
– Zabrzańskie obiekty położone na 
szlaku turystyki przemysłowej są 
absolutnymi perełkami w Europie 
– nie ma wątpliwości prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
– Dzięki połączeniu Muzeum Gór-
nictwa Węglowego i kopalni „Gu-
ido” powstała instytucja kultury 
o niezwykłym potencjale – dodaje.

Formalne połączenie ułatwi i upo-
rządkuje współpracę, która trwa 
już od wielu lat. W ostatnich mie-
siącach stała się ona wyjątkowo 
intensywna m.in. za sprawą budo-
wy opartego o Główną Kluczową 
Sztolnię Dziedziczną Europejskie-
go Ośrodka Kultury Technicznej 
i Turystyki Przemysłowej. Ale zazę-

biających się obszarów jest znacz-
nie więcej. – Teraz jedna instytucja 
będzie zarządzać infrastrukturą 
wchodzącą w skład dziedzictwa 
przemysłowego Zabrza. Wspólne 
będą promocja, bilet i oferta tury-
styczna. Wyeliminuje to wzajemną 
konkurencję – zwraca uwagę Bar-
tłomiej Szewczyk, dyrektor ko-

palni „Guido”. Połączenie otwiera 
również szersze możliwości, jeśli 
chodzi o pozyskiwanie środków 
unijnych. 
Przeprowadzone w Zabrzu połącze-
nie jest pierwszym tego typu przed-
sięwzięciem w Polsce. Umowę 
w sprawie fuzji podpisali w stycz-
niu tego roku prezydent Zabrza 

Małgorzata Mańka-Szulik oraz re-
prezentujący samorząd wojewódz-
twa śląskiego marszałek Adam 
Matusiewicz i Jerzy Gorzelik z za-
rządu województwa. Umowa we-
szła w życie 2 kwietnia. – W wyniku 
połączenia nikt z pracowników obu 
placówek nie stracił pracy. W no-
wej instytucji funkcjonować będą 

piony muzealny, górniczy, promocji 
i administracji – wylicza uwagę dy-
rektor MGW Marek Dmitriew.
Nowa instytucja kultury nosi na-
zwę Muzeum Górnictwa Węglo-
wego w Zabrzu. Placówka będzie 
otrzymywać dotację na działalność 
z kasy miasta (51 procent) oraz 
województwa (49 procent).  (hm)
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Ambasador Chor-
wacji był gościem 

spotkania organizo-
wanego w ramach 

„Forum Zarządzania”

Trwające od wielu miesięcy przygotowania zostały uwieńczone sukcesem. Od 2 kwietnia Zabyt-
kowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” i Muzeum Górnictwa Węglowego są jedną instytucją, 
która będzie dbać o przemysłowe dziedzictwo Zabrza. Dzięki połączeniu sił turystyczna oferta 
miasta jeszcze jaśniej rozbłyśnie na mapie Europy.

Dyrektorzy 
MGW Marek 

Dmitriew 
i kopalni 
„Guido” 

Bartłomiej 
Szewczyk
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KOPALNIA „GUIDO” I MUZEUM GÓRNICTWA 
WĘGLOWEGO W ZABRZU STAŁY SIĘ JEDNĄ INSTYTUCJĄ
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Podpisana w styczniu umowa 
weszła w życie 2 kwietnia
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