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Tc najnowszy tego typu obiekt
w Polsce. Wie|icka tężnia pełną parą
ilszyla wiosną tego roku. Zbudowano
.a z drewna modrzewiowego
wyloŹono tarniną' lnhalacje przy

'liej są zalecane osobom cierpiącym
la choroby dróg oddechowych' Ulgę
poczują pacjenci z nieżytem nosa,
krtani, stanem zapalnym zatok i po
lnfekcjach dróg oddechowych. Solny
aerozol ulatwia usuwanie wydzieliny
u chorych np. na zapalenie oskrzeli
czy astmę oskzelową. Oczyści rów-
nież płuca osobom zdrowym.
Najlepszy efekt osiągniemy, przeby-
wając pól godziny w odleglości
do 30 metrów od tężni.

Kilkaset metróW pod ziemią mozna Space-
rować, świetnie się bawić, spędzić noc,

a takze pomodlić się w jedynym na świecie
podziemnym kościele wykutym w soli.
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ielicka kopalnia
zachwvciła Mikołaja
Kopernika orazJana
Mateikę. Na wodach

slonego jeziora na desce surfował
Mateusz l(usznierewicz, a w fil-
nie ,,Seksmisja" Jerzy Stuhr py-
tal'. ,,Czy można stądzadzwonić
na miasto?''. W filmie nie było to
możliwe, ale dziś na głębokości
ponad 100 m działa internet,
Wi-Fi i dzwonią komórl<i.
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Co roku'pod ziemię górniczą
w indą zjeżdża milion gości
z całego świata. Pokonują blisko

3 kilometry krętych korytarzy
i 800 schodów. Podziwiają wyku-
te w soli kaplice i urokliwe jezio-
ra. fednak prawdziwa przygoda
czeka ich na Trasie Górniczej.
otrzvmują roboczv kombinezon,
kask i lampę. Stają się śleprami,
czyli adeptami górnictwa, którzy
pod okiem przodowego zdobywa-
ją pierwsze szlify w podziemnym
fachu. Smiałków czeka chodzenie
po drabinach i przeciskahie się
ciasnymi chodnikami oświetla-
nymi jedynie lampami górniczmi.
Najmłodsi na pewno spotkają
w kopalni Skarbnika oraz skrza-
ty' Nazglębokości 125 mprzygo-

towano dla nich plac zabauł
z interaktywnymi grami-
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Niezwykły sziak pielgrzymkowy
,,Szczęś ć Boże'' prowa dzi pr zez
czlery podziemne kaplice, w tym
najstarszą zXYilw. _ św. Anto-
niego. Najpiękniejszą_ św. Kingi
zdobi wykuta w soli ,,Ostatnia
wieczerza" Leonarda da Vinci.
Zkolęi w każdą ze stacji drogi
kr zy żow ej wbudowano kamień
zZiemi Swiętej. W podziemnym
kościele w każdą niedzielę i świę-
ta odbywają się msze. Można tu
także wziąć ślub.
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