Połączenie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze skansenem górniczym Królowa
Luiza stworzy nowe szlaki turystyczne

Podziemne atrakcje
przyciągną turystów
O powstającej, nowej atrakcji
turystycznej Zabrza jest głośno od kilku miesięcy. Miasto
z unijnej kasy na jej realizację dostanie aż 41,5 mln zł,
a pierwsi zwiedzający, chętni
przemierzyć kopalniane korytarze, będą mogli zjechać do
sztolni w 2013 roku.

Perełka
pod nogami
Pod względem historycznym
jest to miejsce wyjątkowe.
Główna Sztolnia Kluczowa
Dziedziczna była integralną
częścią kopalni Królowa Lu-

Sztolnię zwiedzimy płynąc łódką...

iza. Żeby poznać jej dzieje,
trzeba cofnąć o 150 lat. Jej
uruchomienie było gigantycznym
przedsięwzięciem
i jednocześnie wyzwaniem
dla
budowniczego
fachu.
Kiedy jednak pojawiły się nowoczesne pompy i silniki,
sztolnia w praktyce nie była już
użytkowana. Niewiele brakowało, a zostałaby zupełnie zapomniana. O jej istnieniu przypomniano sobie tak naprawdę
przed kilkoma laty z zamiarem
uczynienia z niej turystycznej
atrakcji.

... albo jadąc kolejką.

Dla niewtajemniczonych
Sztolnia - wyrobisko korytarzowe o niewielkim przekroju, drążone w górotworze.

Najpierw windą,
a potem łodzią
albo kolejką
Według projektu, wrota prowadzące do podziemnych

atrakcji znajdą lokalizację w
trzech miejscach: od strony
ulicy Sienkiewicza oraz zbiegu
ulic Jagiellońskiej i Miarki. W
dół zawiezie turystów oszklona
winda, przez którą będą już
mogli zobaczyć część podziemi. Zwiedzający zjadą windą

przy szybie Carnall, a wyjada
przy ul. Miarki.
Podróż urozmaici im cały wachlarz efektów specjalnych,
możliwość zobaczenia skrzyżowania dawnych podziemnych
szlaków wiodących do Chorzowa.
Ale to tylko część atrakcji. Na
dole będzie można wpłynąć
łodzią do portu albo ruszyć na
przejażdżkę kolejką podwieszaną lub szynową.
Kogo najdzie ochota, będzie
mógł spróbować swoich sił w

wydobyciu węgla tak, jak miało
to miejsce w XIX wieku, zobaczyć przy tym, jak wyglądały
podszybia z portem przeładunkowym i ściany wydobywcze.
Kolejką podwieszaną pojedziemy do skansenu Luiza. Do
wyjścia zawiezie nas kolejka
szynowa. By odkryć wszystkie
tajemnice sztolni, najlepiej
wziąć dzień wolny w pracy albo
przyjechać podczas dłuższego
urlopu. Zwiedzania będzie na
prawie pięć godzin.
(mar)
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Kryzysu tutaj nie widać
To bez wątpienia największa i jedna z najważniejszych imprez
targowych organizowanych od wielu lat w Gliwicach. Trwająca
trzy dni, od piątku do niedzieli, XII edycja Targów Budownictwa ściągnęła do hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej kilkanaście tysięcy zwiedzających.

tutaj spotkać, pokazuje nam,
że można się obronić, można
działać, a branża budowlana
trzyma się mocno -- mówi Wioletta Ochman -- właścicielka
agencji Promocja -- organizującej Targi.

branży budowlanej, organizatorzy targów nie narzekali na
brak zainteresowania ze strony firm.

W uroczystym otwarciu targów
w piątek uczestniczył m.in.
prorektor Politechniki Śląskiej
profesor Jan Ślusarek i reprezentujący władze miasta wiceprezydent Adam Neumann.

Podobnie jak w latach poprzednich, wystawcy wypełnili
nie tylko halę sportową, ale
też specjalny namiot wystawienniczy.
Mimo okresu trudnego dla

– Mogę powiedzieć z nieukry-

waną satysfakcją, że tegoroczne targi gromadzą identyczną
liczbę wystawców jak w roku
ubiegłym. Ostatni okres nie
jest łatwy dla firm z branży
budowlanej, jednak myślę, że
to spektrum, które możemy

W sobotę przyznano
nagrody i wyróżnienia dla wystawców.
Wśród nich znalazły się m.in. firmy
Montex i Partner-Okno.
Gliwickie Targi Budownictwa
to już stały element na gospodarczej mapie regionu. Towarzyszy im zawsze ogromne

zainteresowanie ze strony wystawców i zwiedzających.
Przy okazji takiej imprezy widoczny jest brak dużej hali wystawienniczej. Deficyt miejsca
doskwiera niestety wszystkim,
a podczas uroczystego toastu,
zarówno wystawcy jak i organizatorzy życzyli sobie, by w
przyszłości targi mogły być już
organizowane w hali Podium.
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