
Trwa konkurs na naj-
fajniejsza wakacyjną 
fotkę. Jeśli wrócili-
ście z urlopu, którego 
pamiątką są ciekawe 
zdjęcia, wyślijcie je 
do nas. Na autora 
najciekawszego zdję-
cia będzie czekał ty-
godniowy pobyt dla 
dwóch osób w ośrod-
ku Baltivia w Mielnie, 
do wykorzystania w 
dowolnym terminie do 
czerwca 2012. 

UWAGA! Wysyłamy 
tylko jedno zdjęcie!

Uwaga! Konkurs!
Tygodniowy pobyt w Mielnie!

Wyślij zdjęcie 
z wakacji i... 
wyjedź nad morze

Zdjęcia 
należy przesyłać 
na adres mailowy: 
 mkrol@gazeta-miejska.pl 
do 30 września.

Aby to zrobić wystarczy wejść na 
stronę www.gornikzabrze.pl,  zapo-
znać się ze szczegółami, wejść 
na adres podany poniżej i po-
stępować według instrukcji. 
Prowizja z każdego dołado-
wania zasili konto Górnika 
Zabrze.

Program 
koncertów:
17 września – godz.19 - 
kościół pw. Niepokalanego 
Serca NMP.
 Andrzej Szadejko (Gdańsk)

18. września – godz.17.30 - 
kościół pw. św. Jadwigi Paweł 
Seligman (Cieszyn) oraz Mag-
dalena Gołąb (Katowice)

24 września – godz.19 - ko-
ściół pw. Wniebowzięcia NMP 
(Biskupice) Hana Bartošova 
(Czechy)

25 września – godz.16. - ko-
ściół pw. św. Macieja Prze-
mysław Kapituła (Warszawa) 
oraz Alina Urbańczyk-Mróz 
(Katowice)

Urodziny miasta są zawsze 
okazją do świętowania, a 
co za tym idzie – do prezen-
towania na scenie Domu 
Muzyki i Tańca specjalnych 
koncertów. Tym razem bę-
dzie to Carmina Burana, 
czyli kantata sceniczna Car-
la Orffa oparta na średnio-
wiecznym zbiorze pieśni. 

Carmina Burana to praw-
dopodobnie najbardziej 

znany utwór muzyczny. 
W latach 90. fragmenty 
Carminum Buranum wy-
korzystały m.in. Enigma, 
Era, Therion, In Extre-
mo oraz Corvus Corax. 
Oprócz kantaty usłyszymy 
też coś z „lżejszego” re-
pertuaru, czyli wiązankę 
polskich przebojów mię-
dzywojennych w programie 
W. Świderskiego „Powróć-
my jak za dawnych lat”. 

W świątecznym koncercie 
usłyszymy Orkiestrę Symfo-
niczną Filharmonii Zabrzań-
skiej pod dyrekcją Sławo-
mira Chrzanowskiego, chór 
Resonans con tutti przy-
gotowany przez Marię Kro-
czek i Waldemara Gałązkę 
oraz solistów - Katarzynę 
Oleś-Blachę (sopran), Ada-
ma Sobierajskiego (tenor) 
i Macieja Bartczaka (bary-
ton). 

Sympatycy trójkolorowych mogą 
wspierać klub doładowując 
telefon komórkowy

www.dotpay.eu/doladowania/14980

Do 25 września potrwa 
XVI Międzynarodowy Zabrzański 
Festiwal Organowy 
im. ks. Antoniego Chlondowskiego. Świętujemy kolejną rocznicę 

nadania Zabrzu praw miejskich 
- 2 października, godz. 17. 

Dzięki ich pracy, 
na naszych sto-
łach nie brakuje 
chleba. Zabrzań-
scy rolnicy świę-
towali tegoroczne 
zbiory na dożyn-
kach w Grzybowi-
cach. 

Uroczystości dożynkowe roz-

poczęły się mszą świętą. Po 
zakończeniu nabożeństwa 
korowód ubranych w regional-
ne stroje przedstawicieli rol-
niczej braci przeszedł ulicami 
Grzybowic.  Starostami doży-
nek byli Anna Mann i Henryk 
Tomanka.
- Dożynki są czasem pod-
sumowania rocznej pracy, 
ale też wyrazem radości i 
wdzięczności za uzyskane 
zbiory - podkreśliła prezydent 
miasta Małgorzata Mańka 

- Szulik odbierając od staro-
stów tradycyjny bochen chle-
ba. 
-  Przyjmujemy go z szacun-
kiem należnym ciężkiej pracy, 
dzięki której powstał. Dzięku-
ję państwu za codzienny wysi-
łek, jaki wkładacie w uprawę 
ziemi, a także za przywiąza-
nie do tradycji i pielęgnowa-
nie najpiękniejszych śląskich 
zwyczajów – dodała prezydent 
Zabrza.

(m)

Rolnicy podziękowali za plonyDożynki 
w Grzybowicach Starostowie dożynek Anna Mann 

i Henryk Tomanka wręczyli prezydent 
Zabrza, Małgorzacie Mańce-Szulik 
tradycyjny bochen chleba

http://www.dotpay.eu/doladowania/14980

