INDUSTRIADA
w Zabrzu

W Zabrzu podczas INDUSTRIADY będzie można korzystać z atrakcji przygotowanych przez
4 obiekty. W Kopalni Guido dowiecie się, skąd się wzięło powiedzenie „szychta-klocek”,
Sztolnia Królowa Luiza – Park 12 C opowie o superbohaterach, dzięki którym powstaje 90%
elektryczności w Polsce, a w Szybie Maciej spotkacie pewną zjawę…
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– osób udzielających pomocy przy korzy-
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obiektów INDUSTRIADA rozpoczyna się już

dzających wieżę Szybu Carnall. Dowodem

Maszyn i Park 12 C to obiekty stworzo-
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będzie zjazd Szybem Wilhelmina do chod-

w 27 miejscowościach regionu. Działania ich
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