
Państwo Kornelia i Stanisław 
Zubkowie z Zaborza Północ-
nego już kilka lat temu musie-
li radzić sobie z wykopami na 
swojej ulicy. 
-- Siedem lat temu budynek, 
w którym mieszkamy, był 
podłączany do nitki ciepłow-
niczej. Wszystko było wtedy 
rozkopane, ale warto było tro-
chę pocierpieć, bo z central-
nego ogrzewania jesteśmy 
bardzo zadowoleni. Mamy 
nadzieję, że teraz zmiany 
też będą na lepsze, bo ka-
nalizacja w okolicy jest w 
opłakanym stanie. Na pewno 
jesteśmy zadowoleni, że coś 
będzie robione – podkreślają 
zgodnie państwo Zubkowie. 

Podobnego zdania są miesz-
kający na tutejszym osiedlu 
Sandra Sarnes i Rafał Gro-
dek. -- W końcu trzeba iść  
z postępem. Jak będzie nowa 
sieć, to skończą się proble-
my z awariami. Im szybciej 
się za to wezmą, tym lepiej. 
A jak się pojawi nowa na-
wierzchnia i znikną dziury, 
to w dodatku przyjemniej 
się będzie jeździć na rowe-
rach – dodają Sandra i Rafał. 

W ramach drugiego etapu 
przebudowy miejskiej sieci 
wodno-kanalizacyjnej ogło-
szony został już pierwszy 
przetarg. Pozwoli on na wy-
łonienie inżyniera, który bę-
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Mieszkańcy dzielnic, które obej-
mie drugi etap poprawy gospodarki 
wodno-ściekowej w Zabrzu, zdają 
sobie sprawę z czekających ich 
utrudnień, ale podchodzą do nich 
ze zrozumieniem. - Dobrze, że coś 
się w mieście dzieje i zmienia na 
lepsze – podkreślają.

dzie nadzorował prowadzone 
prace. Jednocześnie trwają 
przygotowania do rozpoczęcia 
kolejnych procedur przetargo-
wych.
Łącznie na uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 
w Zabrzu wydanych zostanie 

prawie miliard złotych. Pierw-
szy etap największej w historii 
miasta inwestycji kosztował 
574 mln zł. Wartość drugiego 
szacowana jest na 413 mln 
zł. Na jego realizację Zabrze 
otrzyma 225 mln zł dofinan-
sowania z unijnego Funduszu 

Tu uzyskasz 
informacje:
Jednostka Realizują-
ca Projekt, ul. Targowa 
2, 41-800 Zabrze, tel.
(32) 277 62 80, fax 
(32) 277 62 81, email:  
jrp@wodociagi.zabrze.pl

Kontrakt Nr 3: Zaborze Północne

• Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej - ok. 10,8 km. 
• Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej - ok. 14,2 km. 
• Budowa i przebudowa sieci wodociągowej - ok. 0,4 km. 
• Odtworzenie/budowa nawierzchni - ok. 50.7 tys. m2. 

Na tych ulicach będą prowadzone prace: Leszczynowa, 
Modrzewiowa, Adama Kawika, Ambrożego Pordzika, 
Antoniego Rolnika, Czereśniowa, Działaczy Rodła, Ja-
łowcowa, Jerzego Wyciska, Kalinowa, Karolinki, Krótka, 
Korczoka, Olchowa, Orzechowa i Władysława Karczew-
skiego

• Budowa i przebudowa 
kanalizacji sanitarnej - 
ok. 4,7 km. 
• Budowa i przebudowa 
kanalizacji deszczowej - 
ok. 5,2 km. 
• Przebudowa sieci wo-
dociągowej - ok. 6,9 km.
• Odtworzenie/budowa 
nawierzchni - ok. 38 tys. 
m2.
Na tych ulicach będą pro-
wadzone prace: Adama 
Mickiewicza, Drobna, Fry-
deryka Chopina, Gajowa, 
Juliusza Ligonia, Leśna, 

Kontrakt 6: Mikulczyce 
Łowiecka, Michała Ossow-
skiego, Nowodworska, Stani-
sława Moniuszki, Stanisława 
Ogórka i Tadeusza Boya – Że-
leńskiego

Emanują pozytywną energią, 
pokazując, że bez względu na 
nadmiar obowiązków, szarość 
codziennego życia, można 
znaleźć chwilę na oderwanie 
się od tej codzienności, a na-
wet się nią bawić. Manifestują 
przy tym wspólnotę kobiet no-
szących to samo imię. Niosą 
dobrą nowinę i pomagają kwe-
stując na szczytne cele. Takie 
właśnie są Krystyny!

Wielki Zjazd Krystyn odbył 
się po raz pierwszy w 1998 
roku. Tegoroczny, czternasty 
w historii, poprzedziło nabo-
żeństwo w katedrze Chrystusa 
Króla w Katowicach odprawio-
ne w intencji tragicznie zmar-
łej w katastrofie samolotu 
pod Smoleńskiem, Krystyny 
Bochenek, popularnej dzien-
nikarki i wicemarszałka Se-
natu, jednocześnie inicjatorki 

Musimy iść do przodu
Zaborze Północne i Mikulczyce obejmie drugi etap poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu

Spójności. 
Umowę w tej sprawie podpi-
sały prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik i wicepre-

zes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej Małgorzata 
Skucha.

Trzeba iść z po-
stępem - mówią 
Sandra Sarnes  
i Rafał Grodek 

Zjeżdżają się regularnie od 13 lat,  
zawsze 13 marca. Zwykle punktualnie  
o 13 oficjalnie otwierają kolejny Zjazd. 
Ale trzynastek nie boją się wcale!

Krystyny nie są przesądne go specjalnie przekonywać 
nie trzeba. Zjazdy Krystyn 
nie mają bowiem wyłącznie 
charakteru towarzyskiego. 
Panie aktywnie działają na 
niwie społecznej, promują 
profilaktykę zdrowotną zachę-
cając, np. do wykonywania 
badań cytologicznych, USG, 
mammografii, spotykają się  
z psychologami, ginekologa-
mi. Udzielają sobie wsparcia, 
organizują kwesty na cele 
charytatywne. Krystyny co 
roku przyjeżdżają do różnych 
miast. Wszędzie witane są 
owacyjnie. Chodzą słuchy, 
że wizyta Krystyn przynosi 
odwiedzanym szczęście. Ju-
bileuszowy, piętnasty zlot 
Krystyn odbędzie się za rok w 
Rzeszowie. 

(mar)

społecznego ruchu Krystyn. 
Było to pierwsze święto imien-
niczek, jakie odbyło się bez jej 
udziału. 
 

W tym roku Krystyny 
gościły nie tylko  
w stolicy wojewódz-
twa śląskiego. Dzień 
wcześniej, Krystyny 
zawitały do Zabrza. 
Wspólnie zwiedziły 
zabytkową kopal-
nię Guido i Miejski 
Ogród Botaniczny. 

Nazajutrz, po mszy w kate-
drze zostały zaproszone na 
kawę do wojewody śląskie-
go. Po wizycie w gabinecie 
głównego gospodarza re-

gionu, już na Placu Sejmu 
Śląskiego oficjalnie otwarły 
zjazd swoich imienniczek.  
O tym, że w Krystynach drze-
mie wielki potencjał, niko-

Budowa kanalizacji obejmie Zaborze Północne

Krystyny odwiedziły 
ogród botaniczny w Zabrzu 


