wydobywczego i 
romantyku, o związkach, jakie 
łączyły go z Górnym i Dolnym 
Śląskiem opowie wystawa „Re-
den – wspólne dziedzictwo”. 
Oglądać ją można w ogrodzie 
Willi Caro od 14 do 21 lipca. 
Wstęp wolny.

„Wakacje z wyobraźnią…“
- Przez całe wakacje we wtorki 
i czwartki zapraszamy najmłod-
szych do Willi Caro na spotka-
nie z wełną, tekturą i własną 
wyobraźnią - zachęcają organi-
zatorzy.
Podczas półtoragodzinnych 
warsztatów dzieci wykonają 
Wełnianego Przyjaciela, który 
jest miękki i nigdy się nie skar-
ży, więc zawsze można się do 
niego przytulić.
Towarzyszyć mu będą Papiero-
wy Pies i Sowa Mądra Głowa, 
na której brzuszku znajdzie się 
miejsce na wrześniowy plan 
lekcji.
Warsztaty rozpoczynają się o 
godzinie 10.00 w każdy waka-
cyjny wtorek i czwartek. Prze-
znaczone są dla dzieci w wieku 

od 5 do 10 lat.
Wstęp wolny, ze względu na 
ograniczoną ilość miejsc (mak-
symalnie 15 osób w grupie) 
Muzeum prosi o rezerwację 
pod numerem telefonu: 32 
335 44 03

Adrenalina Cup 
w Gliwicach
Już 21 i 22 lipca w Ośrodku 
Wypoczynkowym Czechowice w 
Gliwicach pojawią się zawodni-
cy biorący udział w Adrenalina 
Cup - Najstarszych i Najlep-
szych Zawodach Rodeo w Kon-
kurencjach Szybkościowych. 

Wstępny harmonogram zawo-
dów:

Sobota, 21 lipca
10.00 otwarcie zawodów i pole 
bending
13.00 adrenalina mix 
przerwa
15.30 barrel race

Niedziela, 22 lipca

10.30 pole bending
12.00 adrenalina mix
przerwa 
14.00 Western Riders Freesty-
le 
15.30 barrel race 

Wstęp wolny

Kolejny 
tydzień z 
Ulicznikami
„Polska animacja, czyli proszę 
Pana, aż chce mi się wyjść z 
kina. I ja wychodzę”. 
Czwartek 19 lipca, godz. 
21.00 - Skwer przy Zamku 
Piastowskim

Najlepsze polskie anima-
cje ostatnich lat – filmy 3D 
studia Platige Image, To-
masza Bagińskiego, łódz-
kiej Filmówki i wiele innych. 

*** 
A3 Teatr – „Zmysły”. 
Sobota 21 lipca, godz. 19.00 
– Rynek 
 
„Zmysły” to wędrowny kaba-
ret liryczny. Absurd sytuacji 
idzie pod rękę z Komizmem, 
a wszystko w barwnej formie 
wszystkich Zmysłów. A3Teatr 
to grupa działająca w obrębie 
A3Teatr Kolekcjonerzy Wzru-
szeń. Zespół złożony jest z 
młodego pokolenia artystów: 
aktorów, tancerzy, performe-
rów, muzyków. Celem grupy 
jest inicjowanie do działań 
wspólnych, odważnych i kon-
sekwentnych. 

***
Tukkers Connexion – „Baron 
von Münchhausen”. 
Niedziela 22 lipca, godz. 
18.00, 20.00 - Park Chopina 
 
Spektakl holenderskiego te-
atru Tukkers Connexion, który 
tworzy wizualne performance, 
o specyficznym, rozpoznawal-
nym charakterze. 
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