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Funduszu Spójności, 
rozmawia Marta Dobrzańska.

– W Zabrzu ruszyły roboty związane z poprawą go-
spodarki wodno-ściekowej. Do realizacji prac przy-
stąpiliście Państwo bogatsi o wnioski, doświadczenia 
i – przede wszystkim – sukces pierwszego etapu. To 
chyba dobry punkt wyjścia dla kontynuacji Projektu?

– O tym, że warto podejmo-
wać tego rodzaju inwesty-
cje, można się przekonać, od-
wiedzając te dzielnice Zabrza, 
które objęte były pierwszym 
etapem poprawy gospodar-
ki wodno-ściekowej i, w któ-
rych w stosunkowo krótkim 
czasie osiągnięto standardy 
zgodne zarówno z przepisa-
mi polskimi jak i unijnymi. Re-
alizacja przedsięwzięcia, któ-
re swym zakresem objęło nie 
tylko przebudowę sieci wod-
no-kanalizacyjnej, ale również 
odbudowę dróg i chodników, 
niewątpliwie zmieniła oblicze 
Zabrza, poprawiła jakość życia 
mieszkańców, co więcej – po-
prawiła także atrakcyjność in-
westycyjną miasta. Mając na 
względzie te wszystkie osią-
gnięcia, z tym większym za-
pałem i wiarą w powodzenie 
rozpoczęliśmy drugi etap Pro-
jektu. Dzięki pozyskanym fun-
duszom będziemy mogli od-
powiedzieć na potrzeby tych 
mieszkańców, którzy wciąż 
jeszcze doświadczają niedo-
godności w obszarze gospo-
darki wodno-ściekowej. 
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– Mamy do czynienia z jedną z największych w histo-
rii miasta inwestycji – zarówno pod względem za-
sięgu, jak i finansowania.

– Jest to bez wątpienia naj-
większy w historii miasta 
projekt ekologiczny. W tym 
etapie docelowo zosta-
nie nim objętych ponad 
23 000 zabrzan, mieszkań-
ców dzielnic: Pawłów, Zabo-
rze Południowe i Północne, 
Makoszowy, Biskupice, Mi-
kulczyce oraz Osiedle Wy-
zwolenia. Dodatkowo w Za-
brzu Maciejowie roboty re-
alizowane będą na terenie 
oczyszczalni ścieków „Śród-
mieście”. Z Unii Europejskiej 
pozyskano na ten cel pra-
wie 104 miliony złotych. Po-
zostałe środki tj. ok. 55 milio-

nów złotych pochodzą 
z budżetów: miasta oraz 
zabrzańskich wodocią-
gów. W ramach przed-
sięwzięcia wybudujemy 
i przebudujemy również 
drogi, chodniki oraz sieć 
wodociągową.

– Jest to zapewne ogrom-
ne wyzwanie technicz-
ne i organizacyjne – dla 
Państwa, ale również 
dla mieszkańców Za-
brza. 

– Nie można rozwijać 
miasta, nie porządku-
jąc spraw podstawo-
wych. To nie jest łatwe 
przedsięwzięcie, całość 
wykonania determinu-
je bardzo dużo czynni-
ków. Niemniej cały czas 
należy mieć na uwadze, 
że przyniesie ze sobą 
efekty, które doceniać 
będziemy przez kolej-
ne dziesięciolecia. Przed 
nami dwa lata utrud-

nień. Jakich? – mieszkańcy Zabrza zdążyli się już 
przekonać podczas pierwszego etapu Projektu. Ro-
boty nie pozostaną bez wpływu na krajobraz nasze-
go miasta, czy życie codziennie zabrzan. Jednakże 
tak, jak uprzednio, tak i teraz – bez wątpienia nie bę-
dzie to czas stracony. Dlatego liczymy na wyrozu-
miałość mieszkańców – jest to wspólny trud – który, 
wierzymy i zakładamy, że zaowocuje w przyszłości 
znaczną poprawą jakości życia w naszym mieście. 
Z całą mocą pragnę podkreślić, że bardzo zależy mi 
na tym, aby mieszkańcy Zabrza w minimalnym za-

kresie odczuli ewentual-
ne utrudnienia płynące 
z właśnie rozpoczętej in-
westycji. Dlatego ze stro-
ny wszystkich Wykonaw-
ców będziemy oczeki-
wali rzetelności, ale rów-
nież terminowości w re-
alizacji prac. 

– Jakie działania w ra-
mach Projektu zaplano-
wano na najbliższe mie-
siące?

– W październiku roz-
poczęły się roboty bu-
dowlane w części dziel-
nic objętych projektem. 
W Pawłowie na pierwszy 
ogień idą ulice: Pszczyń-
ska, Głogowska, Kłoso-
wa, Sudecka, Sikorskiego 

oraz Tatrzańska. Zaborze Południowe zostało po-
dzielone na cztery sektory, w grudniu prace obejmą 
już większość z nich. W Zaborzu Północnym ruszy-
ły roboty przy garażach na ul. Kawika, w niedługim 
czasie dołączą do nich ulice: Porzeczkowa, Lesz-
czynowa, Czereśniowa, Jałowcowa, Rolnika i Krót-
ka. W Makoszowach rozpoczęcie projektu widać już 
na ulicy Franciszka Bujoczka. W Mikulczycach za-
częliśmy od ulic: Leśnej i Nowodworskiej, wkróce 
roboty rozpoczną się również na Gajowej, Mickie-
wicza i Boya-Żeleńskiego. Na Osiedlu Wyzwolenia 
do ulicy Dożynkowej, od której rozpoczęły się robo-
ty, na początku przyszłego roku dojdzie także ulica  
Czogały. 

– Gdzie mieszkańcy mogą zasięgać informacji na te-
mat harmonogramu i postępów w realizacji prac?

– Szczegółowe harmonogramy robót przedsta-
wiono mieszkańcom podczas spotkań w dziel-
nicach objętych Projektem. Aktualizacje harmo-
nogramów oraz wszelkie informacje dotyczące 
Projektu są na bieżąco przekazywane zarówno na 
łamach prasy lokalnej, jak również na stronie inter-
netowej Projektu www.fs.zabrze.pl. Jednocześnie 
wszystkich zainteresowanych zachęcam do kon-
taktu bezpośredniego w siedzibie Jednostki Reali-
zującej Projekt 2 przy ulicy Targowej 2 w Zabrzu. 

– Dziękuję za rozmowę

Nie można rozwijać miasta, nie 
porządkując spraw podstawowych

Jest to bez wątpienia 
największy w historii 
miasta projekt 
ekologiczny. W tym 
etapie docelowo 
zostanie nim objętych 
ponad 23 000 zabrzan, 
mieszkańców dzielnic: 
Pawłów, Zaborze 
Południowe i Północne, 
Makoszowy, Biskupice, 
Mikulczyce oraz Osiedle 
Wyzwolenia.

To nie jest łatwe 
przedsięwzięcie, 
całość wykonania 
determinuje bardzo 
dużo czynników. 
Niemniej cały czas 
należy mieć na 
uwadze, że przyniesie 
ze sobą efekty, które 
doceniać będziemy 
przez kolejne 
dziesięciolecia. 
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czasie dołączą do nich ulice: Porzeczkowa, Lesz-
czynowa, Czereśniowa, Jałowcowa, Rolnika i Krót-
ka. W Makoszowach rozpoczęcie projektu widać już 
na ulicy Franciszka Bujoczka. W Mikulczycach za-
częliśmy od ulic: Leśnej i Nowodworskiej, wkróce 
roboty rozpoczną się również na Gajowej, Mickie-
wicza i Boya-Żeleńskiego. Na Osiedlu Wyzwolenia 
do ulicy Dożynkowej, od której rozpoczęły się robo-
ty, na początku przyszłego roku dojdzie także ulica  
Czogały. 

– Gdzie mieszkańcy mogą zasięgać informacji na te-
mat harmonogramu i postępów w realizacji prac?

– Szczegółowe harmonogramy robót przedsta-
wiono mieszkańcom podczas spotkań w dziel-
nicach objętych Projektem. Aktualizacje harmo-
nogramów oraz wszelkie informacje dotyczące 
Projektu są na bieżąco przekazywane zarówno na 
łamach prasy lokalnej, jak również na stronie inter-
netowej Projektu www.fs.zabrze.pl. Jednocześnie 
wszystkich zainteresowanych zachęcam do kon-
taktu bezpośredniego w siedzibie Jednostki Reali-
zującej Projekt 2 przy ulicy Targowej 2 w Zabrzu. 

– Dziękuję za rozmowę

Nie można rozwijać miasta, nie 
porządkując spraw podstawowych

Jest to bez wątpienia 
największy w historii 
miasta projekt 
ekologiczny. W tym 
etapie docelowo 
zostanie nim objętych 
ponad 23 000 zabrzan, 
mieszkańców dzielnic: 
Pawłów, Zaborze 
Południowe i Północne, 
Makoszowy, Biskupice, 
Mikulczyce oraz Osiedle 
Wyzwolenia.

To nie jest łatwe 
przedsięwzięcie, 
całość wykonania 
determinuje bardzo 
dużo czynników. 
Niemniej cały czas 
należy mieć na 
uwadze, że przyniesie 
ze sobą efekty, które 
doceniać będziemy 
przez kolejne 
dziesięciolecia. 


