Maskotka Górnika odwiedza miejskie festyny i imprezy
dla najmłodszych

Fot. Górnik Zabrze

Jorguś w terenie.
Ku uciesze dzieci

Jorguś i Mariusz Magiera zagrali
z dzieciakami w piłkarzyki
Górnik Zabrze wznowił kampanię „Młody Kibic”
- przedstawiciele klubu i piłkarze w asyście maskotki klubu, Jorgusia odwiedzają miasta i dzielnice, sympatyzujące z Trójkolorowymi.
Na dobry początek klubowa delegacja odwiedziła Szkołę Podstawową nr 6 w Pyskowicach,
gdzie Jorguś wraz z Maciejem
Kiełtyką, obrońcą drużyny Młodej Ekstraklasy prowadzili trening i konkursy piłkarskie.

W konkursach żonglerki, celności strzałów, czy sprawdzianie
techniki i koordynacji uczniowie
rywalizowali o smycze, opaski
Górnika oraz kubki promujące
budowany w Zabrzu stadion.
Ekipa reprezentująca klub wzię-

ła również udział w festynie
charytatywnym w Przedszkolu
nr 7 w Zabrzu i „Uśmiechniętej niedzieli” w Multikinie
organizowaną przez fundację
„Pomagam z Uśmiechem”.
Do Multikina Jorguś przyjechał
z Mariuszem Magierą. Wizytę
„Magica” (taką ksywkę nadali
piłkarzowi kibice), skrupulatnie
wykorzystali łowcy autografów.
Największą frajdę sprawiły jednak rozgrywki w popularne „piłkarzyki”.
„Magic” z Jorgusiem w jednej
drużynie stawali do rywalizacji z
każdym, kto miał na to ochotę.
Zza stołu z piłkarzykami Magiera „przesiadł” się do konsoli
X-BOX, gdzie przejął stery nad
drużyną Bayernu Monachium.
Młodzi fani grali zaś Barceloną.
Zakończenie imprezy tym razem wypadło na... słodko. Na
salę, i to dosłownie, wjechał
okazały tort.
(m)

Konkurs na najładniejsze zieleńce, ogródki
i dekoracje balkonów rozstrzygnięty

Zabrze na zielono
Liczy się pomysł, ale żeby był
efekt, do kwiatów, tak jak do ludzi,
po prostu trzeba mieć podejście.
Na Śląskim Rancho nagrodzono
uczestników kolejnej odsłony konkursu Zielone Zabrze.
Najładniejszym
osiedlowym zieleńcem może pochwalić się Zabrzańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa, a konkretnie Administracja Domów Spółdzielczych Północ, która w tej

kategorii zdobyła pierwsze
miejsce za roślinne ozdoby przy ulicach Hermisza i
Zonna.
Przedstawiciele zabrzańskiej spółdzielni wychodzili
do wyróżnienia jeszcze raz,

bo pierwsza lokata przypadła im również w kategorii
zieleniec przed zakładem
pracy (ul. Ślęczka 1A).
Najładniejszym ogrodem
działkowym mogą pochwalić się państwo Gabriela i
Andrzej Gruca, najfajniejszy zdaniem jurorów przydomowy ogród należy do
Jerzego Gniozdorza, a w
kategorii balkonów oceniającym najbardziej przypadł
do gustu przygotowany
przez Łucję Goczoł.
(m)

Jeden z nagrodzonych zieleńców przy
zabrzańskiej spółdzielni mieszkaniowej

Zespół Goombay Dance Band, ikona disco przełomu lat 70.
i 80. wystąpi na jubileuszu Radia Piekary w Domu Muzyki
i Tańca w Zabrza

Na falach
melodii
Ponoć nie ma na Śląsku popularniejszej stacji radiowej.
Jej siłą są audycje prowadzone w gwarze śląskiej i wierni
słuchacze, którzy często sami mogą decydować o repertuarze muzycznym. Na 15, urodzinach Radia Piekary stuprocentowa frekwencja jest gwarantowana. Tym bardziej, że
na imprezę przyjeżdża legendarny Goombay Dance Band.
Goombay Dance Band

Do śląskich domów Radio
Piekary wdarło się przebojem, serwując niepowtarzalny klimat i muzykę taką,
jakiej chcieli słuchacze.
Dodając do tego swojski,
śląski charakter, mamy
murowany przepis na sukces. Zresztą nie trzeba było
długo na niego czekać - w
1999 roku, w trzy lata od
rozpoczęcia
nadawania,
stacja otrzymała prestiżowy
tytuł Hanysów.
W 2006 r. Radio Piekary
zostało laureatem nagrody Wawrzyńca Hajdy, za
osiągnięcia w dziedzinie
twórczości
artystycznej
upowszechniania i ochrony
kultury. Stację doceniły także władze Sejmiku Śląskie-

go, honorując ją za wkład
w propagowanie regionalnej kultury Złotą Odznaką
Honorową. W 2009 r. reprezentacja Radia Piekary
odbierała przyznaną przez
Kapitułę Nagrody im. Wojciech Korfantego, Nagrodę
Związku Górnośląskiego za
promowanie kultury śląskiej
na falach radiowych, troskę
o nobilitację i ugruntowanie
pozytywnego wizerunku Śląska w Polsce. Kolejne wyróżnienie to Order św. Stanisława dla szefowej stacji
Teresy Szaflik.
Na piętnastolecie działalności, Radio Piekary zaprasza
na wspólne świętowanie do
zabrzańskiego DMiT-u. Jedną z gwiazd imprezy będzie

występ niemieckiej formacji Goombay Dance Band
dowodzonej od ponad 30.
lat przez charyzmatycznego
Olivera Brendta, twórcę takich hitów, jak „Sun of Jamaica”, „Seven tears”, czy
„Eldorado”.
Formacja słynie z klasycznego brzmienia disco z
elementami muzyki pop
i klimatów rodem z Karaibów, zabierając fanów w
podróż do krainy, gdzie lato
trwa cały rok. Obok Goombay Dance Band, w Zabrzu
wystąpią inni ulubieńcy słuchaczy Radia Piekary - Sonja Christi, George Baker i
Eugenio Lazarotti. Impreza
odbędzie się 22 października, start, godz. 17.30.
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