
– W ubie-
głym roku 

gmina sprze-
dała działki w tym 

miejscu za 3,2 miliona 
złotych. Jednocześnie miasto 
zobowiązało się do wykonania 
niezbędnej infrastruktury tech-
nicznej. Prace kosztowały 2,7 
miliona złotych. W ogólnym 
rozrachunku gmina zarobiła 
więc pół miliona złotych – tłu-
maczy Krzysztof Lewandow-
ski, wiceprezydent Zabrza. 
W ramach trwających w ostat-
nich miesiącach prac wyko-
nanych zostało ponad 900 

metrów kanalizacji deszczowej 
i drugie tyle sanitarnej. Po-
wstało 420 metrów sieci wo-
dociągowej. – W zakresie sieci 
drogowej i parkingów wykona-
liśmy nawierzchnię z kostki 
betonowej o łącznej powierzch-
ni prawie 7,5 tysiąca metrów 
kwadratowych. Ustawiliśmy 
również 28 słupów oświetle-
niowych – wylicza Mariusz Sój-
ka, szef firmy „Almix”, która 
przejęła inwestycję po tym, jak 
wyłoniony pierwotnie wykonaw-
ca zszedł z placu budowy.
Sąsiadujące z osiedlem Koper-
nika działki kupili dwaj dewelo-
perzy i osoby prywatne. Część 
domów jest już gotowa, inne 

dopiero powstają. Łącznie za-
mieszka tu prawie 40 rodzin. 
– Za nami już tradycyjna wie-
cha. Do nowego domu chcieli-
byśmy wprowadzić się wiosną 
– mówi Ewa Marcol, przyszła 
mieszkanka osiedla. – Nowe 
drogi wyglądają super. Wcze-
śniej długo była tu glina i ka-
mienie. Teraz nie ma żadnego 
problemu z dojazdem. Firma 
uwinęła się ekspresowo – do-
daje.
– Poszukujemy różnych sposo-
bów zagospodarowania tere-
nów w mieście. Ten okazał się 
bardzo efektywny – podsumo-
wuje wiceprezydent Krzysztof 
Lewandowski.  (hm)
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Na placu Wolności 
rozbłysło bożona-
rodzeniowe drzew-
ko. A już w najbliż-
szy piątek impreza 
„Idą święta”.

Świąteczny blask choinki

>> 11

Rodzice 9-miesięcz-
nej Antosi proszą 
o pomoc w sfinan-
sowaniu operacji 
córeczki z rzadkim 
zespołem wad.

Pomóż maleńkiej Antosi

>> 11

– Nowe drogi wyglądają super. 
Teraz nie będziemy mieli żadnego 
kłopotu z dojazdem do naszego 

domu – mówi Ewa Marcol, 
mama 1,5 rocznej Oli 

Łączna powierzchnia 
nowych dróg i parkin-
gów to prawie 
7,5 tys. m2

DROGI I PARKINGI NA NOWYM OSIEDLU 
W CENTRUM ZABRZA JUŻ GOTOWE

Mieszkańcy nowego osiedla domków powstającego w rejonie ulic Heweliusza i Brożka nie 
będą już mieli problemów z dojazdem do swoich posesji. Zakończyła się właśnie budowa sie-
ci wewnętrznych dróg i parkingów. Wykonana została kanalizacja i oświetlenie. Inwestycja 
została sfinansowana z kasy miasta.

R E K L A M A . . . . . . . . .

Bez problemów 
z dojazdem

Przecięcie wstęgi i już można jeździć

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30


