Hiszpania ma szlak wina, szynki i oliwy, Kolumbia – kawy. Co roku przemierzają je tysiące turystów. Czy Śląski Szlak Zabytków Techniki ma szansę z nimi skutecznie konkurować? O tym można było się przekonać na I Międzynarodowych Targach Turystyki,
Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej w Zabrzu.

Miasto na szlaku
Zabrze ju¿ po raz 6. by³o organizatorem Miêdzynarodowej
Konferencji
poœwiêconej
Dziedzictwu Przemys³owemu
i Turystyce Poprzemys³owej.
W tym roku po raz pierwszy po³¹czono j¹ z imprez¹
targow¹.
W ci¹gu 3 dni, zwiedzaj¹cy
mogli poznaæ nie tylko obiekty le¿¹ce na Szlaku Zabytków
Techniki woj. œl¹skiego ale
równie¿ zobaczyæ prezentacjê
tras podziemnych w Polsce
oraz produktów turystycznych
opartych na historycznym
dorobku przemys³owym, np.
Krzemionki Opatowskie.
Na targach do odwiedzenia szlaków turystycznych
zachêca³a Hiszpania oraz
egzotyczna Kolumbia, która by³a g³ównym partnerem
targów. Na stoiskach zagranicznych goœci mo¿na by³o
uczestniczyæ w degustacjach
m.in. prawdziwej kolumbijskiej kawy, podawanej przy
dŸwiêkach gor¹cej samby czy
oryginalnej szynki z Serrano.

wych ale równie¿ zagranicznych. Ten szlak mo¿e siê
staæ naszym markowym produktem.

W trakcie konferencji kilkudziesiêciu
specjalistów z bran¿y
turystycznej, w³adze
wojewódzkie oraz
zagraniczni goœcie
dyskutowali o tym,
jak wykorzystywaæ
potencja³ dziedzictwa
przemys³owego w
promocji turystycznej
regionu.

- To wspania³a forma promowania Zabrza i regionumówi³a Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w
Ministerstwie Sportu i Turystyki. W³aœnie na Œl¹sku
taka turystyka ma sens i
najwiêksze walory. Szlak Turystyki Poprzemys³owej w polskiej ofercie turystycznej, ze
wzglêdu na swoj¹ unikalnoœæ
mo¿e stanowiæ coœ bardzo
atrakcyjnego i oryginalnego.
Nie tylko dla turystów krajo-

- Zabrze za proces przemian
zap³aci³o olbrzymi¹ cenê.
Przez wiele lat kojarzy³o
siê nie tylko z miastem
poprzemys³owym ale równie¿
z miastem o du¿ym bezrobociu – wyjaœnia³a Ma³gorzata
Mañka-Szulik. Czêsto zdewastowane, opuszczone obiekty poprzemys³owe stanowi³y
smutny element naszego krajobrazu. Jednak to, co mog³o
wydawaæ siê smutnym dziedzictwem,
postanowiliœmy
uczyniæ naszym atutem.
Te zabytkowe zak³ady zosta³y
przywrócone do ¿ycia. Sztolnia Dziedziczna, Kopalnia Guido, Skansen Królowej Luizy,
to s¹ obiekty, którymi Zabrze
chce zawojowaæ nie tylko
Polskê ale równie¿ Europê i
œwiat.

W konferencji uczestniczyli od lewej: ambasador
Kolumbii Alberto Barrantes, Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu
i Turystyki, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent
Zabrza i Zbyszek Zaborowski, wicemarszałek województwa śląskiego.

Szlak Zabytków Techniki województwa œl¹skiego
tworzy 31 wybranych obiektów o wyj¹tkowych walorach
historycznych i architektonicznych, które w minionych
wiekach by³y œwiadkami rewolucji przemys³owej.
Znalaz³y siê wœród nich m.in. po³o¿one na terenie Zabrza
Skansen Górniczy „Królowa Luiza“, Zabytkowa Kopalnia
Wêgla Kamiennego „Guido“, Szyb Maciej a tak¿e gliwicka Radiostacja.
Obiekty na œl¹skim szlaku odwiedza ok. 500 tys.
osób rocznie. Zaplanowana kampania promocyjna ma
zwiêkszyæ tê liczbê. W najbli¿szych miesi¹cach SZT zostanie te¿ czêœci¹ Europejskiego Szlaku Dziedzictwa
Przemys³owego (European Router of Industrial Heritage
- ERIH).

Nina Drzewiecka
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Przez trzy dni, od 11 do 13 wrzeœnia odbywa³y siê w Gliwicach
Targi „Dom i Otoczenie”. Na imprezê, która odbywa³a siê ju¿ po raz
pi¹ty, przyjecha³o a¿ 86 firm.

Targi wśród wrzosów
Podobnie jak w ubieg³ych latach, oferta targowa prezentowana by³a w hali sportowej
oraz na zewn¹trz budynku.
W czasie Targów mo¿na by³o
zapoznaæ siê z nowymi trendami dotycz¹cymi aran¿acji
wnêtrz,
zastanowiæ
nad
zmian¹ systemu ogrzewania
na bardziej efektywny lub

upiêkszyæ przydomowy ogródek.
Na terenie zewnêtrznym,
zajmuj¹cym
prawie
600
m2 bogat¹ ekspozycjê przygotowa³y szkó³ki hodowlane
oraz producenci drzew, krzewów, cebul i bylin.
Ju¿ od wczesnych godzin
rannych stoiska te by³y
licznie odwiedzane przez

kupuj¹cych. Ale to nic dziwnego bo oferta roœlin, czêsto
bardzo oryginalnych i trudno
dostêpnych, by³a niezwykle
bogata. Przyk³adowo oferowanych by³o kilkanaœcie
gatunków wrzosów czy 10
gatunków miêty. Do tego byliny, kwiaty, drzewka owocowe
– czyli praktycznie wszystko co mo¿e zainteresowaæ
mi³oœników ogrodów.

