KALENDARIUM
•

lata 30. XX w. – pionierskie prace badawcze prowadzone pod
kierunkiem prof. Feliksa Zalewskiego na Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie nad zabezpieczaniem podziemi w miastach
przy użyciu metod górniczych

•

1938 – referat prof. Feliksa Zalewskiego pt. „Zniszczenie budowli
o pozorach uszkodzeń górniczych” wygłoszony na IV Zjeździe
Inżynierów Budowlanych

•

lata 50. XX w. – osiadanie fundamentów, pękanie i rysowanie się
ścian konstrukcyjnych budynków, wyburzanie najbardziej
zagrożonych budynków na kłodzkiej starówce

•

1955 – powstanie filmu dokumentalnego Roberta Stando
pt. „Miasto, które może zginać” o walącym się Kłodzku

•

1956 – wykreślenie z ewidencji 84 w większości zabytkowych
budynków, wpisanie 471 na listę wymagających
natychmiastowego remontu

•

1956 – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku
przyjmuje plan powstrzymania zagrożeń

•

1958 – opracowanie przez specjalistów z AGH pierwszych
wytycznych zabezpieczenia podziemi w Kłodzku

•

1959 – wstępne rozeznanie układu wyrobisk, określenie
położenia chodników i komór przez Speleoklub z Warszawy,
opracowanie dokumentacji hydrologicznej

•

1960 – uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we
Wrocławiu nr 226/60 z dnia 26.06.1960 oraz uchwała Rady
Ministrów nr 236/60 z dnia 20.07.1950 uznają konieczność
przeciwdziałania zagrożeniom i tym samy decydują o
dofinansowaniu prac remontowych w Kłodzku z budżetu
województwa i budżetu państwa

•

15 kwietnia 1962 – rozpoczęcie akcji ratunkowozabezpieczającej z udziałem górników z Przedsiębiorstwa Robót
Górniczych z Wałbrzycha, pod kierunkiem sztygara Józefa Dulby,
współpraca z Biurem Kontroli Realizacji Odbudowy i
Rekonstrukcji przy Urzędzie Miejskim pod kierownictwem Adama
Kuhnena

•

1962-1966 – przeprowadzenie pierwszego etapu prac,

udostępnienie i wstępne zabezpieczenie wyrobisk, określenie
stopnia zagrożenia
•

1963 – otwarcie Muzeum Ziemi Kłodzkiej w kamienicy przy rynku

•

1965 – otwarcie w wyremontowanej siedzibie Muzeum Ziemi
Kłodzkiej w Kłodzku wystawy „Miasto pod miastem”

•

1965 – obóz naukowy Wydziału Architektury Politechniki
Gdańskiej na starym mieście w Kłodzku, będąca efektem
prowadzonych przez studentów badań publikacja pt. „Studia
Kłodzkie” zamieszczona została w Zeszytach Naukowych
Politechniki Gdańskiej z 1968 r.

•

1966 – powołanie przez prof. Zbigniew Strzeleckiego na AGH
zespołu specjalistów w zakresie budownictwa górniczego,
geomechaniki i dziedzin pokrewnych do prowadzenia prac
zabezpieczających obiekty podziemne w różnych miastach Polski

•

1966-1970 – opracowanie i wdrożenie przez prof. Zbigniewa
Strzeleckiego kompleksowej metody zabezpieczenia dzielnicy
staromiejskiej w Kłodzku

•

1966 – opracowanie przez zespół z AGH – Zbigniewa
Strzeleckiego, Stanisława Ropskiego, Zbigniewa Jurę projektu
oraz wytyczenie podziemnej Trasy Turystycznej dla uczczenia
1000-lecia istnienia Państwa Polskiego

•

od 1967 – wzmacnianie fundamentów pod budynkami
planowanymi do restauracji

•

1967-1969 - ratowanie kłodzkiego ratusza, likwidacja wyrobisk
podziemnych pod rynkiem oraz pod budynkami pierzei
południowej, wschodniej i częściowo zachodniej, pozostawienie
ciągu wyrobisk – późniejszej trasy turystycznej, budowa nowych
domów na ul. Wita Stwosza i Nad Kanałem w miejscu wyburzeń

•

1968 - z powodu groźby zawalenia budynku, Muzeum Ziemi
Kłodzkiej opuszcza budynek przy rynku

•

1968 – opracowanie przez Wojewódzką Pracownię Urbanistyczną
we Wrocławiu szczegółowego planu zagospodarowania ośrodka
staromiejskiego w Kłodzku

•

1970 – rozebranie północnej pierzei rynku

•

1975 – zakończenie prac zabezpieczających podziemia,
zagospodarowanie wnętrza trasy podziemnej, stworzenie
ekspozycji muzealno-historycznej

•

4 grudnia 1976 – otwarcie Podziemnej Trasy Turystycznej dla
zwiedzających

•

3 stycznia 1977 – wpisanie podziemi do rejestru zabytków

•

lata 90. XX w. – ponowna zabudowa północnej pierzei rynku

•

7 listopada 2013 – ostateczna likwidacja Przedsiębiorstwa Robót
Górniczych w Wałbrzychu po zamknięciu w latach 90. XX w.
wałbrzyskich kopalń

