
– W Zabrzu mamy aktualnie 53 
obiekty wpisane do rejestru za-
bytków. Park przy ulicy Dubiela 
jest pierwszym zespołem par-
kowym na tej liście – podkreśla 
Urszula Pawłowska, miejski kon-
serwator zabytków w Zabrzu.
Park im. Poległych Bohaterów 
powstał w dwóch etapach. 
Pierwszy z nich zrealizowany zo-
stał w latach 1924-1930, drugi 
po 1930 r.  Kompleks na planie 
wydłużonego prostokąta zapro-

jektowany został przez znanego 
berlińskiego architekta parków 
i zieleni prof. Gustawa Allinge-
ra oraz ówczesnego miejskiego 
ogrodnika Fritza Bercklinga. – W 
tym czasie zaczęto odchodzić 
od typowo pałacowego charak-
teru parków na rzecz obiektów 
dostępnych ogółowi mieszkań-
ców. W parku uwzględniono 
strefy rekreacyjno-spacerowe, 
zaprojektowano przestrzenie do 
zabaw, przygotowano stoły do 

gry w skata – wylicza Urszula 
Pawłowska.
Wpisanie zabrzańskiego parku do 
rejestru zabytków daje możliwość 
ubiegania się o środki zewnętrz-
ne na jego rewitalizację. – Jej 
projekt zostanie przygotowany 
w oparciu o dokumentację foto-
graficzną oraz szkice koncepcyj-
ne znajdujące się w berlińskim 
Muzeum Architektury, z którym 
już nawiązaliśmy  kontakt – mówi 
Sławomir Gruszka z Wydziału 

Kontaktów Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Zabrzu. 
Park przy ul. Dubiela już teraz 
jest miejscem bardzo chętnie 
odwiedzanym przez zabrzan. Na 
powierzchni około 14 hektarów 
można tu spotkać 85 gatunków 
drzew i krzewów. W parku co roku 
organizowany jest Dzień Nauki, 
czyli plenerowa impreza, podczas 
której swoją ofertę i osiągnięcia 
prezentują zabrzańskie szkoły, 
uczelnie, instytuty naukowe i pla-

cówki kultury. W parku spotykają 
się uczestnicy przygotowywanych 
w rocznicę nadania Zabrzu praw 
miejskich Skarbnikowych Godów.  
Niedawno powstała tu pierwsza 
w mieście plenerowa siłownia. 
- Zrewitalizowany park będzie cen-
nym uzupełnieniem listy wyjąt-
kowych obiektów pochodzących 
z okresu modernizmu, jakie może-
my podziwiać w naszym mieście 
– podsumowuje prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik. (hm)
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Kompostowniki to 
niezwykle praktyczny 
element wyposażenia 
naszych ogrodów.

Ekologiczne 
oszczędności

>> 11

W najbliższy piątek na 
ulicah Zabrza pojawi 
się Masa Krytyczna. 
Wspólny rowerowy 
przejazd będzie miał 
wyjątkowy charakter. 

Jubileusz na siodełkach
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PO DŁUGICH STARANIACH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO WPISANY ZOSTAŁ ZABRZAŃSKI PARK

Pochodzi z lat 20. minionego wieku i ma charakte-
rystyczny dla rozwiązań stosowanych wówczas 

w Europie geometryczny układ alejek i placów. 
Położony przy ulicy Dubiela w Zabrzu park im. 
Poległych Bohaterów wpisany został do rejestru 

zabytków. To pierwszy w mieście obiekt tego 
typu, który znalazł się na liście.

Spacerowi-
cze mogą 
podziwiać 
85 gatun-

ków drzew 
i krzewów

R E K L A M A . . . . . . . . .

ŚLĄSKIEGO WPISANY ŚLĄSKIEGO WPISANY 

ZIELONY UNIKAT 
W CENTRUM MIASTA

PATRYCJA DRZAMANT
mama 2,5-letniego Igora:
W ostatnich latach w parku 
dużo zmieniło się na lepsze. 
Alejki są zadbane, jest dużo 
zieleni. Przychodzę tu 
z synkiem przynajmniej raz 
w tygodniu, mamy nawet 
ulubioną ławkę. 

cówki kultury. W parku spotykają 

i krzewówi krzewów
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W parku obchodzone są co roku urodziny miasta

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 

32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30


