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Tymczasem już wkrótce o nową 
atrakcję wzbogaci się podziem-
na trasa w kopalni „Guido”. To 
potężna tama wodna, która od-
dziela historyczne wyrobiska od 
czynnej kopalni „Sośnica-Mako-
szowy”.

– Robotnicy pracujący przy 
rewitalizacji Głównej Klu-
czowej Sztolni Dziedzicznej 
regularnie znajdują pod war-
stwami mułu interesujące 
znaleziska – mówi Andrzej 
Mitek z Zabytkowej Kopalni 

Węgla Kamiennego „Guido”.

– Niedawno światło dzien-
ne ujrzały drewniane koryta 
z pierwszej połowy XIX wie-
ku, które służyły do odprowa-
dzania wody spływającej do 
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Prowadzenie edukacji zdro-
wotnej, podejmowanie działań 
na rzecz zdrowego żywienia, 
włączenie zespołu promocji 
zdrowia w struktury szpitala. 
Spełnienie tych warunków 
przyczyniło się do otrzyma-
nia przez Szpital Miejski 
w Zabrzu międzynarodowego 
certyfikatu „Szpitala Promu-
jącego Zdrowie”.
Dzięki otrzymaniu certyfikatu 
Szpital Miejski w Zabrzu do-
łączył do Europejskiej Sieci 
Szpitali Promujących Zdrowie, 
a także do Polskiej Sieci Szpi-
tali Promujących Zdrowie, do 
której należy ponad 150 pla-

cówek. Certyfikat jest przyzna-
wany na cztery lata, zabrzański 
szpital będzie się mógł nim po-
sługiwać do końca 2016 r.
– To przede wszystkim bardzo 
dobra wiadomość dla naszych 
pacjentów – mówi dr Mariusz 
Wójtowicz, prezes Szpitala 
Miejskiego w Zabrzu. – Przy-
znanie nam certyfikatu to po-
twierdzenie, że w naszej pla-
cówce nie tylko leczymy, ale 
i szeroko promujemy zdrowie 
– dodaje.
Aby sprostać założeniom pro-
jektu i otrzymać certyfikat, 
Szpital Miejski w Zabrzu zobo-
wiązał się m.in. do włączenia 

w strukturę placówki zespołu 
ds. promocji zdrowia oraz pro-
wadzenia edukacji zdrowotnej 
zarówno dla pacjentów, ich ro-
dzin, jak i dla personelu szpi-
tala czy społeczności lokalnej. 
Szpital będzie też podejmował 
działania na rzecz zdrowego 
żywienia, zwalczania palenia 
tytoniu, picia alkoholu i za-
żywania narkotyków, a także 
wspólnie z lokalną społeczno-
ścią inicjował i realizował pro-
gramy promujące zdrowie. 
To nie jedyny renomowany cer-
tyfikat, który Szpital Miejski 
w Zabrzu otrzymał w ostatnich 
miesiącach. W październiku 

ubiegłego roku placówka, jako 
dziesiąta w województwie ślą-
skim, została wyróżniona cer-
tyfikatem „Szpital bez bólu”. 
– Uzyskanie certyfikatu po-
przedziło wdrożenie przez szpi-
tal szeregu ściśle określonych 
procedur, które pomagają 
w walce z bólem pooperacyj-
nym. Do takich zalicza się m. 
in. kompleksowy monitoring 
natężenia bólu, obowiązek in-
formowania pacjentów o możli-
wościach uśmierzania bólu po-
operacyjnego oraz szkolenia dla 
lekarzy i pielęgniarek na temat 
walki z bólem – podsumowuje 
dr Mariusz Wójtowicz.  (hm)

TU SIĘ PROMUJE ZDROWIE
PRESTIŻOWY MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZUPRESTIŻOWY MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU

Zabytkową tamę pokazu-
je Leszek Żurek, zastęp-
ca dyrektora kopalni 
Guido ds. technicznych

Odkryte w sztolni 
drewniane koryta
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– Robotnicy pracujący przy re-
witalizacji Głównej Kluczowej 
Sztolni Dziedzicznej regularnie 
znajdują pod warstwami mułu 
interesujące znaleziska – mówi 
Andrzej Mitek z Zabytkowej 
Kopalni Węgla Kamiennego 
„Guido”. – Niedawno świa-
tło dzienne ujrzały drewniane 
koryta z pierwszej połowy XIX 
wieku, które służyły do odpro-
wadzania wody spływającej do 
sztolni. Najnowsze odkrycia to 
przedmioty wykonane z metalu: 

wózek na urobek, którego wiek 
wstępnie szacujemy na około 
sto lat, oraz fragment górnicze-
go oskardu i stalowa łopata, 
czyli narzędzia służące najpraw-
dopodobniej do rozbijania brył 
mułu i ładowania ich na łodzie 
lub wozy – dodaje.
Eksponaty są zabezpieczane 
zgodnie z wytycznymi specja-
listy z dziedziny konserwacji 
zabytkowych przedmiotów me-
talowych. Przygotowany jest 
plan dalszej konserwacji i re-

witalizacji znalezisk, które do-
celowo będą eksponowane na 
trasie turystycznej w ramach 
Europejskiego Ośrodka Kultury 
Technicznej i Turystyki Przemy-
słowej.
Otwarcie kompleksu ma nastą-
pić w przyszłym roku. Tymcza-
sem już teraz atrakcji przybywa 
w kopalni „Guido”. Wkrótce 
podziemna trasa turystyczna 
zostanie wzbogacona o tamę 
wodną, która rozdziela zabyt-
kowy obiekt i czynną kopalnią 

„Sośnica-Makoszowy”. – Obie 
kopalnie łączy podziemny 
chodnik, który dawniej służył 
jako połączenie wentylacyjne. 
Został on przegrodzony tamą 
wodną, która zabezpieczała wy-
robiska kopalni „Guido” przed 
niespodziewanym zalaniem. 
Zabytkowa tama to potężna, 
stalowa konstrukcja, do której 
najprawdopodobniej były przy-
mocowane hydrauliczne siłow-
niki, zamykające wrota w razie 
napływu wody. Świadczą o tym 

stalowe pierścienie, znajdujące 
się po ich wewnętrznej stronie. 
Masywna tama, zespojona ze 
skałą za pomocą długich kotw, 
wytrzymałaby nie tylko napór 
wody, ale i potężną eksplozję – 
podkreśla Andrzej Mitek.
Od głównego przekopu na po-

ziomie 320 prowadzi do tamy 
chodnik, częściowo wydrążony 
w litej skale piaskowej. Udo-
stępnienie tamy turystom bę-
dzie możliwe dzięki unijnym 
funduszom z projektu rewita-
lizacji obiektów poprzemysło-
wych w Zabrzu. (hm)

Dopiero co z mułu wypełniającego Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną wyłoniła się zabytkowa łódź, a już pojawiają się 
kolejne znaleziska. W przyszłości zostaną one wyeksponowane w budowanym w Zabrzu kompleksie turystycznym. 

Tymczasem już wkrótce o nową atrakcję wzbogaci się podziemna trasa w kopalni „Guido”. To potężna tama wodna, 
która oddziela historyczne wyrobiska od czynnej kopalni „Sośnica-Makoszowy”.

NA PODZIEMNEJ TRASIE TURYSTYCZNEJ W KOPALNI „GUIDO” 
POJAWI SIĘ WKRÓTCE NOWA ATRAKCJA

SZTOLNIA ODDAJE 
KOLEJNE SKARBY

Zabytkowa łopata

Dopiero co z mułu wypełniającego Główną Kluczo-
wą Sztolnię Dziedziczną wyłoniła się zabytkowa 
łódź, a już pojawiają się kolejne znaleziska. W przy-
szłości zostaną one wyeksponowane w budowanym 
w Zabrzu kompleksie turystycznym. 

konserwacji i rewitalizacji znale-
zisk, które docelowo będą eks-
ponowane na trasie turystycznej 
w ramach Europejskiego Ośrod-
ka Kultury Technicznej i Turysty-
ki Przemysłowej.

Otwarcie kompleksu ma na-
stąpić w przyszłym roku. Tym-
czasem już teraz atrakcji przy-
bywa w kopalni „Guido”. 

Wkrótce podziemna 
trasa turystyczna 
zostanie wzbogacona 
o tamę wodną, która 
rozdziela zabytko-
wy obiekt i czynną 
kopalnią „Sośnica-
-Makoszowy”. 
– Obie kopalnie łączy pod-
ziemny chodnik, który dawniej 
służył jako połączenie wentyla-
cyjne. Został on przegrodzony 
tamą wodną, która zabezpie-

czała wyrobiska kopalni „Gu-
ido” przed niespodziewanym 
zalaniem. Zabytkowa tama to 
potężna, stalowa konstrukcja, 
do której najprawdopodobniej 
były przymocowane hydrau-
liczne siłowniki, zamykające 
wrota w razie napływu wody. 
Świadczą o tym stalowe pier-
ścienie, znajdujące się po ich 
wewnętrznej stronie. Masywna 
tama, zespojona ze skałą za 
pomocą długich kotw, wytrzy-
małaby nie tylko napór wody, 
ale i potężną eksplozję – pod-
kreśla Andrzej Mitek.

Od głównego przekopu na po-
ziomie 320 prowadzi do tamy 
chodnik, częściowo wydrążony
w litej skale piaskowej. Udo-
stępnienie tamy turystom bę-
dzie możliwe dzięki unijnym 
funduszom z projektu rewita-
lizacji obiektów poprzemysło-
wych w Zabrzu.  

(hm)

Sztolnia oddaje 
kolejne skarby

sztolni. Najnowsze odkrycia to 
przedmioty wykonane z meta-
lu: wózek na urobek, którego 
wiek wstępnie szacujemy na 
około sto lat, oraz fragment 
górniczego oskardu i stalowa 
łopata, czyli narzędzia służące 
najprawdopodobniej do rozbi-
jania brył mułu i ładowania ich 
na łodzie lub wozy – dodaje.

Eksponaty są zabezpieczane 
zgodnie z wytycznymi specjalisty 
z dziedziny konserwacji zabytko-
wych przedmiotów metalowych. 
Przygotowany jest plan dalszej 

Start i meta biegu znajdzie się 
na zapleczu Szkoły Podstawo-
wej nr 28 przy ul. ks. Marcina 
Strzody, a trasa będzie wiodła 
przez Rynek do Radiostacji 
i z powrotem. 

Sportową imprezę 
organizuje Fundacja 
„Biegam z Sercem”, 
znana już gliwicza-
nom z dwóch bie-
gów, które odbyły 
się w ramach Wiel-

kiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 
 – W wielu miastach naszego 
kraju takie biegi odbywają się 
od dawna, ale w Gliwicach od 
lat nikt nie miał odwagi poza-
mykać głównych ulic i puścić 
nimi biegaczy. Dawno temu 
odbywał się w naszym mieście 
Bieg Zwycięstwa, jednak to 
już historia. Choć sprawa za-
mknięcia ulic nie jest prosta, 
to podjęliśmy się tego zada-
nia, bo coraz więcej mieszkań-
ców uprawia jogging i wiemy, 

że brakuje biegaczom zawo-
dów ulicznych w Gliwicach – 
komentuje Artur Szcześniak 
Prezes Fundacji „Biegam 
z Sercem”. 

PIKNIK SPORTO-
WY „Biegam  
z Sercem” zaplano-
wano na niedzielę 
28 kwietnia. 
W programie znajdą się: Bieg 
i Marsz Nordic Walking na dy-

stansie 10km oraz Biegi dla 
Dzieci i Młodzieży na dystan-
sach od 125m do 1km. 

 – Ponieważ w ramach dzia-
łań fundacji pamiętamy 
zawsze o dzieciach oraz 
młodzieży, to zapraszamy 
serdecznie całe rodziny do 
wspólnej zabawy oraz spor-
towej rywalizacji. Pogodę 
mamy już zamówioną, a więc 
zapowiada się pełna emocji 
oraz słoneczna niedziela – 
dodaje z uśmiechem Artur 
Szcześniak.

Więcej informacji oraz zapisy 
on-line na stronie internetowej 
www.biegamzsercem.pl 

Rozbiegane Gliwice
Lubisz biegać? Masz szansę wziąć udział 
w biegu ulicznym z prawdziwego zdarzenia. 
Sama impreza odbędzie się dopiero w kwiet-
niu, jednak już teraz ruszyły zapisy. Warto się 
pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. 


