
przedsięwzięcia to 7,6 mln zł. 
Rozstrzygniętych zostało również 
siedem pozostałych kontraktów 
na roboty w ramach II etapu pro-
jektu. W przypadku części z nich 
trwają jeszcze procedury związa-
ne ze złożonymi odwołaniami. Już 
teraz jednak wiadomo, że dokoń-
czenie przebudowy miejskiej sie-
ci wodno-kanalizacyjnej będzie 
kosztować znacznie mniej, niż 

początkowo szacowano. Kwotę 
413 mln zł udało się po prze-
targach ograniczyć do niespełna 
200 mln zł. Danuta Bochyńska-
-Podloch z Jednostki Realizują-
cej Projekt uspokaja jednak, że 
w przetargach nie wybrano firm, 
które mogły ewidentnie zaniżyć 
koszty. - Wszystkie ze złożonych 
ofert były cenowo zbliżone do 
siebie i znacznie niższe od sza-

cunkowych wartości – podkreśla 
Danuta Bochyńska-Podloch.
Niższa wartość II etapu oznacza 
zmniejszenie unijnej dotacji z 225 
do 119 mln zł. Ale mniej pieniędzy 
trzeba będzie też wysupłać z kasy 
miasta i wodociągów. W pierw-
szym przypadku kwota zmniejszyła 
się ze 110 do 46,4 mln zł. Udział 
wodociągów został ograniczony  
z 77 do 34 mln zł.  (hm)

– Nie tak dawno zakończyliśmy 
pierwszy etap poprawy gospodarki 
wodno-ściekowej w mieście, teraz 
bierzemy się za dokończenie in-
westycji. Oczyszczalnia ścieków to 
pierwszy krok w tym kierunku, przed 
nami kolejne – mówi prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szu-
lik. - Kierowcy i mieszkańcy muszą 
uzbroić się w cierpliwość, ale kto 
spojrzy na efekty pierwszego etapu 

projektu, wie, że dla polepszenia 
warunków codziennego życia warto 
zmierzyć się z czasowymi utrudnie-
niami – dodaje pani prezydent.
Tzw. hermetyzacja to dokończenie 
przeprowadzonej już wcześniej mo-
dernizacji oczyszczalni. - Dzięki wy-
konanym do tej pory pracom speł-
niamy wszystkie wymogi dotyczące 
oczyszczania wody. Teraz przyszła 
pora na usunięcie uciążliwości za-

pachowych, które już w tej chwili  
i tak są niewielkie – podkreśla 
Piotr Niemiec, prezes Zabrzań-
skiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji.
Zadania podjęła się firma In-
stal Kraków S.A., która w ciągu 
dziesięciu najbliższych miesięcy 
zaprojektuje niezbędne instala-
cje. Potem rozpoczną się trwa-
jące rok prace budowlane. Koszt 
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Rafał Markiewicz z zarządu Instal Kraków S.A.

Hermetyzacja obiektów oczyszczalni będzie polegała na przykryciu ich 
wykonanymi z tworzywa sztucznego kopułami. Konstrukcje te posiadają 
otwory wentylacyjne i kanały, którymi powietrze tłoczone jest do oczysz-
czających je urządzeń. Po zakończeniu prac z oczyszczalni nie będą wy-
dostawać się żadne zapachy, które przekraczałyby dopuszczalne normy.

Filtry oczyszczą powietrze

Kilkaset tysięcy zło-
tych rocznie zaosz-
czędzi Zabrze dzięki 
wspólnemu z innymi 
miastami regionu 
zakupowi energii.

Przetarg na megawaty

>> 2

W Domu Muzyki  
i Tańca odbył się  
w piątek casting  
do piątej edycji 
programu „Mam  
talent!”

x

Scena pełna talentówX
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Wkrótce czystsze powietrze dla mieszkańców Maciejowa

Oczyszczalnia 
pod kloszem

Zabezpieczone zostaną m.in. 
zbiorniki magazynowe osadu...

... oraz kanały, 
którymi wpływają ścieki

Umowę podpisano w oczyszczalni „Śródmieście”

Już teraz pojawiają się sporadycznie. Docelowo mają zniknąć w ogóle. Nieprzyjemne zapachy z oczysz-
czalni ścieków „Śródmieście” zostaną wyeliminowane dzięki tzw. hermetyzacji obiektu. W ubiegłym 
tygodniu przedstawiciele samorządu i zabrzańskich wodociągów podpisali umowę z wykonawcą prac.

Dyżur prawnika
Telefoniczne porady 
z każdej dziedziny prawa.
Na Państwa pytania 
odpowiadać będzie adwokat 
Izabela Latkowska.
W czwartek, od 15.00 do 16.00 
pod nr telefonu 32 230-84-51


