
Jan Klimas mieszka w Paw-
łowie od urodzenia. Nie 
kryje zadowolenia, że prze-
budowa zabrzańskiej sieci 
wodno-kanalizacyjnej obej-
mie również jego dzielnicę. 
– Już najwyższy czas na to 
– podkreśla pan Jan. – Prze-
budowa sieci i budowa kana-
lizacji tam, gdzie jej jeszcze 
nie ma, uporządkuje gospo-
darkę wodno-ściekową w 
dzielnicy. To na pewno przy-
ciągnie ludzi, bo odpowied-
nia infrastruktura podziemna 
to podstawa budownictwa. 
Dzięki tej inwestycji nasza 
dzielnica z pewnością zyska 
na atrakcyjności – dodaje. 

Zarówno w Pawłowie, jak i na 

osiedlu Wyzwolenia miesz-
kańcy będą mieli możliwość 
podłączenia swych posesji 
do nowo wykonanej kanaliza-
cji. Przyłącza muszą wykonać 
we własnym zakresie. Koszt 
wykonania metra bieżące-
go kanalizacji sanitarnej to,  
w zależności od firmy, od 200 
do 400 zł.
 
- Aby zaoszczędzić 
mieszkańcom pie-
niądze i czas, 
równolegle z do-
k u m e n t a c j a m i 
p r o j e k t o w y m i 
sieci zlecono 
o p r a c o w a n i e 
projektów przy-
łączy, również 

26 marca o godz. 11  
w Akademii Sztuk Walki 
przy ul. Wolności 293/7 
odbędzie się bezpłatny 
kurs samoobrony dla ko-
biet. 
 
Poprzednie zajęcia, zor-
ganizowane pod koniec 
stycznia, cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. 
Podczas kursu panie mogą 
nauczyć się odpowiednio 
reagować w sytuacjach 

stresu, zaskoczenia lub na-
głego ataku. Sam system 
Kapap bazuje na prostych 
zasadach i naturalnych od-
ruchach. Został stworzony, 
by nauczyć ludzi chwytów 
samoobrony w możliwie jak 
najkrótszym czasie.
Zajęcia poprowadzi Ar-
tur Wagner, instruktor 
samoobrony. Trening 
potrwa ok. 2 godzin. 
Więcej informacji oraz 
zapisy pod numerem te-
lefonu: 501 190 232. 
e-mail: kapap.zabrze@gma-
il.com

Agnieszka Widera i Kasia 
Umińska z drugiej klasy szko-
ły zawodowej dostały się do 
elitarnego grona 12 zespo-
łów wyłonionych z 40 szkół w 
całej Polsce, które zmierzyły 
się w zawodach o tytuł najlep-
szych w cukierniczym fachu. 
Dziewczyny zadaniu sprostały 
i przywiozły z tej niezwykle pre-
stiżowej imprezy wyróżnienie!

Mistrzostwa odbyły się w ra-
mach targów Expo Sweet. Aga 
i Kasia wykonały tort okolicz-
nościowy i deser według wła-
snych receptur. Jurorzy byli 

zachwyceni!
- Byliśmy jedyną szkołą ze 
Śląska, która brała udział w 
imprezie. To wyróżnienie to 
już olbrzymi sukces - uważa 
nauczycielka Lucyna Kubicka. 
Na wykonanie zadania dziew-
czyny miały raptem trzy godzi-
ny.
- Stoczyłyśmy prawdziwą wal-
kę z czasem. Nie było łatwo 
- zapewniają.
Poziom zawodów był bardzo 
wysoki, oceniający postawili 
wysokie wymagania. Uczen-
nice miały podczas zawodów 
wsparcie specjalistów techno-

Przebudowa sieci w Pawłowie to największy element II etapu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu 

Co czwarta złotówka do Pawłowa

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

O tym, jak ważna dla rozwoju mia-
sta jest nowoczesna i sprawna  
kanalizacja, nie trzeba nikogo prze-
konywać. Wiedzą o tym dobrze 
mieszkańcy osiedla Wyzwolenia  
i Pawłowa, czyli dzielnic Zabrza,  
w których nowa sieć pojawi się  
w ramach II etapu poprawy miej-
skiej gospodarki wodno-ściekowej.

„Dzięki tej inwestycji dzielnica zyska na atrakcyjno-
ści” - mówi Jan Klimas, mieszkaniec Pawłowa

w obrębie prywatnych pose-
sji. Posiadają one wszyst-
kie niezbędne uzgodnienia, 
pozwalające na natychmia-
stowe rozpoczęcie robót – 
podkreśla Danuta Bochyń-
ska-Podloch, kierownik Jed-
nostki Realizującej Projekt. 

Łącznie, w ramach dwóch 
etapów, na przebudowę 
zabrzańskiej sieci wodno-

-kanal iza -
cyjnej wy-
danych zo-
stanie pra-
wie miliard 
złotych. 

Umowę na dofinansowanie 
wartego 413 mln zł II etapu 
gigantycznej inwestycji podpi-
sały jesienią ubiegłego roku 
prezydent Zabrza Małgorza-
ta Mańka-Szulik i wicepre-
zes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej Małgorzata 
Skucha. W efekcie Zabrze 
otrzyma z unijnego Funduszu 
Spójności ponad 225 mln zł.

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 1: Pawłów 
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitar-
nej - ok. 23,3 km. 
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczo-
wej - ok. 20,8 km. 
Przebudowa sieci wodociągowej - ok. 7,8 km. 
Budowa 1 przepompowni ścieków sanitarnych 
Odtworzenie/budowa nawierzchni - ok. 94 tys. m2. 
Na tych ulicach będą prowadzone prace: Gen. Wła-
dysława Sikorskiego, Głogowska, Józefa Kurasia, 
Kłosowa, Ks. Edwarda Mendego, Ks. Jerzego Brejzy, 
Makowa, Malinowa, Malwowa, Obrońców Wester-
platte, Pszczyńska, Rodzinna, Rogoźnicka, Stanisła-
wa Morciszka, Sudecka, Tatrzańska i Tyska. 

Budowa i przebudo-
wa kanalizacji sani-
tarnej - ok. 5,7 km. 
Budowa 1 sieciowej 
przepompowni ście-
ków. 
Budowa przyłącza 
wodociągowego do 
przepompowni ście-
ków sanitarnych - ok. 
0,13 km odtworzenie 
nawierzchni drogo-
wych - ok. 4 tys. m2..

Kontrakt Nr 7: osiedle Wyzwolenia 

Na tych ulicach będą pro-
wadzone prace: Dożynko-
wa, Czogały i Wiarusów.

Broń 
się 
kobieto!

Uczennice Zespołu Szkół Spożywczych z Zabrza docenione w Mistrzostwach Polski Uczniów 
Szkół Cukierniczych w Warszawie

Zdobyły podniebienia jurorów 

logii żywienia. Spisały się re-
welacyjnie, jak na przyszłych 

zawodowców przystało!
(mar)

Agnieszka i Kasia ze swoimi smakołykami
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