
Zabrzańska gra będzie pierw-
szą na Śląsku rozgrywką typu 
scavenger hunt, co w wolnym 
tłumaczeniu oznacza „łowców 
rupieci”. Podstawą gry jest lista, 
na której znajdują się różnego 
rodzaju zadania. Każde ma okre-

śloną wartość punktową. Gracze 
odwiedzą m.in. kopalnię „Gu-
ido”, Muzeum Górnictwa Węglo-
wego, Galerię Café Silesia oraz 
kino „Roma”.
W grze można brać udział indy-
widualnie albo w dwuosobowych 

zespołach. Chętni mogą rejestro-
wać się, korzystając z formularza 
dostępnego na stronie www.
zabrzegra.pl, lub 12 maja przed 
startem imprezy, który zaplano-
wano na godzinę 15 w hali MO-
SiR. (hm)

– Targi dają możliwość zapozna-
nia się z najciekawszymi obiek-
tami industrialnymi w Polsce, Eu-
ropie i na świecie. Swój udział w 
tegorocznej imprezie potwierdzili 
goście między innymi z Francji, 
Belgii, Ukrainy, Tunezji, Czech, 
Anglii, Niemiec, Gruzji, Włoch 
oraz różnych rejonów Polski – wy-
licza Dorota Kosińska z Wydzia-
łu Promocji i Turystyki Urzędu 
Miejskiego w Zabrzu.
Na stoiskach, które na dwa dni 
wypełnią halę MOSiR-u przy ul. 
Matejki, zaprezentują się m.in. 
Muzeum Papiernictwa z Dusznik 
Zdroju, Kopalnia Soli Wieliczka, 
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego, Państwowy 
Instytut Geologiczny, Stowarzy-
szenie Miłośników Kolei i Polska 

Izba Turystyki. Będą warsztaty 
garncarskie, pokazy wyrobu my-
dła i czerpania papieru. Pojawią 
się też okazje do skosztowania 
przysmaków charakterystycz-
nych dla kuchni różnych krajów.
– Każdego dnia wśród gości tar-
gów losowane będą atrakcyjne 
nagrody. Na sobotę zaplanowa-
no losowanie nagrody głównej, 
którą jest tygodniowa wycieczka 
do Paryża dla dwóch osób – za-
powiada Dorota Kosińska. 
Podobnie jak w poprzednich la-
tach targom towarzyszyć będzie 
Bieg Rodzinny o Puchar Prezy-
denta Miasta, który rozegrany 
zostanie w sobotę w Parku Le-
śnym im. Powstańców Śląskich. 
Organizatorami zawodów są 
Urząd Miejski w Zabrzu oraz AZS 

AWF Katowice. W zależności od 
kategorii wiekowej trasa biegu 
wynosić będzie od 150 do 3000 
metrów. Formularze zgłoszenio-
we, dostępne na stronie  www.
um.zabrze.pl, można przesyłać 
do 10 maja na adres  azs@awf.
katowice.pl. W dniu zawodów 
zgłoszenia będą przyjmowane 
w miejscu ich rozgrywania w go-
dzinach od 10 do 11.30. 
W sobotę 12 maja rozegrana 
zostanie również kolejna edycja 
gry miejskiej. – Gracze wcielą 
się w przybyszów z innych planet 
i w zwariowanym wyścigu zawal-
czą o główną nagrodę, jaką jest 
lot balonem dla czterech osób 
– mówi Sławomir Gruszka z Wy-
działu Kontaktów Społecznych 
UM w Zabrzu. 
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Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
Zabrze konsekwentnie umacnia swoją pozycję na szlaku zabytków 
techniki. Naszym znakiem rozpoznawczym jest kopalnia „Guido”, 
a już niedługo turystom zostanie udostępniona Główna Kluczowa 
Sztolnia Dziedziczna. Uznanie zyskały również organizowane od kil-
ku lat targi. Jestem przekonana, że ich tegoroczna edycja będzie 
znakomitą okazją do poznania naszego przemysłowego dziedzic-
twa i jednocześnie świetnej zabawy.

Zapraszam na targi!

Nowy sprzęt 
w Szpitalu Klinicz-
nym nr 3 pomaga 
pacjentom z cho-
robami płuc.

Pomagają wziąć oddech

>> 2

„Operacja Meta” 
to pierwsza 
w Zabrzu akcja 
przygotowana 
przez maturzystów 
i dla maturzystów. 

Tylko nieco ponad 
tydzień dzieli nas 
od polskiej prapre-
miery musicalu 
Phila Collinsa 
„Tarzan”.

Miasto maturzystówTarzan wkracza na scenę
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Moc atrakcji dla miłośników turystyki przemysłowejMoc atrakcji dla miłośników turystyki przemysłowejMoc atrakcji dla miłośników turystyki przemysłowej

Czekają Paryż i lot balonem

Bieg rodzinny rozegrany 
zostanie w Parku Leśnym

Gra miejska 
organizowana 
jest w Zabrzu 
już po raz 
czwarty

Targi w hali MOSiR-u potrwają 
od piatku do soboty

Prawie 70 wystawców pojawi się na targach turystyki przemysłowej, które już w najbliższy piątek ruszają w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Zabrzu. Wśród gości imprezy rozlosowany zostanie tygodniowy pobyt w Paryżu. Targom towarzyszyć będą rodzinny bieg oraz gra miejska, na której zwy-
cięzców czeka... lot balonem.


