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Dobry pomysł na wakacje? Wybierz się do Kolejkowa!
Wakacje na Śląsku mogą być ciekawe, twórcze i pełne niezwykłych przeżyć.
Przekonują się o tym setki mieszkańców naszego regionu oraz gości z kraju i
zagranicy, którzy odwiedzają Kolejkowo Gliwice – największy w Polsce świat
kolejowych miniatur, w którym czeka wiele niespodzianek. Wśród nich m.in. jedyna
na świecie makieta z padającym deszczem
Jak wygląda świat pomniejszony 25 razy? O tym na własne oczy można się przekonać w Europie
Centralnej w Gliwicach. Działa tam uwielbiane przez mieszkańców Śląska Kolejkowo. W tym
wyjątkowym miejscu przygotowano nie tylko spacer po miniaturowym gliwickim rynku, gdzie
zajrzymy do okien kamieniczek czy znajdującej się tam restauracji. Modelarze z wielką
pieczołowitością odtworzyli także gliwicki dworzec kolejowy, na którym oczywiście zatrzymują się
pociągi. Każda z niezwykłych prezentacji w mikroskali żyje własnym rytmem. Co kilkanaście dni
pojawiają się również nowi bohaterowie i budowle. – Spore zainteresowanie wzbudzają „Dzikie
Gliwice”, czyli stworzone wymyślone miasteczko westernowe – mówi Katarzyna Lenartowicz,
dyrektor Europy Centralnej. – Zobaczymy tam sceny rodem z Dzikiego Zachodu i piękną

stylizowaną na XIX-wieczną kolejkę zajeżdżającą na stację z południowoamerykańskiego
miasteczka. Nie tylko mieszkańcy Śląska, ale osoby z całej Polski i turyści z zagranicy odwiedzają
nas, aby odkryć tę wyjątkową ekspozycję, jakiej nie zobaczą nigdzie indziej. Wiele radości
sprawia im także przyglądanie się makiecie Rudy Śląskiej-Chebzia. Oprócz świetnie odtworzonych
detali to jedyna na świecie makieta na której pada deszcz - a znajdującym się na niej
samochodom działają wycieraczki.
Tu dzień i noc trwają minuty!
W Gliwicach na Pszczyńskiej 315 na miłośników historii czeka także najwyższy budynek na
makiecie kolejowej. Jest nią wierna rekonstrukcja gliwickiej radiostacji, którą przygotował zespół
kilkudziesięciu modelarzy. Prace nad makietą trwały kilka miesięcy a efekt zachwyca gości m.in.
wiernością odwzorowania. – Jesteśmy jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie dzień i noc

trwają tylko kilka minut, więc każdy, kto boi się upływu czasu może się przekonać tylko u nas, że
to nic groźnego – uśmiecha się Jakub Paczyński, twórca Kolejkowa. - Z myślą o zwiedzających
nasi przewodnicy mają wiele niespodzianek, bo przecież w krainie, w której mieszka 1 100
bohaterów, po 400 metrach torowiska jeździ 12 pociągów i znajduje się 167 budynków dzieje się
bardzo wiele. Wizyta u nas to dobry pomysł dla każdego, kto spędza lato w mieście. Cieszymy
się, że mieszkańcy Śląska przyjeżdżają do nas ze swoimi gośćmi. Bo przecież w Kolejkowie
pokazujemy również to, co piękne i niezwykłe w naszym regionie.
Wygodnie i tanio autobusem 232 do Kolejkowa i po zniżki
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Dojazd do Kolejkowa nie musi się wiązać ze sporymi wydatkami czy koniecznością organizacji
własnego transportu. Można to zrobić taniej i wygodniej. Od początku lipca do Europy Centralnej
można dojechać autobusem 232 KZK GOP, która zatrzymuje się m.in. na gliwickim przystanku
Nowy Świat. Rozkład linii skonstruowano tak, aby po dogodnej przesiadce z innego autobusu
mogli z niej skorzystać wygodnie mieszkańcy różnych osiedli w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie i
okolicznych miejscowościach. Komfortowym, klimatyzowanym transportem mogą bez problemu
dojechać zarówno grupy zorganizowane, oszczędzając na koszcie wynajmu autokaru, młodzież
szukająca wspólnie ciekawego pomysłu na spędzenie wakacyjnego dnia, dziadkowie z wnukami,
rodzice z młodszymi pociechami w wózkach czy osoby poruszające się pojazdami dla
niepełnosprawnych. Wyprawa do Europy Centralnej, oprócz wizyty w Kolejkowie, może też być
świetną okazją do tego, aby zaoszczędzić na codziennych zakupach. Na Pszczyńskiej 315 trwa
letni sezon wyprzedażowy w ramach którego odwiedzając salony modowe, sklepy z elektroniką,
artykułami sportowymi czy wyposażeniem wnętrz zaoszczędzimy do 77%. Więcej informacji na
temat atrakcji i trwających wyprzedaży znajduje się na www.europacentralna.eu
--Europa Centralna - której właściciel to Standard Life Investments, jeden z największych europejskich funduszy
inwestycyjnych - jest zlokalizowana przy skrzyżowaniu autostradowym Gliwice-Sośnica. Nieruchomość to unikatowe
połączenie parku handlowego i galerii o łącznej powierzchni handlowej: 67 000 metrów kwadratowych z 2 300
miejscami parkingowymi. W gronie najemców Europy Centralnej znajdują się takie marki jak: Tesco Extra,
MediaMarkt, Jula, Sports Direct, Jysk, RTV Euro AGD, H&M, bank ING, Stradivarius, Rossmann, Douglas i Kolejkowo.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.europacentralna.eu
Zarządca: APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma
powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca
nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca, kontekst
społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi oraz Posnania w
Poznaniu, otwarta w październiku 2016 jako największe centrum zakupów, rozrywki i rekreacji w Wielkopolsce (100
000 m2 GLA). APSYS Polska zarządza obecnie 950 000 m 2 GLA w 23 centrach handlowych zlokalizowanych w 16
największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez PRCH, ICSC oraz
EuropaProperty w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu. Więcej informacji: www.apsysgroup.pl
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