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Nowa sala posiedzeń Rady Miasta Efektowne wnętrza zabytkowego budynku W ratuszu działa m.in. centrum miejskiego monitoringu

Gmach przy ul. Religi 1 pochodzi z 1907 roku

Gmach przy obecnej  ul. 
prof. Zbigniewa Religi 1zo-
stał zbudowany w 1907 r. 
według projektu znanego 
berlińskiego architekta Ar-
nolda Hartmanna. Był siedzi-
bą dyrekcji ówczesnej huty 
Donnersmarcków. Zaprojek-
towany niczym pałac monu-
mentalny budynek miał robić 
wrażenie na przechodniach 
i podkreślać potęgę spół-
ki. Po II wojnie światowej 
i przekształceniach przedsię-
biorstwa gmach stał się sie-
dzibą dyrekcji Huty Zabrze. 
Na przestrzeni lat ten jeden 

z najbardziej reprezentacyj-
nych budynków Zabrza stop-
niowo niszczał. Groziła mu 
nawet rozbiórka. Światełko 
w tunelu pojawiło się nieco 
ponad osiem lat temu, gdy 
gmina przejęła gmach za dłu-
gi Huty Zabrze. Dzięki deter-
minacji i staraniom samorzą-
du zrujnowany zabytek zaczął 
wracać do życia.
W adaptowanym na nowy miej-
ski ratusz gmachu naprawiony 
został dach. Gruntownie wy-
czyszczono i odnowiono ele-
wację, której architektoniczne 
detale wyeksponowano dzięki 

odpowiedniemu podświetle-
niu. Prace ruszyły również 
wewnątrz. Ich efektem było 
przeniesienie dwa lata temu 
do nowych pomieszczeń Wy-
działu Zarządzania Kryzy-
sowego i Ochrony Ludności 
Urzędu Miejskiego. Na drugim 
piętrze budynku usytuowano 
Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego i centralę miejskiego 
monitoringu. Do nowego ratu-
sza przeniesiony został m.in. 
Wydział Księgowości Urzędu, 
swoje biura mają tu skarbnik 
miasta, pełnomocnik prezy-
denta miasta ds. inwesto-

rów i główny inżynier miasta. 
W ubiegłym tygodniu do 
użytku została oddana sala 
posiedzeń Rady Miasta. Od-
restaurowane zabytkowe po-
mieszczenie wyposażone zo-
stało w sprzęt audio-wizualny 
najnowszej generacji. Są pod-
wieszone pod sufitem ekrany, 
projektor i kamery. Jeszcze 
w tym roku do nowego ratu-
sza mają zostać przeniesione 
Wydziały Kontaktów Społecz-
nych oraz Promocji i Turystyki, 
a także biura prezydenta i wi-
ceprezydentów.  (hm)

Gdy niedawno zbliżała się do swych setnych urodzin, groziła jej rozbiórka. 
Teraz zachwyca efektownie podświetloną elewacją i odrestaurowanymi wnętrzami. 
Dzięki staraniom zabrzańskiego samorządu zabytkowa siedziba dyrekcji huty 
Donnersmarcków odzyskała dawny blask, stając się miejskim ratuszem.

GROZIŁA MU ROZBIÓRKA, TERAZ JEST SYMBOLEM I JEDNYM 
Z NAJBARDZIEJ REPREZENTACYJNYCH BUDYNKÓW ZABRZA

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK, 
prezydent Zabrza

Do symboli Zabrza, z których jesteśmy dumni, 
dopisujemy nowy ratusz. Stało się to możliwe 
dzięki realizowanemu w mieście programowi 
ratowania zabytków. Ratusz stanowi uzupeł-
nienie przestrzeni pozyskiwanej dla kwartału 
sztuki. 

PROF. MARIAN ZEMBALA,
szef Śląskiego Centrum Chorób Serca

Profesor Zbigniew Religa patrzy dziś 
z dumą na ulicę, której jest patronem. 
W jego imieniu dziękuję za kolejny etap 
budowania Zabrza. Bądźmy dumni z miej-
sca, w którym żyjemy i nieśmy tę dumę 
na zewnątrz.

JAN KOPIEC,  
biskup gliwicki

Cieszę się ogromnie, że w czasie licznych 
zawirowań i ograniczeń możemy obserwo-
wać również pożyteczne rzeczy. Z pewno-
ścią należy do nich oddanie do użytku tej 
sali. Życzę, by tylko dobre prawo było tu 
stanowione.

TOMASZ GŁOGOWSKI,
poseł na Sejm RP

Gratuluję pomysłodawcom stworzenia 
w dawnym budynku huty miejskiego ra-
tusza. Na jakość pracy wpływa miejsce, 
w którym jest ona wykonywana. A tutaj 
przestrzeń jest bardzo dobrze zaaranżo-
wana.
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