
– To zakończenie pew-
nego etapu, ale prace 
nad urozmaiceniem trasy 
turystycznej nadal trwają 
– podkreśla Łucja Za-
wadzka, zastępca dyrek-
tora ds. rozwoju Zabytko-

wej Kopalni Węgla Kamien-
nego „Guido” w Zabrzu.

Zainstalowana na poziomie 320 
kolejka jest unikatem w skali Euro-
py. Składa się z ośmiu wagoników, 
z których każdy może pomieścić 

cztery osoby. Pokonanie odcinka 
400 metrów trwa kilka minut. - To 
nie jest zawrotna prędkość, ale prze-
cież nie o to tutaj chodzi – uśmiecha 
się Romuald Lasota, przewodnik.
– Jestem pierwszy raz w kopalni 
i od razu udało mi się skorzystać 
z najnowszej atrakcji. Kolejka na-
prawdę robi wrażenie. Warto się 
nią przejechać – mówi Anna Kliś 
z Katowic, która znalazła się wśród 
pierwszych turystów korzystają-
cych z podziemnej przejażdżki.

Uruchomieniu kolejki towarzyszył 
w minioną sobotę koncert zorgani-
zowany w całkowicie odmienionej 
komorze badawczej na poziomie 
320. Sala, w której już wcześniej 
występowali artyści, zyskała nową 
aranżację. Jako pierwsi w nowej 
scenerii zaprezentowali się muzy-
cy Filharmonii Śląskiej i goście ze 
Słowacji, którzy wystąpili w ramach 
imprezy towarzyszącej Międzynaro-
dowemu Konkursowi Dyrygentów 
im. Grzegorza Fitelberga.

– Odnowiona sala spełnia najlep-
sze standardy akustyczne i z pew-
nością zadowoli najbardziej wy-
magających artystów i słuchaczy. 
Kolejka ucieszy przede wszystkim 
najmłodszych turystów. A to nie 
koniec niespodzianek przygotowy-
wanych w kopalni „Guido”. Sama 
z niecierpliwością czekam na finał 
prowadzonych pod ziemią prac 
– podsumowuje prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik.  (hm)

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl23.10.2012 (nr 592)

23 października 2012  Nr 592

Metropolita kato-
wicki i prezydenci 
miast regionu dys-
kutowali w Zabrzu 
o Metropolitalnym 
Święcie Rodziny.

Pod ziemią o rodzinach
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Telewizja Zabrze 
skończyła 20 lat 
i zaprosiła widzów 
na Dzień Otwarty. 
Nikt nie narzekał 
na brak atrakcji.

Jubileusz na antenie
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PODWIESZANA KOLEJKA W KOPALNI „GUIDO” PRZEWIOZŁA 
W WEEKEND PIERWSZYCH TURYSTÓW

Wicedyrektor kopalni „Guido” 
Łucja Zawadzka i prezydent 

Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik

Kolej(na) 
atrakcja 
   pod ziemią

Koncert w całkowicie odmienionej 
sali na poziomie 320Pierwsi turyści poznali nową atrakcję w sobotę

Wisząca 
kolejka 
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Zapraszam na przejażdżkę. 
Naprawdę warto! 
– uśmiecha się Romuald 
Lasota, przewodnik

Wisi pół metra nad ziemią, jedzie z prędkością prawie dwóch metrów na sekundę i do-
starcza niezapomnianych wrażeń. Od kilku dni trasa turystyczna w kopalni „Guido” 
oferuje gościom nową atrakcję. To podwieszana kolejka, którą pokonuje się prawie 
pół kilometra podziemnego wyrobiska.

piątek 11.30 - 13.30

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51


