
– Zależy nam, by 
już od następnego se-
zonu zimowego Drogowa Trasa 
Średnicowa była odśnieżana 
przez jeden podmiot. Dzięki 
temu kierowcy jadący z Chorzo-
wa w kierunku Zabrza i odwrot-
nie nie będą narażeni na nagłe 
zmiany warunków panujących 
na drodze  – podkreśla wice-
prezydent Zabrza Krzysztof Le-
wandowski. 
Porozumienie zostało podpisa-
ne w siedzibie Górnośląskie-
go Związku Metropolitalnego. 

Zgodnie z 
jego zapisami, 

w najbliższych tygodniach zo-
stanie ogłoszony przetarg do-
tyczący wyłonienia firmy, które 
zajmie się całorocznym utrzy-
maniem 27-kilometrowego 
odcinka DTŚ oraz wszystkich 
węzłów i zjazdów z trasy na ob-
szarze czterech miast. Firma, 
oprócz odśnieżania, będzie 
się również zajmować utrzyma-
niem w czystości jezdni oraz 
pasów zieleni. Wszystkie pro-
cedury przetargowe, w imieniu 

sygnatariuszy porozumienia, 
przeprowadzą Świętochłowice. 
Każde z miast podpisze z firmą 
odrębną umowę.
– Porozumienie w sprawie DTŚ 
jest kolejną inicjatywą realizo-
waną w ramach Górnośląskie-
go Związku Metropolitalnego. 
Warto przypomnieć o wspól-
nym zakupie energii. W kolejce 
czeka już porozumienie w spra-
wie sieci wypożyczalni Metro-
politalnego Roweru Miejskiego 
– zwraca uwagę wiceprezydent 
Krzysztof Lewandowski. 

Do porozumienia nie przystą-

piły na razie Katowice. Umowa 

z firmą zajmującą się utrzyma-

niem DTŚ na obszarze miasta 

obowiązuje bowiem do 2014 r. 

Z kolei w Gliwicach trasa jest 

dopiero budowana. – Jesteśmy 

przekonani, że w następnych 

latach oba miasta dołączą do 

naszego porozumienia – pod-

sumowuje Dawid Kostempski, 

prezydent Świętochłowic i prze-

wodniczący GZM.  (hm)

Prestiżowy 
międzynarodowy 
certyfikat dla Szpitala 
Miejskiego w Zabrzu Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 

interwencję, a może pochwałę? 
Czekamy na Twój telefon 

pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30
Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

pod numerem 

Telefoniczny Dyżur 

piątek 11.30 - 13.30
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Na podziemnej 
trasie turystycznej 

w kopalni 
„Guido” pojawi 

się wkrótce nowa 
atrakcja

– Zależy nam, by Zgodnie z sygnatariuszy porozumienia, 

Koniec z różnicami w stanie Drogowej Trasy Średnicowej! Odśnieżaniem drogi i utrzymaniem 
jej w czystości w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach i Chorzowie będzie się zajmować 

jedna firma. To efekt porozumienia podpisanego w miniony piątek przez cztery samorządy.

SEBASTIAN 
PAŁYGIEWICZ
kierowca
Do tej pory, jadąc zimą średnicówkę, 
nie trzeba było patrzeć na tablice in-
formacyjne, żeby zorientować się, że 
przejechało się z miasta do miasta. 
Bywało, że czarna droga robiła się 
nagle biała albo odwrotnie. Dobrze, 
że to się skończy. Na pewno będzie 
bezpieczniej.

Nowa inicjatywa 
przyniesie również 

gminom oszczędności
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CZTERY MIASTA POROZUMIAŁY SIĘ W SPRAWIE WSPÓLNEGO 
UTRZYMANIA DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ

Podpisanie dokumentów w siedzibie Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego

Bezpieczniej 
na średnicówce


