Tłumy przy Oczyszczalni
W ramach INDUSTRIADY - Święta Szlaku Zabytków Techniki, w ostatnią
sobotę gliwickie Muzeum Techniki Sanitarnej odwiedziło blisko 700 osób (ponad dwukrotnie więcej, niż w roku ubiegłym) – mieszkańców Gliwic, a także
gości z Tychów, Bytomia, Zabrza, Katowic, Krakowa oraz Warszawy!
wadzał po wystawie „Historie
toaletowe. Tam, gdzie król
chadzał piechotą”. Pracownicy Wodociągów rozdali ponad
1000 nagród (sprzęt sportowy,
zabawki, kubki, książki i in.)
wygranych w konkurencjach z
sanitarnego fachu.

Nareszcie!
Kilka dni temu pojawiły się w
końcu widoczne dowody na
to, że zapowiadany remont
gliwickiej Starówki ruszył.
Robotnicy rozpoczęli zdejmo-

wanie asfaltowej nawierzchni z kostki brukowej na kilku
ulicach.
Pierwotnie remont miał się
rozpocząć 1 czerwca, ale na

skutek przedłużających się
formalności (zgoda archeologa wojewódzkiego) robotnicy
mogli rozpocząć pracę dopiero pod koniec ubiegłego
tygodnia.
Przebudowa ulic Starówki
według planów ma potrwać
5 lat i będzie kosztowała ponad 41 milionów złotych.

pan Andrzej Woźniak opro-

Imprezy w Muzeum Techniki
Sanitarnej (przy ul. Edisona)
profilują się jako rodzinne spotkania społeczności lokalnej.
Troszkę piknikowe, troszkę festynowe, bardzo zabawowe!
350 osób wzięło udział w wycieczkach po Oczyszczalni, wypito 25 litrów herbaty, zestrzelono ponad 100 balonów, dzieciaki zjadły 15 kg cukierków.
Odbyło się kilkanaście przejażdżek wojskowym Hummerem
i innymi wozami bojowymi.
Strażacy prezentowali eksperyment „olej i woda”, kilka
metrów obok wykonywano
kąpielowe sesje zdjęciowe, a
właściciel prywatnej kolekcji,
R

Charyzmatyczna Ayo wystąpi w Zabrzu

Dziewczyna, która lubi
się zwierzać
W tekstach, które pisze, dzieli się
emocjami, rozterkami i nadzieją.
Podkreśla, że ta taka forma
komunikacji z odbiorcą
odpowiada jej najbardziej.
- Otwieram się przed wami,
ale dzięki temu jest mi lżej
na sercu i duszy - powtarza
w wywiadach.

Kto chce posłuchać
zwierzeń Ayo, będzie miał ku temu
okazję 19 czerwca.
Artystka wystąpi
w Domu Muzyki
i Tańca.
Sławę przyniósł jej debiutancki, wydany w 2006
roku, album Joyful, a przeboje „Down On My Knees”,
„And It’s Supposed To Be

Love”, „Slow, Slow”, „Lonely” to dziś klasyka. Płyta
sprzedawała się doskonale,
a jedyną artystką, której na
listach przebojów Ayo przeskoczyć nie zdołała, była
wówczas Nelly Furtado. Ale
na produkcję „Loose”, której
współautorem i producentem
był Timbaland - uważany za
Midasa współczesnej muzy-

ki pop, zamieniający w złoto
wszystko czego nie dotknie,
nie było wtedy mocnych.
W 2008 roku Ayo wydała drugi krążek „Gravity at Last”,
który ugruntował jej pozycję
artystyczną. Koncert w Zabrzu odbywa się w ramach
trasy promującej najnowsze
dzieło „Billie Eve.
(m)

Impreza trwała 1,5 godziny
dłużej, niż zaplanowano. Sporej frekwencji bez wątpienia
sprzyjał transport autobusowy
zorganizowany przez Wydział
Promocji UM oraz GZM a także
piękna pogoda.
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Redaktor Pac Pomarnacki po raz
pierwszy w życiu w pełnym rynsztunku
spadochroniarza.
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