
– Budowa Drogowej Trasy Średni-
cowej idzie w naszym mieście jak 
burza. Wierzę, że tak samo będzie 
z odcinkiem gliwickim, który umoż-
liwi połączenie drogi z autostrada-
mi A1 i A4. A to będzie oznaczało 
prawdziwe drogowe okno na świat 
– mówiła podczas symbolicznego 
wbicia łopaty prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik.
Najnowszy fragment DTŚ poprowa-
dzi od węzła z ul. De Gaulle’a, przez 
park im. Powstańców Śląskich, 
do granicy z Gliwicami. Budowa 
mogła ruszyć pełną parą zaraz po 
podpisaniu umowy, ponieważ już 
na początku tego roku wykonana 

została niezbędna wycinka drzew. 
– Budujemy stosunkowo krótki 
odcinek drogi, ale bardzo ciekawy 
pod względem inżynierskim – zwra-
ca uwagę Arkadiusz Kierkowicz, 
wiceprezes zarządu spółki Eurovia 
Polska, która wraz z Przedsiębior-
stwem Remontów Ulic i Mostów 
z Gliwic wygrała przetarg. – Musi-
my wykonać między innymi most 
nad potokiem Guido, wiadukt nad 
linią kolejową i dwupoziomowy 
węzeł z ulicą Roosevelta. Jestem 
przekonany, że budowa pójdzie 
sprawnie i w kwietniu 2014 roku 
spotkamy się na odbiorze drogi 
– podkreśla Arkadiusz Kierkowicz.

O dotrzymanie terminu spokojny 
jest również Marian Hacuś, pre-
zes spółki Drogowa Trasa Średni-
cowa. – Zaplecze budowy jest już 
w pełni zorganizowane. Współpraca 
z wykonawcą układa się bardzo do-
brze. Wszystko zatem wskazuje na 
sprawny postęp prac – mówi prezes 
Marian Hacuś.
Najnowszy fragment „średniców-
ki” będzie kosztować 184,1 mln zł. 
Inwestycja finansowana jest z kre-
dytu Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego, Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, budże-
tów państwa oraz Zabrza. Miasto 
przekaże w tym roku na budowę 

3,2 
mln zł.
W pierwszej połowie 
lipca planowane jest podpisanie 
umowy z firmą Skanska na budo-
wę pierwszego z gliwickich odcin-
ków drogi. Będzie miał on 2,8 km 
długości i doprowadzi do ul. Ku-
jawskiej, co umożliwi połączenie 
DTŚ z autostradą A1. (hm)

Bardzo się cieszę, że budowa 
DTŚ w Zabrzu postępuje 
w takim tempie. To bardzo 
dobry przykład współpracy 
samorządu ze stroną rządo-
wą. Wierzę, że nic nie zakłóci 
już realizacji tej niezwykle 
ważnej dla regionu inwesty-
cji i „średnicówka” równie 
sprawnie zostanie doprowa-
dzona do końca.

Rozpoczęcie budowy kolej-
nego odcinka DTŚ to bardzo 
ważny moment dla współcze-
snej historii Zabrza. Cieszę 
się, że ta inwestycja nabrała 
rozpędu. Tym bardziej, że 
zapewnienie jej finansowania 
było jednym z najważniej-
szych elementów mojej służ-
by publicznej na przestrzeni 
ostatnich lat.
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Były pokazy lasero-
we, koncerty i spek-
takle. Organizowana 
już po raz trzeci 
Industriada przycią-
gnęła tłumy.

Szlak pełen atrakcji

>> 2

Tereny położone wo-
kół budowanego sta-
dionu to atrakcyjna 
oferta dla inwestorów 
z branży nowych tech-
nologii czy turystyki.

Za nami czwarta 
edycja programu 
„Krok po kroku do 
EURO 2012”. 
W turnieju zwycię-
żyła drużyna Gimna-
zjum nr 10.

Więcej niż tylko stadion Fair play do mety

>> 11
>> 2

Symboliczne wbicie łopaty rozpoczęło budowę kolejnego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej

W Zabrzu ruszyła budowa kolejnego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Za nie-
spełna dwa lata dojedziemy nim do granicy z Gliwicami. Wraz z częścią drogi od-
daną do użytku w czerwcu 2011 roku, zabrzański fragment „średnicówki” będzie 
miał łącznie ponad 7,5 kilometra długości.

Tomasz 
Głogowski, 
poseł PO

Jerzy 
Polaczek, 
poseł PiS

OKIEM PARLAMENTARZYSTÓW

Droga ma 
być gotowa 
w kwietniu 
2014 roku

zes spółki Drogowa Trasa Średni-
cowa. – Zaplecze budowy jest już 
w pełni zorganizowane. Współpraca 
z wykonawcą układa się bardzo do-
brze. Wszystko zatem wskazuje na 
sprawny postęp prac – mówi prezes 

3,2 
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NOWY ODCINEKW LICZBACH:2,95 km długości będzie miał nowy odcinek23 miesiące potrwa budowa1 mln m3 to kubatura niezbęd-nych nasypów3.047 metrów ekranów akustycznych powstanie wzdłuż trasy

W Zabrzu ruszyła budowa kolejnego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Za nie- OKIEM PARLAMENTARZYSTÓWNOWY ODCINEK

Średnicówce 
przybędzie kilometrów


