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Już po raz piąty w Domu Muzyki i Tańca odbędą się wielkie 
poszukiwania najbardziej utalentowanych ludzi w Polsce. 
Ekipa cieszącego się ogromną popularnością programu 
stacji TVN „Mam Talent!” ponownie zawita do Zabrza 13 
kwietnia.
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– Za-
praszam do 
udziału w precastingu. Je-
stem przekonany, że piątek 
trzynastego nikogo nie od-
straszy i na naszej scenie po-
nownie pojawią się talenty na  
miarę Marcina Wyrostka, zwy-
cięzcy drugiej edycji „Mam ta-
lent!” – mówi Wiesław Śmie-
tana, dyrektor Domu Muzyki  
i Tańca.
Zaplanowane na najbliższy 
piątek przesłuchania ruszają 

o godzinie 10. 
Organizatorzy, 

jak co roku, za-
praszają dzieci  

i dorosłych, ama-
torów i zawodow-

ców, artystów estrady, 
rewii i cyrku, tancerzy 

i sportowców, wokalistów  
i muzyków, treserów zwierząt, 
hobbystów, lalkarzy. Na pre-
casting należy przygotować 
maksymalnie 2-minutowy po-
kaz swoich umiejętności oraz 
(jeśli jest potrzebny) podkład 
muzyczny na płycie CD.
Osoby, które nie ukończyły 
18. roku życia,  na preca-
stingu powinny pojawić się 
w towarzystwie rodzica lub 
opiekuna prawnego. Mogą 
również przynieść pisemną 

zgodę od obojga rodziców lub 
opiekunów prawnych. Preca-
sting odbędzie się bez udziału 

publiczności. Pytania można 
kierować na adres casting@
fremantlemedia.pl.  (hm)

Strona inter-
netowa Za-
brza zdobyła 
tytuł najlep-
szej witryny 
w organizowa-
nym w Cze-
chach konkur-
sie EuroCrestAw@rd 2012. 
Organizatorem przedsięwzięcia 
są stowarzyszenie Złoty Herb 
oraz Komisja Europejska i eu-
ropejska sieć projektów infor-
matycznych.

Założeniem EuroCrest jest 
ocena projektów oraz starań 
przedstawicieli administracji 
rządowej i samorządowej w za-
kresie wykorzystania technologii 

informatycznych 
dla polepszenia 
jakości i przy-
stępności usług 
administracji pu-
blicznej. Projekt 
ma również na 
celu wspieranie 

wzajemnej wymiany doświad-
czeń. Organizatorzy chcą w ten 
sposób przyspieszyć rozwój 
usług europejskich instytucji  
z zakresu administracji publicz-
nej. Podczas uroczystej gali 15. 
konferencji Internet w Admini-
stracji Państwowej i Samorządu 
Terytorialnego nagrodę dla Za-
brza odebrał wiceprezydent mia-
sta Krzysztof Lewandowski. (hm)

Konkursy plastyczne i literac-
kie, prelekcje, warsztaty i wy-
cieczki znalazły się w progra-
mie tegorocznego „Tygodnia 
Ziemi”. Obchody, które tym 
razem organizowane są pod 
hasłem „W stronę mocy”, po-
trwają od 16 do 22 kwietnia.

„Tydzień Ziemi”, będący naj-
większym tego typu przedsię-
wzięciem w województwie ślą-
skim, odbywa się corocznie od 
dziewiętnastu lat. Adresowany 
jest głównie do dzieci i młodzie-
ży, a jego cel to dostarczenie  
informacji o stanie i różnych 
aspektach ochrony środowiska. 
W przygotowywanych w ramach 
obchodów imprezach corocznie 

bierze udział kilkanaście tysięcy 
osób.
W Muzeum Górnictwa Węglo-
wego, które organizuje zabrzań-
skie obchody „Tygodnia Ziemi”, 
odbędzie się m.in. finał turnieju 
wiedzy ekologicznej dla gimna-
zjalistów. Poznamy laureatów 
konkursu poetyckiego „Mam 
taką moc...”, fotograficznego 
„Moc natury” oraz skierowane-
go do przedszkolaków projektu 
„Mam energię, by szanować 
energię”.
Szczegółowe informacje na te-
mat XIX „Tygodnia Ziemi” moż-
na znaleźć na stronie interneto-
wej  www.muzeumgornictwa.pl. 
 (hm)

NOWy STADiON MiEJSKi PNiE Się W górę

Kolejne żurawie 
wylądowały

Urząd na kliknięcie 
myszką

W trosce 
o środowisko

STrONA iNTErNETOWA ZAbrZA NAgrODZONA 
W MięDZyNArODOWyM KONKurSiE

MuZEuM górNiCTWA WęglOWEgO 
ZAPrASZA NA XiX TyDZiEń ZiEMi

W obchodach co roku uczestniczą 
tysiące młodych ludzi

W programie imprezy nie zabraknie konkursów  
i warsztatów poświęconych środowisku

Przesłuchania ruszają o godzinie 10

Już W NAJbliżSZy PiąTEK CASTiNg 
DO „MAM TAlENT!” W DOMu MuZyKi i TAńCA

Dla kogo „13” 
będzie szczęśliWa?

Na precasting należy 
przygotować maksymal-
nie 2-minutowy pokaz

Dwa kolejne żurawie dźwigowe 
stanęły na placu budowy Stadionu 
Miejskiego przy ulicy roosevelta. 
Częściowo zabetonowany został 
strop nad najniższą kondygnacją.

Montaż dwóch żurawi budowlanych 
ruszył z początkiem kwietnia od 
północnej strony wielkiej budowy.  
W kolejnych miesiącach dwie bliźnia-
cze konstrukcje staną na południu. 
Dźwigi mają około 45 metrów wyso-
kości. Przypomnijmy, że postępy prac 
można na bieżąco śledzić za pośred-
nictwem strony internetowej www.
stadion-zabrze.pl, gdzie przesyłany 
jest obraz z dwóch zamontowanych 
na placu budowy kamer. (hm)

niePRZEGAP!


