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Damskim okiem

Narciarze na start!

Kobieca wystawa w Galerii café silesia

już w ten weeKend Mistrzostwa zabrza 
w narciarstwie zjazdowyM

sztukę stworzoną wy-
łącznie przez kobiety 
można podziwiać na 
wystawie, której werni-
saż odbył się 8 marca 
w Galerii café silesia. 
w projekcie „inne spoj-
rzenie 3” wzięło udział 
ponad 30 pań, które za-
prezentowały m.in. pra-
ce malarskie, projekty 
architektoniczne, ta-
niec, muzykę i poezję. 

Wystawa została zorganizo-
wana przy współpracy Urzędu 
Miejskiego, Muzeum Miejskie-

go oraz Instytutu Rewitalizacji 
Terenów Poprzemysłowych 
w Zabrzu. – Pamiętam, jak  
w Muzeum Miejskim środo-
wisko artystyczne regularnie 
prezentowało swój dorobek. 
Cieszę się, że ta tradycja jest 
kontynuowana – mówił pod-
czas otwarcia ekspozycji wi-
ceprezydent Zabrza Krzysztof 
lewandowski.
W ubiegłym tygodniu w galerii 
otwarto również kolejną wy-
stawę z cyklu „Mistrz i jego 
uczniowie”, który prezentuje 
prace nauczycieli i uczniów za-
brzańskiej Szkoły Plastycznej. 
Ekspozycja poświęcona jest 
twórczości Ewy Zajler-Płatek 
oraz jej wychowanków. (hm)

w najbliższą niedzielę na 
stoku w wiśle stożku 
rozegrane zostaną Mi-
strzostwa zabrza w nar-
ciarstwie zjazdowym. na 
najlepszych zawodników 
czekają puchary prezy-
denta miasta i atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.

Imprezę organizuje Grodzki Szkol-
ny Związek Sportowy w Zabrzu. 
Zawody rozegrane zostaną w kil-
kunastu kategoriach. Zgłoszenia 

chętnych przyjmowane są oso-
biście w Gimnazjum nr 12 przy 
ul. Niemcewicza 1 w Zabrzu lub 
poprzez formularz dostępny na 
stronie internetowej www.i12.pl. 
Zapisać się będzie można rów-
nież w dniu zawodów (opłata 50 
zł). Numery startowe wydawane 
będą od godziny 9 w biurze zawo-
dów usytuowanym w pobliżu kas. 
Start pierwszego zawodnika pla-
nowany jest na godzinę 10.30. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród ma nastąpić około godzi-
ny 14.30.  (hm)
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podwójne zwiedzanie opłaca się bardziej
do Końca sierpnia wzajeMne zniżKi w zabytKowyM browarze w tychach i Kopalni w zabrzu

zabrzańska kopalnia „Gu-
ido” i tyskie browarium 
wprowadziły wzajemne 
zniżki dla gości odwie-
dzających obie turystycz-
ne perełki Śląska. Kto 
wybierze się do jednego 
obiektu, bilet do drugiego 
może kupić o 25 procent 
taniej.
 
Tyskie Browary Książęce to miej-
sce wyjątkowe, gdzie piwo warzy 
się już od prawie czterystu lat. 
Kopalnia „Guido” zaprasza z kolei 
na wyjątkową podziemną podróż, 
podczas której można się przeko-
nać, jak na przestrzeni dziesięcio-
leci zmieniały się techniki wydoby-
cia węgla. Oba obiekty znalazły się 

na Europejskim Szlaku Dziedzic-
twa Przemysłowego, współpracują 
także w ramach Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego.
Teraz kopalnię i browarium można 
zwiedzać taniej. W ramach trwa-
jącej od 1 marca do 31 sierpnia 
promocji, każda osoba, która kupi 
bilet wstępu do jednego obiektu, 
biletu do drugiego będzie mogła 
nabyć z 25-procentowym upu-
stem. Zniżka obowiązuje w ciągu 
miesiąca od daty kupna pierwsze-
go biletu.
Zwiedzanie obu obiektów wy-
maga wcześniejszej rezerwacji. 
Wstęp do Tyskiego Browarium 
mają tylko osoby pełnoletnie. 
Dodatkowe informacje można 
znaleźć na stronach interneto-
wych  www.kopalniaguido.pl oraz  
www.tyskiebrowarium.com.pl. (hm)

Miesiąc potrwa wspoMaGana 
eleKtronicznie reKrutacja 

do przedszKoli

historia tyskiego 
browaru liczy 

już 400 lat

Kopalnia „Guido" 
zaprasza turystów 
na poziomy 170
i 320 metrów

Wspomagana elektronicznie 
rekrutacja rozpoczyna się 15 
marca o godzinie 9 i potrwa 
do 16 kwietnia do godziny 15. 
W tym czasie specjalny for-
mularz będzie można pobrać 
ze strony internetowej  www.
zabrze.formico.pl. Na stronie 
będzie uwzględniona oferta 
każdej z publicznych placówek 
w mieście. Karty zgłoszenio-
we można otrzymać również 
bezpośrednio w przedszkolu. 
Wypełnioną kartę należy złożyć 
w placówce, na której rodzicom 
najbardziej zależy. Łącznie w 

formularzu można wskazać sie-
dem przedszkoli, które będą 
brane kolejno pod uwagę w 
przypadku, gdy w poprzednich 
nie będzie już miejsc.
W rekrutacji nie jest brana 
pod uwagę kolejność zgłasza-
nych wniosków, ale szybkie 
złożenie karty pozwoli dyrekto-
rowi placówki na weryfikację i 
kontakt w przypadku uchybień 
lub błędów. W Zabrzu działa 
38 przedszkoli, w tym cztery 
z oddziałami integracyjnymi. 
Oddziały przedszkolne przygo-
towano również w siedemna-

stu szkołach podstawowych. 
Istnieje też możliwość zapisa-
nia dzieci do pięciu placówek 
niepublicznych. Ogłoszenie 
wstępnych list dzieci przy-
jętych do przedszkoli zapla-
nowano na maj. Wówczas 
rodzice będą mogli dokonać 
ostatecznego wyboru placów-
ki i zapisać dziecko. Po tym 
czasie pojawi się możliwość 
rekrutacji uzupełniającej, 
podczas której dzieci będą 
zapisywane do placówek dys-
ponujących jeszcze wolnymi 
miejscami. (hm)

wernisaż wystawy odbył się w dniu Kobiet

Przez Internet 
do przedszkola
w tym tygodniu rusza rekrutacja do zabrzańskich przedszkoli.  
na maluchy czeka prawie pięć tysięcy miejsc przygotowanych  
w kilkudziesięciu placówkach.

zapytaj 
o szczeGóły!
szczegółowych informacji 
dotyczących elektronicz-
nej rekrutacji do publicz-
nych przedszkoli  
i oddziałów przedszkol-
nych w publicznych 
szkołach podstawowych 
udzielają ich dyrektorzy 
oraz pracownicy wydziału 
oświaty urzędu Miejskie-
go w zabrzu, tel. (32) 
37-33-595, 37-33-596 lub 
37-33-591, e- mail  sekre-
tariat_wo@um.zabrze.pl.


