
Apelu drogowców wyraźnie 
nie posłuchał 23-letni kierują-
cy land roverem. Do wypadku 
doszło ponad tydzień temu. 
Na łuku drogi uderzył w dwa 
samochody techniczne, który-
mi jechali pracownicy spraw-
dzający oznakowanie drogi. 
Sprawca wypadku doznał 
urazu miednicy. Kierowca 
jednego z samochodów tech-
nicznych ma złamaną nogę  
i stłuczony kręgosłup.
 

Niestety, wypa-
dek kierowców 
nie odstraszył. 
Z chęci skróce-
nia przejazdu 
albo zwykłej 

ciekawości 
wjeżdżają na 
czekający na 
oficjalne otwar-
cie, mierzący 
4,7 km odcinek.
- Droga jest już skończona  
i to kierowców kusi. Na zna-
ki, wciąż stojące tam bariery 
ani pracowników ochrony nie 
zwracają uwagi. Czasem na-
wet odsuwają barierki i wjeż-
dżają - mówi Krzysztof Kozioł 
z Budimexu.

Bo to, że droga 
jest skończona 
nie oznacza, że 

Do otwarcia zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej pozostał nieco ponad tydzień. 
Tymczasem kierowcy ignorują zakazy i apele drogowców, by na trasę jeszcze nie wjeżdżać.

Kierowcy proszeni o cierpliwość 

można już nią 
jeździć. 
Trwają bowiem 
odbiory technicz-
ne, z trasy nie 
zniknął jesz-
cze ciężki 
s p r z ę t . 
Droga i 
tak zo-
stanie 
o d d a -
na do 
użytku 
przed 
termi-
nem - 
już 10 
c ze rw -
c a .  
T r a s a 

Przed użytkownikami czterech kółek, 
blisko pięciokilometrowy odcinek DTŚ-
-ki przetestują rowerzyści. Otwarciu 
trasy będzie towarzyszył rodzinny rajd 
rowerowy oraz imprezy artystyczne. 
Kierowcy, ku utrapieniu ekip budowla-
nych, strasznie jednak się niecierpliwią 
i chcą średnicówką jeździć już teraz. 
Nie zważając, że tym samym stwarzają 
zagrożenie dla siebie, jak i kończących 
roboty na drodze, budowlańców.

wraz 
siedmioma 
wiaduktami, w tym 150-me-
trową estakadą nad rondem 
de Gaulle’a, dwoma podziem-
nymi tunelami dla pieszych i 
dwoma kładkami, biegnie 
od granicy z Rudą Śląską do 
ronda de Gaulle’a w centrum 
miasta.
 
DTŚ-kę wpierw wypróbują  
rowerzyści biorący udział w 
rodzinnym rajdzie (regula-
min i formularz zgłoszeniowy 
dostępne są na stronie za-
brzańskiego magistratu pod 
adresem www.um.zabrze.pl).
Kierowcy będą mogli korzy-

s t a ć 
z jezdni 

od godz. 
20. 

 
Na kolejny frag-

ment trasy, łączący z gli-
wickim odcinkiem autostrady 

A1, kierowcy będą musieli 
poczekać do czerwca 2014 
roku. Koszt budowy zabrzań-
skiego odcinka DTŚ wyniósł 
478 mln zł brutto.
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Oficjalne otwarcie zabrzańskich 
odcinków DTŚ odbędzie się 10 

czerwca o godz. 16.00


