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Dziêki tej ofercie gliwickie C.H. 
FORUM bêdzie jedynym, tak 
du¿ym obiektem handlowym w 
regionie z klubem fitness. 

Sieæ klubów Pure 
Health & Fitness jest 
najszybciej rozwijającą 
się i odnoszącą 
największe sukcesy 
siecią klubów fitness 
w Polsce, co potwier-
dza przyznana w maju 
tego roku prestiżowa 
nagroda Fitness Marke-
tingu w kategorii Sieć 
Klubów Fitness.
W gliwickim FORUM klub zaj-
mie ponad 1,3 tys. m kw. po-
wierzchni i bêdzie zlokalizowa-
ny na drugim poziomie. Bêdzie 
jednym z dziewiêciu klubów fit-
ness tej marki w Polsce. Jego 
cz³onkowie bêd¹ mogli korzy- 
staæ z najnowoczeœniejszego 
sprzêtu Cardio (bie¿nie, orbitre-
ki, rowerki, stepery z wbudowa-
nymi ekranami telewizyjnymi) 
oraz wielofunkcyjnego sprzêtu 

si³owego przeznaczonego do 
wszechstronnego treningu. 
W klimatyzowanych salach 
odbywaæ siê bêd¹ zajêcia aero-
bicu oraz spinningu. 
Ponadto, odwiedzaj¹cy FORUM 
bêd¹ mogli uczêszczaæ na lek-
cje salsy czy relaksowaæ siê 
podczas æwiczeñ jogi i pilates. 

Przewidziano te¿ specjalnie 
opracowany program æwiczeñ 
dla przysz³ych mam. „Mama 
aktywna” to zestaw æwiczeñ dla 
kobiet w ci¹¿y, który pozytyw-
nie wp³ywa na kondycjê matki 
i dziecka. Program obejmuje 
æwiczenia ogólnorozwojowe z 
elementami pilates, jogi i body 
ball oraz æwiczenia oddechowe 
i trening relaksacyjny. 

Na chêtnych wra¿eñ w Pure 
czeka prawdziwie wojskowy tre-
ning - zajêcia kszta³tuj¹ce si³ê 
i wytrzyma³oœæ, z elementami 
sztuk walki. W ramach zajêæ 
zaplanowano te¿ lekcje samo-
obrony.

Cz³onkowie klubu Pure w FO-
RUM bêd¹ mogli korzystaæ 
z nowoczesnego solarium i 

Dla Czytelniczek Gazety Miejskiej 
mamy 10 jednodniowych wejœciówek 
do Klubu Pure Health and Fitness 
w gliwickim CH FORUM.
 
Otrzyma je 10 pierwszych osób, które zadzwoni¹ 
do redakcji w czwartek o godz. 10.15.
(tel. 32 230-84-51). 

Kilka tysięcy osób 
wysłuchało kon-
certów 23. edycji 
Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki 
Religijnej „Cantate 
Deo”. W niedzielę, 
w ostatnim dniu mu-
zycznego spotkania, 
jury ogłosiło swój 
werdykt w części 
konkursowej. 

Niedziela podczas „Cantate 
Deo” to oprócz śpiewu i zaba-
wy także wspólna modlitwa. 
Wieczorną Eucharystię w ko-
ściele św. Jacka celebrował 
przewodniczący jury ks. Wie-
sław Hudek. 

Po Eucharystii w roli gwiazdy 
dnia wystąpił Łukasz Zagro-
belny. W piątek koncertowała 
Orkiestra Dęta znad Renu, a 
w sobotę Beata Bednarz.
Festiwal tradycyjnie zakończy-
ła „Modlitwa o Pokój”.

Wyniki części konkur-
sowej XXIII Ogólnopol-

skiego Festiwalu Piosenki 
Religijnej „Cantate Deo”:

Kategoria „zespół”
I miejsce – zespół „Magnifi-
cat” z Wilanowic.
II miejsce – zespół „Chatka 
Władka” z Celestynowa.
III miejsce – zespół „Canta-
mus Domino” z Pyskowic.
Wyróżnienie – zespół „Kolegia-
ta św. Lamberta” z Radomska.
Wyróżnienie – zespół „Kana-
an” z Biłgoraju.
Wyróżnienie – zespół „Znak 
pokoju” z Czernicy.

Kategoria „solista”
I miejsce – Paulina Grochow-
ska z Łukowa.
II miejsce – Mateusz Wiśniew-
ski z Rypina.
III miejsce – Justyna Okrent z 
Owiszcza.
Wyróżnienie – Martyna Zając z 
Przecławia.

Kategoria „kompozycja”
Zespół „Sela” z Krakowa 
za kompozycję „Powrót do 
domu”

Nagroda publiczności:
Kamil Czeszel z Torunia

Kolejne niedzielne 
koncerty w ramach 
„Pa³acowego lata” 
up³yn¹ po znakiem 
recitalu Jacka Wój-
cickiego oraz muzyki 
operetkowej i musi-
calowej.

11 lipca o godzinie 20.00 na 
Dziedzińcu Pałacu w Pławnio-
wicach wystąpi aktor i śpiewak 
– Jacek Wójcicki. W progra-
mie recitalu z pewnością nie 
zabraknie takich utworów, jak: 
„Piosenka Caruso”, „Modlitwa 
o wschodzie słońca”, „Ninon”, 
„Meschuge”, „Sekretarka” 

(piosenka nagrodzona na Prze-
glądzie Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu), „Come back to 
Sorrento”, „Love and Mariage” 
oraz wielu innych lubianych 
przez publiczność piosenek. 

Dwa tygodnie później, również 
o godzinie 20.00, odbędzie się 
koncert pt. „W krainie operet-
ki i musicalu”. 
W programie przewidziano naj-
piękniejsze arie i duety operet-
kowe oraz musicalowe. Słucha-
czy zachwycać będą: „Księż-
niczka Czardasza”, „Zemsta 
nietoperza”, „Hrabina Mari-
ca”, „Człowiek z La Manchy”, 
„Skrzypek na dachu”, „Evita”, 
„Upiór w operze” i inne. Wy-
stąpią m.in.: Anita Maszczyk 

Inauguracja Muzycznego Lata 
2010 przypad³a zespo³owi Va-
rius Manx. Grupa, obchodz¹ca 
w tym roku dwudziestole-
cie istnienia, najwiêksz¹ 
popularnoœci¹ cieszy³a siê w 
latach 90-tych, kiedy to takie 
hity jak „Piosenka Ksiê¿ycowa” 
czy „Or³a Cieñ” nie schodzi³y z 
czo³ówek list przebojów. 
W przesz³oœci wokalistkami Va-
rius Manx by³y Anita Lipnicka i 
Kasia Stankiewicz (laureatka 
programu „Szansa na Suk-
ces”). 
Tradycj¹ zespo³u jest nadawa-
nie albumom studyjnym (poza 
dwoma pierwszymi) trzylitero-
wych tytu³ów zaczynaj¹cych siê 
na literê ‚E‘. W dorobku grupy 
znajdziemy   m.in. takie p³yty 
jak: „Emu” (poczwórna platy-
na), „Elf” (piêciokrotna pla- 
tyna) oraz „Ego” (dwukrotna 
platyna).

Tydzieñ póŸniej bêdzie jesz-
cze g³oœniej! – zagraj¹ Ró¿e 
Europy. Weterani festiwalu w 

Jarocinie, w latach 80-tych i 
90-tych raczyli publicznoœæ ta-
kimi przebojami jak „Jedwab”, 
„Mamy dla was kamienie” czy 
„Marihuana”. W 2007 zespó³ 
wyda³ swoj¹ ósm¹ studyjn¹ 
p³ytê zatytu³owan¹ „8”.

Tradycyjnie, ca³y festiwal, zo-
stanie zwieñczony dyskotek¹ 
na œwie¿ym powietrzu. Wstêp 
na wszystkie imprezy jest 
bezp³atny.

Program 
Muzycznego 
Lata w dniach 
10-17 lipca:
• 10 lipca - Varius Manx
• 17 lipca - Ró¿e Europy

Fot. Wojciech Baran

Gwiazdy zagrają
w Zabrzu

Melomanów z Zabrza czeka tego lata nie lada 
gratka. Od 10 lipca, co sobotê, na stadionie 
zabrzañskiego Górnika przy ulicy Roosevelta 
zagraj¹ najwiêksze gwiazdy muzyki rozrywkowej. 
Znajdzie siê coœ dla fanów hip-hopu, folku, 
rocka oraz muzyki biesiadnej. 

Finał „Cantate Deo” 2010

Muzyczne lato w pławniowickim pałacu

– sopran i Ireneusz Miczka – 
baryton – artyści znani śląskiej 
publiczności z ról kreowanych 
na deskach Gliwickiego Teatru 
Muzycznego. Solistom towarzy-
szyć będzie kwintet smyczko-

wo-fortepianowy „Gram”.

Bilety-cegiełki na utrzymanie i 
rozwój Zespołu Parkowo-Pała-
cowego będzie można nabyć w 
cenie odpowiednio 17 i 15 zł.

Gwiazd¹ kolejnego koncertu bêdzie Jacek Wójcicki

Tylko w FORUM - centrum handlowe 
z klubem fitness
W Centrum Handlowym FORUM Gliwice 
niebawem rozpocznie dzia³alnoœæ pierwszy 
w regionie klub fitness sieci Pure Health 
and Fitness. Zapisy do klubu ju¿ trwaj¹.

pracowaæ nad sylwetk¹ z oso-
bistym trenerem. Klub zostanie 
otwarty latem tego roku. Zapisy 
ju¿ trwaj¹.

Otwarcie klubu Pure to jedna 
z szeregu znacz¹cych inwesty-

cji, jakie zostan¹ zrealizowane 
w Centrum Handlowym FO-
RUM do koñca tego roku. Na 
przyk³ad, w paŸdzierniku zapla-
nowano otwarcie nowej czêœci 
restauracyjnej. (nd) 


