
Choæ na co dzieñ czêsto 
oznacza³o to utrudnienia dla 
mieszkañców, to jednak po 
paru miesi¹cach zyskali oni 
nie tylko kanalizacjê i nowe 
doprowadzenia wody, ale 
równie¿ zupe³nie nowe drogi i 
chodniki, które powsta³y w ra-
mach prac odtworzeniowych. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w rejonach, gdzie nie było jej 
do tej pory, pozwoli zlikwi-
dować nieszczelne szamba 
oraz nielegalne podłączenia 
do cieków wodnych, a tym 
samym zmniejszy ich zanie-
czyszczenie.

Istotna jest również budowa 
nowej kanalizacji deszczowej. 
Pozwoli to na zebranie nad-
miaru wody z ulic i uniknięcie 
zalewania ich w czasie ulew-
nych deszczów.

Koszt projektu szacowany 
jest na niebagatelną kwotę 
pół miliarda złotych. 

Realizacja zadania odbywa 
siê etapowo. 

W ramach pierwsze-
go etapu praktycznie 
ju¿ powsta³o 127 km 
kanalizacji sanitar-
nej, 101 km  kana-
lizacji deszczowej, 
13 km wodoci¹gów 
przesy³owych i 76 km 
sieci wodoci¹gowej 
rozdzielczej. 

Kosztem 140 mln z³ odtwo-
rzona zostanie i przebudowa-
na nawierzchnia dróg i chod-
ników na d³ugoœci ok. 200 ki-
lometrów. Planowany termin 

Maria Pe³ka, mieszkan-
ka ulicy Wita Stwosza. 

Ja uwa¿am, ¿e ca³y ten 
program „Spójnoœæ” jest 
wspania³¹ rzecz¹. 
Po pierwsze mamy ka- 
nalizacjê, odprowadzenie 
deszczówki, porz¹dne dro-
gi i chodniki. Teraz jest tu-
taj ³ad i porz¹dek. 
Wprawdzie przez ca³y rok 
wystêpowa³y pewne nie- 
dogodnoœci i musieliœmy 
siê  z tym pogodziæ ale 
najwa¿niejsze, ¿e fina³  ju¿ 
jest. 
Muszê podkreœliæ, ¿e Urz¹d 
Miasta na w³asny koszt wy-
konuje nam odwodnienia 
od piwnic, poniewa¿ w cza-
sie prac zosta³y przerwane 

Modernizacja gospodarki 
wodno-œciekowej  w Zabrzu 
to najwiêkszy przedsiêwziê-
cie w historii miasta. 
Jest to równie¿ jedna z 

najwiêkszych tego typu 
inwestycji w Polsce. 
Wprowadzenie jej w życie 
nie byłoby możliwe bez 
pozyskania funduszy z Unii 
Europejskiej.

Warto podkreœliæ, ¿e 
w wyniku modernizacji 
wodoci¹gów i kanaliza-
cji spadnie liczba awarii i 
zmniejsz¹ siê straty wody. 
Uzyskamy równie¿ pozytyw-
ne efekty ekologiczne.
Ponadto osi¹gniemy wy-
mierne korzyœci w zakresie 
poprawy stanu dróg. Po 
u³o¿eniu podziemnych sie-
ci wodoci¹gowych i kana-
lizacyjnych odtwarzane s¹ 
bowiem nawierzchnie ulic 
oraz chodników. 

Tadeusz Jazienicki, 
mieszkaniec ulicy Wita 
Stwosza. 
Jesteœmy zadowoleni, ¿e 

w koñcu zosta³o to zrobio-
ne. Bo to naprawdê by³ 
wstyd, ¿eby w XXI wieku w 
œródmiejskiej strefie du¿e- 

go miasta by³y szamba i 
brak kanalizacji. 

Na tê inwestycjê czekaliœ- 
my bardzo d³ugo. Te budyn-
ki powsta³y przecie¿ przed 
wojn¹. Dobrze, ¿e wresz-
cie prace siê skoñczy³y. 
Bo nie da siê ukryæ, ¿e 
trochê nam siê to da³o we 
znaki. Brakowa³o bowiem 
pewnego zsynchronizowa-
nia prac. 

Widoczny plus to nowe na-
wierzchnie ulic i chodników 
– poprzednio by³ ³atany 
asfalt albo w ogóle droga 
gruntowa.  W tej chwili to 
osiedle bêdzie mog³o byæ 
takim spacerowym depta-
kiem w kierunku lasu.  

drena¿e i mieliœmy wodê w 
piwnicy. 
Przyda³aby siê jeszcze wy-
miana lamp ulicznych, które 

s¹ stare i umieszczone za 
wysoko. One czêsto gasn¹. 
Czulibyœmy siê wtedy bez-
pieczniej. 

Poprawa gospodarki wodno-œciekowej w Zabrzu to gigan-
tyczne przedsiêwziêcie proekologiczne, które niew¹tpliwie 
u³atwi ¿ycie mieszkañcom Zabrza. Realizacja projektu 
w³aœnie dobiega koñca. 

zakoñczenia tego etapu to 
koniec grudnia. 

Etap drugi bêdzie obejmowa³ 
budowê i przebudowê ok. 69 
km kanalizacji sanitarnej, ok. 
68 km kanalizacji deszczo-
wej oraz ponad 31 km sieci 
wodoci¹gowej. 

Teraz miasto przypomina wiel-
ki plac budowy, bo przecie¿ w 
ramach tego przedsiêwziêcia 
realizowanych jest wiele 
zadañ. W niektórych dzielni-
cach roboty prowadzone s¹ 
jednoczeœnie w kilku ulicach. 
W tej chwili trwaj¹ prace m.in. 
na osiedlu Józefa. 

Rokitnica, os. Gajdzikowe-Górki, ul. Bukowa 
przed modernizacją... ...i po modernizacji

Nowa kanalizacja, nowa 
oczyszczalnia i... nowe drogi

Małgorzata Mańka Szulik, 
prezydent Zabrza

Modernizacja gospodarki 
wodno-œciekowej w Zabrzu 
to równie¿ jedna z naj- 

wiêkszych tego typu 
inwestycji w Polsce.

................................... ...........................................................................................................................................................................

Miasto na w³asny koszt wykonuje odwodnienie w lesie, 
przy osiedlu Józefa, aby nie dochodziło do zalewania 
piwnic mieszkańców.


