
Anna i Andrzej Kasprzykowie 
mieszkają w Zaborzu Połu-
dniowym od siedmiu lat. -- Już 
kiedy się tu wprowadzaliśmy, 
słyszeliśmy, że w naszej dziel-
nicy będzie robiona nowa kana-
lizacja. Trochę się to przecią-
gnęło, ale super, że w końcu 
się doczekaliśmy – uśmiecha 
się pan Andrzej. -- Kanalizacja, 
która jest tu w tej chwili, cią-
gle się zatyka. Studzienki się 
zapadają. Z niecierpliwością 
czekamy, aż ruszą prace – pod-
kreślają państwo Kasprzykowie. 

Podobnego zdania są Stanisła-
wa i Zbigniew Cierpiałowscy.  
-- Woda drożeje, ale przynajmniej 
za podwyżką idą zmiany na lep-
sze – przyznają. -- Tu długo nic nie 
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Około 30 kilometrów sieci kanalizacyjnej i ponad 10 kilo-
metrów wodociągowej obejmą prace wykonane w Zaborzu 
Południowym w ramach II etapu poprawy gospodarki wodno-
-ściekowej w Zabrzu. Dodatkowe zabezpieczenia przed roz-
przestrzenianiem się nieprzyjemnych zapachów otrzyma z kolei 
oczyszczalnia ścieków „Śródmieście”.

Tu uzyskasz 
informacje:
Jednostka Realizują-
ca Projekt, ul. Targowa 
2, 41-800 Zabrze, tel.
(32) 277 62 80, fax 
(32) 277 62 81, email:  
jrp@wodociagi.zabrze.pl

Kontrakt nr 2: Zaborze Południowe
 
• budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej - ok. 15,4 km
• budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej - ok. 14,9 km
• przebudowa sieci wodociągowej - ok. 10,3 km
• budowa 2 sieciowych przepompowni ścieków sanitarnych, odtworzenie/budowa 
   nawierzchni drogowych - ok. 76 tys. m2
 
Na tych ulicach będą prowadzone prace: Adama Napieralskiego, Ciasna, Gen. Wa-
lerego Wróblewskiego, Górnicza, Henryka Brola, Józefa Kraszewskiego, Józefa Lom-
py, Józefa Sierakowskiego, Królowej Kingi, Ks. Piotra Skargi, Mikołowska, Norberta 
Barlickiego, Osiedleńcza, Przykra, Racławicka, Rajska, Skarbnika, Słowicza, Ścieżka 
Górnicza, Św. Małgorzaty, Węgielna, Wesoła, Wiejska, Wojciecha Bogusławskiego, 
Zjednoczenia, Emilii Plater, plac Ignacego Paderewskiego, Kłyki i Św. Jacka

Naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców

Trwają przygotowania do rozpoczęcia prac w ramach II etapu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu

było robione, w wielu miejscach 
nie ma porządnej kanalizacji. 
Cieszymy się, że to się zmieni.  
I przynajmniej znikną dziury w dro-
gach, bo teraz jeździ się fatalnie 
– dodają państwo Cierpiałowscy. 

W ramach II etapu projektu wy-
konana zostanie również tzw. 
hermetyzacja i dezodoryzacja 
obiektów oczyszczalni „Śród-
mieście”. Nie oznacza to, że  
w pierwszym etapie prace zosta-
ły tu wykonane nieprawidłowo.  
- Wyprzedzamy dzisiejsze wymo- 
gi w zakresie ochrony środo-
wiska. A one rosną, myślimy 
więc przyszłościowo – podkre-
śla Danuta Bochyńska-Podloch, 
kierownik Jednostki Realizującej 
Projekt 2.

Łącznie, na uporządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej w Za-
brzu wydanych zostanie prawie 
miliard złotych. 
Pierwszy etap największej w hi-
storii miasta inwestycji koszto-
wał 574 mln zł. Wartość drugie-
go szacowana jest na 413 mln zł. 
Na jego realizację Zabrze otrzy-
ma 225 mln zł dofinansowania 
z unijnego Funduszu Spójności.  
Umowę w tej sprawie pod-
pisały prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-
-Szulik i wiceprezes 
Narodowego Fundu-
szu Ochrony Śro-
dowiska i Gospo-
darki Wodnej Mał-
gorzata Skucha.

„Z niecierpliwością czekamy, 
aż ruszą prace”– podkreślają 
państwo Kasprzykowie

Wśród wielu zaproszonych go-
ści w spotkaniu udział wzięli 
m.in. wiceminister Edukacji 
Narodowej Krystyna Szumi-
las, która jednocześnie obję-
ła patronat nad konferencją, 
prezydent Zabrza Małgorzata 

Mańka-Szulik, przewodni-
czący Rady Miasta Marian 
Czochara, dyrektor CKPiU 
Ryszard Gruca oraz komen-
dant Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Gliwicach Ro-
man Nowogrodzki. 

Zabrze nie boi się innowacyjnych rozwiązań

Warto stawiać na jakość
Wciąż należy traktować go jako przywilej,  
czy raczej jest wymogiem i obowiązkiem?  
O znaczeniu systemu zarządzania jakością, 
jego zastosowaniu w edukacji i samorządzie  
lokalnym dyskutowano podczas konferencji 
zorganizowanej w Centrum Edukacyjno - Kon-
gresowym Politechniki Śląskiej w Zabrzu. 

W części merytorycznej spo-
tkania zebrani wysłuchali wy-
stąpień Michała Molendy  
z Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach nt. „System Zarządzania 
Jakością – szansa na sukces”, 
Ewy Weber, sekretarz Mia-
sta Zabrze pt. „Dobre praktyki  
w zakresie zarządzania jako-
ścią” oraz Ewy Wolnicy, zastęp-
cy naczelnika Wydziału Oświaty 
w Zabrzu nt. „ISO w placówkach 
oświatowych – dlaczego nie?”. 

Podczas konferencji zabrzań-
skie CKPiU otrzymało Certyfikat 
Jakości ISO 9001:2008

- To kolejny sukces jednostki 
oświatowej, dzięki któremu 
będzie się dalej rozwijać - za-
znaczyła prezydent Zabrza, 
Małgorzata Mańka – Szulik.

Tomasz Harsze, prezes Za-
rządu Śląskiego Stowarzy-
szenia Dyrektorów Centrów 
Kształcenia Ustawicznego  
i Centrów Kształcenia Prak-
tycznego, wręczył prezydent 
Zabrza Małgorzacie Mańce-
-Szulik tytuł „Blask 2011” za 
konsekwentną i skuteczną 
politykę rozwoju edukacji za-
wodowej w Zabrzu - rozwija-
nie i unowocześnianie bazy 
techno-dydaktycznej kształ-
cenia praktycznego i usta-
wicznego.

(m)

W konferencji wzięli udział (od lewej) Marian Czocha-
ra (przewodniczący RM), Małgorzata Mańka-Szulik 
(prezydent Zabrza), Krystyna Szumilas (wiceminister 
Edukacji)


