
Najpiękniejszych arii opero-
wych i operetkowych oraz 
przebojów muzyki rozrywko-
wej w wykonaniu trzech zna-
komitych tenorów mogli po-
słuchać goście Koncertu No-
worocznego w Domu Muzyki 
i Tańca. O oprawę muzyczną 
na najwyższym poziomie za-
dbali artyści Filharmonii Za-
brzańskiej pod batutą Sławo-
mira Chrzanowskiego.

– Nie musimy jechać do Wied-
nia, by przeżyć równie wspa-
niałe chwile – podkreślała na 
scenie Domu Muzyki i Tańca 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. – Jakiż może 
być ten rok, jeśli zaczynamy 
go tak cudownie z naszą zna-
komitą orkiestrą, a na sali 
gościmy tak wielu naszych 
przyjaciół. To musi być dobry 
rok! - zaznaczała pani prezy-

dent, składając zabrzanom 
noworoczne życzenia.
A publiczność, która 5 stycznia 
wypełniła szczelnie widownię 
DMiT, mogła usłyszeć m.in. 
wiązankę niezapomnianych 
przebojów Franka Sinatry. 
Zabrzmiały też takie hity, jak 
„Maria” z musicalu „West Side 
Story”, „Only you” czy „Yester-
day”. Było niezwykłe tango 
„Pro Una Cabeza” z filmu „Za-

pach kobiety”. Nie zabrakło 
oczywiście znanych arii ope-
rowych i operetkowych, które 
w Zabrzu usłyszeliśmy w wyko-
naniu tenorów Pawła Skałuby, 
Tadeusza Szlenkiera i Adama 
Zdunikowskiego. Muzyczne 
tematy ilustrowali tańcem ar-
tyści Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”: Zofia Czechlewska, 
Milena Burchardt, Adam Cze-
chlewski i Marek Kulig. (hm)

KONCERTOWY POCZĄTEK ROKU W DOMU MUZYKI I TAŃCA W ZABRZU

OD STRAUSSA DO SINATRY

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl 08.01.2013 (nr 601)

ZABRZE AKTUALNOŚCI2
fo

t.
 B

og
us

ła
w

 M
ak

ar
 

Tradycyjny Bal Sportowca roz-
pocznie się w hali przy ul. Matej-
ki 6 o godzinie 20. O znakomitą 
zabawę zadba tym razem zespół 
„Chrząszcze”, w którego wykona-
niu usłyszymy największe przebo-
je lat 60. i 70. Swoje taneczne 
propozycje zaserwuje też DJ. 

Gwiazdą wieczoru będzie 
pochodzący z Katowic 
słynny wokalista i in-
strumentalista Jerzy 
Grunwald.
– Jak co roku podczas balu na-
stąpi wręczenie nagród i dyplo-
mów laureatom 31. plebiscytu 

„Głosu Zabrza i Rudy 
Śląskiej” na najpopu-
larniejszych sportow-

ców i trenerów minione-
go roku – podkreśla Dorota 

Szatters, naczelnik Wydziału 
Kultury i Sportu Urzędu Miej-
skiego w Zabrzu. 

Jeśli masz ochotę zobaczyć 
z bliska swoich idoli i zawirować 
z nimi na parkiecie, nie zwlekaj! 
Ostatnie bilety na Bal Sportowca 
dostępne są jeszcze w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Cena 
to 290 zł od pary. (hm)

JUŻ W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ NAJLEPSI ZABRZAŃSCY 
SPORTOWCY I TRENERZY ZAPRASZAJĄ DO WSPÓLNEJ ZABAWY

Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira ChrzanowskiegoBrawurowy występ trójki tenorów

Artyści 
Zespołu Pie-
śni i Tańca 
„Śląsk"

ZAWIRUJ NA PARKIECIE
Z GWIAZDAMI

Jerzy Grunwald i zespół „Chrząszcze” na scenie, a na parkiecie najlepsi zabrzańscy zawod-
nicy i trenerzy! Już w najbliższą sobotę hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zamieni 
się w salę balową z prawdziwego zdarzenia.

Inwestycja 
bez tajemnic

Dla nich przebudowa miejskiej 
sieci wodno-kanalizacyjnej nie 
ma tajemnic. W ubiegłym tygo-
dniu laureaci konkursu wiedzy 
o zabrzańskim projekcie ode-
brali nagrody. Wcześniej musie-
li wypełnić test i wymyślić ha-
sło promujące przedsięwzięcie.

– Ludzie często nie mają świa-
domości tego, co dzieje się 
w ich mieście. Dzięki takiemu 
konkursowi można dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy – uważa 
Eliza Durynek, która zapropono-
wała hasło „Zostań oczyszczony – 
bądź przyłączony” i zajęła 3. miej-
sce. Na drugim stopniu podium 
stanął Grzegorz Miziarski. Pierw-
sze miejsce i aparat fotograficzny 
przypadły w udziale Tomaszowi 
Kozłowskiemu. – Taki projekt 
z pewnością wpływa na poprawę 
jakości życia w mieście – mówi 
Tomasz Kozłowski, który na co 
dzień zarządza sklepem interne-
towym RTV/AGD, a w konkursie 
wymyślił hasło „Zabrze – Ekologia 
przede wszystkim!”.

Nagrody wręczyli prezydent Za-
brza Małgorzata Mańka-Szulik 
oraz prezes Zabrzańskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Piotr Niemiec. – Po-
prawa gospodarki wodno-ścieko-
wej to bardzo ważny dla Zabrza 
projekt. Bardzo się cieszę, że 
mieszkańcy się nim interesu-
ją, bo to dla nich podjęliśmy to 
wyzwanie – podkreśla prezydent 
Małgorzata Mańka-Szulik.
Drugi etap projektu, który nie-
dawno ruszył, obejmuje Pawłów, 
Zaborze Południowe i Północne, 
osiedla Borsig w Biskupicach, 
Piasek w Makoszowach, część 
Mikulczyc, osiedle Wyzwolenia 
oraz oczyszczalnię „Śródmie-
ście”. Zaplanowano m.in. budo-
wę lub przebudowę 69 km kana-
lizacji sanitarnej i 68 km desz-
czowej. Odtworzonych będzie 
350 tysięcy metrów kwadrato-
wych dróg. Wartość wszystkich 
prac sięga 220 mln, a zdobyte 
przez samorząd dofinansowanie 
z unijnego Funduszu Spójności 
to około 104 mln zł.  (hm)

KONKURS WIEDZY O WODOCIĄGOWYM 
PROJEKCIE ROZSTRZYGNIĘTY

Inwestycja Inwestycja 
bez tajemnicbez tajemnic

(dla nich)

Laureaci konkursu z prezydent 
miasta i prezesem ZPWiK

Hala Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
po raz kolejny zamieni się 
w salę balową 
z prawdziwego zdarzenia

niePRZEGAP!


