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– Konstrukcja żelbetowa obiektu 
jest już na ukończeniu. Priorytetem 
na teraz jest zamknięcie budynku, 
czyli wykonanie dachu nad halą 
basenową. Drewniana konstrukcja 
została już zamontowana, teraz 
przykrywamy ją blachą. Chcemy, by 
budynek został zamknięty najpóź-
niej w ciągu sześciu tygodni – mówi 
Andrzej Bogaczewicz z firmy Budus 
S.A, kierownik budowy.
W tym tygodniu ruszyć mają 
prace tynkarskie. Trwają rów-

nież przygotowania do monta-
żu przewidzianych w projekcie 
przeszkleń. Wewnątrz budynku 
wykonywane są instalacje wod-
no-kanalizacyjne, centralnego 
ogrzewania i wentylacji. Powsta-
ją ściany oddzielające poszcze-
gólne pomieszczenia.
– Niespodzianki pojawiają się 
z reguły na początku budowy, kie-
dy wykonywane są prace ziemne. 
Nam udało się ich uniknąć. Prace 
postępują zgodnie z harmonogra-

mem – podkreśla Andrzej Boga-
czewicz.
Przypomnijmy, że na kompleks re-
kreacyjny w parku im. Jana Pawła 
II przeznaczono z miejskiej kasy 
26 mln zł. W obiekcie znajdą się 
m.in. basen sportowy o wymia-
rach 25 na 16 metrów oraz basen 
rekreacyjny z dziką rzeką, gejze-
rem powietrznym i grotą sztucznej 
fali. Na parterze będą do dyspozy-
cji sauny suche i parowa, natryski 
wrażeń, bicze wodne, misy do 

moczenia stóp, basenik schła-
dzający z zimną wodą oraz aneks 
wypoczynkowy. Powstaną bar z wi-
dokiem na halę basenową, a dla 
miłośników mocniejszych wrażeń 
kilkudziesięciometrowa zjeżdżal-
nia. Na gości czekać będzie około 
130 miejsc parkingowych i ponad 
150 miejsc na widowni. Pływalnia 
ma być gotowa do końca lutego 
przyszłego roku.  (hm)

WAKACYJNA OCHŁODA

Panujące w ostatnich dniach 
upały sprawiają, że zabrzanie 
z niecierpliwością odliczają czas 
do najbliższego piątku. Właśnie 
wtedy rusza nowy sezon na Ką-
pielisku Leśnym w Maciejowie.

Położone w malowniczym za-
kątku miasta kąpielisko od lat 

zapewnia ochłodę w upalne 
dni. Na mieszkańców czekają 
tu również tereny spacerowe, 
boiska do siatkówki plażowej, 
koszykówki i piłki nożnej, pole 
do mini-golfa, ścieżki rowerowe 
i plac zabaw dla maluchów. 
Wstęp na kąpielisko jest bezpłat-
ny dla dzieci w wieku do 6 lat. 

Bilet szkolny dla uczniów od 7 do 
17 lat kosztuje 3 zł, a dla osób 
w wieku od 18 do 25 lat – 4 zł. 
Cena biletu dla dorosłych to 7 
zł. – Uczestniczymy w programie 
„Rodzina na 5 +”. Osobom, które 
posiadają uprawniającą do zniżek 
kartę, oferujemy bilety z 50-pro-
centowym upustem – zwraca 

uwagę Alicja Zakrzewska, kie-
rownik Kąpieliska Leśnego.
Podczas wakacji kąpielisko 
czynne jest codziennie w tygo-
dniu od 10 do 18 a w weekendy 
od 9 do 19. W tym roku, oprócz 
wejścia głównego, otwierana 
będzie również tzw. brama bocz-
na.  (hm)

W PIĄTEK NA KĄPIELISKU LEŚNYM ROZPOCZYNA SIĘ NOWY SEZONDZIESIĘCIU NOWYCH FUNKCJONARIUSZY

Nowe twarze 
w patrolach

W szeregach zabrzańskiej stra-
ży miejskiej pojawiło się dzie-
sięciu nowych funkcjonariuszy. 
Pierwsi z nich rozpoczęli służbę 
w ubiegłym tygodniu. Na patro-
le wyruszają na razie z bardziej 
doświadczonymi kolegami.

Sławomir Nowicki z Biskupic 
o przyjęcie do straży miejskiej 
starał się po raz drugi. Tym 
razem się udało. – W swo-
jej dzielnicy mam szczęście 
do podejmowania interwencji 
w różnych sytuacjach. Teraz, 
w mundurze, będę mógł jeszcze 
bardziej się wykazać – podkre-
śla mężczyzna, który znalazł się 
w gronie nowych strażników. 
A jak podkreśla Mirosława 
Uziel-Kisińska, zastępca komen-
danta straży miejskiej w Zabrzu, 
o przyjęcie nie było łatwo. – Mie-

liśmy około stu podań. Po teście 
sprawnościowym pozostało 68 
kandydatów, którzy musieli na-
stępnie przejść egzamin pisemny 
i rozmowę kwalifikacyjną – tłu-
maczy Mirosława Uziel-Kisiń-
ska. Na szczęśliwców czekało 
dziesięć etatów. Przypadły 
w udziale dziewięciu panom 
i jednej kobiecie, która w re-
krutacji brała udział już po raz 
czwarty. Wytrwałość najwyraźniej 
się opłaciła.
W zabrzańskiej jednostce służy 
obecnie 59 strażników. – Zdaję 
sobie sprawę, że nastawienie 
mieszkańców do straży miejskiej 
nie jest najlepsze, ale każda 
praca ma swoje minusy. Ludzie 
są różni. Ja do swojej pracy za-
mierzam podchodzić z sercem 
– podsumowuje Adrian Dera, 
jeden z nowych strażników.  (hm)

Bezpieczna budowa!
Budowa zabrzańskiej pływalni została zakwalifikowana do 
organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy konkur-
su „Bezpieczna budowa 2012”. Wnioskowali o to sami in-
spektorzy PIP, którzy ją kontrolowali. Celem konkursu jest 
upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy na placach budów, a także promowanie wykonaw-
ców zapewniających bezpieczne stanowiska pracy. Wyniki 
tegorocznej rywalizacji poznamy pod koniec roku. Trzyma-
my kciuki za nasz kompleks!

Strażnicy już rozpoczęli służbę

Zabrzańskie kąpielisko 
co roku przyciąga tłumy

Pływalnia powstająca na osiedlu Kopernika już niedługo będzie kryta w dosłownym tego słowa znaczeniu. Gotowa jest drew-
niana konstrukcja dachu, a w ubiegłym tygodniu pracujący na budowie robotnicy rozpoczęli przykrywanie jej blachą.

RUSZYŁ MONTAŻ DACHU KRYTEJ PŁYWALNI 
POWSTAJĄCEJ NA OSIEDLU KOPERNIKA

BASEN CHOWA SIĘ 
POD DACHEM
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Ekipa montująca 
blaszane pokrycie 

konstrukcji


