
Wyjątkowa aukcja trwa jeszcze 
do 18 stycznia. Na zwycięzcę 
czeka nie lada atrakcja. Główna 
Kluczowa Sztolnia Dziedziczna 
będzie bowiem najważniejszym 
elementem budowanego właśnie 
w Zabrzu Europejskiego Ośrodka 
Kultury Technicznej i Turystyki 
Przemysłowej. To projekt o war-
tości prawie 70 mln zł, na któ-
rego realizację zabrzański samo-
rząd zdobył 41,5 mln zł unijnej 
dotacji.
Sztolnia to unikatowy w skali 
europejskiej obiekt sztuki gór-
niczej i hydrotechnicznej, który 
przetrwał ponad 200 lat w bar-
dzo dobrym stanie. W 2007 
r. został wpisany do rejestru 
zabytków nieruchomych woje-
wództwa śląskiego. W czasach 
swej świetności sztolnia wyko-
rzystywana była do spławiania 
węgla i odwadniania 20 okolicz-
nych kopalń. Z liczącej 14 km 
długości podziemnej budowli 
turystom udostępniony zostanie 
2,5-kilometrowy odcinek obiek-
tu, od ul. Karola Miarki do szybu 
„Carnall” na terenie Skansenu 
Górniczego „Królowa Luiza” przy 
ul. Wolności.
Zwycięzca licytacji będzie mógł, 
razem z osobą towarzyszącą, 

zobaczyć sztolnię jeszcze w dzie-
wiczym stanie. – Na trasie w dal-
szym ciągu odnaleźć można ele-
menty wyposażenia górniczego, 
zapiski na ścianach – mówi To-
masz Palej z Zabytkowej Kopal-
ni Węgla Kamiennego „Guido”  
w Zabrzu.
Organizatorzy wycieczki gwa-
rantują również pamiątkowy 
dyplom i relację fotograficzną 
z podziemnej wędrówki. Jej 
uczestnicy otrzymają dodatko-
wo tytuł Wielkiego Eksploratora 
Głównej Kluczowej Sztolni Dzie-
dzicznej.
Warto pamiętać, że podziemna 
wyprawa to na dziś wyzwanie dla 
osób o dobrej kondycji fizycznej. 
Część trasy pokonywana jest 
na czworaka, często w błocie. 
Eksploratorzy otrzymają specjal-
ny kombinezon ochronny, kask 
i lampę górniczą. Uczestnicy 
wycieczki nie mogą bać się cia-
snych pomieszczeń. Dolna grani-
ca wieku to 16 lat.
Licytować można na stronie in-
ternetowej www.aukcje.wosp.
org.pl. Termin zejścia w podzie-
mia pozostaje do ustalenia z or-
ganizatorami. Dodatkowe infor-
macje na temat wyprawy można 
uzyskać w kopalni „Guido”. (hm)
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niePRZEGAP!

Tego jeszcze nie było! Masz szansę znaleźć się wśród niewielu osób, którym dane będzie 
zobaczyć na własne oczy Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną jeszcze przed jej oficjalnym 
oddaniem do ruchu turystycznego. Zejście do poprzemysłowej perełki Zabrza można 
wylicytować na aukcji, z której dochód zostanie przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Zwycięski blask
ZabrZańSKie DrZeWKO najPięKniejSZe W WOjeWóDZTWie WySTaWa W MuZeuM GórnicTWa 

WęGlOWeGO

Jak śląski węgiel 
rusZał w świat

jak na przestrze-
ni lat transporto-
wany był węgiel, 
można dowiedzieć się  
z wystawy przygotowa-
nej w Muzeum Górnic-
twa Węglowego. na 
ekspozycję „Droga wę-
gla” składają się m.in. 
archiwalne fotografie, 
modele statków i ryciny 
z początku XiX wieku.

Prezentowane w Zabrzu eks-
ponaty pochodzą ze zbiorów 
Muzeum Górnictwa Węglo-
wego, Muzeum Narodowego  
w Szczecinie, Centralnego 
Muzeum Morskiego w Gdań-
sku, Polskiej Żeglugi Mor-
skiej w Szczecinie, Muzeum 
Kanału Bydgoskiego w Byd-

goszczy, Zespołu 
Szkół Żeglugi Śród-

lądowej w Kędzierzy-
nie-Koźlu, Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej w Kędzierzynie 
Koźlu oraz osób prywatnych.
Wystawa przybliża zagad-
nienia dotyczące transportu 
cennego surowca od końca 
XVIII wieku po ostatnie lata 
drugiego tysiąclecia. Zwie-
dzający mogą poznać histo-
rię Kanału Kłodnickiego, 
który połączył Zabrze z Odrą. 
Zaprezentowane zostały cie-
kawostki dotyczące transpor-
tu kolejowego oraz morskie-
go przed i po zakończeniu  
II wojny światowej. A w latach 
80. XX wieku przez polskie 
porty wysyłano w świat 25 mi-
lionów ton węgla rocznie.
Otwartą w ubiegłym tygodniu 
wystawę można oglądać do 
15 kwietnia.  (hm)

Zostań wielkim 
eksploratorem!

choinka stojąca na placu 
Wolności w Zabrzu zaję-
ła i miejsce w rankingu 
organizowanym przez 
redakcję „Dziennika Za-
chodniego”. czytelnicy 
uznali ją za najpiękniejsze 
świąteczne drzewko wo-
jewództwa śląskiego.

Od połowy grudnia do święta 
Trzech Króli internauci wybierali 
najładniejszą choinkę spośród 

czterdziestu zaproponowanych 
drzewek. Na zabrzańską choinkę 
oddano 2515 głosów. Na dru-
gim miejscu znalazła się choinka  
z Bielska-Białej, zdobywając 2284 
głosy. Trzecie miejsce zajął Bę-
dzin, który zgromadził 828 głosów.
– Wynik plebiscytu cieszy tym bar-
dziej, że to mieszkańcy głosowali 
na drzewka, które podobają się 
im najbardziej. Nasze świątecz-
ne dekoracje nie pozostały więc 
niezauważone – podsumowuje 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. (hm)

WeSPrZyj WielKą OrKieSTrę ŚWiąTecZnej POMOcy i WylicyTuj 
WyciecZKę DO GłóWnej KlucZOWej SZTOlni DZieDZicZnej

leSZeK ŻureK,
zastępca dyrektora ds. tech-
nicznych kopalni „Guido”
To wycieczka dla miłośników 
ekstremalnych wrażeń. 
Trzeba będzie się czołgać  
i brodzić w wodzie. niezapo-
mniane wrażenia są gwaran-
towane.

Świąteczna illuminacja 
robi imponujące wrażenie

Zabrzańską 
choinkę 

można  
podziwiać 
na placu 
Wolności


