
Umowę na dofinansowanie  
II etapu gigantycznej inwestycji 
podpisały jesienią ubiegłego 
roku prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik i wice-
prezes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej Małgorzata 
Skucha. W efekcie Zabrze 
otrzyma z unijnego Funduszu 
Spójności ponad 225 mln zł. 
Aktualnie trwają przygotowa-
nia do ogłoszenia przetargów 
na wybór firm, które wykonają 
roboty w terenie. 

Bilety na to wyda-
rzenie zniknęły z kas 
błyskawicznie. Ci, 
którzy mieli szczęście 
je kupić na pewno nie 
żałowali wydanych 
pieniędzy. Zabrzań-
skie Multikino po 
pięcioletniej przerwie 
było gospodarzem 
prezentacji drużyny 
Górnika Zabrze, który 
właśnie rozpoczął re-
wanżowe boje rundy 
wiosennej rozgrywek 
ekstraklasy.

Atmosferę podgrzał transfe-
rowy hit, rzutem na taśmę 
sfinalizowany przez zabrzań-
ski klub - na Roosevelta trafił 
29-letni pomocnik Robert 

Ponad 400 milionów złotych to wartość drugiego etapu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Zabrzu

Czas na Biskupice i Makoszowy

Zanim jednak na ulice 
wyjadą koparki, warto 
poznać procedurę pod-
łączenia posesji do no-
wej sieci kanalizacyjnej. 
-- Zasada jest taka, że 
jeśli ktoś już wcze-
śniej płacił za odpro-
wadzanie ścieków, 
nie czekają go nowe 
wydatki, ponieważ 
za przyłącze płaci się 
raz. Z kolei w przy-
padku nowych przy-
łączy mieszkaniec wy-

200 do 400 zł. - Aby zaoszczę-
dzić mieszkańcom pieniądze i 
czas, równolegle z dokumen-
tacjami projektowymi sieci zle-
cono opracowanie projektów 
przyłączy, również w obrębie 
prywatnych posesji. Posiada-
ją one wszystkie niezbędne 
uzgodnienia, pozwalające na 

natychmiastowe rozpoczęcie 
robót – podkreśla Danuta Bo-
chyńska – Podloch.
Niestety, w efekcie zmiany 
przepisów i likwidacji Gmin-
nych Funduszy Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, 
mieszkańcy zostali w ubiegłym 
roku pozbawieni możliwości 

Osiedla Borsig w Biskupicach i Piasek w Ma-
koszowach znalazły się wśród dzielnic Zabrza, 
które obejmie drugi etap przebudowy miejskiej 
sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonane tu prace 
pochłoną blisko 50 milionów złotych. Będzie 
to kontynuacja robót, które w tych dzielnicach 
były prowadzone w latach 2007 – 2009.

uzyskania dotacji na wykona-
nie przyłącza. Trwają starania 
samorządów, by tę sytuację 
zmienić.
Za tydzień przybliżymy prace 
planowane w ramach II etapu 
w Pawłowie i na osiedlu Wy-
zwolenia.

konuje roboty sam lub wybiera 
firmę, która wykona instalację 
od studzienki na granicy po-
sesji – tłumaczy Danuta Bo-
chyńska – Podloch - kierownik 
Jednostki Realizującej Projekt. 
Koszt wykonania metra bie-
żącego kanalizacji sanitarnej 
to, w zależności od firmy, od 

Jeż, kapitan słowackiego MSK 
Żylina, klubu który jesienią za-
liczył występy w elitarnej Lidze 

Mistrzów. Słowacy trafili do 
grupy z Chelsea Londyn, Olim-
pique Marsylia i Spartakiem 

Moskwa. Piłkarz doświadczony 
o potyczki z tak utytułowanymi 
rywalami powinien być sporym 
wzmocnieniem naszego zespo-
łu.
- Robert Jeż powinien nie tylko 
wnieść sporo świeżości do gry 
Górnika. Myślę, że będzie jed-
nym z czołowych graczy ekstra-
klasy - uważa trener Górnika, 
Adam Nawałka. 

Do Górnika powraca 
bramkarz, Mateusz 
Sławik.
- Ponoć dwa razy nie wchodzi 
się do tej samej rzeki. Ale kto 
powiedział, że nie można wra-
cać do tego samego klubu? Do 
Górnika to ja mogę nawet po 
sto razy przychodzić - podkre-
śłał popularny „Mati“, za co do-
stał od kibiców gromkie brawa. 
Jednym z bohaterów wieczoru 

był Grzegorz Bonin. Kilka dni 
wcześniej pomocnik Górnika 
został wybrany najlepszym 
piłkarzem drużyny w 2010 
roku. Kilka godzin przed pre-
zentacją drużyny w Multikinie, 
przyszła na świat jego córka. 
Podczas prezentacji koszulki 
piłkarzom wręczał dyrektor 
sportowy, Andrzej Orzeszek. 
Tradycji przy tym stało się za-
dość - koszulka z numerem 
12 powędrowała do stowarzy-
szenia kibiców. „Dwunastka“ 
jest zarezerwowana wyłącznie 
dla zabrzańskiej Torcidy. Na 
prezentacji nie zabrakło zna-
komitych gości. Do Multikina 

przyjechała prezydent miasta, 
Małgorzata Mańka - Szulik 
oraz wiceprezydent Zabrza 
Krzysztof Lewandowski. Zja-
wili się legendarni piłkarze 
KSG. Kibice mieli okazję spo-
tkać się z ikonami klubu z lat 
60. i 70. - Stanisławem Ośli-
zło, Henrykiem Latochą, Zyg-
muntem Anczokiem i Janem 
Banasiem.
Zabrzanie mają już za sobą 
inaugurację rundy wiosennej 
rozgrywek ekstraklasy. W wy-
jazdowym  meczu Górnik zre-
misował bezbramkowo z fawo-
ryzowaną Polonią Warszawa.

(mar)

Piłkarze Górnika Zabrze zaprezentowali się kibicom

Drużynę już znamy, 
na zwycięstwa czekamy!

„W naszej dzielnicy ciągle są ulice, 
których mieszkańcy skazani są na 
szamba. Bardzo dobrze, że powsta-
nie kanalizacja. Takie inwestycje 
są potrzebne. Przecież trzeba iść 
do przodu” – podkreśla Ewelina 
Kordowska z Makoszów, mama 
1,5-rocznego Adasia.

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

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Kontrakt Nr 4, 
osiedle Piasek w 
Makoszowach:
budowa i przebudowa ka-
nalizacji sanitarnej - ok. 
5,3 km
budowa i przebudowa ka-
nalizacji deszczowej - ok. 
7,5 km
przebudowa sieci wodo-
ciągowej - ok. 1,5 km
odtworzenie/budowa na-
wierzchni drogowych - ok. 
19.5 tys. m2
Na tych ulicach będą 
prowadzone prace: ul. 
Franciszka Bujoczka, 
Jana Styki, Kłodnicka, 
Lotnicza, Oświęcimska, 
Rybna i Żurawia

Kontrakt Nr 5, osiedle Borsig w Biskupi-
cach:
budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej - ok. 4 km
budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej - ok. 4,9 
km
przebudowa sieci wodociągowej - ok. 4,2 km
odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych - ok. 46 tys. 
m2
Na tych ulicach będą prowadzone prace: Bartosza Głowac-
kiego, Częstochowska, Franciszka Mikosza, Joachima Lele-
wela, Karola Żmudy, Marii Rodziewiczówny, Mieczysława I, 
Pawła Kempki, plac Bernarda Purkopa, Stefana Okrzei, Św. 
Wojciecha i Władysława IV

Zdjęcia: Dariusz Hermiersz/Górnik Zabrze

Zd
ję

ci
a:

 D
ar

iu
sz

 H
er

m
ie

rs
z/

G
ór

ni
k 

Za
br

ze

Robert Jeż jeszcze niedawno reprezentował barwy 
słowackiej Żyliny. Wiosną założy koszulkę Górnika

Kibice są dwunastym zawodnikiem Górnika, 
dlatego koszulka z numerem 12 powędrowała 
do zabrzańskiej Torcidy


