
Jakich utrudnień można się spo-
dziewać w najbliższych miesiącach 
i jak się do nich przygotować, do-
wiedzą się w pierwszej kolejności 
mieszkańcy Pawłowa. Spotkanie 
z mieszkańcami dzielnicy zaplano-
wano na środę 29 sierpnia. Od go-
dziny 17, w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 6 przy ul. Sikorskiego 
74, na pytania będą odpowiadać 
przedstawiciele samorządu, Za-
brzańskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji oraz wyko-
nawcy.
– Wszyscy dobrze jeszcze pamię-
tamy pierwszy etap projektu, ale 
bez dokończenia prac osiągnięte 
efekty byłyby znacznie uboższe. 

Bez uporządkowania infrastruktury 
podziemnej trudno mówić o dal-
szym prężnym rozwoju miasta. Za-
chęcam mieszkańców do udziału w 
spotkaniu. Odpowiemy na pytania 
dotyczące szczegółów projektu i po-
staramy się rozwiać wszystkie wąt-
pliwości – mówi prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik.
Spotkania z mieszkańcami kolej-
nych dzielnic objętych projektem 
zaplanowano na wrzesień. Dokład-
ne miejsca zostaną podane m.in. 
na stronie internetowej www.fs.za-
brze.pl w zakładce „Aktualności”.
Przebudowa miejskiej sieci wodno-
-kanalizacyjnej to największa inwe-
stycja w historii Zabrza. Jej war-

tość sięga 800 mln zł. W ramach 
pierwszego etapu przedsięwzięcia 
zbudowano lub przebudowano 89 
km sieci wodociągowej, 101 km 
kanalizacji deszczowej i 127 km 
kanalizacji sanitarnej. Zwiększone 
zostało wykorzystanie własnych 
ujęć wody. Powstało 17 nowych 
przepompowni ścieków sanitar-
nych, a jedna została przebudowa-
na. Zmodernizowano oczyszczalnię 
ścieków „Śródmieście”. Odtworzo-
nych zostało około 380 tysięcy me-
trów kwadratowych nawierzchni ulic 
i chodników.
Rozpoczynający się właśnie drugi 
etap projektu pochłonie 205 mln 
zł. Połowę tej kwoty stanowi zdoby-

te przez samorząd dofinansowanie 
z Funduszu Spójności. Sieć zosta-
nie zmodernizowana w dzielnicach 
Pawłów, Zaborze Południowe, 
Zaborze Północne, Makoszowy, 
Biskupice, Mikulczyce oraz na 
osiedlu Wyzwolenia. Zabezpieczo-
ne przed rozprzestrzenianiem się 
nieprzyjemnych zapachów zostaną 
obiekty oczyszczalni „Śródmieście” 
w Maciejowie. Prace obejmą 69 
km kanalizacji sanitarnej, 68 km 
kanalizacji deszczowej, cztery prze-
pompownie ścieków, 31 km sieci 
wodociągowej oraz 350 tysięcy 
metrów kwadratowych nawierzchni 
dróg.  (hm)

Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza

Wszystkie z ośmiu kontraktów na roboty 
budowlane w ramach drugiego etapu popra-
wy gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu 
zostały już zawarte. Zaplanowane na naj-
bliższe tygodnie spotkania informacyjne 
z mieszkańcami będą doskonałą okazją, 
by poznać zakres prac w dzielnicach i po-
rozmawiać z wykonawcami robót w ramach 
poszczególnych kontraktów. Zachęcam 
do udziału w spotkaniach i dyskusji na 
temat inwestycji.
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Do końca sierpnia 
można jeszcze głoso-
wać w konkursie na 
najlepszą przestrzeń 
publiczną wojewódz-
twa śląskiego.

Konkurs na finiszu

>> 11

Ceniony napastnik 
Ireneusz Jeleń przy-
jechał w piątek do 
Zabrza. Zdradził, 
że chętnie zagrałby 
kiedyś w Górniku.

Jeleń w Górniku
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POROZMAWIAJMY O INWESTYCJI

ROZPOCZYNA SIĘ CYKL SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI NA TEMAT 
PRZEBUDOWY SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

PLAN SPOTKAŃ 

W DZIELNICACH

29 sierpnia, godz. 17 – Pawłów

3 września, godz. 17  

– Zaborze Południowe

10 września, godz. 17

– Zaborze Północne

12 września, godz. 17  – Biskupice

19 września, godz. 17  – Mikulczyce

20 września, godz. 17  

– osiedle Wyzwolenia

26 września, godz. 17  

– Makoszowy

12 września, godz. 17  – Biskupice

19 września, godz. 17  – Mikulczyce

19 września, godz. 17  – Mikulczyce

Ruszają prace 
w dzielnicach 

W pierwszym etapie 
projektu sieć 

przebudowano m.in. 
w Kończycach

Drugi etap przebudowy miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oznacza, że na ulicach Zabrza znów pojawią się wykopy. 
Kiedy, gdzie i jakie prace będą wykonywane? Między innymi na takie pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas rusza-
jących w tym tygodniu spotkań z mieszkańcami.

Ruszają prace Ruszają prace Ruszają prace Ruszają prace 
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY!

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


