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ZABRZE AKTUALNOŚCI2

Na kilka dni Zabrze stało się europejską stolicą turystyki przemysłowej. Umowę 
o współpracy z kopalnią „Guido” podpisali w naszym mieście przedstawiciele górni-
czych kompleksów z Francji, Włoch, Niemiec, Anglii i Belgii. W tym samym czasie 
halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wypełniło ponad 70 stoisk przygotowa-
nych przez gości międzynarodowych targów turystyki podziemnej.
– Turystyka przemysłowa jest 
turystyką XXI wieku. Podpisane 
porozumienie stanowi podsu-
mowanie długiej drogi, którą 
wspólnie udało nam się poko-
nać – mówi Jerzy Gorzelik z za-
rządu województwa śląskiego.
– Każdy z uczestników poro-
zumienia reprezentuje szereg 
niezwykle cennych wartości tu-
rystycznych, kulturowych i spo-
łecznych. Dzięki współpracy 
kopalnia „Guido” będzie mo-
gła korzystać z doświadczeń 
innych obiektów i jeszcze szyb-
ciej się rozwijać – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.
Współpraca europejskich 
muzeów górniczych ma się 

przejawiać na czterech płasz-
czyznach: badań naukowych, 
wymiany działań kulturalnych, 
wzajemnych praktyk zawodo-
wych oraz marketingu i pro-
mocji. André Dubuc, dyrektor 
europejskiej Sieci Obiektów 
Dziedzictwa Przemysłowego, 
zwraca uwagę, że nie ma jed-
nej historii wydobycia węgla. 
– Współpracując, możemy 
wskazywać różnice i podobień-
stwa między naszymi obiekta-
mi i wspólnie prezentować 
różne przejawy kultury 
górniczej. Chce-
my, by w każ-
dym z na-
s z y c h 

ośrodków można było zoba-
czyć, co oferują turystom pozo-
stałe – tłumaczy André Dubuc.
Naukowej konferencji po raz 
czwarty już towarzyszyły mię-
dzynarodowe targi turystyki 
podziemnej. W hali MOSiR-u 
przez dwa dni prezentowało 
się około 70 wystawców z róż-
nych zakątków Polski, Europy 
i świata. Goście imprezy mogli 
poznać m.in. oddane do ru-

chu turystycznego zakłady, 
spróbować przygotowanych 
smakołyków i wziąć udział w war-
sztatach mydlarskich, garncar-
skich i czerpania papieru.
Imprezie towarzyszył VI Bieg 
Rodzinny o Puchar Prezydenta 
Miasta, który w sobotę został 
rozegrany w Parku Leśnym. 
W tym samym dniu o lot balo-
nem dla czterech osób rywali-
zowali uczestnicy gry miejskiej, 

która w tym roku została 
zorganizowana pod 

hasłem „Inwa-
zja w sercu 

Śląska”
 (hm)
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Roztańczona „Pogoń”
KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA ZA NAMI

Ponad sto par z kilkunastu krajów Europy rywalizowało w Międzynarodowym Festiwalu Tańca, 
który w miniony weekend odbył się w Zabrzu. Imprezę zorganizowano w hali „Pogoń”.  (hm)

Jedno z targowych stoisk w hali MOSiR-u

Uczestnicy zabrzańskiej konferencji zapowiedzieli 
wzajemną wymianę doświadczeń

Rodzinny bieg rozegrano w sobotę w Parku Leśnym


