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Już w najbliższy pią-
tek oficjalna prezen-
tacja zabrzańskiej 
drużyny przed wzno-
wieniem rozgrywek 
ekstraklasy.

Górnik po brazylijsku
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Operacja wydobycia 
łodzi trwała kilka dni

ZNALEZISKO ZE SZTOLNI PODDAWANE 
JEST ZABIEGOM KONSERWATORSKIM

Odkryta w mule wypełniającym 
Główną Kluczową Sztolnię 

Dziedziczną zabytkowa łódź wyru-
szyła w nietypowy rejs. Na specjalnej 

lawecie pokonała podziemne wyro-
bisko, by „zacumować” w wypełnionym 
chemikaliami basenie. Zabytek podda-

wany jest teraz zabiegom konserwatorskim.

Operacja wydobycia na po-
wierzchnię łodzi, którą odkryto 
około 700 metrów od wylotu 
sztolni, trwała kilka dni. – Du-
żym utrudnieniem była wyno-
sząca około 500 kilogramów 
waga obiektu. Prace wykony-
wane były ręcznie przez kil-
kanaście osób, w półmroku, 
błocie i ciasnym sztolniowym 
korytarzu – tłumaczy Tomasz 
Bugaj z Zabytkowej Kopalni 
Węgla Kamiennego „Guido”.
Licząca ponad 4,5 metra dłu-
gości łódź przetransportowana 
została na najniższą kondygna-
cję budynku u zbiegu ulic Miar-
ki i Jagiellońskiej. W pomiesz-
czeniu, gdzie w przyszłości 
zlokalizowany zostanie peron 
podziemnej kolejki, przygoto-
wany został dla niej specjalny 
basen, w którym prawie dwu-
stuletnie drewno poddawane 

jest zabiegom konserwator-
skim. Odpowiednią kurację 
przygotowali specjaliści z Cen-
tralnego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku. Odrestaurowana 
łódź będzie stanowić jedną 
z atrakcji kompleksu turystycz-
nego, którego otwarcie plano-
wane jest na przyszły rok.
Tymczasem prace w Głównej 
Kluczowej Sztolni Dziedzicz-
nej idą pełną parą. Robotnicy 
udrażniający odcinek od strony 
ul. Miarki pokonali już ponad ki-
lometr podziemnego wyrobiska. 
Oznacza to, że sztolnia jest już 
drożna aż do okolic dawnej sie-
dziby Filharmonii Zabrzańskiej 
i budynku zajmowanego przez 
Browary Górnośląskie. Z ko-
lei od strony ul. Sienkiewicza 
rozpoczęły się prace w jednej 
z największych atrakcji sztolni, 
czyli znakomicie zachowanym 

chodniku wykutym w pokładzie 
węgla. Wyrobisko jest teraz za-
bezpieczane i przygotowywane 
dla ruchu turystycznego zgodnie 
z wytycznymi Głównego Instytu-
tu Górnictwa.
– Ze względu na specyfikę prac 
rewitalizacyjnych w sztolni, nie 
ma możliwości wykorzysta-
nia maszyn górniczych. Więk-
szość prac prowadzonych jest 
z wykorzystaniem łopat, taczek 
i siły ludzkich ramion – tłumaczy 
Leszek Żurek, zastępca dyrektora 
ds. technicznych kopalni „Guido”.
Jedynie firmie prowadzącej ro-
boty od strony szybu „Carnall” 
udało się wykorzystać zmecha-
nizowany przenośnik, który uła-
twia transport urobku na odcin-
ku kilkunastu metrów wprost 
na podszybie, skąd specjalnym 
kubłem transportowany jest on 
na powierzchnię. (hm)

Kolejne udogodnie-
nia dla właścicieli 
firm w Zabrzań-
skim Centrum 
Rozwoju Przedsię-
biorczości.

Formalności na miejscu 
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Tomasz Bugaj 
przyznaje, że 

sztolnia kryć może 
jeszcze wiele 
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Zabytkowa 
łódź ruszyła 

w rejs

Zabytek trafił do 
specjalnego basenu

Tego jeszcze nie 
było! Ponad 200 
osób bawiło się 
w podziemiach 
kopalni Guido przy 
dyskotekowych 
hitach lat 80. i 90. 

Szychta w klimacie disco
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