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Najtańszą ofertę na realiza-
cję inwestycji złożyła kielecka 
delegatura firmy Skanska 
(centrala mieści się w War-
szawie - red.) i to jej zostaną 
powierzone zadania wyko-
nawcze. Nadzór inwestorski 
pełnić będzie konsorcjum wy-
konawców: Wielobranżowe 
Przedsiębiorstwo Inwesty-
cyjne „Wudimeks” z Często-
chowy wraz „Ekocentrum” 
- Wrocławskim Ośrodkiem 
Usług Ekologicznych. 

Kryta pływalnia zo-
stanie wybudowana 
na skrzyżowaniu 

Alei Korfantego i 
ulicy Giordano Bru-
no. Prace ruszą po 
uprawomocnieniu 
się przetargu.
- Jest duża szansa, że stanie 
się to już w drugiej połowie 
lipca - mówi Agnieszka Bo-
ber, dyrektor Miejskiego Za-
kładu Kąpielowego. 
Budynek basenu będzie miał 
trzy kondygnacje, w tym jed-
ną podziemną.

Na parterze znajdą się hale 
kąpielowe z basenami: rekre-
acyjnym (16x12 m), dwoma 

Najważniejsze z planowanych 
prac obejmą malowanie bu-
dynku dworca z zewnątrz i 
w środku, wymianę stolarki 
okiennej, uzupełnienie oświe-
tlenia, naprawę dachu oraz 
wykonanie izolacji w przejściu 
podziemnym. Remont ma 
kosztować 462 tys. zł.

Prace nie obejmą peronów, 
które nadal pozostają we wła-

daniu PKP. 

Dworzec będzie 
również przy-
stosowany dla 
osób niepeł-
nosprawnych. 
Odbyło się już 
pierwsze spo-
tkanie z projek-
tantami w tej 
sprawie.  (m)

Basen na Koperniku wybuduje Skanska. Pod nadzorem konsorcjum firm z Częstochowy i Wrocławia

A imię jego to Aquarius... 
Przetarg na budowę basenu na Osie-
dlu Kopernika rozstrzygnięty!Niewy-
kluczone, że prace budowlane ruszą 
już w drugiej połowie lipca. 

Budowa pływalni ruszy najprawdopodobniej w drugiej połowie lipca

basenami jacuzzi, brodzikiem 
dla dzieci oraz basenem spor-
towym (25x16) z widownią. 
Na parterze będzie umiej-
scowiona wieża zjeżdżalni, 
pomieszczenia odnowy bio-
logicznej SPA, saunarium, 
natryski i szatnie. Wielkość 
niecki sportowej pozwala na 
prowadzenie zawodów rangi 
ogólnopolskiej. 

Pierwsze piętro, obok po-
mieszczeń zajmowanych 
przez gastronomię i admini-
strację, zosta-
nie zaadap-
towane 
pod 

działalność komercyjną. 
Mogą tam powstać np. gabi-
nety do fitness bądź rehabi-
litacji. 

Wokół obiektu powstaną 132 
miejsca parkingowe, cztery 
postoje dla autobusów, 27 
dla rowerów oraz miejsca 
parkingowe dla 
osób niepełno-
spraw-
nych

Inwestycja będzie kosztowała 
25 mln zł. Do użytku zostanie 
oddana jesienią 2012 roku. 

Czytelnicy Dzienni-
ka Zachodniego 
i internauci poprtalu 
NaszeMiasto.pl w 

głosowa-

niu na nazwę dla 
pływalni nadali jej 
imię Aquarius (z łac. 
Wodnik). 
Konkurs odbywał się we 
współpracy z Wydziałem Kon-
taktów Społecznych zabrzań-
skiego magistratu.

(mar)

Ruszył remont dworca PKP w Zabrzu

Jesienią będzie kolorowy
Od słów do czynów - zapowiadana 
modernizacja zabrzańskiego dworca 
kolejowego rozpoczęta! W nowej, 
kolorowej szacie zobaczymy go we 
wrześniu. 

Dworzec remontuje 
firma Albud z Knurowa

Policjanci, strażacy, ratow-
nicy medyczni i urzędnicy z 
Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Miasta w 
Zabrzu sprawdzali, jak po-
radzimy sobie w przypadku 

pogłębiającego się kryzysu, 
którego skutkami będą licz-
ne zamieszki i akty przemo-
cy, długotrwałej powodzi, 
gigantycznego bezrobocia, 
a do tego masowo napływa-

Kataklizm w Zabrzu - zamieszki i bomby

Spokojnie, to tylko 
ćwiczenia
Czasy mamy niepewne, nigdy nie 
wiadomo, co przyniesie kolejny dzień. 
Pewnych rzeczy ustrzec się nie spo-
sób, ale można przećwiczyć warianty 
obronne. 

jących do nas uchodźców.  
Nie obyło się bez dramatycz-
nych momentów. Najgorsze 
nadeszło, gdy służby udzie-
lające pomocy poszkodo-
wanym w powodzi, musiały 
przerwać akcję ratunkową.
Na ratowników „padł blady 
strach”, bo ktoś odnalazł 
trzy, złowieszczo tykające 
pojemniki. Sytuację w ostat-
niej chwili opanowali wezwa-
ni na miejsce pirotechnicy...

(mar)


