Drogowa Trasa Œrednicowa, nowe ronda, ulica Nowopaderewskiego i autostrada A1 - to du¿e drogowe inwestycje, które
aktualnie realizowane s¹ w Zabrzu. W zasadniczy sposób wp³yn¹ one na uk³ad komunikacyjny miasta. Dziêki nim, Zabrze
uzyska lepsze po³¹czenie z innymi miastami aglomeracji, a i po samym Zabrzu kierowcy bêd¹ jeŸdziæ szybciej i bezpieczniej. Je¿eli dodaæ do tego odnowienie wielu kilometrów ulic i chodników w ramach modernizacji gospodarki œciekowej, to
œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e w Zabrzu rozmach i zakres inwestycji drogowych osi¹gn¹³ obecnie niespotykan¹ skalê.

DTŚ coraz bliżej centrum
Prace przy budowie dwóch zabrzañskich
odcinków Drogowej Trasy Œrednicowej
przebiegaj¹ w imponuj¹cym tempie. Jest
ca³kiem prawdopodobne, ¿e zostan¹ one
oddane do u¿ytku przed wyznaczonym na
wiosnê 2011 roku terminem.
W Zabrzu DTŒ sk³ada siê z
czterech odcinków. Budowa
dwóch z nich – nazywanych
Z1 i Z2, rozpoczê³a siê wiosn¹
ubieg³ego roku. W Zabrzu powstanie 4,7 km dwujezdniowej trasy po trzy pasy w ka¿d¹
stronê, 7 wiaduktów drogowych
(w tym estakada nad wêz³em
de Gaulle’a o d³ugoœci 140 m)
wiadukt nad torami, 2 k³adki
i 2 tunele dla pieszych w re-

jonie ulicy Jod³owej i Lompy,
po³¹czenia z drogami i ulicami,
ekrany akustyczne o d³ugoœci
3,9 km i wysokoœci od 2 do 5
metrów.
Równolegle z pracami drogowymi przebiega wymiana starego torowiska tramwajowego.
Nowe tory po³o¿ono ju¿ na odcinku od granicy z Rud¹ Œl¹sk¹
do Zabrza-Zaborza.

Aby przygotowaæ miejsce dla
DTŒ w Zabrzu, w ostatnich latach wyburzono tam 80 budynków i wybudowano 382 nowe
mieszkania na s¹siaduj¹cym z
tras¹ osiedlu Jod³owa.

Budowa DTŒ jest
finansowana nie tylko
z bud¿etu centralnego oraz œrodków
unijnych ale równie¿
bezpoœrednio z bud¿etu
miasta. Ogó³em
gmina wyda³a na tê
inwestycjê 37 mln z³,
z czego 5 mln tylko
w ci¹gu 6 miesiêcy
tego roku.

Widok z wiaduktu ZwR nad ul. J. Rymera w kierunku ul. 3-go Maja
Po zakoñczeniu prac, DTŒ
bêdzie mo¿na przejechaæ od
Katowic do centrum Zabrza,
do wêz³a przy ul. de Gaulle’a.
Dziêki sprzyjaj¹cej aurze, prace
mog¹ zakoñczyæ siê szybciej

ni¿ zaplanowano.
W³aœciwe skomunikowanie Zabrza zapewni¹ jednak dopiero
kolejne odcinki - Z3 i po³¹czony
z gliwickim Z4. Wzglêdy pro-

ceduralne oraz protesty grupy gliwiczan spowodowa³y,
¿e inwestycja jest opóŸniona.
W³adze Zabrza maj¹ nadziejê,
¿e ca³e przedsiêwziêcie uda siê
szybko sfinalizowaæ.
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Przez centrum bez korków

Rondo jest dobre na wszystko

Elementem nowej infrastruktury drogowej
jest te¿ budowana przez miasto ulica Nowopaderewskiego. Docelowo, stanowiæ bêdzie
³¹cznik miêdzy autostradami A4 i A1.

Od kiedy do u¿ytku oddano rondo na skrzy¿owaniu Alei Korfantego
i Gdañskiej, poprawi³y siê nie tylko warunki jazdy ale przede wszystkim
bezpieczeñstwo u¿ytkowników – zarówno kierowców jak i pieszych.

Ale
to
jeszcze
odleg³a
przysz³oœæ. Na razie, trwa budowa pierwszego, ok. 700 metrowego odcinka ulicy. Bêdzie on

gotowy w paŸdzierniku 2010
roku. Po³¹czy on wêze³ „Wspólna” z wêz³em „de Gaulle’a”
przy DTŒ, z pominiêciem cen-

trum Koñczyc i zat³oczonej ul.
3 Maja.
To inwestycja oczekiwana przez
kierowców, a z punktu widzenia uk³adu drogowego miasta
wrêcz niezbêdna. Dlaczego?
Przede wszystkim poprawi siê
dojazd do autostrady A4.
Poza tym, skoro z realizacj¹
nastêpnych odcinków DTŒ trzeba bêdzie poczekaæ co najmniej
2 lata, to do tego czasu DTŒ
bêdzie koñczyæ siê na wêŸle
de Gaulle’a. Jad¹ce od strony
Katowic samochody mog³yby
zakorkowaæ centrum miasta.
Jednym ze sposobów na
odci¹¿enie centrum i unikniêcie
komunikacyjnego parali¿u ma
byæ w³aœnie ulica Nowopaderewskiego. Po³¹czy ona rondo,
na skrzy¿owaniu ul. de Gaulle’a
i Matejki, z ul. Sportow¹ na os.
Janek. Bêdzie mia³a po dwa
pasy ruchu w ka¿d¹ stronê i
pas rozdzielaj¹cy. Koszt inwestycji to prawie 13 mln z³otych.

Aleja Korfantego przy swoich
parametrach i organizacji ruchu zachêca³a kierowców do
brawurowej i bardzo czêsto
ryzykownej jazdy. Policyjne
statystyki odnotowywa³y w
tym miejscu sporo wypadków i kolizji.
Dlatego na tym newralgicznym skrzy¿owaniu powsta³o
rondo.
Na budowê ronda, którego
koszt wyniós³ ponad 2,5
mln z³, Zabrze otrzyma³o dofinansowanie w wysokoœci
50 proc. wartoœci inwestycji
z „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 – 2011”. Zabrzañski
wniosek, dotycz¹cy tej inwestycji zosta³ wysoko ocenio-

Teraz po rondzie przy Alei Korfantego
jeździ się bezpiecznie.
ny i zaj¹³ 5. miejsce wœród
180 aplikacji z³o¿onych przez
miasta na prawach powiatu.
Kolejne, nowe rondo powstaje u zbiegu ul. Sportowej

i Makoszowskiej. Na jego
realizacjê przeznaczono 4,5
mln z³. W przysz³oœci bêdzie
ono stanowiæ element ulicy
Nowopaderewskiego.
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Ma³gorzata Mañka-Szulik, prezydent Zabrza

Drogowe plany bliższe i dalsze

W tej chwili w mieœcie prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych. Jednym z najwa¿niejszych zadañ jest zakoñczenie
budowy zabrzañskich odcinków Drogowej Trasy Œrednicowej.
Jak mo¿na zaobserwowaæ – ich realizacja przebiega bardzo
sprawnie. W planach znajduje siê kilka kolejnych, istotnych dla mieszkañców po³¹czeñ drogowych m.in. budowa
wschodniej obwodnicy, ulicy Nowopaderewskiego czy drogi
obs³uguj¹cej Strefê Ekonomiczn¹.
Rozbudowa infrastruktury drogowej to jeden z priorytetowych kierunków naszych dzia³añ. Wystarczy wspomnieæ,
¿e w 2006 roku nak³ady bud¿etowe na inwestycje w Zabrzu
wynosi³y zaledwie 75 mln z³. W roku ubieg³ym osiagnê³y poziom
prawie 330 mln z³.
Warto podkreœliæ, ¿e przy niektórych inwestycjach drogowych miastu uda³o siê zaoszczêdziæ œrodki finansowe i mo¿na je by³o
wykorzystaæ na realizacjê wiêkszej liczby potrzebnych w
mieœcie inwestycji.

To, co obecnie
dzieje siê w Zabrzu, to jeszcze nie
fina³ drogowych
inwestycji. Trwaj¹
bowiem przygotowania do realizacji
kolejnych wa¿nych
przedsiêwziêć w tym
zakresie.
Na przyk³ad planowana jest

budowa nowej drogi, która
po³¹czy bezpoœrednio dwie
dzielnice: Zaborze i Biskupice.
Z kolei ulica Nowopi³sudskiego
stanowiæ bêdzie ³¹cznik wêz³a
de Gaulle’a ze skrzy¿owaniem
ulic Roosevelta i Pi³sudskiego.
Bardzo istotną rolê pe³niæ
bêdzie nowa ulica, która ma
powstaæ od Drogi Krajowej 88
do autostrady A1 przez ul. Ofiar
Katynia i Katowick¹ Specjaln¹
Strefê Ekonomiczn¹. W tym
ostatnim przypadku prace ju¿
siê rozpoczê³y. Na razie na od-

cinku od ul. Ofiar Katynia do ul.
Ziemskiej. Koszt tej inwestycji
to 15,6 mln z³.
Od kwietnia trwa budowa
g³ównej drogi dojazdowej do
os. S³oneczna Dolina. Powstanie tam równie¿ rondo,
oœwietlenie i kanalizacja deszczowa. Wszystko kosztowaæ
bêdzie ponad 1,3 mln z³.
Docelowo na skomunikowanie
tego nowego osiedla miasto
zamierza przeznaczyæ ok. 60
mln z³.

