
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy  
w Gliwicach, działający przy Oddziale PTTK Zie-
mi Gliwickiej, zaprasza sympatyków turystyki 
rowerowej w niedzielę 28 sierpnia do Pilchowic 
na XVIII Rajd Rowerowy „Rowerowe pożegnanie 
wakacji“.

Dobiega koniec 
piąta edycja Mię-
dzynarodowego 
Festiwalu Arty-
stów Ulicy. Przed 
nami ostatnie 
propozycje kultu-
ralne. 
Tegoroczny festiwal rozpoczął 
się już w czerwcu i swoim zasię-
giem, oprócz ścisłego centrum 
Gliwic, objął także m.in. Sikor-
nik oraz Trynek. Po raz pierwszy 
w historii, niektóre imprezy w 
ramach „Uliczników“ odbyły się 
również w Katowicach. 

 Program 
 ostatnich 
 dni festiwalu:
 
• Czwartek 25 sierpnia, Park 
Chopina, godz. 21.00 - po-
czątek eliminacji w konkursie 
fire-show (żonglerki ogniem). 
 
• Piątek 26 sierpnia, Rynek, 
godz. 20.00 - sztuka uliczna 
oraz muzyka afrykańska w 
wykonaniu grupy L‘ombelico 
del Mondo z Sochaczewa. 
 

„Ulicznicy” 
po raz ostatni
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• Piątek 26 sierpnia, Park 
Chopina, godz. 12.00 - drugi 
etap eliminacji konkursu fire-
-show.
 
• Sobota 27 sierpnia, Park 
Chopina, godz. 12.00 - spek-
takl Glinoluda, w wykonaniu ar-
tysty i mima, Bogdana Nowaka. 
 
• Sobota 27 sierpnia, 

Park Chopina, godz. 21.00 - fi-
nał i rozstrzygnięcie konkursu 
fire-show.

• Niedziela 28 sierpnia, Ry-
nek, godz. 19.30 - koncert ze-
społu Cała Góra Barwników, łą-
czącego elementy rocka, punk, 
reggae i ska, z charaktery-
stycznie 

Rowerowe 
pożegnanie wakacji
Meta rajdu usytuowana będzie 
na terenie boiska sportowego 
LKS VICTORIA w Pilchowicach, 
przy  ul. Świerczewskiego 3. 
Meta będzie czynna od 11 do 
13.00.
Dojazd dowolnymi trasami, lub 
trasą wyznaczoną z gliwickie-
go Rynku ze wspólnym startem  
o godzinie 9.00.
Na mecie, po wpłaceniu 
symbolicznego 

wpisowego, uczestnicy otrzy-
mają pamiatkową plakietkę i 
będą mogli brać udział w kon-
kursach sprawnościowych, 
których zwycięzcy otrzymają 
nagrody. 

Impreza została dofinansowa-
na ze środków UM 
w Gliwicach.

rozwiniętą sekcją dętą. 

• Niedziela 28 sierpnia, 
Park Chopina, godz. 21.00 
- spektakl  francuskiej trupy 
Tango Sumo.


