
W ubie-
głym tygodniu 
podpisano umowy na przebu-
dowę sieci w Biskupicach i Mako-
szowach. W tym tygodniu zawar-
to kontrakt dotyczący Mikulczyc. 
– Bardzo się cieszę z podpisania 

kolejnych umów, 
bo to oznacza, że 

jesteśmy coraz bli-
żej rozpoczęcia robót 

w terenie – podkreśla 
Piotr Niemiec, prezes Za-

brzańskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji. – Jak 
podczas każdego remontu, nie 
obędzie się bez uciążliwości, ale 
zrobimy wszystko, by były one jak 
najmniejsze. Po zakończeniu prac 
zdecydowanie spadnie awaryjność 

sieci, a dzięki podłączeniu do ka-
nalizacji kolejnych gospodarstw 
nie będziemy narażeni na sankcje 
związane z niespełnianiem wymo-
gów unijnych – dodaje szef ZPWiK.
Prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik zwraca uwagę, że 
bez uporządkowania infrastruktu-
ry trudno byłoby mówić o dalszym 
prężnym rozwoju miasta. – Dobrze 
pamiętamy pierwszy etap projek-
tu, ale bez dokończenia prac osią-
gnięte efekty byłyby znacznie uboż-
sze – podkreśla pani prezydent. 
– Inwestorzy już zauważają walory 
naszego miasta. Sposób patrze-
nia na Zabrze zmienił się dzięki 
Drogowej Trasie Średnicowej, to 
samo dotyczy poprawy gospodarki 
wodno-ściekowej – dodaje. 
Przebudowa sieci wodno-kanali-
zacyjnej to największa inwestycja 
w historii Zabrza. Jej wartość sięga 
800 mln zł. Drugi etap projektu po-
chłonie około 200 mln zł. Prawie 
105 mln zł stanowi dofinansowa-

nie z unijnego Funduszu Spójno-
ści. W ciągu 2 lat sieć zostanie 
zmodernizowana w dzielnicach 
Pawłów, Zaborze Południowe, 
Zaborze Północne, Makoszowy, 
Biskupice, Mikulczyce i na osiedlu 
Wyzwolenia. Zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się nieprzy-
jemnych zapachów zostaną obiek-
ty oczyszczalni „Śródmieście”. 
Z planowanych prac cieszy się Mag-
dalena Starzyńska, mama 2-letnie-
go Jasia. – Jako dziecko mieszka-
łam na Zaborzu. Woda sterowała 
wtedy naszym życiem. Była przez 
kilka godzin dziennie, trzeba było 
zbierać ją w wannie. Ulicą obok 
szkoły płynęły kiedyś ścieki. To był 
koszmar. Dobrze, że te czasy bez-
powrotnie minęły. Przebudowa sieci 
wiąże się z utrudnieniami, ale efekt 
końcowy zapamiętamy lepiej niż kor-
ki, które znikną – podkreśla Magda-
lena Starzyńska. (hm)

W piłce nożnej za bardzo nam nie wychodzi, za to Polska 
jest mistrzem Europy w wykorzystywaniu środków euro-
pejskich. Duża ich część przeznaczana jest na inwesty-
cje ekologiczne. Cieszy, że sporo z nich realizowanych 
jest w naszym regionie. W Tarnowskich Górach oddano 
do użytku nową oczyszczalnię ścieków i trwa budowa 
sieci kanalizacji. W Zabrzu rusza drugi etap podobnego 
projektu. Bywa to uciążliwe dla mieszkańców, ale w 
końcu prace dobiegają końca. A region staje się coraz 
bardziej atrakcyjny dla mieszkańców i inwestorów.
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Warsztaty fotogra-
ficzne i ogrodnicze, 
koncerty i spotkania 
poetyckie czekają 
w weekend na Festi-
walu Kwiatów. 

Wśród kwiatów i sztuki

>> 2

Instalacja do pro-
dukcji energii 
z pochodzącego ze 
śmieci biogazu po-
wstała na zabrzań-
skim wysypisku.

Ruszyła czwarta 
i zarazem ostatnia 
edycja programu 
profilaktycznego 
dla gimnazjalistów 
„Krok po kroku 
do Euro 2012”. 

Wysypisko pod prądemNa szybkość i wiedzę
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II etap przebudowy miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej staje się faktem

Kolejne umowy w ramach drugiego etapu przebudowy sieci wodno-kana-
lizacyjnej w Zabrzu podpisane! Lada dzień ruszają prace w terenie. Wyko-
nawcy zapewniają, że zrobią wszystko, żeby zminimalizować utrudnienia. 
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Kolejne umowy w ramach drugiego etapu przebudowy sieci wodno-kana-

Podpisy złożone, pora 
na wykopy!Już wkrótce 

na ulicach 
Zabrza 

ponownie 
pojawią się 

wykopy

Tomasz Głogowski, poseł PO

Kolejne umowy podpisane zo-
stały na terenie oczyszczalni 
„Śródmieście” w Maciejowie
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Polskie mistrzostwo Europy

Magdalena 
Starzyńska 
podkreśla, 
że efekty 
prac po-
prawiają 
komfort 

życia 
w mieście


