
W ramach Industriady Muzeum 
Górnictwa Węglowego zaprasza 
m.in. na warsztaty i pokazy „La-
ser w praktyce i w teorii”. Będą 
laserowy paintball i teatr cieni. 
Poprzez specjalnie opracowaną 
muzealną grę „W poszukiwaniu 
straconego światła” w niekon-
wencjonalny sposób promowane 
będą zbiory i budynek muzeum. 
Zaplanowano pokaz lamp gór-
niczych „Z lampą na szychta” 
i wystawę szkła z Huty Zawiercie. 
Imprezy w siedzibie MGW trwać 
będą od godziny 15 do 20.
Skansen Górniczy „Królowa Lu-
iza” zaprasza na minifestiwal gier 

planszowych i warsztaty biżuterii. 
Co pół godziny odbywać się będą 
pokazy pracy jedynej w Europie, 
pochodzącej z 1915 r., parowej 
maszyny wyciągowej. 
W samo południe podwoje otworzy 
Szyb Maciej. Zwiedzanie obiektu 
połączone będzie z multimedialną 
prezentacją urządzeń szybu, „Domu 
Kawalera” oraz dawnej kopalni „Lu-
dwig”. W ramach „Kinder Industria-
dy” czekają m.in. zabawy plastyczne 
i muzyczne dla najmłodszych. Na 
koncert w klimatach reggae zapra-
sza zespół „Tatapali”. O godzinie 
21.45 podziwiać będzie można 
efektowną iluminację szybu.

Bardzo atrakcyjnie Industriada za-
powiada się w kopalni „Guido”. - 
Święto Szlaku Zabytków Techniki 
to doskonała okazja do święto-
wania piątej rocznicy powstania 
naszego obiektu – zwraca uwagę 
Tomasz Masoń z kopalni „Guido”. 
– Industriada rozpocznie się u nas 
już o godzinie 10, kiedy to będzie 
można uczestniczyć w podziem-
nym happeningu „To nie Karaiby, 
to Guido”. Od południa czekają 
atrakcje przygotowane przez Di-
scovery Channel – zapowiada To-
masz Masoń.
W ramach akcji „Mroki kopal-
ni” podziemną trasę turystyczną 

będzie można zwiedzać w ciem-
nościach, korzystając jedynie 
z latarek. Historię „Guido” przybli-
ży w atrakcyjny sposób przygoto-
wane na powierzchni miasteczko 
górnicze. Na stoisku Urzędu Mar-
szałkowskiego będzie można zbu-
dować własnego Zobota. Od godzi-
ny 20 czeka nas muzyczna uczta, 
czyli koncerty Marcina Wyrostka 
i Coloriage oraz Orkiestry Kameral-
nej Aukso z Voo Voo.
Tegoroczna Industriada na „Gu-
ido” nabierze międzynarodowego 
wymiaru za sprawą współpra-
cy z kompleksem „Zollverein” 
w Essen. Goście odwiedzający 
niemiecki obiekt będą mogli zo-
baczyć instalację przygotowaną 
przez Jerzego Koenigshausa 
z kopalni „Guido”. – Przypomnijmy, 
że to właśnie Niemcy z Zagłębia 
Ruhry są pionierami dzisiejszej 
Industriady w Polsce. Noc Kultury 
Przemysłowej „ExtraSchicht” odby-
wa się już od 2001 roku – tłuma-
czy Tomasz Masoń. Szczegółowy 
program imprez przygotowanych 

w poszcze-
g ó l n y c h 
obiektach 
można 
z n a -
leźć na 
s t ron ie 
internetowej  www.
industriada.pl. (hm)

Zabrze postawiło na rozwój turystyki przemysłowej i konsekwentnie umac-
nia swoją pozycję na szlaku zabytków techniki. Industriada jest doskonałą 
okazją do zapoznania się z ofertą naszego miasta w tej dziedzinie i jedno-
cześnie znakomitej zabawy. Jestem przekonana, że wśród przygotowanych 
propozycji każdy znajdzie coś dla siebie.
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Pływalnia powsta-
jąca na osiedlu Ko-
pernika już niedługo 
będzie kryta w do-
słownym tego słowa 
znaczeniu. 

Dach przykrywa basen
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Segregacja tego, co 
wyrzucamy to klucz 
do sukcesu w nowym 
systemie gospodarki 
odpadami komunal-
nymi. 

Panujące w ostat-
nich dniach upały 
sprawiają, że za-
brzanie z niecier-
pliwością odliczają 
czas do najbliższego 
piątku. 

Kluczowa segregacja Wakacyjna ochłoda
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Świętująca 5. urodziny kopalnia „Guido”, Muzeum Górnictwa Węglowego i Szyb Maciej zapraszają na Industriadę

Pokazy laserów i dawnych lamp górniczych, niecodzienne wystawy i koncerty to tylko niektóre z atrakcji przy-
gotowanych w Zabrzu ramach trzeciej edycji Industriady. Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Ślą-
skiego już w najbliższą sobotę!

Będzie się działo!

Małgorzata Mańka-Szulik,  prezydent Zabrza

Nie zabraknie atrakcji 
dla najmłodszych

Na „Guido” Industriada upłynie 
w urodzinowych klimatach

Zabytkowa maszyna parowa 
w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza”

Zapraszam na Industriadę!
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