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JUŻ WKRÓTCE KOLEJNA EDYCJA AKCJI „ROZSMAKUJ SIĘ W ZABRZU – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

DELEKTUJ SIĘ I WYBIERZ ULUBIONYLOKAL
Wyjątkowo atrakcyjnie zapowia-
da się dla smakoszy weekend 
15-16 września. Specjalne menu 
z 50-procentową zniżką zaoferuje 
wówczas kilkadziesiąt zabrzań-
skich restauracji biorących udział 
w akcji „Rozsmakuj się w Zabrzu 
– weekend za pół ceny”. 

Akcji towarzyszyć będzie kolejna edy-
cja konkursu „Korona Smakosza”. 
Goście odwiedzający restauracje 
w weekend 15-16 września będą 
mogli wybierać swoje ulubione lo-
kale. Zostaną one nagrodzone w 
kategoriach: wystrój, jakość obsługi, 
smak potraw, atmosfera, lokal na 
spotkania z przyjaciółmi, lokal na 
wyjścia rodzinne, lokal na roman-
tyczny wieczór, lokal na lunch, naj-
lepsza relacja jakość-cena.

– Konkurs „Korona Smakosza” 
zostanie rozstrzygnięty 29 wrze-
śnia, podczas rodzinnego pikniku 
organizowanego w parku przy uli-
cy Dubiela w ramach Skarbniko-
wych Godów – zapowiada Anna 
Wojtyczka z Wydziału Promocji 
i Turystyki Urzędu Miejskiego 
w Zabrzu.
Celem organizowanej przez MA-
KRO akcji „Weekend za pół ceny” 
oraz plebiscytu „Korona Smako-
sza” jest promocja lokali gastro-
nomicznych oraz wyłonienie tych, 
które cieszą się największą sym-
patią wśród klientów. Zwycięskie 
lokale z naszego miasta otrzymają 
specjalnie zaprojektowaną statuet-
kę ,,Korona Smakosza” oraz bony 
do zrealizowania w hali MAKRO 
w Zabrzu.  (hm)

niePRZEGAP!

Zachwycił śląską publiczność wiosną. Teraz powraca! Przygotowana przez 
Gliwicki Teatr Muzyczny oraz Dom Muzyki i Tańca polska wersja musicalu 
„Tarzan” już w tym tygodniu znów zagości na zabrzańskiej scenie.

ZDOBYŁ SERCA 
JANE I... WIDZÓW

PO WIOSENNYM SUKCESIE NA SCENĘ DOMU MUZYKI I TAŃCA WRACA MUSICAL „TARZAN”

Najbliższe spektakle zaplano-
wano od 8 do 12 września. Na 
scenie znów pojawią się Tarzan 
i jego ukochana Jane, nad gło-
wami widzów zjeżdżać będę na 
linach małpy i kolorowe motyle, 
a między sektorami skradać się 
będą wielkie pająki. Muzykę wy-

kona na żywo orkiestra, dla której 
miejsce przygotowano na najwyż-
szej galerii DMiT. Polska wersja 
musicalu Phila Collinsa to zre-
alizowany z wielkim rozmachem 
spektakl, który wiosną zachwycił 
i kilkulatków, i seniorów. Przy-
pomnijmy, że niesamowite wido-

wisko miało światową premierę 
na Broadwayu w 2006 r. Było 
adaptacją animowanego hitu Di-
sneya z 1999 r. Do Europy musi-
cal „Tarzan” trafił w 2007 r. Przy-
gotowana dzięki współpracy sa-
morządów Gliwic i Zabrza polska 
wersja to największe musicalowe 

widowisko w dotychczasowej hi-
storii tego gatunku na Śląsku. 
Bilety na „Tarzana” można kupo-
wać w kasach Domu Muzyki i Tań-
ca oraz za pośrednictwem strony 
internetowej  www.dmit.com.pl. 
Wejściówki dostępne są w cenie 
20, 30, 40, 50 i 60 zł.  (hm)

Lokale biorące udział w akcji:
• Restauracja „Śląskie Rancho”, ul. Webera 18
• Restauracja „Stara Szkoła”, ul. Grunwaldzka 46
• Cafeteria Bar „BAS”, ul. Tuwima 5
• Restauracja „Balaton”, ul. Brodzińskiego 2
• Caffe-Pizzeria „Tukan”, ul. Wolności 278
• Restauracja „Point”, ul. Franciszkańska 8
• Restauracja „Sorrento”, ul. Miarki 3
• Restauracja „Impresja”, ul. Park Hutniczy 10
• Club „Nota Bene”, ul. Budowlana 67
• Restauracja „Vabank”, ul. Wolności 448
• Bistro „Weranda”, ul. Jagiellońska 19
• Kawiarnia „Oleńka”, ul. Reymonta 3
• Restauracja „Gościniec Staropolski”, ul. Staropolska 3
• Gastronomia u Małgosi Pub „Nabil”, ul. Krasińskiego 2A
• Restauracja „Gościniec Zabrzański”, al. Bohaterów Monte Cassino 9
• Restauracja „Atmosfera”, ul. Roosevelta 131
• Restauracja „Floriańska”, ul. Floriana 9
• Pierogarnia „Pierogi u babuni”, ul. 3 Maja 45
• Gospoda pod lasem, ul. Paderewskiego 103
• Restauracja orientalna „Ha Long”, ul. Grunwaldzka 21
• Restauracja „Stara Oberża”, ul. Tarnopolska 30
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Aktorom towarzyszą na 
scenie akrobaci i gimnastycy


