
15.01.2013 (nr 602)

2

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl

ZABRZE INWESTYCJE

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW

Gmina Zabrze

Gospodarzami uroczystości rozdania nagród byli prezy-
dent Zabrza, pełnomocnik ds. realizacji projektu – Mał-
gorzata Mańka-Szulik i prezes Zarządu, dyrektor na-
czelny Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. – Piotr Niemiec.

Żeby coś działo się w mieście, ludzie muszą to miasto, 
swoje miasto, czuć. Cieszę się ogromnie, że życiem Za-
brza interesują się mieszkańcy, bo to przecież dla nich 
właśnie projekt poprawy gospodarki wodno-ściekowej 
jest realizowany. Mam nadzieję, że efekty tej inwesty-
cji nie tylko jeszcze bardziej zmienią oblicze Zabrza, ale 
również wynagrodzą nieuchronnie towarzyszące pro-
wadzonym robotom uciążliwości – powiedziała, witając 
zebranych, prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik. 

I miejsce w konkursie zajął Tomasz Kozłowski, autor 
hasła: „Zabrze – Ekologia przede wszystkim!”.
II nagrodę przyznano Grzegorzowi Miziarskiemu 
za hasło: „Zabrze dla Ekologii i Środowiska – Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej”.
Laureatka III miejsca – Eliza Durynek, zaproponowała 
hasło: „Zostań oczyszczony, bądź przyłączony”.

Wszyscy laureaci zgodnie zadeklarowali, że informowa-
nie o prowadzonych i planowanych w ramach projek-
tu działaniach ma dla mieszkańców miasta ogromne 
znaczenie. 

– Przeczytanie informacji o tym konkursie zainspirowa-
ło mnie do poszukania informacji o projekcie, to tak na-
prawdę dało mi wiedzę, co się dzieje u nas. Myślę, że 
wszyscy powinniśmy wspierać te działania, bo to jest 
nasz obowiązek, jako mieszkańców – powiedział To-
masz Kozłowski, zwycięzca konkursu. 

– To jest praca zbiorowa i zawsze to powtarzam na spo-
tkaniach z mieszkańcami, żeby tak właśnie traktowali 
nasz projekt – dodał Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.
Konkurs w formie quizu na temat realizowanej inwestycji, 

O tym, że II etap projektu „Poprawy gospodarki wodno-
ściekowej” ma niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska 
naturalnego w Zabrzu, mieszkańców miasta, jak się okazuje, 
nie trzeba przekonywać. Hasła promujące realizowane 
przedsięwzięcie, jakie nadesłali uczestnicy konkursu 
wiedzy o projekcie, w większości dotyczyły właśnie jego 
proekologicznego charakteru. 4 stycznia br. w Urzędzie Miasta 
Zabrze uhonorowano autorów najlepszych propozycji.

Ekologia przede wszystkim
ogłoszono na łamach lokalnej prasy w listopadzie. Poza 
wskazaniem prawidłowych odpowiedzi na pytania za-
mieszczone na stronie www.fs.zabrze.pl, uczestnicy 
konkursu zostali poproszeni o zaproponowanie hasła 
promującego projekt. Spośród osób, które poprawnie 
odpowiedziały na wszystkie pytania konkursowe, wy-
brana została trójka laureatów, których hasła jury uznało 
za najtrafniej oddające ideę inwestycji. Zwycięzcę kon-
kursu nagrodzono aparatem fotograficznym, zdobyw-
ców II i III miejsca – ramkami cyfrowymi, dodatkowo 
wszyscy laureaci otrzymali gadżety promujące projekt. 

Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Miasta Zabrze i Piotr Niemiec – prezes Zarządu, dyrektor naczelny ZPWiK Sp. z o.o. z laureatami konkursu: 
Grzegorz Miziarski – II miejsce; Eliza Durynek – III miejsce, Tomasz Kozłowski – I miejsce.

Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Za-
brze. Etap II” realizowany jest w dzielnicach Zabrza: Pawłów, Zaborze Północne i Po-
łudniowe, Makoszowy, Biskupice, Mikulczyce, osiedle Wyzwolenia, a także na terenie 
Oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.

Wartość Projektu wynosi 164 742 236,92 PLN, w tym wartość dofinansowania z Funduszu 
Spójności stanowi 103 858 479,36 PLN.

Zakres rzeczowy projektu:
budowa i przebudowa ok. 69 km kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami •	
ścieków 
budowa i przebudowa ok. 68 km kanalizacji deszczowej •	
wykonanie hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych elementów na Oczyszczalni ścieków•	  
„Śródmieście”.


