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 Ogród Sukcesji zajmie przedpole zespołu Wielkiego Pieca od ul. Niedurnego. Jest miejscem  
edukacji, eksperymentu i refleksji nad procesami sukcesji naturalnej zachodzącymi na terenach  
poprzemysłowych. Zanieczyszczona gleba zostaje zebrana w pryzmy i poddana bioremediacji in situ.  
Pozostały teren po przekopaniu w ciągu kilku sezonów wegetacyjnych pokryje się szatą roślin  
pionierskich. W dalszej perspektywie Ogród będzie stopniowo przekształcany w kierunku bioróżno- 
rodności poprzez wprowadzanie rodzimych gatunków roślin oraz stworzenie siedlisk dla bezkrę- 
gowców, płazów i ptaków. Ogród ma charakter publiczny i otwarty, służy nie tylko turystom, ale przede 
wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej - jako miejsce codziennej rekreacji. Na terenie zostają wytyczone 
ścieżki spacerowe i edukacyjne, deszczowy ogród (retencjonujący wodę opadową z terenu i dachów) 
oraz “industrialny” rodzinny plac zabaw (w podcieniach Estakady i Sterowni). Miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych znajdują się pod Estakadą, co pozwala zachować nasłoneczniony teren jako 
powierzchnię biologicznie czynną. Autokary parkują w pobliżu wjazdu, co pozwala ograniczyć wymaganą 
ilość utwardzonej powierzchni manewrowej.

 Zespół Wielkiego Pieca „A” z odpylaczem statycznym, nagrzewnicami i kominem zostanie  
poddany stopniowej wieloetapowej konserwacji, która sama stanie się atrakcją turystyczną i jednym  
z wątków ścieżki edukacyjnej. Celem konserwacji jest zachowanie oryginalnej substancji obiektu w stanie  
możliwie zbliżonym do obecnego - noszącego ślady eksploatacji i zużycia, pokrytego warstwą rdzy, 
przy tym zabezpieczonego przed oderwaniem i upadkiem elementów konstrukcji i dalszą degradacją  
obiektów. Ukończenie konserwacji nie jest warunkiem koniecznym do udostępniania obiektów 
do zwiedzania - umożliwi to w pierwszym etapie bezkontaktowe oglądanie urządzeń z pokładu  
ruchomej gondoli. W kolejnych etapach, po konserwacji głównej ramy konstrukcyjnej Pieca, będzie  
możliwe udostępnienie wybranych platform zwiedzającym (w tym niepełnosprawnym). Ponieważ Piec 
nie jest budynkiem a budowlą bez pomieszczeń na pobyt ludzi (jak wieża widokowa), ewakuację platform  
widokowych może zapewnić zewnętrzna klatka schodowa w kratownicy wyciągu. Ewakuacja gondoli 
odbywa się tymi samymi schodami (choć jako dźwig osobowy gondola formalnie nie wymaga ewakuacji). 
Istniejące stalowe klatki schodowe zespołu Wielkiego Pieca, nawet po konserwacji stali nie będą służyć 
ewakuacji ze względu na niewystarczającą szerokość biegów schodowych.
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