
– W budynku przy ulicy Miarki 
trwają aktualnie prace wykoń-
czeniowe. Potrwają do końca 
sierpnia. Na wrzesień planowe 
są odbiory techniczne – tłuma-
czy Michał Glosz z Zabytkowej 
Kopalni Węgla Kamiennego 
„Guido”. – Obecnie prowadzone 
są również intensywne prace 
związane z zagospodarowaniem 
terenu przed budynkiem. Goto-
wa jest już między innymi repli-
ka historycznego wylotu sztolni, 
który zwieńczają trzy efektowne 
wieżyczki – dodaje.
W podziemnej części budynku, 
w stanie surowym, gotowy jest 
już peron kolejki, którą podróżo-
wać będą turyści. W kolejnych 
miesiącach pojawią się tu tory 
i niezbędne wyposażenie. Roz-
poczęło się też udrażnianie 
samej sztolni. Na razie prace 
obejmują 1,3-kilometrowy odci-
nek od ul. Miarki. – Lada dzień 
rusza przetarg na udrożnienie 

drugiego fragmentu sztolni 
o podobnej długości – zapowia-
da Michał Glosz. Prace obejmą 
również wykonanie zabezpiecze-
nia unikatowego chodnika, który 
łączy Główną Kluczową Sztolnię 
Dziedziczną z usytuowanym przy 
ul. Sienkiewicza szybem „Wy-
zwolenie”. Pochodzące sprzed 
dwustu lat wyrobisko zostało 
częściowo wykute w pokładzie 
węgla. Projekt zabezpieczenia 
chodnika, z zachowaniem jego 
oryginalnego charakteru, przy-
gotował Główny Instytut Górnic-
twa. Eksperci GIG opracowują 
aktualnie system wentylacji 
sztolni i towarzyszących jej wy-
robisk. Dokumentacja ma być 
gotowa do końca października.
Prace rozbiórkowo-remontowe 
trwają również w rejonie szybu 
„Carnall” na terenie Skansenu 
Górniczego „Królowa Luiza”. 
Tutaj turyści będą rozpoczynać 
niesamowitą podróż w głąb 

ziemi. Zwiedzający zjadą pano-
ramiczną windą w podziemia, 
gdzie czekać będą na nich... 
łodzie. Mijając po drodze trój-
wymiarowe inscenizacje, przy-
słuchując się dobiegającym 
z kopalnianych chodników 
dźwiękom maszyn i podziwia-
jąc replikę dawnego portu za-
ładunkowego, dotrą do części 
kompleksu położonej przy ul. 
Sienkiewicza. Aktualnie przy-
gotowywany jest tu teren pod 
Park Rodzinny 12C, czyli inte-
raktywną, plenerową wystawę 
adresowaną głównie do dzieci 
i młodszych zwiedzających.
Stworzenie w Zabrzu unikato-
wego kompleksu turystycznego, 
opartego na 4 kilometrach pod-
ziemnych wyrobisk, pochłonie 
prawie 70 mln zł. Zabrzański 
samorząd zdobył na realizację 
projektu unijną dotację w wyso-
kości 41,5 mln zł. (hm)

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
Turystyka przemysłowa to wizytówka Zabrza. Zabytkową Kopalnię Węgla Ka-
miennego „Guido” odwiedziło już ponad 300 tysięcy zwiedzających. Udostępnie-
nie turystom Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej sprawi, że nasza pozycja na 
szlaku zabytków techniki będzie jeszcze mocniejsza.
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Przebudowa ho-
telu robotniczego 
przy ul. Hagera na 
półmetku. Za rok 
będzie tu gotowych 
40 mieszkań.

Budowa na półmetku
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Na piątkowym 
koncercie w ramach 
Muzycznego Lata 
na Śląskim Rancho 
wystąpili Sebastian 
Riedel i zespół Cree.

Na wakacyjną nutę
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TURYSTYCZNA WIZYTÓWKA MIASTA

Zajrzeliśmy na budowę turystycznego 
kompleksu w centrum Zabrza

Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna otworzy podwoje na po-
czątku 2014 roku, ale już teraz gotowe są niektóre z obiektów 
kompleksu, który rozbudza wyobraźnię miłośników turystyki 
przemysłowej. Zajrzeliśmy na plac budowy u zbiegu ulic Jagiel-
lońskiej i Miarki. Dobiegają tu końca prace nad jednym z budyn-
ków obsługi ruchu turystycznego.

kompleksu w centrum Zabrzakompleksu w centrum Zabrza

PODRÓŻ 
do wnętrza 
ZIEMI

Michał Glosz 
pokazuje wieżyczki 
wieńczące replikę 

historycznego 
wylotu sztolni

Efektowna elewacja budynkuLśniące nowoczesnością wnętrze

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 

32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30


