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Rusza wielkanocny kieRmasz

„Kontakt” na święta
Ozdoby świąteczne przygotowane przez podopiecznych Stowarzy-
szenia Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych Intelektualnie „Kontakt” będzie można kupić na kier-
maszu, który rusza w najbliższy piątek. Stowarzyszenie zaprasza 
do Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Brodzińskiego 4 
w dniach 23 oraz od 26 do 29 marca w godzinach od 10 do 18. 
Z kolei w piątek 30 marca świąteczny kiermasz przeniesie się 
do Centrum Handlowego „Platan”, gdzie ozdoby będzie można 
oglądać i kupować od godz. 9 do 21.  (hm)

Czas rozliCzyć się z fisKusem

Po PiT do ratusza
Nie trzeba iść do Urzędu Skarbowego, by otrzymać formularz 
zeznania podatkowego za ubiegły rok. Druki PIT-36 oraz PIT-
37 dostępne są również w budynkach Urzędu Miejskiego przy 
ul. Powstańców Śląskich 5-7 oraz ul. Wolności 286. Wybiera-
jąc się na zakupy do Centrum Handlowego M1 przy ul. Szku-
bacza, formularz można pobrać w zlokalizowanych w pasażu 
Punkcie Obsługi Interesanta.  (hm)
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nagRodzeni za seRce okazane 
potrzebująCym dzieCiom

W MiejskiM OśrOdku kultury WręczOnO tradycyjne „krOple tęczy”

Osoby i instytucje, które bezinte-
resownie angażują się w pomoc 
dzieciom, odebrały w ubiegłym 
tygodniu wyróżnienia „krople tę-
czy”. Ordery przyznają sami naj-
młodsi.
 
Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 15 
marca w Miejskim Ośrodku Kultury. W gronie 
tegorocznych nagrodzonych znalazły się cztery 
osoby i jedna firma. Barbara Białas od kilku lat 
aktywnie działa w Centrum Wolontariatu prowa-
dzonym przez Forum „Razem”. Anna Jakubek 
jest wolontariuszką w jednej z rodzin zastęp-
czych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Zabrzu. Pomaga w rozwoju idei rodzicielstwa 
zastępczego. Leszek Krajewski wspiera świe-
tlicę przy ul. Kasprowicza 7. Ufundował sprzęt 
wędkarski, a dzięki jego pomocy udało się wyro-
bić dzieciom karty wędkarskie oraz wziąć udział 
w zawodach na stawach makoszowskich. Mie-

czysław Rabij to założyciel i prezes działającego 
przy Szkole Podstawowej nr 18 Stowarzyszenia 
„Fenix”. Dzięki niemu udało się stworzyć atrak-
cyjne miejsce na spędzanie wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży z dzielnicy Zaborze-Północ 

oraz otworzyć w szkole świetlicę środowiskową.
Zakłady Mięsne „JANO” z Bytomia zostały na-
grodzone za wspieranie od kilkunastu już lat 
zabrzańskiego Domu Dziecka. Firma co tydzień 
przekazuje placówce mięso i wędliny. (hm)

nabierają teMpa przygOtOWania dO rOzpOczęcia budOWy dalszych OdcinkóW dtś

laureaci wyróżnień z wiceprezydentem krzysztofem lewandowskim

– Oferty w przetargu na budo-
wę kolejnych dwóch odcinków 
Drogowej Trasy Średnicowej  
w Zabrzu złożyło 14 wyko-
nawców. Otwarcie kopert 
odbyło się 12 marca – infor-
muje danuta Żak ze spółki 
Drogowa Trasa Średnicowa 
S.A. Najtańsza z przedsta-
wionych ofert zakłada koszt 
budowy na poziomie 184 mln 
zł, najdroższa – 245 mln zł. 
– Rozstrzygnięcie przetargu, 
przy założeniu, że nie będzie 
odwołań, przewidywane jest  
w maju – zapowiada Danuta 
Żak. 
Przypomnijmy, że brakujący 
fragment średnicówki w Zabrzu 

ma prawie 3 km długości. Po-
przez węzeł, który powstanie 
na terenie parku Powstańców 
Śląskich, zostanie on połączo-
ny z ul. Roosevelta. Drogowcy 
będą musieli również wyko-
nać tunel drogowy pod trasą  
w ciągu ul. Jaskółczej, most 
nad potokiem Guido i wiadukt 
nad linią kolejową wraz z kład-
ką dla pieszych i rowerzystów. 
– Obiekty te nie będą stano-
wiły ponadstandardowych wy-
zwań dla wykonawców trasy  
– zapewnia Danuta Żak. - Rozpo-
częcie prac budowlanych może 
nastąpić w drugim lub trzecim 
kwartale tego roku. Jeśli tak się 
stanie, to zabrzański odcinek 

może być gotowy do końca czerw-
ca 2014 roku – dodaje.
Tymczasem w środę 14 mar-
ca ruszył przetarg na budowę 
pierwszego z gliwickich frag-
mentów średnicówki. Tzw. od-
cinek G1 ma 2,8 km długości  
i prowadzi od granicy z Zabrzem 
do ul. Kujawskiej w Gliwicach. 
Otwarcie kopert z ofertami pla-
nowane jest na 25 kwietnia.  
W połowie roku ogłoszony ma 
być z kolei przetarg na budowę 
odcinka G2, który poprowadzi 
od ul. Kujawskiej do węzła dro-
gi krajowej 88 z ul. Portową. 
Drogowcy zakładają, że cała 
średnicówka byłaby gotowa do 
końca 2014 r. (hm)

W kolejce do średnicówki
aż czternaście firm chce budować kolejne odcinki drogowej trasy 
średnicowej w zabrzu. W ubiegłym tygodniu otwarte zostały koperty 
z ich ofertami. Wykonawcę prac powinniśmy poznać w maju. tymcza-
sem ruszył już przetarg na budowę pierwszego z gliwickich fragmen-
tów średnicówki.

>> kRÓTko >>

średnicówka w zabrzu kończy się w tej chwili estakadą na węźle de gaulle’a

tyle brakuje dO kOńca:

odcinek z3 – 2,44 km
odcinek z4 – 0,54 km
odcinek g1 – 2,8 km
odcinek g2 – 5,32 km


