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Łatwiej do Zabrza

Przygotowane prezentacje wzbudzały spore
zainteresowanie

ZABRZAŃSKI ZESPÓŁ ZAGRA
W NAJNOWSZYM ODCINKU TALK SHOW
KUBY WOJEWÓDZKIEGO
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Tak było...
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mieszkańców Żernik w kierunku Zabrza. Teraz droga ma już
nową podbudowę. Z myślą o
pieszych powstał także chodnik.
Jak informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska z Zarządu Dróg
Miejskich, prace remontowe
trwały około sześciu tygodni.
Remont pochłonął 600 tysięcy
zł.

...a tak jest teraz

NAUKA WKROCZYŁA

......................................................................

DO PARKU

Minęło już 12 tygodni odkąd zacząłem kurację w Natur House. Na początku było ciężko, gdyż musiałem
zmienić swoje żywieniowe przyzwyczajenia, ale jednocześnie motywował duży spadek wagi. Bałem się też, że
będę musiał regularnie ćwiczyć by wspomóc efekty kuracji – teraz nie wyobrażam sobie tygodnia bez basenu,
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W ubiegłym tygodniu FRIDAY nagrywał teledysk
na osiedlu Kopernika, teraz wystąpi w TVN
W rywalizacji ponad czterystu zespołów i wykonawców z całej Polski znaleźli
się w ścisłej czołówce.
W rezultacie już we wtorek
18 września w programie
Kuby Wojewódzkiego wystąpi zabrzański zespół
FRIDAY.
– To super przeżycie
i bardzo ważne pięć
minut w naszej dotychczasowej działalności – mówi
Mateusz Ciesek,
perkusista FRIDAY, który kilka
tygodni
temu
wpadł na pomysł,
by zgłosić zespół
do wirtualnej rywalizacji prowadzonej na
stronie zagrajukuby.
pl. Zabrzańscy muzycy
szybko przypadli do
gustu
internautom,
którzy oddawali na
nich kolejne głosy. Już
po kilku dniach młodzi
zabrzanie znaleźli się
w ścisłej czołówce rywalizujących artystów.
– Byliśmy zaskoczeni,
że tak dużo ludzi na nas
głosuje. A gdy które-
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goś dnia odebraliśmy telefon
z TVN-u z zaproszeniem na nagranie, byliśmy już w totalnym
szoku – śmieje się Mateusz.
Wizytę w studiu TVN młodzi
muzycy wspominają bardzo
miło. – To dało nam kopa do
dalszego grania, by osiągnąć
jeszcze więcej. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy
mogli przyjechać do Kuby
już jako goście. Bardzo
byśmy tego chcieli –
mówi Mateusz.
FRIDAY to zespół rockowy, który powstał
w 2008 r. Tworzą
go Mateusz Ciesek
– perkusja, Paweł
Ciesek – gitara, Wojciech
Czachorowski - wokal, gitara,
Dominik
Styczeń
- bass. Grupa czerpie
inspiracje głównie z muzyki takich zespołów jak
Oasis czy Jet. Niedawno
zespół wydał swoją pierwszą płytę „Juggler”, a w
ubiegłym tygodniu na zabrzańskim osiedlu Kopernika kręcił swój pierwszy teledysk. Początek show Kuby
Wojewódzkiego z udziałem
grupy we wtorek o godzinie
22.30.
(hm)

JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ III ROWEROWY PLENER – ZABRZE 2012

Kolarze na start!
start!
Nie lada atrakcje czekają
w niedzielę miłośników kolarstwa.
W Rokitnicy po raz trzeci organizowany jest plener rowerowy, w ramach którego zaplanowano m.in.
zawody w kolarstwie górskim.

Zawody rozgrywane
będą w różnych kategoriach

18.09.2012 (nr 587)

Rowerowe miasteczko już od samego rana tętnić będzie życiem
w rejonie stadionu MOSiR przy ul.
Żniwiarzy. Na wytyczonej nieopodal
trasie rozegrana zostanie m.in. VII
edycja AZS MTB Cup. Szczegółowy regulamin wyścigu dostępny

jest na stronie www.azsmtbcup.
com. Na tej samej trasie lub łatwiejszej pętli swoich sił będą mogli również spróbować uczestnicy
II Mistrzostw Zabrza Uczniów oraz
II Amatorskich Mistrzostw Zabrza.
Zawody rozgrywane będą w różnych w kategoriach wiekowych,
a zapisy przyjmowane będą najpóźniej na godzinę przed startem
każdej z nich. Na terenie dawnego
basenu rozegrane zostaną z kolei
Dziecięce Wyścigi Rowerowe. Na
najlepszych kolarzy czekają me-

www.gazeta-miejska.pl

dale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Do udziału w zabrzańskim plenerze
rowerowym zachęca poseł Tomasz
Głogowski. – W Rokitnicy byłem już
w ubiegłym roku i teraz zamierzam
wybrać się ponownie. Takie imprezy to świetny sposób na atrakcyjne
i zdrowe spędzenie wolnego czasu.
By rowerzyści mieli w naszym regionie jak najwięcej ciekawych tras,
prowadzę działania zmierzające do
utworzenia szlaku rowerowego łączącego Tarnowskie Góry i Zabrze – podsumowuje parlamentarzysta. (hm)

Poseł Tomasz
Głogowski z córką
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