Kanał Gliwicki ŁĄCZY!
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„KANAŁ łączy“ – zwiedzanie śluzy Kanału Gliwickiego w Rudzińcu
BRAK WOLNYCH MIEJSC
Odwiedzający, podążając w ślad za operatorami śluzy będą mieli okazję zobaczyć
na co dzień ukryte przed widokiem publicznym zakamarki i urządzenia, które
wprawiają w ruch potężną maszynerię śluzy. Uczestnicy przekonają się, w jaki
sposób działają mechanizmy umożliwiające śluzowanie i tym samym pokonanie
Kanału Gliwickiego przez jednostki pływające. Zwiedzaniu śluzy w Rudzińcu będą
towarzyszyły odgłosy pracy urządzeń. Wędrówka po obiekcie udowodni, że
Gliwice już z początkiem XIX uzyskały dostęp do morza. Barwna opowieść
o historii Kanału Gliwickiego i związane z nim legendy przeniosą uczestników
w czasy świetności tej drogi wodnej. Uczestnicy zwiedzania poczują ducha
minionej epoki, a otaczające ich zapachy, odgłosy i sprzęty, oraz możliwość ich
użycia sprawią, że sami poczują się jak ówczesna obsługa śluz. Dodatkowo chętni
będą mogli samodzielnie sprawdzić jak wiele wysiłku trzeba włożyć, by wprawić w
ruch kilkudziesięciotonowe wrota śluzy – „siłowanie ze śluzą“. Każdy, kto choć
uchyli potężne skrzydła wrót lub ich segment będzie mógł liczyć na słowa uznania
i podarunki, które w domowym zaciszu przypomną o dniu spędzonym na Kanale
Gliwickim.
10.00
15.30
Dla wszystkich
TAK
NIE
kanalgliwickilaczy@gliwice.rzgw.gov.pl
Ilość miejsc ograniczona. Organizator wyznacza godzinę zwiedzania. Wejście na
teren obiektu w grupach ok. 15 –osobowych. Szacowany czas zwiedzania obiektu
ok. 30 min. Zwiedzanie śluzy jest połączone z rejsem statkiem pasażerskim po
Kanale Gliwickim (zgodnie z opisem poniżej). Rezerwacja jest ważna po
otrzymaniu jej mailowego potwierdzenia, z którym należy udać się na miejsce
wydarzeń. W tytule maila prosimy wpisać „Zwiedzanie śluzy Rudziniec – rejs po
Kanale“, w treści: imię i nazwisko, nr telefonu, liczbę osób. Zapraszamy w obuwiu
na płaskiej podeszwie i odzieży niekrępującej ruchów. Dzieci i młodzież do 18 lat
tylko pod opieką dorosłych. Ograniczona liczba miejsc parkingowych.
Śluza Rudziniec
44-160 Rudzinie
ul. Dębowa 1
woj. Śląskie
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„KANAŁ łączy“ – rejsy statkiem po Kanale Gliwickim
BRAK WOLNYCH MIEJSC
Odwiedzający śluzę w Rudzińcu będą mogli wejść na pokład statku, odbyć
śluzowanie i wybrać się w rejs po Kanale Gliwickim (od śluzy Rudziniec w górę
Kanału), obserwując otoczenie śluzy i przyrodę nad Kanałem. Wszyscy, których
„połączy Kanał“ doświadczą śluzowania, a po rejsie opatrzonym komentarzem
Kapitana wrócą na teren śluzy.
10.00
16.00
Dla wszytskich
TAK
NIE
kanalgliwickilaczy@gliwice.rzgw.gov.pl
Ilość miejsc ograniczona. Organizator wyznacza godzinę rejsu (statek wyływa
o każdej pełnej godzinie). Szacowany czas rejsu ok. 60 min. Rejs statkiem
pasażerskim jest połączony ze zwiedzaniem śluzy w Rudzińcu (zgodnie z opisem
powyżej). Rezerwacja jest ważna po otrzymaniu jej mailowego potwierdzenia,
z którym należy udać się na miejsce wydarzeń. W tytule maila prosimy wpisać
„Zwiedzanie śluzy Rudziniec – rejs po Kanale“, w treści: imię i nazwisko,
nr telefonu, liczbę osób. Zapraszamy w obuwiu na płaskiej podeszwie i odzieży
niekrępującej ruchów. Dzieci i młodzież do 18 lat tylko pod opieką dorosłych.
Ograniczona liczba miejsc parkingowych.
Śluza Rudziniec
44-160 Rudziniec;
ul. Dębowa 1
woj. śląskie
„KANAŁ łączy“ – „zagraniczne“ rejsy dla koneserów industrialu
Śluza w Sławięcicach, trzecia w kolejności, którą pokonują jednostki płynące
z Kędzierzyna-Koźla do Gliwic leży w województwie opolskim. Uczestnicy będą
mogli zobaczyć śluzę, budynki techniczne i sterownię z zachowanym
wyposażeniem i mechanizmami, sterującymi całością. W zestawieniu z obiektem
w Rudzińcu śluza Sławięcice wywiera wrażenie kontrastu, pozwala poczuć
różnorodność specyfiki ukrytej w rozlicznych szczegółach na Kanale Gliwickim,
małych legend i historii, które współżyją ze zmodernizowanymi śluzami i tymi,
które proces modernizacji mają jeszcze przed sobą.
11.00
15.00
Dla pasjonatów techniki
NIE
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NIE
Ilość miejsc ograniczona. Rejsy, trwające ok. 90 min. będą się odbywać
w zależności od zainteresowania uczestników. Łodzie wypływają ze śluzy
w Rudzińcu, skąd kierują się do Sławięcic. Po zwiedzeniu obiektu w Sławięcicach
uczestnicy łodziami wracją do śluzy w Rudzińcu. Szczegółowych informacji
organizator udzieli na miejscu.
Zapraszamy w obuwiu na płaskiej podeszwie i odzieży niekrępującej ruchów.
Dzieci i młodzież do 18 lat tylko pod opieką dorosłych. Ograniczona liczba miejsc
parkingowych.
Śluza Rudziniec
44-160 Rudziniec
ul. Dębowa 1
woj. śląskie
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Strefa rozrywki i wiedzy nad Kanałem Gliwickim
Na uczestników INDUSTRIADY na śluzie w Rudzińcu będą czekać m.in: warsztaty
tematycznie związane z żeglugą dla dzieci przedszkolnych i szkolnych: warsztat
wiązania węzłów żeglarskich, warsztaty papieroplstyki, w czasie których powstaną
własnoręczne zabawki z wodymi motywami, które dzieci zabiorą do domu.
Ponaddto mali uczestnicy wydarzeń, za sprawą barwnych malunków na twarzach,
wcielą się w rolę kapitana żeglugi lub pirata. Wszystko to pod fachowym okiem
opiekunów i wychowanków Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w KędzierzynieKoźlu. Warsztaty będą się odbywać z częstotliwością zależną od zainteresowania.
Na zwiedzających będą też czekały pokazy ratownictwa wodnego (przygotowane
przez drużynę WOPR w Przeczcach).
Przy śluzie w Rudzińcu zacumuje również jednostka szkoleniowa „Major
Sucharki“, która otworzy swój pokład dla zwiedzajacych. Na statku Zespołu Szkół
Żeglugi Śródlądowej w Kędzieżynie-Koźlu będzie można zobaczyć m.in. urządzenia
radiowe, wykorzystywane w żegludze.
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10.00
16.00
Dla wszystkich
NIE
NIE
Całość wydarzeń w strefie rozrywki i wiedzy nad Kanalem Gliwickim będzie się
odbywać w trybie ciągłym. Szczegółowych informacji organizator udzieli na
miejscu.
Zapraszamy w obuwiu na płaskiej podeszwie i odzieży niekrępującej ruchów.
Dzieci i młodzież do 18 lat tylko pod opieką dorosłych. Ograniczona liczba miejsc
parkingowych.
Śluza Rudziniec
44-160 Rudziniec
ul. Dębowa 1

woj. śląskie
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„KANAŁ łączy muzyką!“
Tegoroczne wydarzenia na śluzie w Rudzińcu urozmaici muzyka o różnym
charakterze i to w kilku odsłonach, która będzie towarzyszyć zwiedzaniu śluzy
i rejsom statkiem pasażerskim po Kanale Gliwickim. Odwiedzający śluzę
jednocześnie odbędą spotkanie z autorską muzyką zespołu KSW4Blues, która
wypełni powietrze w Rudzińcu bluesem i połączy Kanał Gliwicki z deltą rzeki
Missisipi. Grupa w składzie Rafał Chirowski, Tomasz Sroka, Krzysztof Wydro, Piotr
Kucharz da trzy koncerty: dwa na lądzie i jeden na pokładzie statku pasażerskiego.
Wydarzenia muzyczne urozmaici występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu
Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. Widowiskowy pochód Orkiestry
przejdzie przez teren śluzy, dając pokaz swoich możliwości.
10.00
14.00
Dla wszystkich
NIE
NIE
Wydarzenia muzyczne nad Kanalem Gliwickim będą się odbywać o określonych
godzinach w przedziale godz. 10.00-14.00. Szczegółowe informacje będą
dostępne
na
stronie
internetowej
organizatora
pod
adresem
www.gliwice.rzgw.gov.pl.
Zapraszamy w obuwiu na płaskiej podeszwie i odzieży niekrępującej ruchów.
Dzieci i młodzież do 18 lat tylko pod opieką dorosłych. Ograniczona liczba miejsc
parkingowych.
Śluza Rudziniec
44-160 Rudziniec
ul. Dębowa 1
woj. śląskie
„KANAŁ łączy radiowymi falami!“
Wydarzeniom w Rudzińcu będzie się przypatrywać Radio Fest i Radio CCM, by ze
swojego mobilnego studio na bieżąco zdawać relacje na radiowych falach.
Uczestnicy będą mieli okazję, by „wysłać“ z rudzinieckiej śluzy dźwiękową
pocztówkę z pozdrowieniami dla swoich bliskich.
9.00
13.00
Dla wszystkich
NIE
NIE
Zapraszamy w obuwiu na płaskiej podeszwie i odzieży niekrępującej ruchów.
Dzieci i młodzież do 18 lat tylko pod opieką dorosłych. Ograniczona liczba miejsc
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parkingowych.
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„KANAŁ łączy smakiem!“
Na głodnych i spragnionych, nie tylko wielu industrialnych wrażeń, będą czekać
gorące dania, ciepłe i zimne napoje oraz przekąski, które zaserwuje smażalnia
i łowisko specjalne „Modre Oczko“.
10.00
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Płatne
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Śluza Rudziniec
44-160 Rudziniec
ul. Dębowa 1
woj. śląskie

17.00
Dla wszystkich
Nie
Tak
od 2 zł do 16 zł
Zapraszamy w obuwiu na płaskiej podeszwie i odzieży niekrępującej ruchów.
Dzieci i młodzież do 18 lat tylko pod opieką dorosłych. Ograniczona liczba miejsc
parkingowych.

Śluza Rudziniec
44-160 Rudziniec
ul. Dębowa 1
woj. śląskie

