INDUSTRIADA
w Rybniku i Rudach

W sobotę 11 czerwca pełną parą ruszy INDUSTRIADA. W kilkudziesięciu obiektach
Szlaku Zabytów Techniki czekają pasjonujące, przemysłowe historie, wyjątkowe
warsztaty i działania artystyczne. Swoją
część industrialnej opowieści zaprezentują też obiekty z Rud i Rybnika.
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