Trwają prace związane z łączeniem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze skansenem górniczym Królowa Luiza w Zabrzu

Pierwsze efekty
zobaczymy
wiosną

czesne 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.
Według projektu, wrota prowadzące do podziemnych atrakcji
znajdą lokalizację w 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 wyjadą
przy ul. Miarki. Podróż urozmaici im cały wachlarz efektów
specjalnych i możliwość zobaczenia skrzyżowania dawnych
podziemnych szlaków wiodących do Chorzowa.

Realizacja największej inwestycji związanej
z turystyką poprzemysłową w regionie rozpoczęła się na dobre! Do połowy września
zostanie wybudowana droga dostępowa, niezbędna dla logistyki przedsięwzięcia. Przez
kolejnych dziewięć miesięcy powstanie
m.in. replika wlotu sztolni oraz nowy budynek obsługi ruchu turystycznego.
Budowa drogi dostępowej ruszyła jeszcze pod koniec sierpnia. Prace wymagały zajęcia
części pasa drogowego, co
spowodowało, że w rejonie ulicy Karola Miarki ruch pojazdów
był nieco utrudniony. Droga
dostępowa to jednak tylko preludium tego, co w kontekście
prac czeka nas przez najbliższe miesiące. Do wiosny przyszłego roku powstanie replika
wlotu sztolni, nowy budynek

obsługi ruchu turystycznego,
pod ziemią zaś wybudowany
zostanie peron kolejki.
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Główna Sztolnia Kluczowa Dziedziczna była integralną częścią
kopalni Królowa Luiza. Żeby
poznać jej dzieje trzeba cofnąć
się o 150 lat. Jej uruchomienie
było gigantycznym przedsięwzięciem i jednocześnie wyzwaniem dla budowniczego fachu.
Kiedy jednak pojawiły się nowoC
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Prace wymagały
zajęcia części pasa
drogowego, co
spowodowało, że w
rejonie ulicy Karola
Miarki ruch pojazdów
był nieco utrudniony
Do wiosny przyszłego
roku powstanie replika wlotu sztolni, nowy budynek obsługi
ruchu turystycznego, pod ziemią zaś wybudowany zostanie peron kolejki
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 podwie.
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szaną pojedziemy do skansenu
Luiza. Do wyjścia zawiezie nas
kolejka szynowa.
Miasto na inwestycję otrzyma
z unijnej kasy aż 41,5 mln zł,
a pierwsi zwiedzający, chętni
przemierzyć kopalniane korytarze, będą mogli zjechać do
sztolni w 2013 roku.
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ZAMIESZKAJ NA PIĘKNYM
OSIEDLU W GLIWICACH
Osiedle Miasto Ogród zrealizowane jest w zielonej części miasta u zbiegu ulic Kozielskiej i
Łabędzkiej w Gliwicach. To nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z 3 budynków trzykondygnacyjnych mieszczących po 12
mieszkań w każdym oraz 1-go budynku pięciokondygnacyjnego - 2 klatkowego mieszczącego
po 30 i 20 mieszkań w klatce.
Oferta obejmuje mieszkania o zróżnicowanej powierzchni, tj. 39 m2,
46 m2, 55 m2, 57 m2, 63 m2, 73 m2, 77 m2, 85 m2, 92 m2 oraz
105 m2.

Ceny mieszkań kształtują się od 4 890,00 zł brutto/m2.
Każdy budynek posiada windę, a w części podziemnej znajdują się
miejsca parkingowe oraz pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowo
wzdłuż osiedla dostępne są miejsca postojowe naziemne wyłącznie
dla gości mieszkańców. Pamiętaliśmy również o najmłodszych
mieszkańcach osiedla, dla których wykonany został plac zabaw
zlokalizowany w pobliżu fontanny, która jest motywem dekoracyjnym
osiedla.

ZOSTAŃ NASZYM KOLEJNYM ZADOWOLONYM KLIENTEM
BIURO SPRZEDAŻY NA TERENIE OSIEDLA:
ul. Kozielska (wjazd od ul. Łabędzkiej)
tel. 32 338 08 45, 609 537 141, 607 928 445
poniedziałek-piątek: 11–18, sobota 11–14

Do wykończenia budynków użyte zostały naturalne materiały takie
jak granit przy wjazdach do garaży, drewno olchowe na elewacji oraz
drewniane żaluzje przesuwne zamontowane na balkonach, które
są dodatkowym elementem ozdobnym budynków, jednocześnie
spełniających swoją podstawową funkcję. Elewacja budynków
idealnie wkomponowana jest w otaczającą osiedle przyrodę oraz
idealnie harmonizuje się z zaprojektowaną zielenią.
Teren osiedla został ogrodzony, obsadzony ogromną ilością drzew,
kwiatów oraz krzewów. Istnieje możliwość łączenia mieszkań w
poziomie oraz wykończenie mieszkań pod klucz przez poleconych
architektów wnętrz. W ofercie posiadamy również mieszkania
pokazowe, których aranżacja z pewnością pomoże naszym
przyszłym klientom wyposażyć nowo zakupione mieszkania.

tel. 32 338 08 45 ul. Bojkowska 59c 44-100 Gliwice www.radan.com.pl
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