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Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Sächsisches Oberbergamt we Freibergu

Jelenia Struga Medical SPA Sp. z o.o.
19 października 2017 r.
20 października 2017 r.
Jelenia Struga Medical SPA, PTT Sztolnie Kowary kop. Liczyrzepa

Tematem wizyty studyjnej w Kowarach była problematyka organizacji tras
turystycznych i innych obiektów rekreacyjnych w podziemnych wyrobiskach górniczych
nieczynnych kopalń. Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo tj. z uwagi na lokalizację
podziemnej trasy turystyczno-edukacyjnej (PTT Sztonie Kowary), obejmującej część
wyrobisk dawnej kopalni rud uranu i żelaza. W pobliżu funkcjonuje ponadto obiekt typu SPA
(Jelenia Struga Medical SPA Sp. z o.o.), obejmujący m.in. inhalatorium radonowe w jednej ze
sztolni.

Logo ośrodka SPA
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Pierwszego dnia wysłuchano interesującego wykładu wprowadzającego o historii
górnictwa w rejonie Kowar, który wygłosił Pan Inż. Franciszek Gawor, jeden z
emerytowanych dyrektorów dawnych Zakładów Przemysłowych R-1, współtwórca trasy
turystycznej i nestor miejscowych przewodników. Następnie udano się do Muzeum
Górnictwa i Domu Tradycji w centrum Kowar, odwiedzono także zabytkową salę posiedzeń
rady miejskiej, gdzie kontynuowano omawianie historii górnictwa i regionu.

Wnętrza obiektów muzealnych w centrum Kowar
W godzinach popołudniowych zwiedzono wreszcie (wciąż pod przewodnictwem Pana
Inż. Gawora) podziemną trasę turystyczną w kopalni „Liczyrzepa”, gdzie zapoznano się z
różnymi aspektami jej funkcjonowania. Dyskusje na ten temat kontynuowano w godzinach
wieczornych w obiekcie noclegowym.

Wyrobiska kopalni „Liczyrzepa”
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Inhalatorium radonowe
Drugi dzień poświęcono na omówienie zagadnień i problemów prawnych, związanych
z nadzorem urzędów górniczych na podziemnymi trasami turystycznymi. Poświecił im swój
wykład Pan Dariusz Czarnecki – nadinspektor ds. górnictwa podziemnego w OUG Wrocław,
sprawującym nadzór nad trasami woj. dolnośląskiego. W dyskusji zwrócono uwagę na
dotychczasowy zakres oraz planowane zmiany przepisów prawa geologiczno-górniczego w
tym zakresie, przedyskutowano uwarunkowania i możliwe kierunki kolejnych zmian
(dostosowaniu do specyfiki tego typu działalności). Porównano przepisy obowiązujące w
Polsce i Saksonii (z podkreśleniem różnic), rolę jaką pełnią tego rodzaju trasy dla rozwoju
turystki w regionach, w tym także dla poprawy wizerunku górnictwa (forma rewitalizacji
terenów poprzemysłowych, korzyści społeczno-ekonomiczne).
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Obrady w sesjach tematycznych
W spotkaniu wzięło udział 11 osób reprezentujących Sächsisches Oberbergamt z
siedzibą we Freibergu (w tym Dyrektor 1 Departamentu Pan Martin Hermann, 7 osób z WUG
i OUG we Wrocławiu (w tym Dyr. OUG Pan Robert Podolski), 3 osoby z Urzędu
Marszałkowskiego oraz 2 eksperci zewnętrzni, a także 2 osoby z Jelenia Struga Medical SPA
– łącznie 24 osoby, z których większość brała aktywny udział w dyskusjach.
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