
Już 15 czerwca 
w Zespole Szkół Nr 10 
przy ul. Chopina 10 
w Zabrzu odbędzie się 
finał III już edycji 
programu „Krok 
po kroku do 
Euro 2012”.

W finale wezmą 
udział cztery za-
brzańskie gimnazja. 
Jest o co walczyć 
- na uczestników 
czekają atrakcyjne 
nagrody, a finaliści 
pojadą na wycieczkę do 
Zakopanego. Początek im-
prezy, godz. 10.

Projekt “Krok po kroku do Euro 
2012” jest programem eduka-
cyjno – prewencyjnym, 

skiero-

wanym do uczniów II klas szkół 
gimnazjalnych w Zabrzu.

Idea programu jest wykształ-
cenie w młodych ludziach 
postawy kulturalnego kibica, 
znającego zasady fair play, 
potrafiącego ponieść ciężar 
odpowiedzialności za orga-
nizację imprezy. 

Program jest zdefiniowany 
pod kątem zbliżających się 
Mistrzostw Europy w piłce 
nożnej. Celem jest jednak 

nie tylko “Euro 2012”, lecz 
również troska o wychowanie 

młodzieży. 

(m)

Nie trzeba mieć zno-
wu aż takich umie-
jętności, jak Otylia 
Jędrzejczak. Wystar-
czy umieć pływać. 

Zawody pływackie nauczycieli i 
samorządowców o tytuł najlep-
szych w mieście odbędą się już 
po raz szósty - 16 czerwca ich 
gospodarzem będzie Miejski 
Zakład Kapielowy. 
Organizatorem jest Zespół 
Szkół nr 17 i Urząd Miejski 
w Zabrzu. Uczestnicy wezmą 
udział wyścigach indywidual-
nych (kobiety 50 m stylem do-

wolnym, 50 m stylem klasycz-
nym, mężczyźni 50 m stylem 
dowolnym, 50 m stylem kla-
sycznym) oraz sztafecie mie-
szanej - sztafeta mieszana - 4 x 
50 m stylem dowolnym.

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskąć pod numerami 
telefonów tel. 512 280 555 
(Adam Szołtysek) lub 604 104 
914 (Grzegorz Dziuk).
Początek imprezy, godz. 14

Gdzie modnie i wygod-
nie jechać na waka-
cje? Co jest trendy,  
a co synonimem bez-
guścia w w nadchodzą-
cym sezonie letnim? 
Przed wami kolejna  
odsłona „Ladies  
Night”. Tym razem w 
wakacyjnym wydaniu.

Zaproszeni goście nie tylko 
opowiedzą o swoich waka-
cjach (wieść niesie, że tema-
tem będą wojaże po Włoszech 
i Francji), ale i podpowiedzą, 
jak zorganizować taki wyjazd,  
a także na co warto zwrócić 
uwagę podczas podróży po tych 
krajach. 

Gdzie w tym roku opłaca się 
pojechać, które kurorty są naj-
modniejsze i jak cenowo kształ-

Na swoje setne 
urodziny, Nivea 
wybuduje place za-
baw. Każdy może 
zdecydować, gdzie 
plac zabaw mógłby 
powstać. 

Projekt ufundowania i budowy 
100 placów zabaw na terenie 
całej Polski, powstał z inicja-

tywy lokal-
nych spo-
ł ecznośc i . 
Gmina Za-
brze również 
zgłosiła swoją 
lokalizację pod 
budowę placu za-
baw. 
Teren, zgłoszony pod budowę 
placu zabaw w ramach akcji 
„100 placów zabaw na 100 
lat nivea” to powierzchnia 

- Otwieram się przed wami, 
ale dzięki temu jest mi lżej 
na sercu i duszy - powtarza  
w wywiadach.

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

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. 

Love”, „Slow, Slow”, „Lo-
nely” to dziś klasyka. Płyta 
sprzedawała się doskonale, 
a jedyną artystką, której na 
listach przebojów Ayo prze-
skoczyć 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 dru-
gi krążek „Gravity at Last”, 
który ugruntował jej pozycję 
artystyczną. Koncert w Za-
brzu odbywa się w ramach 
trasy promującej najnowsze 
dzieło „Billie Eve. 
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Bo ta noc do was 
należeć będzie...

Drogie panie, czas na ploteczki. Jeśli macie na nie ochotę, 
29 czerwca wpadnijcie do Domu Muzyki i Tańca

tuje się tegoroczna wakacyjna 
oferta – o tym będą mówić 
przedstawiciele biur podró-
ży. Panie dowiedzą się, które  
z ofert są w promocyjnych ce-
nach i dlaczego warto z nich 
skorzystać. 
O tegorocznych letnich tren-
dach w modzie opowiedzą w 
Kawiarni Artystycznej przedsta-

wicielki zabrzańskiego butiku 
KoModa, a przy tym pokażą, 
co nosi się tego lata i czego 
nie może zabraknąć w wa-
lizce kobiety udającej się na 
urlop. Poza tym będzie kawka, 
herbatka, słodkości i fajna, 
babska atmosfera. Początek, 
godz. 19.
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Słyną nie tylko z dobrych 
kremów

100 placów zabaw na 100 lat Nivea. Oni wiedzą, jak spełniać dziecięce marzenia

przeznaczona pod 
budowę Parku Ro-
dzinnego. 

W 2010 roku 
zostało oddane 
do użytku bo-
isko Orlik wraz 
z zapleczem 

socjalnym. Na 
obiekcie znajduje 

się boisko do piłki 
nożnej ze sztuczną trawą, 
boisko do koszykówki i siat-
kówki z nawierzchnią syn-
tetyczną, cały teren objęty 
jest monitoringiem wizyjnym.  

Podana lokalizacja jest ideal-
na pod względem usytuowa-
nia, jest to miejsce zielone, 
oddalone od głównej drogi 
(ok. 500 m). Został tam też 
utworzony ciąg komunika-
cyjny ułatwiający zarówno 
dojście jak i przejazd autem 
do parku, gdzie znajdują się 
również miejsca parkingowe.

Aby zagłosować należy wejść 
na poniższy link i się zareje-
strować.
http://100latnivea.pl/ 
glosowanie/plac/1119

Nauczyciele i samorządowcy powalczą o mistrzostwo 
Zabrza w pływaniu. Jak myślicie, dadzą radę?

Szykować kąpielówki 
i do wody!

18 czerwca o godz. 18  
w Dzielnicowym Ośrodku 
Kultury w Zabrzu Kończy-
cach odbędzie się kolejna 
edycja JAZ Festiwalu  
Muzyki Improwizowanej.

Jest to już XVII Międzynarodowy JAZ Fe-
stiwal Muzyki Improwizowanej, ostatnie 
edycje zgromadziły całą czołówkę wyko-
nawców polskiej sceny jazzowej (np. gru-
py Tomasza Stańki, Leszka Możdżera, 
Piotra Wojtasika, Grzegorza Kapołki, Ziu-
ta Gralaka, Tomasza Szukalskiego) oraz 
gwiazdy z Europy (np. Theatro, Mezcal) 
i Stanów Zjednoczonych (np. Brad Terry, 
Sidney „Guitar Crusher” Selby).

zaproszenie

JAZ-uj razem 
z nami

Przed nami finał programu „Krok po kroku do Euro 2012”

Gimnazjaliści na start

http://100latnivea.pl/glosowanie/plac/1119
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