
– Mamy tu przykład tego, jak 
bardzo dobry program rządowy 
sprawdza się w naszym mieście 
– podkreśla prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik. – To 
już trzeci Orlik w Zabrzu. Cieszę 
się, że te inwestycje żyją, a gra-
jących widać od świtu do nocy. 
Mam nadzieję, że pogoda pozwoli, 
by z nowego obiektu można było 
korzystać jak najdłużej – dodaje.

Nowy Orlik powstał w bezpo-
średnim sąsiedztwie Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Samocho-
dowych przy ul. Franciszkań-
skiej. Dzięki temu na budowie 
kompleksu udało się zaoszczę-
dzić około 300 tys. zł. – Na za-
plecze socjalne w postaci szatni 
i pryszniców wykorzystaliśmy po-
mieszczenia przy szkolnej sali 
gimnastycznej. Dlatego nie było 

konieczności budowy wolno sto-
jącego zaplecza, jakie istnieje 
przy Orlikach w Maciejowie i na 
Helence – tłumaczy Kazimierz 
Ladziński, naczelnik Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Zabrzu. Zaplecze zostało od-
dzielone od reszty szkoły, by 
z boiska można było korzystać 
również wtedy, gdy placówka 
jest nieczynna. Najnowszy Orlik 

kosztował 1,2 mln zł, a pienią-
dze na jego budowę wysupłano 
z kasy miasta, województwa 
oraz ministerstwa. Budowa 
trwała od sierpnia do grudnia. 
Kompleks jest monitorowany.
– Są miejsca, gdzie mądra poli-
tyka państwa styka się z mądrą 
polityką samorządu. Tak jest 
właśnie w Zabrzu – podkreślała 
podczas uroczystego otwarcia 

boiska Zdzisława Waniek, dy-
rektor gliwickiej delegatury Ślą-
skiego Kuratorium Oświaty.
Z nowego Orlika cieszy się Kry-
stian Witowski, dyrektor Zespo-
łu Szkół Mechaniczo-Samocho-
dowych w Zabrzu. – W pobliżu 
jest kilkanaście szkół. Jestem 
przekonany, że boisko będzie 
wykorzystywane bez przerwy. Już 
teraz mamy kolejkę chętnych do 

wpisania się do grafiku – uśmie-
cha się dyrektor Krystian Witow-
ski, który z rąk przedstawiciela 
Śląskiego Urzędu Marszałkow-
skiego odebrał zestaw piłek do 
gry.
Zabrzański kompleks boisk jest 
już 118., jaki powstał w naszym 
województwie w ramach rządo-
wego programu „Moje boisko 
– Orlik 2012”. (hm)
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Mieszkańcy 
Zabrza
cieszą się
z kolejnego
nowoczesnego
boiska

W piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę można grać na kolejnym zabrzańskim Orliku. 
Trzeci już mieście nowoczesny kompleks boisk tego typu powstał przy ulicy Franciszkań-
skiej. Pieniądze na jego budowę przekazały gmina, samorząd województwa oraz Minister-
stwo Sportu i Turystyki.

W piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę można grać na kolejnym zabrzańskim Orliku. 

Trzeci Orlik 
zaprasza do gry BARTŁOMIEJ 

WIELGOSZ,
uczeń Zespołu Szkół Mecha-

niczno-Samochodowych

Trochę piłka się śli-
zga, ale poza tym gra 
się super. Dobrze, że 
taki obiekt powstał. 

Na pewno się przyda.

Otwarty 6 grudnia kompleks boisk był mikołaj-
kowym prezentem dla młodych sportowców

Pierwszy mecz rozpoczął legendarny 
piłkarz Górnika Zabrze Stanisław Oślizło

Występ przygotowany przez uczniów Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Samochodowych


