Stadion już gotowy!
Jest dwieście razy
mniejszy od oryginału,
ale wrażenie robi równie wielkie. Powstała
makieta zabrzańskiego stadionu.

Telefoniczny Dyżur
Redakcyjny
piątek 11.30 - 13.30
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Chciałbyś zgłosić jakiś problem,
interwencję, a może pochwałę?
Czekamy na Twój telefon
pod numerem 32 230-84-51

Wyścigi po wertepach
W niedzielę w Rokitnicy odbyła się trzecia
już edycja zabrzańskiego Pleneru Rowerowego. Świetnie bawili się
amatorzy i zawodowcy.
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Barwna parada wyruszy
z placu Wolności o godzinie 11

W parku przy ul. Dubiela
powstanie wesołe miasteczko

fot: Mateusz Nasternak

JUŻ W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ CZEKA MASA ATRAKCJI Z OKAZJI
90. ROCZNICY NADANIA ZABRZU PRAW MIEJSKICH

Gwiazdą wieczoru będzie
zespół Varius Manx

Zabrze zaprasza
na urodziny!
Ulicami miasta przemaszeruje barwna parada. W parku przy ulicy Dubiela będzie można się
bawić podczas pikniku rodzinnego. Będą pokazy rycerskie, występy taneczne i wesołe miasteczko dla najmłodszych. Wieczór zakończą koncert zespołu Varius Manx i pokaz sztucznych
ogni. Obchodzone w najbliższą sobotę 90. urodziny Zabrza zapowiadają się bardzo atrakcyjnie.
– Ten rok jest dla nas wszystkich
wyjątkowy – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Od stycznia ma miejsce
cykl różnorodnych przedsięwzięć
wpisujących się w obchody 90-lecia naszego miasta. Ich ukoronowaniem będą Skarbnikowe
Gody, na które serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców.
Jestem przekonana, że wśród
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przygotowanych atrakcji każdy
znajdzie coś dla siebie – dodaje
pani prezydent.
Inaugurująca sobotnie uroczystości barwna parada wyruszy
o godzinie 11 z placu Wolności.
Zobaczymy w niej m.in. uczniów
i przedszkolaków oraz przedstawicieli zabrzańskich firm, instytucji i organizacji. Będą zabytkowe
samochody i pojazdy militarne.

– Zachęcamy, by podczas parady
zaprezentować się w strojach nawiązujących do tradycji śląskiej.
Mile widziane są akcenty urodzinowe – mówi Katarzyna Flak
z Miejskiego Ośrodka Kultury.
Uczestnicy Skarbnikowych Godów
przejdą do parku przy ul. Dubiela,
gdzie od południa trwać będzie piknik rodzinny. Na najmłodszych czekać tu będzie wesołe miasteczko.

Starsi będą mogli poznać ofertę
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej i Wyższej
Szkoły Technicznej. Będą stoiska
edukacyjno-kulturalne i atrakcje
przygotowane przez gości z Górnika Zabrze. Będzie można spróbować przysmaków śląskiej kuchni
regionalnej.
Na scenie wystąpią uczniowie
zabrzańskich szkół. Zaplanowano
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Zapraszam wszystkich zabrzan
do wspólnego świętowania urodzin
naszego miasta – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik

pokazy bokserskie i walki
rycerzy z Bractwa Grodu Zabrzańskiego. Będą pokaz mody
i taneczne show w wykonaniu Azyl
Studio. Poznamy zwycięzców internetowego konkursu fotograficznego oraz rywalizacji na najpiękniejszy strój i największy papierowy tort urodzinowy. Rozstrzygnięty
zostanie również konkurs „Korona smakosza”, w ramach którego

zabrzanie
wybierali swoje ulubione restauracje. O godzinie 20.45 na scenie
pojawi się gwiazda wieczoru,
czyli zespół Varius Manx. Zwieńczeniem imprezy będzie pokaz
sztucznych ogni. Szczegółowy
program pikniku można znaleźć
m.in. na stronie internetowej
www.mok.art.pl.
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