
sta-
nie zaadap-
towane pod działalność ko-
mercyjną. Mogą tam powstać 
np. gabinety do fitness bądź 
rehabilitacji. 

Realizacją inwestycji zajmuje 
się działający na rynku od 60 
lat, katowicki BUDUS.
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Wbicie łopat miało charakter 
symboliczny. Prace trwają już 
od września

- Aktualnie realizujemy w 
Zabrzu wiele ważnych inwe-
stycji. Ale nie oznacza to, 
że musimy rezygnować z 
innych przedsięwzięć i reali-
zacji marzeń mieszkańców.  
O budowie basenu mówiło się 
w naszym mieście już od daw-
na. Ogromnie się cieszę, że 
teraz to marzenie się spełnia. 
Cieszę się również, że zadania 
podjęła się sprawdzona i do-
bra śląska firma - podkreśla 
prezydent Zabrza, Małgorzata 
Mańka - Szulik.

Kryta pływalnia 
stanie na skrzy-
żowaniu Alei 
Korfantego i ulicy 
Giordano Bruno. 
Budynek basenu będzie miał 
trzy kondygnacje, w tym jedną 
podziemną. Jej konstrukcja 

jest prosta, a przy tym funk-
cjonalna. 

Na parterze znaj-
dą się hale 
kąpielowe z 
b asenam i : 
r e k r e a c y j -
nym (16x12 
m), dwoma 
b a s e n a m i 
jacuzzi, brodzi-
kiem dla dzieci 
oraz basenem 
sportowym (25x16) 
z widownią. Na parterze 
będzie umiejscowiona wieża 
zjeżdżalni, pomieszczenia od-
nowy biologicznej SPA, sauna-
rium, natryski i szatnie. Wiel-
kość niecki sportowej pozwala 
na prowadzenie zawodów ran-
gi ogólnopolskiej. 

Pierwsze piętro, obok pomiesz-
czeń zajmowanych przez ga-
stronomię i administrację, zo-

W mieście działa wiele reno-
mowanych placówek służby 
zdrowia, jak choćby Śląskie 
Centrum Chorób Serca, a do-
konania naszych naukowców 
często należą do przełomo-
wych w poszczególnych ga-
łęziach medycyny. Z pomocą 
chorym spieszą jednak nie 
tylko lekarze - ale i Kamilia-
nie, których zakon od lat dzia-
ła w Zabrzu. Statuetki św. 
Kamila przyznawane są zaś 
osobom i instytucjom aktyw-
nie działających na rzecz lo-
kalnej społeczności. 

Święty Kamil de Lellis był 
Włochem, przyszedł na świat 
w 1550 roku. Droga do świę-
tości patrona Zabrza była 
jednak wyboista. Znalazł 
się nawet na zakręcie życia, 
tracąc przez hazard cały ma-
jątek. Aby przeżyć, musiał 
żebrać. Błagając o jałmużnę 
przed kościołem kapucynów 
w Manfredonii, dostał pro-
pozycję pracy przy budowie 
klasztoru. Od tej pory zaczął z 
pasją służyć Bogu. Poświęcił 
się chorym i cierpiącym, od-
najdując w swej misji drogę 
do Chrystusa.

(m)

15 lat temu św. Kamila 
ustanowiono patronem Zabrza

Święty Kamil, patron chorych i cierpiących, 
opiekun szpitali i personelu medycznego 
został patronem miasta nieprzypadkowo. 
Zabrze jest bowiem jednym z ważniejszych 
ośrodków na medycznej mapie Polski. 

Na Osiedlu Kopernika powstaje kryta pływalnia

Łopaty wbite!
Już budują

- 
T o 

n a s z 
pierwszy kontrakt 

w Zabrzu, ale wierzę, że nie 
ostatni. Planowany czas budo-
wy basenu to 18 miesięcy, ale 
jeśli tylko będzie to możliwe, 
postaramy się go skrócić - de-
klaruje prezes BUDUS S.A., 
Leon Ucka.

Wokół obiektu powstaną 132 
miejsca parkingowe, cztery po-
stoje dla autobusów, 27 dla 
rowerów oraz miejsca parkin-
gowe dla osób niepełnospraw-
nych. 

Inwestycja będzie 
kosztowała około 
27 mln zł. Czas 

zakończenia prac 
to luty 2013 roku. 
Zabrzańska pływalnia ma no-
sić nazwę Aquarius. Była to 
najciekawsza z propozycji zgło-
szonych w konkursie Dzien-
nika Zachodniego i Wydziału 
Kontaktów Społecznych za-
brzańskiego magistratu. 

(mar)

Od słów do czynów! 

Hotel Bristol w Bytomiu położony jest tuż przy 
secesyjnym pasażu spacerowo - handlowym 
nieopodal Rynku. Goście mogą korzystać  
z 50 miejsc noclegowych w komfortowych po-
kojach jedno i dwuosobowych oraz pokojach 
typu studio. Hotel dysponuje salą konferencyj-
no-szkoleniową. Sala przystosowana jest do 
przyjęcia 50 osób. Miło i przyjemnie można 
spędzić czas w kawiarence Bristol Cafe.

www.kultowe-hotele.com.pl

Hotel Katowice usytuowany jest w centrum 
miasta, w sąsiedztwie Spodka i Ronda gen. 
Ziętka. - miejscach stanowiących skrzyżowa-
nie dróg z kierunku zachodniego (Wrocław, 
Opole), północnego (Warszawa, Łódź) i połu-
dniowego (Bielsko-Biała). Najbardziej kultowy 
z katowickich hoteli dysponuje 308 miejscami 
noclegowymi. Goście mają do dyspozycji po-
koje jedno, dwu i trzyosobowe - z łazienką, lodówką,  telefonem, telewizją (również 
kanały satelitarne) oraz dostępem do internetu. Hotel posiada 6 sal konferencyjno-
-bankietowych, co umożliwia organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, uroczy-
stości, czy spotkań rekrutacyjnych. Tradycją hotelu jest organizowanie dorocznych 
Bali Sylwestrowych. 

Hotel Katowice  •  Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice
tel. rezerwacji: +48 32 256 11 11, +48 32 258 82 81, +48 32 259 80 21, 
fax: +48 32 259 75 26  •  e-mail: hotel@hotel-katowice.com.pl   
•  www.hotel-katowice.com.pl

Hotel Katowice

Hotel Bristol

Hotel Bristol  •  ul. Dworcowa 16, 41-902 Bytom 
tel.: +48 32 281 12 41-44, fax: +48 32 281 12 44
e-mail: hotel@hotel-bristol.com.pl   •   www.hotel-bristol.com.pl

Na plac budowy basenu 
wjechał ciężki sprzęt


