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Reprezentacyjny budynek daw-
nego hotelu „Admiral Palast”, 
neobarokowy kościół św. Jana 
Chrzciciela w Biskupicach 
i cechownia byłej kopalni 
„Ludwik” to niektóre z bu-
dynków, których remonty 
dofinansowane zostaną  
z miejskiej kasy. Na prace 
konserwatorskie i restaura-
torskie przeznaczono łącznie 

2,6 miliona złotych.

Mia-
s t o 
p o m o ż e 
ogółem w re-
moncie dwunastu 
obiektów, których nie jest wyłącznym 
właścicielem. Wszystkie wpisane są 
do rejestru zabytków.
– Budynek dawnego hotelu „Admiral 
Palast”, a obecnie „Monopol”, to jeden 
z najbardziej reprezentacyjnych obiek-
tów naszego miasta. Nie możemy po-
zwolić, by ta architektoniczna perła ule-
gła zniszczeniu. A cennych zabytków, 
o które musimy zadbać, jest w Zabrzu 
znacznie więcej – podkreśla Małgorzata 
Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską 
uchwałą, samorząd nie sfinansuje ca-
łości prac. 

 
W zdecydowa-

nej większości 
przypadków dofinan-

sowanie stanowi poło-
wę kosztów remontu. Resztę 

wykłada właściciel obiektu.
W hotelu „Monopol” zabezpieczona  
i odnowiona zostanie unikatowa ele-
wacja, której stan stwarza teraz za-
grożenie dla przechodniów. Koszt prac 
to 557 tys. zł. Za ponad 900 tys. zł 
wyremontowane zostaną dach oraz 
mała wieża kościoła św. Pawła Apo-
stoła w Pawłowie. Prace obejmą także 
dach nad prezbiterium oraz zakrystią. 
Trwający od kilku lat remont świątyni 
kontynuowany będzie również w para-
fii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Rokitnicy. Renowacja obejmie m.in. 
kasetonowy strop kościoła. Na liście 
remontowanych obiektów znalazły się 

również kościoły Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Bi-
skupicach, św. Wawrzyńca w Mi-
kulczycach oraz Jana Chrzciciela 
w Biskupicach.
Nieco ponad 384 tys. zł to z ko-
lei koszt remontu pochodzącego 
z 1910 r. budynku cechowni, łaź-
ni i szatni dawnej kopalni „Ludwik”. 
Zaplanowano renowację i konser-
wację północnej elewacji i wymianą 
części dachu.
Remont elewacji zaplanowano rów-
nież w wybudowanej w 1904 r. ka-
mienicy przy ul. 3 Maja 41. Prace 
obejmą także dachy kamienic przy 
ulicach Bytomskiej 83 w Biskupi-
cach oraz Nowowiejskiego 7, Ko-
muny Paryskiej 12a i Medyków 
7 w Rokitnicy.
 (hm)

W Miejskim Ośrodku Kultury 
wystąpi 20 kwietnia Stani-
sław Soyka. Koncert odbędzie 
się w ramach VII Międzyna-
rodowego Festiwalu im. G.G. 
Gorczyckiego.  

Stanisław Soyka, śpiewak, in-
strumentalista, kompozytor, już 
od lat należy do grona najwięk-
szych artystów polskiej 
sceny muzycznej. Kom-
ponuje i śpiewa pieśni 
o miłości i o jej braku, 
pieśni o tęsknocie i speł-
nieniu, ale nie ucieka przed wiel-
kimi problemami współczesno-
ści. W jego dorobku znajdziemy 
ponad 30 albumów, z których 
kilka osiągnęło multiplatynowe 
nakłady. Nigdy nie poddał się mo-
dom i trendom. Wypracował swój 
własny język muzyczny, przez co 
należy do grona artystów, których 
styl rozpoznaje się od pierwszych 
dźwięków, a bogactwo repertu-
aru może przyprawiać o zawrót 
głowy. Posiada na koncie dzie-
siątki autorskich pieśni. Skompo-

nował muzykę do wielu 
wierszy poetów polskich  

i nie tylko. Organizatorzy wy-
jątkowego wieczoru postanowili 
wesprzeć Fundację „Iskierka”, 
która działa na rzecz dzieci  
z chorobą nowotworową. Do za-
kupionego biletu każdy otrzyma  
w dniu koncertu gratis płytę 
„Moc marzeń” z udziałem Nata-
lii Kukulskiej, Miki Urbaniak, ze-
społu Me, Myself & I oraz Dzie-
cięcej Orkiestry Onkologicznej. 
Energetyczna i wyjątkowa płyta 
to projekt jedynej takiej orkiestry 
na świecie.  Bilety w cenie 40 zł 
do nabycie w kasie MOK. (hm)

Koncert z IsKIerKą w tle
StANISłAW SOyKA zAśPIeWA W zABRzU

zABRzAńSKI SAMORząd dOFINANSUJe 
ReMONty CeNNyCh POd WzGLędeM 
hIStORyCzNyM BUdyNKóW W MIeśCIe

Kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny 

w Biskupicach

Na ratuNek 
zabytkom
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dlaczego powinno się jeść 
warzywa i owoce, dowie-
dzieli się mali pacjenci 
oddziału pediatrii Szpitala 
Klinicznego nr 1. Kolorowy 
happening zorganizowano 
w ramach ogólnopolskiego 
programu „5 porcji warzyw, 
owoców lub soku”.

Imprezę przygotowali pe-
dagodzy z działającej przy 
szpitalu szkoły. - Od stycz-
nia organizujemy spotkania 
dla dzieci, podczas których 
zapoznajemy je z zasadami 
zdrowego odżywiania. tłu-
maczymy, jakie wartości 

odżywcze mają warzywa  
i owoce. Niestety, w życiu 
codziennym te produkty nie 
goszczą zbyt często na sto-
łach. Mamy nadzieję, że po-
przez takie zajęcia uda nam 
się trafić do serc i umysłów 
rodziców – uśmiecha się 
Gabriela Krząkała, nauczy-
ciel kształcenia zintegrowa-
nego.
W ramach happeningu dzie-
ci uczestniczyły w konkur-
sach i zabawach połączo-
nych ze zdobywaniem infor-
macji na temat zdrowego 
stylu życia. Przygotowano 
stragan z owocami i soka-

mi. zadowolenia z imprezy 
nie kryli rodzice małych 
pacjentów. - tego typu in-
formacji jest wciąż za mało. 
W efekcie ludzie często nie 
mają świadomości, jak bar-
dzo ważne jest dostarczanie 
organizmowi właściwych 
składników. Ja swojej cór-
ce staram się wpajać te 
zasady – mówi Jolanta Fo-
ber, mama 9-letniej Jagody.  
 (hm)

warzywny happenIng
MALI PACJeNCI POzNAWALI zASAdy zdROWeGO OdżyWIANIA

Budynek hotelu 
„Monopol"  
przyciąga 

uwagę 
unikatową 

elewacją


