
Na wielkim placu budowy w par-
ku im. Jana Pawła II na osiedlu 
Kopernika codziennie uwija się 
50-60 pracowników. Do dyspozy-
cji mają m.in. dwa spore żurawie 
dźwigowe. – Aktualnie wykonu-
jemy niecki poszczególnych ba-
senów – mówi Leszek Zmełty 
z firmy „Budus” S.A., kierownik 
robót budowlanych. – Główny ba-
sen pływacki ma już wylane dno. 
Teraz rozpoczynamy wylewanie 

ścian. Bardzo zaawansowane 
są roboty związane z basenem 
rekreacyjnym i brodzikiem dzie-
cięcym. Częściowo jest również 
wylany tzw. basen hamowny,  
w którym będzie się kończyć 
zjazd zjeżdżalnią – tłumaczy Le-
szek Zmełty.
Wykonywane jest przyłącze kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej. Na 
plac budowy dotarły również tzw. 
filigrany, czyli służące do wykony-

wania stropów żelbetowe płyty. 
Budowlańcy rozpoczęli układanie 
z nich stropu nad kondygnacją 
„minus 1”, czyli piwnicą.
Prace ruszyły znów pełną parą, 
gdy tylko odpuściły panujące  
w ostatnich tygodniach mrozy. 
– Bardzo niskie temperatury 
uniemożliwiły prowadzenie czę-
ści robót, ale nawet podczas 
największych mrozów nie mieli-
śmy ani jednego dnia przestoju – 

podkreśla Leszek 
Zmełty. – Do połowy 
maja chcielibyśmy zakończyć 
wszystkie roboty żelbetowe. 
Od teraz obiekt będzie już rósł  
w oczach – uśmiecha się kierow-
nik robót. Przypomnijmy, że na 
kompleks rekreacyjny przy al. 
Korfantego przeznaczono z miej-
skiej kasy 26 mln zł. W obiekcie 
znajdą się m.in. basen sportowy 
oraz basen rekreacyjny z dziką 
rzeką, gejzerem powietrznym  
i grotą sztucznej fali. Na parte-
rze będą do dyspozycji sauny 
suche i parowa, natryski wra-
żeń, bicze wodne, misy do mo-
czenia stóp, basenik schładza-
jący z zimną wodą oraz aneks 
wypoczynkowy. Powstaną bar 
z widokiem na halę basenową, 
a dla miłośników mocniejszych 
wrażeń kilkudziesięciometrowa 
zjeżdżalnia. Pływalnia ma być 
gotowa do końca lutego przy-
szłego roku. I nic nie wskazuje, 
by ten termin był w jakikolwiek 
sposób zagrożony. (hm)
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Basen rośnie 
w oczach

Ma już gotowe fundamenty, a teraz kształtu zaczynają nabierać niecki kolejnych  
basenów. Na budowie krytej pływalni przy alei Korfantego dobiegają końca prace  
ziemne. – Teraz obiekt będzie już rósł w oczach – zapowiadają budowlańcy.

Zajrzeliśmy na wielki plac budowy w parku im. Jana Pawła II

KoMpLeKs w liczbach25x16 metrów to wielkość basenu pływackiego70 metrów będzie miała zewnętrzna zjeżdżalnia132 miejsca parkingowe powstaną 
przy obiekcie

Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza
Bardzo się cieszę, że już niedługo mieszkańcy Zabrza będą 
mieli do dyspozycji kolejny obiekt rekreacyjny z prawdziwego 
zdarzenia. Nie zapominajmy, że modernizowany jest również 
Miejski Zakład Kąpielowy, na co pozyskaliśmy 5,5 miliona 
złotych unijnej dotacji. Jednocześnie prowadzone są tak po-
tężne inwestycje, jak poprawa gospodarki wodno-ściekowej, 
budowa nowego stadionu i kolejnych odcinków Drogowej Tra-
sy Średnicowej. Zabrze dynamicznie się rozwija, a dzięki temu 
staje się coraz bardziej atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, 
jaki i turystów oraz inwestorów.

Dla mieszkańców i turystów

Budowę rozpoczęto 
pięć miesięcy temu

LesZeK
ZMełTy,

kierownik robót 
budowlanych:

Niskie temperatury 
uniemożliwiły 

prowadzenie części 
robót, ale nawet 
podczas najwięk-
szych mrozów nie 

mieliśmy ani jednego 
dnia przestoju


