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Pałac w Załężu
Na Załężu przy ulicy Gliwickiej 159 znajduje się pałac nazywany również dworem. 
Powstał on w roku 1886, a przebudowano go w 1905 roku, według projektu dwóch 
kuzynów Zillmanów. Na przełomie XIX i XX wieku mieściła się tu siedziba spółki 
Spadkobiercy Gieschego i mieszkał tutaj jej generalny dyrektor Friedrich Bernhardi. 
Po wojnie dwór został przekształcony w przedszkole i w przychodnie. Z czasem 
jednak budynek został opuszczony, ale jest zadbany. Dziś znajduje się tam szpital.



Kawałek Muzeum Śląskiego
Drugim mało znanym zabytkiem jest mała cześć pierwszej siedziby Muzeum 
Śląskiego. Teraz ten zabytek jest budynkiem mieszkalnym, ale kiedyś na tej ulicy 
powstawał gmach Muzeum Śląskiego. Był on już prawie gotowy, ale w czasie wojny 
Niemcy wkroczyli na Śląsk i rozebrali dużą jego część. Postanowili jednak nie 
rozbierać stojącego na tyłach skrzydła mieszkalnego. Od tego czasu jest to zabytek 
pierwszej siedziby Muzeum.



„Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty 

Polskiej w Gdańsku” w Katowicach

Przenieśmy się na ulicę Mickiewicza, gdzie znajduje się kilka cennych zabytków. 
Jednym z nich jest Technikum im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Gmach 
tego budynku powstał w latach 1899-1900. Cały budynek na trzy kondygnacje i 
niski parter. Wcześniej były tu biura Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w 
Katowicach, a także Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego. 



Pałacyk Prittwitz w Szopienicach
W Szopienicach przy ulicy Krakowskiej 81-83 stoi pałacyk Prittwitz. Jego nazwa 
wzięła się od bliskiej lokalizacji szybu kopalni Prittwitz. Budynek powstał w 70, XIX 
wieku i miał charakter administracyjny, podobno odbywały  się tam również bale i 
spotkania towarzyskie. W czasach PRL-u urządzono tu mieszkania. Przez długi czas 
administrowała nim Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa.



Most nad Mleczną
Na Podlesiu, nad rzeką Mleczną wybudowano kamienny most. Jest to dwuprzęsłowa, 
łukowa konstrukcja, która dziś jest na Szlaku Zabytków Techniki województwa 
śląskiego. W rejestrze zabytków znajduje się od 1984 roku. W latach 90. został 
wyremontowany. Dziś już nie mogą jeździć po nim samochody. 
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