
Tegoroczna edycja targów była 
dla nas wyjątkowa, bowiem 
Polska po raz pierwszy została 
krajem partnerskim ITB w Berli-
nie. Oprócz ogromnego pawilo-
nu wystawienniczego, w którym 
przygotowano polską prezen-
tację, wiele imprez i wystaw 
odbywa się w obrębie całego 
miasta.  

Duże zainteresowanie wzbudzi-
ła wystawa poświęcona Szlako-

wi Zabytków Techniki. Obiek-
ty  wchodzące w jego skład 
pokazano na ekspozycjach 
zaprojektowanych przez absol-
wentów ASP w Katowicach.  
W ramach promocji wojewódz-
twa śląskiego przygotowanej 
przez Śląską Organizację Tu-
rystyczną w polskim pawilonie 
wystawienniczym zaprezento-
wały się miasta: Częstocho-
wa, Katowice, Gliwice, Zabrze 
i Zabytkowa Kopalnia”Guido”,  

Śląsk otwiera się 
na turystów

Zabrze promowało się na targach ITB w Berlinie, najważniejszej imprezie 
w Europie promującej turystykę

Ponad 180 wystawców wzięło udział  
w zakończonych 19 marca międzynarodo-
wych targach ITB, organizowanych w stolicy 
Niemiec. Mocnym akcentem polskiego  
stoiska było województwo śląskie. Turyści 
z całej Europy są pod wrażeniem Szlaku 
Zabytków Techniki. Specjalna prezentacja 
naszej promocyjnej perełki odbyła się dodat-
kowo w gigantycznym centrum handlowym 
Stilwerk.

Bielsko-Biała, powiat żywiecki 
i bielski oraz Związek Gmin Ju-
rajskich. 

- Międzynarodowe Targi Tu-
rystyczne w Berlinie należą 

do najbardziej prestiżowych. 
Zabrze, jako miasto leżące 
na Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego, pro-
mowało doskonały przykład 
wykorzystania dziedzictwa 
przemysłowego dla celów 
turystycznych. Zabytkowa 
Kopalnia Węgla Kamien-
nego Guido, Skansen Kró-
lowa Luiza, Szyb Maciej 

to nasze perełki które warto 
odwiedzić - mówi Sławomir 
Gruszka z wydziału kontaktów 
społecznych zabrzańskiego 
magistratu, przypominając, że 
kopalnia Guido należy do naj-
częściej odwiedzanych miejsc 
znajdujących się na szlaku 
poprzemysłowych zabytków.  

Tylko w ubiegłym roku zwiedzi-
ło ją ponad 70 tysięcy osób. 

Kolejną atrakcją Zabrza, która 
poiwnna stać się magnesem 
dla turystów, będzie Główna 
Kluczowa Sztolnia Dziedziczna 
połączona ze skansenem górni-
czym Królowa Luiza. Miasto na 
realizację tego projektu otrzy-
mało z unijnej kasy aż 41,5 mln 
zł. Podziemne szlaki zwiedzimy  
w 2013 roku. 

Marcin Król 
Stoisko Zabrza na targach w Berlinie

O spotkaniu prezydent Zabrza, Mał-
gorzaty Mańki-Szulik z przedstawicie-
lami miasta Freiberg, szeroko rozpi-
sywała się niemiecka prasa

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

Informacje o mieście i miesz-
kańcach, wydarzeniach, im-
prezach - każdy znajdzie coś 
dla siebie. Ruszył oficjalny 
fan page Zabrza na najpopu-
larniejszym na świecie porta-
lu społecznościowym. Nasze 
miasto dołączyło do grona 
500 milionów użytkowników 
tego portalu, którzy każdego 
dnia komunikują się ze sobą 
wymieniając setkami informa-
cji.  Tylko w Polsce swoje kon-
to na Facebooku ma już około 
9,5 miliona osób. 
 
Liczby Facebooka imponu-
ją. Portal w krótkim czasie 
popularnością przebił przez 
długi czas niedoścignioną 
pod względem odwiedzin 
internautów Naszą Klasę. 
Konto na Facebooku ma już 
blisko 9,5 mln Polaków. Stąd 
pomysł, by w portalu na sta-

łe zagościło także Zabrze.   
-- Postanowiliśmy urucho-
mić nasz profil, by w jednym 
miejscu udostępniać najcie-
kawsze informacje z życia 
miasta, które będą docierały 
zwłaszcza do młodych ludzi. 
Zależy nam na stworzeniu 
nowoczesnej platformy ko-
munikacji z mieszkańcami, 
turystami oraz sympatykami 
naszego miasta – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorza-
ta Mańka – Szulik, która od 
kilku miesięcy jest w gronie 
użytkowników Facebooka.
Użytkownicy strony www. 
facebookzabrze.pl mogą 
prócz tego aktywnie uczest-
niczyć w tworzeniu profilu 
przesyłając komentarze, rela-
cje z imprez oraz zdjęcia, a w 
niedalekiej przyszłości - doda-
wać materiały filmowe.

(mar)

Zabrze dołączyło do grona użytkowników najpopu-
larniejszego portalu społecznościowego na świecie

Miasto na 
Facebooku!

Prace obejmą wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania, moder-
nizację wymiennikowni, termo-
modernizację budynku, montaż 
instalacji solarnej i wentylacji 
mechanicznej. 
W ramach zadania planowany 
jest montaż kolektorów słonecz-
nych. Inwestycja ma w prakty-

ce gwarantować 
wzrost wykorzy-
stania energii ze 
źródeł odnawialnych, 
tym samym wpływając 
korzystnie na środowisko 
naturalne. Realizacja zadania 
zamknie się kwotą ponad 8,8 
mln zł.  (m)

Miejski Zakład Kąpielowy czeka remont 
systemu grzewczego

Będzie 
komfortowo 
i ekologicznie
Ponad 5,5 mln zł dofinansowania 
otrzymało Zabrze na modernizację 
systemu grzewczego. 

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

Pośpiech jest wskazany, 
bo przeoczenie terminu 
zgłoszenia, może wiązać 
się ze sporym kłopotem 
dla rodziców dzieci  
w wieku przedszkolnym. 

W Zabrzu ruszyła właśnie rekru-
tacja do publicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. Po-
trwa do 15 kwietnia 2011 r.

Aby zapisać dziecko do przed-

szkola, wcale nie trzeba wycze-
kiwać w kolejce do wybranej 
placówki. Formularz zgłoszenio-
wy można wysłać drogą elek-
troniczną. Wystarczy wypełnić 
elektroniczną kartę zapisu dziec-
ka, dostępną na stronie www.
zabrze.formico.pl. Rodzice dzie-
ci uczęszczających obecnie do 
przedszkoli logują się do sys-
temu z hasłem udostępnionym 
przez dyrektora placówki. 
Na stronie zabrze.formico.pl  
dostępne są wszelkie informa-
cje o procesie rekrutacji oraz 

informator z ofertami placówek.
W rekrutacji nie jest brana pod 
uwagę kolejność zgłaszanych 
wniosków, ale doświadczenia 
ostatnich lat pokazują, że le-
piej ze zgłoszeniem dziecka do 
przedszkola nie czekać, bo rap-
tem może okazać się, że w wy-
branej placówce, miejsca już nie 
ma.. Złożenie karty w terminie 
wcześniejszym niż 15 kwietnia 
usprawni weryfikację zgłoszeń 
i szybszą, ewentualną poprawę 
błędów w dokumentacji. 
Wszelkich szczegółowych infor-

macji w zakresie elektronicznej 
rekrutacji do publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkol-
nych w publicznych szkołach 
podstawowych na rok szkolny 
2011/2012 udzielają dyrektorzy 
publicznych przedszkoli i publicz-
nych szkół podstawowych, w któ-
rych zorganizowane są oddziały 
przedszkolne, oraz pracownicy 
Wydziału Oświaty Urzędu Miej-
skiego w Zabrzu (tel.: (32) 37-
33-595, -596 oraz -591, mail: 
sekretariat_wo@um.zabrze.pl). 
(m)

Rozpoczęła się rekrutacja do publicznych przedszkoli

Wyślij zgłoszenie mailem

http://www.zabrze.formico.pl/
http://www.zabrze.formico.pl/
mailto:sekretariat_wo@um.zabrze.pl

