Księżogórska Sowia Noc
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie zaprasza wszystkich
pasjonatów przyrody na Księżogórską Sowią Noc. Wydarzenie
odbędzie się 20 marca 2020 roku o godzinie 18:00 w Regionalnej
Stacji Edukacji Ekologicznej przy ul. Księżogórskiej
90a. Wstęp wolny.

W planach: prelekcje, sowi quiz z nagrodami, wystawa sowiego
rękodzieła (z możliwością zakupów), warsztaty mikroskopowe,
stolarskie oraz artystyczno-edukacyjne dla najmłodszych.
Uwieńczeniem jest nocne wyjście z przewodnikiem w teren celem
nasłuchiwania i obserwacji sów. Organizatorzy zapewniają
gorące napoje i mały poczęstunek. Wydarzenie jest
współorganizowane przez Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie
oraz Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników, dofinansowanie
zapewnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
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Turystyka
Katowicach

biznesowa
dynamicznie

w
się

rozwija
Rok 2019 był kolejnym wyjątkowym okresem dla rozwoju przemysłu
spotkań w Katowicach – wynika z najnowszego raportu „Rynek
turystyki biznesowej w Katowicach w 2019 roku”. Po raz
pierwszy liczba uczestników wydarzeń biznesowych przekroczyła
milion osób! W mieście pojawili się nowi inwestorzy z różnych
sektorów gospodarki, w tym także na rynku hotelarskim,
zwiększyła się liczba odwiedzających miasto uczestników
spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych. W świetle
badań oczekiwań i preferencji uczestników spotkań – Katowice
są miastem, które spełnia wymagania delegatów.

W 2019 roku zorganizowano w Katowicach 6453 wydarzenia
biznesowe, w tym kolejną edycje Intel Extreme Masters z ponad
174 tys. gości, ale także Światowa Konferencja Antydopingowa,
Europejski Kongres Gospodarczy, Fryderyki, Europejską
Konferencje Regionalną Interpolu, czy Konferencje CyberTek. W
porównaniu do 2018 roku (gdy odnotowano 6170 wydarzenia)
łączna liczba spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowym w
2019 roku jest większa o 283 spotkania biznesowe, co oznacza
wzrost liczby takich wydarzeń o 4,59%.

– Ponad milion gości wydarzeń konferencyjnych i targowych
przybyło do Katowic w 2019 r. Kolejny rok z rzędu jest
rekordowy! Do Katowic w zeszłym roku przyjechało o ponad 260
tys.. więcej osób więcej niż w 2018 r. Oznacza to prawie 35%
wzrost. To pokazuje, że sprawdza się nasza konsekwentnie
realizowana strategia ukierunkowana na rozwój turystyki
biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz
rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. W 2018 roku
byliśmy gospodarzem Szczytu Klimatycznego COP24, który stał
się kamieniem milowym w rozwoju turystyki biznesowej w

mieście. W zeszłym roku w Katowicach oprócz cyklicznych
kongresów i konferencji odbyła się Światowa Konferencja
Antydopingowa, a także konferencja Interpolu. Otrzymaliśmy
także tytuł gospodarza Światowego Forum Miejskiego, które
odbędzie się 2022 roku
– mówi Marcin Krupa, prezydent
Katowic. – Za każdym razem podkreślamy, że tysiące gości w
Katowicach to realne zyski dla miasta i naszych mieszkańców.
Rozwija się zaplecze hotelowe i konferencyjne, zarabiają firmy
cateringowe, restauratorzy, taksówkarze, czy lokalni
sklepikarze. Przeciętnie uczestnik konferencji korzystający z
noclegu „zostawia” w Katowicach ponad 749 zł, a nie
korzystający 178 zł. Co ważne, wiele osób, które przyjeżdżają
do Katowic w celach biznesowych – chętnie tu wraca, by np. z
całą rodziną iść na koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w jednej z najlepszych sal koncertowych świata
czy też wybrać się na jeden z katowickich festiwali muzycznych
znanych w całej Europie. To doskonała promocja Katowic –
dodaje prezydent Krupa.

Najwięcej spotkań konferencyjnych odbyło się w październiku,
natomiast największa liczba uczestników Katowice odwiedziło w
marcu 2019 roku. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym –
największej zadaszonej przestrzeni kongresowej w Polsce w 2019
roku zorganizowano 251 spotkań, w których udział wzięło 727
823 uczestników. Licznym wydarzeniom biznesowym w Katowicach
towarzyszą także wydatki . Delegat korzystający z noclegu w
Katowicach w 2019 roku pozostawił średnio 749,04 zł na osobę w
tym na nocleg 399,22 zł. Natomiast delegaci, którzy
zadeklarowali jakiekolwiek wydatki, ale nie korzystali z
noclegu, wydali średnio w Katowicach 178,06 zł.

Warto tutaj podkreślić, że wydatki uczestników wydarzeń
konferencyjnych poniesione przez nich w Katowicach wyniosły
ponad 210 mln zł. W świetle badań uczestników spotkań
konferencyjnych – Katowice są miastem, które spełnia wymagania

delegatów w zakresie wydarzeń biznesowych. Wraz z rozwojem
popytu na spotkania rozwija się także baza noclegowa w
mieście, pojawiają się nowi inwestorzy, a realizowane
inwestycje infrastrukturalne poprawiają, i tak już dobrze
ocenianą, dostępność komunikacyjną Katowic. – Wraz z rozwojem
popytu na spotkania rozwija się baza noclegowa w mieście
(oferująca w 2019 roku w 22 hotelach 2206 pokoje, w tym 1129
pokoje w 6 hotelach skategoryzowanych na cztery gwiazdki). W
2020 roku planowane są otwarcia dwóch hoteli, a do 2022 roku 5
kolejnych (wszystkie inwestycje są już w trakcie realizacji, w
standardzie czterogwiazdkowym). Uzupełnią one bazę noclegową
dla biznesowych gości i uczynią miasto Katowic jednym z
najatrakcyjniejszym dla organizacji spotkań konferencyjnych i
biznesowych w Polsce – czytamy w raporcie Rynek turystyki
biznesowej w Katowicach w 2019 roku autorstwa dr Krzysztofa
Cieślikowskiego. W najbliższych latach w Katowicach przybędzie
1083 nowych pokoi w 7 hotelach, co oznacza wzrost o 49% do
ogólnej liczby pokoi hotelowych, a w segmencie hoteli
czterogwiazdkowych oferta Katowic niemalże się podwoi.

Turystyka biznesowa stała się istotnym produktem miasta, który
oddziałuje na różne sfery życia gospodarczego i społecznego
oraz jest istotnym elementem promocji Katowic zarówno na
rynkach krajowych, jak i międzynarodowych.

Podsumowanie w liczbach turystyki biznesowej w Katowicach w
2019 roku:

6453 wydarzenia biznesowe
Po raz pierwszy w historii badań, które są prowadzone od
2012 roku liczba uczestników wydarzeń biznesowych
przekroczyła milion osób – 1 020 187 osób w 2019 roku
(o 34,7% więcej niż w 2018 roku)
22 hotele na terenie miasta z 2206 miejscami, a do 2022

roku będzie to 29 hoteli z 3289 pokojami
251 spotkań konferencyjnych i biznesowych na terenie
MCK, w których udział wzięło ponad 727 tys. uczestników
Największym wydarzeniem było Intel Extreme Masters, w
którym udział wzięło ponad 174 tys. uczestników
Średnio wydatki delegata korzystającego z noclegu
wynosiły ponad 749 zł, w tym na noclegi nieco ponad 399
zł
Uczestnicy konferencji jednodniowych średnio pozostawili
w mieście 178zł
Całkowite wydatki uczestników spotkań konferencyjnych
wyniosły prawie 210 mln zł

Pełny raport: RAPORT_turystyka biznesowa Katowice 2019.pdf
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Uroczyste otwarcie Centrum
Sportowego Homera ADRENALINA
w Bieruniu
W pierwszy dzień wiosny, 21 marca otwarte zostanie Centrum
Sportowe Homera ADENALINA W Bieruniu. Obiekt ten, jeden z
najnowocześniejszych tego typu w całej Metropolii, pełnić
będzie funkcję Centrum wspinaczkowego i Centrum sportów walki.
Uroczyste otwarcie odbędzie się pod honorowym patronatem
Przewodniczącego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Zobaczcie film:

Uroczystość otwarcia ADRENALINY będzie wydarzeniem zamkniętym.
Udział wezmą w nim włodarze gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, Zarząd GZM i wielu innych znamienitych gości.

Zachęcamy Mieszkańców Metropolii do oglądania transmisji
online, która dostępna bądzie na FanPage’u Miasto Bieruń.

W niedzielę, 22 marca nastąpi natomiast Dzień Otwarty w
Centrum Sportowym Homera ADRENALINA, na który serdecznie
zapraszamy wszystkich mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.

W programie:

Przemówienie Burmistrza Miasta Bierunia
Inauguracja sezonu wspinaczkowego w Bieruniu
Zwiedzanie obiektu
Projekcja filmu o powstawaniu ADRENALINY
Pokazy wspinaczki ściankowej
Spotkanie z wyjątkowym gościem – polskim taternikiem,
alpinistą, himalaistą – Arturem Małkiem

Artur Małek (ur. 9 maja 1979 w

Tychach) – polski taternik,

alpinista
i
himalaista.
Organizator
i
uczestnik
kilkudziesięciu wypraw m.in. w Alpy, Andy, Himalaje oraz góry
Afryki. Jest absolwentem fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego.

Członek Klubu Wysokogórskiego w Katowicach. Członek polskiej
kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej. Uczestnik
programu Polski Himalaizm Zimowy. Pierwszy z zimowych
zdobywców Broad Peak (5 marca 2013). W 2014 roku brał udział
w letniej wyprawie na K2 (wycofuje się 150m przed szczytem).
Zimą 2017/2018 był uczestnikiem narodowej, zimowej wyprawy na
K2. (Żródło: Wikipedia.pl)

Źródło: UM Bieruń

Gimnastyka dla seniorów
W marcu w Parku Wodnym wystartowały zajęcia z gimnastyki
ogólnorozwojowej dla seniorów. Zajęcia będą odbywały się
w czwartki o godzinie 11:00 w Sali Fitness Parku.

Miesięczny koszt to 30 zł. Zajęcia współfinansowane przez
Powiat Tarnogórski będą odbywały się od marca do czerwca oraz

we wrześniu i październiku. Zapisy: Biuro Obsługi Klienta tel.
32 393 39 31.

Bytom w Lokalnej Organizacji
Turystycznej
Powołano ją, by promowała walory turystyczne pogórniczych
zabytków wpisanych na listę UNESCO, wśród których znajdują się
także bytomskie obiekty. Mowa o Lokalnej Organizacji
Turystycznej, do której dołączy Bytom. Decyzję tej sprawie
podjęli wczoraj (24 lutego) bytomscy radni.

Dużo się mówi o zwiedzaniu Bytomia, o jego atrakcjach
turystycznych, ale jak dotąd nasze miasto nie doczekało się
oferty turystycznej z prawdziwego zdarzenia. Włączenie Bytomia
do struktur LOT, jest szansą na zaprezentowanie turystycznego
oblicza miasta – mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Lokalna Organizacja Turystyczna skupiająca interesariuszy bez
względu na formę prawną: przedsiębiorców branży turystycznej,
gastronomicznej, samorządy oraz stowarzyszenia, będzie mogła
prowadzić działalność gospodarczą, a co ważne
aplikować o
środki zewnętrzne tak potrzebne na rozwój i promocję
turystyki.

Obiekty UNESCO, do których po bytomskiej stronie należy
Rezerwat Segiet oraz Srebrna Góra ma być magnesem dla

turystów, ale nie oznacza, to że nie będziemy chronić także
innych cennych obiektów, takich jak np. Górnośląska Kolei
Wąskotorowa, którą LOT z powodzeniem może objąć swoim
zasięgiem – mówi
prezydent.

O powołaniu jednostki, która zrzeszałaby gminy, na których
terenie leżą zabytki wpisane na najważniejszą listę zabytków
świata, mówiono tuż po prestiżowym wpisie Kopalni ołowiu,
srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami
podziemnymi w Tarnowskich Górach” na listę UNESCO. Podkreślano
wówczas, że aby zainteresować turystów przemysłową historią
Bytomia, Tarnowskich Gór i innych gmin, konieczne jest wspólne
opracowanie produktu turystycznego oraz wypracowanie
efektywnej formy zarządzania i rozwoju szlaku. Założenia LOT
przybliżył podczas wczorajszej sesji Zbigniew Pawlak, prezes
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Nie ma gotowego rozwiązana na to jak zarządzać tak dużym
obiektem. Dlatego zależy nam na tym, aby wspólnie z innymi
miastami zadbać o nasze dziedzictwo i wypracować najlepszy
sposób na zarządzanie i promowanie nie tylko zabytków UNESCO,
ale też innych cennych obiektów – mówi Zbigniew Pawlak, prezes
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Połączenie ofert turystycznych z innymi miastami da
nam
szansę wypromować nie tylko UNESCO i leżące na tereny Bytomia
obiekty, ale też pozwoli pochwalić się innymi zabytkami,
których w Bytomiu, mieście ze średniowiecznym pochodzeniem,
nie brakuje – mówi prezydent Mariusz Wołosz.
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Kolejni członkowie Lokalnej
Organizacji Turystycznej
Bytomska Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie do
organizacji, której zadaniem będzie m.in. promocja i ochrona
znajdującego się na terenie Tarnowskich Gór, Zbrosławic,
Bytomia dziedzictwa UNESCO oraz rozwój turystyki.

Zbigniew Pawlak, szef Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej, zaznaczył dziś w czasie dyskusji ws. uchwały,
że wpisaniu naszych obiektów na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO towarzyszyło zapewnienie, że ta spuścizna będzie
chroniona. – Nic nie jest dane raz na zawsze, dlatego wspólnie
musimy zrobić wszystko, aby to dziedzictwo chronić na wszelkie
możliwe sposoby – mówił Pawlak wskazując, że wielość obiektów
obejmujących nasze wpisane na listę dobro obejmuje aż 28
zabytków leżących na terenie trzech gmin i mających
kilkudziesięciu właścicieli. – I właśnie z tego powodu musimy
współpracować – argumentował. – Powołanie organizacji to po
prosto kolejny krok po wpisaniu naszych zabytków na listę.

Przypomnijmy: na terenie Bytomia pośród UNESCO-wych obiektów
znajduje się Srebrna Góra wraz z jej pogórniczym krajobrazem,
na którym znajduje się obecnie chroniony prawem rezerwat
Segiet. Tamtejsza rzeźba powierzchni świadczy o górnictwie
ołowiu i srebra sięgającym XVI, a być może nawet XII i XIII
wieku.

– Gwarek w herbie Bytomia nie znalazł się przypadkowo – przed

węglem wydobywano tu srebronośną i cynkonośną galenę – wskazał
Pawlak.

– Przystąpienie do LOT-u to kontynuacja naszych wspólnych
działań – dzięki współpracy będziemy mieli większe szanse na
wsparcie w realizacji dużych projektów, nie tylko związanych z
UNESCO, ale i całym naszym poprzemysłowym dziedzictwem –
wyjaśniał Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

LOT ma wkrótce zająć się zarządzaniem dziedzictwem, ale i jego
promocją: w pierwszej kolejności chodzi m.in. o oznakowanie
obiektów, badania, rozpowszechnianie wiedzy o tym, że rejon
między Bytomiem a Tarnowskimi Górami i Piekarami to teren
gdzie zaczęło się górnośląskie górnictwo, a w XIX wieku był
największym na świecie producentem ołowiu na świecie.

– Dobrze, że w planie promocji znajdują się zabytki takie jak
kolej wąskotorowa, bo ta ciągle czynna linia symbolicznie i
dosłownie spina wszystko, co związane całym bytomskotarnogórskim dziedzictwem – wskazał w dyskusji radny Michał
Staniszewski.

Ostatecznie przy 15 głosach za i 7 wstrzymujących się uchwała
została przyjęta. Po podobnej przyjętej w Tarnowskich Górach i
Zbrosławicach droga do założenia Organizacji jest otwarta. W
ciągu najbliższych kilku tygodniu odbędzie spotkanie
założycielskie i rejestracja Organizacji w sądzie. Jej wstępna
nazwa, przyjęta w trakcie kilkumiesięcznych warsztatów to
„Miasto Gwarków – Szlak Srebra i Wody w Tarnowskich Górach,
Bytomiu i Zbrosławicach”.

Szlak będzie pierwszym tego typu szlakiem w Polsce, opartym na

zabytkach UNESCO oraz innych historycznych obiektach. Objętych
nim zostanie w pierwszej kolejności 16 miejsc. Spośród 28
obiektów na liście UNESCO wybrano na szlak osiem: Zabytkową
Kopalnię Srebra, Sztolnię Czarnego Pstrąga, roznos i portal
wylotu Głębokiej Sztolni Fryderyk, Hałdę Popłuczkową Kopalni
Fryderyk, teren dawnej kopalni Fryderyk i szyb Heintz,
krajobraz pogórniczy Srebrnej Góry, krajobraz pogórniczy XIX w
oraz Park Miejski.

Zapraszamy na Bieg Wiosny
oraz
Nordic
Walking
w
Siemianowicach Śląskich
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w
Siemianowicach Śląskich zapraszają 21 marca br. (sobota), o
godz. 11.00 na „XIV Bieg Wiosny oraz Nordic Walking”.

Tradycyjnie sympatycy biegania i nordic walking przemierzą 5,5
kilometrową trasę, która niezmiennie prowadzi alejkami Parku
„Pszczelnik” do Pola Golfowego przez „Bażantarnię”, staw
„Rzęsa” do mety w Parku „Pszczelnik”.

Dla pierwszych 100 uczestników pamiątka z Biegu, a dla każdego
słodki upominek oraz napój.

Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są tylko za pomocą formularza

on-line

do 20 marca 2020 r. do godz. 11.00. Po tym terminie zgłoszenia
będą przyjmowane w formie papierowej w Biurze Zawodów 21marca,
w godz. 10.15-10.50.
autor: (j.byc)

Załączniki
KARTA ZGŁOSZENIA z REGULAMINEM (pdf, 194.28 KB)

Wodny Park Tychy posumował
rok 2019
Wodny Park Tychy w ubiegłym roku odwiedziło ponad 523 tysiące
gości. – Największą popularnością cieszyła się Strefa
Rekreacji, z basenem ze sztuczną falą, laguną, rwącą rzeką,
basenem zewnętrznym, strefą dla dzieci oraz ekstremalnymi
zjeżdżalniami. Uznaną markę wśród naszych gości mają także
Sauny Książęce z Łaźniami Piwnymi oraz SPA Książęce –
podkreśla Zbigniew Gieleciak, prezes zarządu Regionalnego
Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.

To właśnie SPA Książęce było najpopularniejszą nowością
Wodnego Parku Tychy w 2019 roku. – Stworzyliśmy specjalne
pakiety tzw. one day SPA, dzięki którym w ciągu kilku godzin
można doznać błogiego odprężenia korzystając z zabiegów
floatingu, kąpieli balneologicznych, sauny ganbanyoku czy

masaży – zaznacza Aneta Dąbrowska wiceprezes zarządu RCGW S.A.

W ubiegłym roku poszerzyła się również oferta sportowa Wodnego
Parku Tychy. Swoją działalność rozpoczęła tu Polska Akademia
Surfingu, która zorganizowała kursy tej dyscypliny sportu dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. – W pierwszym w Polsce
symulatorze surfingu w obiekcie zamkniętym po raz kolejny
zorganizowaliśmy Surf Cup, czyli zawody dla surferów z całej
Polski. Udział wziął
w nich m.in. Mateusz Ligocki,
czterokrotny olimpijczyk w snowboardzie – dodaje prezes
Gieleciak.

Ważnym

elementem

funkcjonowania

Wodnego

Parku

było

uruchomienie internetowej sprzedaży biletów, które usprawniło
i przyspieszyło obsługę gości tyskiego aquaparku. Doceniono
również walory architektoniczne obiektu – Wodny Park Tychy
znalazł się w gronie finalistów World Architecture Festival
2019, czyli jednego z największych i najbardziej prestiżowych
konkursów architektonicznych na świecie.

W 2020 roku tyski obiekt zostanie rozbudowany. Na przełomie
2020 i 2021 roku do użytku oddana zostanie druga sauna
zewnętrzna. Będzie to jeden z największych tego typu obiektów
w Polsce – podczas jednego seansu pomieści ponad 100 osób.
Łącznie z saun zewnętrznych będzie mogło skorzystać ponad 175
osób na raz.

– Nasz obiekt to nie tylko atrakcje dla całych rodzin. To
również dbałość o środowisko naturalne. Dzięki synergii z
tyską oczyszczalnią ścieków i produkcji biogazu Wodny Park w
2019 roku był całkowicie samowystarczalny energetycznie –
zaznacza Zbigniew Gieleciak.
6 500 MWh – tyle energii z biogazu wyprodukowała

bioelektrociepłownia w Wodnym Parku w roku 2019, co
pozwoliłoby zasilić 10-tysięczne miasto przez ponad rok
(łącznie oczyszczalnia ścieków i Wodny Park wyprodukowały 14
000 MWh energii)

3 000 MWh – taka nadwyżka energii wyprodukowanej została
sprzedana do sieci. 2478 ton węgla, czyli 36 pełnych wagonów
kolejowych, zaoszczędzono – taka ilość węgla w
najnowocześniejszym bloku węglowym elektrowni konwencjonalnej
byłaby potrzebna do wyprodukowania 6 500 MWh energii.

Źródło: Wodny park Tychy

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
Fundacja Wolność i Demokracja,
Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Miejski Ośrodek Sportu
i
Rekreacji w Sosnowcu zapraszają 1 marca 2020 roku na lokalną
edycję
projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

W ramach projektu odbędzie się bieg na dystansie 1963 metrów,
będący
symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród
żołnierzy

wyklętych.

Start biegu – o godzinie 11:00 z placu przed Urzędem Miejskim
w Sosnowcu przy alei Zwycięstwa 20.

W biegu obowiązuje limit zgłoszeń – 400 osób. Decyduje
kolejność.

– Opłata startowa 10 zł od uczestnika.
– Wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego: 70 1020
2313 0000 3402 0579 7677
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec
w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko z dopiskiem
„Tropem Wilczym”.

. Rejestracji Uczestników można dokonywać:
– za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
zapisów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – TUTAJ
od 3 lutego 2020 roku od godziny 10.00, do dnia 27 lutego 2020
roku do godz. 23:59,

– osobiście w Biurze Zawodów w dniu 1 marca 2020 roku w
godzinach od
9:00 do 10:30 (jedynie w przypadku, gdy zgłoszenia internetowe
nie
osiągną limitu uczestników).

Szczegóły biegu w regulaminie poniżej:

REGULAMIN0001.pdf / rozmiar: 1.19 Mb

KLAUZULA_RODO0001.pdf / rozmiar: 2.27 Mb

OŚWADCZENIE_OSOBA_PEŁNOLETNIA0001.pdf / rozmiar:
384.73 kb

OŚWIADCZENIE_OSOBA_NIEPEŁNOLETNIA0001.pdf
rozmiar: 505.64 kb

/

Trasa biegu „Tropem Wilczym” na dystansie 1963
metrów.

Promocja
poprzemysłowej

turystyki

W Kijowie na Ukrainie rozpoczęły się badania dotyczące m.in.
popularyzacji turystyki postindustrialnej. Analizy prowadzą
naukowcy z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki
Śląskiej. W projekcie uczestniczy również delegacja z Zabrza,
która została zaproszona przez ukraińskie szkoły wyższe, aby
zaprezentować efekty procesu rewitalizacji obiektów
poprzemysłowych.

Zabrzański szlak zabytków techniki został uznany jako wzorcowy
model adaptacji tych obiektów i udostępniania ich dla ruchu
turystycznego. Zrewitalizowane obiekty poprzemysłowe, w tym
m.in. zabytkowa kopalnia Guido oraz Sztolnia Królowa Luiza,
zachwycają turystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.
Były też wielokrotnie nagradzane i wyróżniane zarówno ma
arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. Znakomitym
przykładem jest nagroda Europa Nostra, którą Sztolnia Królowa
Luiza otrzymała w ub. roku. To najbardziej prestiżowe
wyróżnienie w dziedzinie dziedzictwa kulturowego w Europie. W
tym roku nagrodą uhonorowano 25 laureatów z 16 państw. Wśród
zwycięzców, w kategorii konserwacja, znalazł się jeden,
wyjątkowy obiekt z Polski – właśnie nasza zabrzańska sztolnia.

Sztolnia Królowa Luiza (będąca częścią Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu) to największy kompleks turystyczny,
związany z dziedzictwem górnictwa węgla kamiennego w Polsce i
absolutny unikat w skali całej Europy. To wyjątkowy zespół
zabytków, obrazujący rozwój technik górniczych i przemysłu
wydobywczego, powiązania z innymi gałęziami przemysłu i jego
wpływ na kształtowanie się regionu. To doskonała ilustracja i

reprezentatywny przykład zmian, jakie zachodziły w europejskim
przemyśle na przestrzeni ostatnich 200 lat.

Najcenniejszymi elementami kompleksu, oraz tym, co go wyróżnia
w skali całej Europy, są podziemne wyrobiska – dawnej Kopalni
Królowa Luiza i towarzyszącej jej Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej o łącznej długości przekraczającej 5 km. Nigdzie
indziej nie udało się zrewitalizować, zakonserwować i
adaptować dla odwiedzających tak wyjątkowych przestrzeni,
przebiegających pod centrum niemal 180-tysięcznego miasta.

Rewitalizacja i udostępnienie odwiedzającym Kompleksu Sztolni
Królowa Luiza to efekt prowadzonych z rozmachem robót
górniczych i budowlanych oraz konserwatorskich, rozpoczętych w
2009 roku. Przedsięwzięcie rewitalizacji Sztolni okazało się
jednym z największych wyzwań, przed jakimi stanęło Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrza, a wraz z nim Miasto Zabrze i
Województwo Śląskie.

Projekt został sfinansowany m.in. ze środków Unii Europejskiej
oraz krajowych. Jego łączna wartość wyniosła niemal 40 mln
euro.

