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Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 3 w Gliwicach
w dniach 2010-10-22 i 2012-05-26
Odcinek Park im. Bolesława Chrobrego – Sośnica (Os. Żeromskiego) – granica Zabrza (Park Leśny
im. Powstańców Śląskich

A. Mapa odcinka trasy nr 3 Gliwice – Zabrze-Makoszowy
Według założeń trasa zaczyna się w Gliwicach, a kiedyś być może skończy się w Sławkowie,
prowadząc południowym skrajem Zabrza, Rudy Śląskiej, Katowic i Sosnowca. Odcinek z Gliwic
do granicy Zabrza na skraju Parku im. Powstańców Śląskich wykonany został bodajże w 2003 r.
Oznakowanie nigdy nie było dobre, ale za to duże i mocne. Nie włożono też zbytniego wysiłku
w remonty dróg i oznakowanie ogólne, zwłaszcza poziome.
Z innych odcinków udało się namówić Katowice, ażeby zainteresowały się swoim odcinkiem. Po
wielu perypetiach zrobiły to byle jak na odczepnego, w ogóle nie nadzorując dziwactw, które
wykonawca dodał sam od siebie do dziwactw wymyślonych wcześniej przez Wydział Komunikacji,
ale to odrębny temat. Ruda Śląska realizuje inne trasy, a Zabrze i Sosnowiec nigdy nie zainteresowały
się pomysłem jej zrobienia.
Z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 3 audyt
został podzielony na dwie części. Niniejsza druga część dotyczy odcinka od Parku im. Bolesława
Chrobrego przez Os. Żeromskiego w Sośnicy do granicy Zabrza obok Parku Leśnego
im. Powstańców Śląskich. W niniejszym audycie wykorzystano też zdjęcia wykonane wcześniej
w czasie wyrywkowego audytu w dniu 2010-10-22.
Szczęśliwym trafem udało się niedawno zmodernizować odcinek od pl. Piłsudskiego
do ul. Zwycięstwa jako część trasy nr 15. Pomimo modernizacji odstrasza swoją bylejakością. Dalej
na trasie brakuje przejazdów przez ul. Zwycięstwa, ul. Częstochowską i ul. Konarskiego, a także
rampy w miejsce północnej części schodów na ul. Przyjaźni obok ruin teatru. Malowany przejazd
przez ul. Dworcową nie zostały nigdy odmalowany. Droga żwirowa pomiędzy ul. Baildona koło
Parku im. Bolesława Chrobrego a ul. Kujawską jest zupełnie zniszczona przez samochody, które
w ogóle nie powinny się po niej poruszać, a ponadto nie została odtworzona przy skrzyżowaniu
z autostradą A1, chociaż zgodnie z uzgodnieniami GDDKiA miała taki obowiązek. Odremontowano
za to przejazd przez ul. Kujawską koło Sośnicy.
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Oznakowanie trasy praktycznie zanikło poza odcinkiem prowadzącym przez Os. Żeromskiego
w Sośnicy. Można powiedzieć, że trasa nr 3 istnieje tylko teoretycznie w imaginacji magistrackich
urzędników, którzy nadal wymieniają ją w swoich sprawozdaniach.
Obecnie trasa nr 3 biegnie alejką przez Park im. Bolesława Chrobrego, a następnie jezdnią ruchliwej
ul. Akademickiej. Wskazane jest rozważenie zmiany przebiegu tego odcinka i poprowadzenie jej
alejką wzdłuż Kłodnicy, a następnie zaprojektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż
ul. Baildona i przejazdem dla rowerzystów przy wylocie ul. Akademickiej.
Poniżej omówione zostały najważniejsze z usterek na odcinku od skraju Parku im. Bolesława
Chrobrego koło Politechniki Śląskiej do granicy Zabrza obok Parku Leśnego im. Powstańców
Śląskich.

B. Mapa odcinka trasy nr 3 w Gliwicach pomiędzy Politechniką Śląską a granicą Zabrza.

1. Dojazd z centrum do kładki na Kłodnicy i Parku im Bolesława Chrobrego aleją nad Kłodnicą.
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2. Kładka na Kłodnicy. Z tyłu dochodzi droga, którą można dojechać do GZUT
i dalej na Zatorze (planowana trasa nr 4 do Zabrza).

3. Wjazd do Parku im. Bolesława Chrobrego. Zakaz ruchu na trasie rowerowej!
Pod znakiem B-1 brak znaku T-22 „nie dotyczy rowerów”.
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4. Park im. Bolesława Chrobrego. Trasa nr 3 prowadzi aleją zdewastowaną przez samochody.

5. Ul. Akademicka, wylot alejki z parku.
Linia ciągła na jezdni uniemożliwia wykonanie manewru skrętu w lewo.
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6. Wjazd do Parku im. Bolesława Chrobrego od strony ul. Akademickiej.
Na słupku nie ma ani znaku B-1, ani znaku T-22 „nie dotyczy rowerów”.

7. Ul. Baildona, wylot ul. Akademickiej. Nie ma przeszkód formalnych, aby na przedłużeniu
ul. Akademickiej kontynuować jazdę rowerem – brak jest oznakowania znakami kategorii R.
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Po lewej:
8. Pod znakiem B-1 został prawidłowo
umieszczony znak T-22 „nie dotyczy
rowerów”.
Na dole:
9. Ul. Baildona, wylot ul. Akademickiej.
W oddali widoczny most na Kłodnicy –
można wybudować drogę dla rowerów
wzdłuż ul. Baildona wraz
z przejazdem dla rowerzystów przy wylocie
ul. Akademickiej.
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10. Droga gospodarcza obok ogrodów działkowych na przedłużeniu ul. Akademickiej.
Próg zwalniający na całą szerokość drogi, niepotrzebnie utrudniający przejazd rowerem.

11. Droga gospodarcza obok stawu w Ligocie Zabrskiej.
Bardzo zły stan drogi żwirowej zdewastowanej przez samochody.

8

12 i 13. Droga gospodarcza z Ligoty
Zabrskiej w kierunku kładki na Kłodnicy.
Bardzo zły stan odcinka drogi żwirowej
zdewastowanej przez samochody.
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14 i 15. Droga gospodarcza pomiędzy Ligotą Zabrską a Sośnicą.
Sterty śmieci „upiększające” otoczenie trasy rowerowej.
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16. Kładka na Kłodnicy poniżej ujścia Bytomki.

C. Skrzyżowanie trasy nr 3 z autostradą A1.
Zdjęcie z okresu budowy autostrady A1. Po ukończeniu budowy przebieg trasy rowerowej nr 3 miał
być odtworzony. Jak to wygląda widać na zdjęciach nr 17 i 18 – jazda po dziurawej drodze żwirowej
zamienia się w jazdę przełajową po wertepach.
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17 i 18. Tak wygląda odtworzenie drogi, którą biegnie trasa rowerowa nr 3
w wykonaniu GDDKiA – Oddziału w Katowicach.
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19 i 20. Droga gospodarcza autostrady A1 wykorzystana pod trasę rowerową nr 3.
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21 i 22. Droga gospodarcza między autostradą A1 a ul. Kujawską koło Sośnicy.
Bardzo zły stan odcinka drogi żwirowej zdewastowanej przez samochody.
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23 i 24. Ul. Kujawska koło Sośnicy. Wprowadzający w błąd znak C-13,
nie powtórzony w drugim kierunku – wzdłuż ul. Kujawskiej w zasadzie nie ma drogi dla rowerów.
Bardzo zły stan odcinka żwirowego pobocza zdewastowanego przez samochody.
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25 i 26. Ul. Kujawska koło Sośnicy, przejazd dla rowerzystów.
Nie zostały usunięte nieaktualne linie poziome na jezdni.
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27. Droga nad Kłodnicą koło Sośnicy, prowadząca do kładki w kierunku Os. Żeromskiego.

28. Ul. Jesienna, wylot drogi gospodarczej prowadzącej od kładki na Kłodnicy.
Znak ustawiony nieprawidłowo za skrzyżowaniem, na dodatek pobrudzony sprejem.
Trzeba być jasnowidzem, żeby zgadnąć, że należy jechać chodnikiem po prawej stronie ulicy.
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U góry:
29. Ul. Jesienna, prawidłowo wykonany
przejazd dla rowerzystów.
Po lewej:
30. Oznakowanie przejazdu
dla rowerzystów – nieprawidłowo
usytuowany niestandardowy drogowskaz
trasy rowerowej.
Wzdłuż ul. Jesiennej zupełnie zanikło
oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego.
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31. Ul. Jesienna. Początek ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wiślanej.

32 i 33. Ul. Wiślana, ciągi pieszo-rowerowe. Znaki ciągu pieszo-rowerowego C-16-13
ustawione są dziwacznie, bo skierowane są do skrzyżowań, a nie od nich,
z kolei znaki zakrętu trasy rowerowej nie mają potwierdzeń za zakrętami.
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34. Ciągi pieszo-rowerowe obok parkingu przy ul. Wiślanej. Znaki zostały przekręcone przez
chuliganów w dowolnie wybranym kierunku, co praktycznie uniemożliwia orientację zarówno
rowerzystom, jak i pieszym, którzy nie spodziewają się, że mogą spotkać na chodniku rowerzystów.

35. Koniec ul. Wiślanej i ciągu pieszo-rowerowego. Na końcu ul. Wiślanej Jest to jedyny znak
ciągu pieszo-rowerowego ustawiony poprawnie, ale za to nad nim wisi dziwoląg
– niestandardowy znak kategorii R. Dalej do granicy Zabrza znów nie ma żadnych znaków.
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36. Przejazd przez tor kolejowy do KWK „Sośnica–Makoszowy”
Brak jakiegokolwiek oznakowania tego przejazdu.
Między ul. Wschodnią a Parkiem Leśnym im. Powstańców Śląskich w Zabrzu trasa rowerowa nr 3
miała przerwę z powodu likwidacji przejazdu przez tory kolejowe i braku zgody PKP na jego
ponowne uruchomienie. Po kilku latach przejazd pojawił się, ale brak jest przy nim jakichkolwiek
znaków, choćby obligatoryjnych krzyży św. Andrzeja.
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Wnioski
Trasa rowerowa nr 3 na odcinku Park im. Bolesława Chrobrego – Sośnica – Park Leśny
im. Powstańców Śląskich w Zabrzu w zamyśle miała stanowić ciche, z dala od ruchu
samochodowego połączenie Gliwic, Sośnicy i Zabrza. Najpoważniejszymi mankamentami są fatalna
nawierzchnia dróg żwirowych, w przypadku skrzyżowania z autostradą A1 brak ciągłości tej drogi, a
także prawie zupełny zanik oznakowania, które nigdy nie było wykonane jako standardowe.
Z powodu rozrastania się zabudowy miasta ciche połączenie zamieniło się w mocno
niedoinwestowane – w miejsce dziurawej nawierzchni żwirowej powinna być wykonana mocna
nawierzchnia asfaltowa, ze słupkami blokującymi U-12c, uniemożliwiającymi wjazd samochodom.
Poniżej najważniejsze z zauważonych usterek w przebiegu trasy, budowlanych i w oznakowaniu:
1. Obecnie trasa rowerowa nr 3 biegnie alejką przez Park im. Bolesława Chrobrego, a następnie
jezdnią ruchliwej ul. Akademickiej. Wskazane jest rozważenie zmiany przebiegu tego odcinka
i poprowadzenie jej alejką wzdłuż Kłodnicy, a następnie zaprojektowanym ciągiem pieszorowerowym wzdłuż ul. Baildona i przejazdem dla rowerzystów przy wylocie ul. Akademickiej.
2. Należy wyjaśnić, czy przejazd kolejowy koło Sośnicy jest wykonany zgodnie z przepisami,
a w razie braku uzgodnień należy uzupełnić potrzebne formalności.
3. Należy wyjaśnić, czy przebieg trasy rowerowej nie koliduje z budową Drogowej Tras
Średnicowej i w razie potrzeby wykonać niezbędne projekty zapewniające ciągłość tej trasy w
okolicach Sośnicy.
4. Na przedłużeniu ul. Akademickiej należy wykonać progi zwalniające U-16 tak, aby nie stanowiły
przeszkody dla rowerzystów.
5. Należy odtworzyć drogę trasy rowerowej w obrębie skrzyżowania z autostradą A1.
6. Pomiędzy Ligotą Zabrską a ul. Kujawską koło Sośnicy w miejsce dziurawej nawierzchni
żwirowej powinna być wykonana mocna nawierzchnia asfaltowa, z prawidłowym oznakowaniem
pionowym i ze słupkami blokującymi U-12c, uniemożliwiającymi wjazd samochodem.
7. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki w oznakowaniu, a nieliczne zachowane znaki
kategorii R są niestandardowe. Należy ponownie wykonać projekt oznakowania tymi znakami,
uwzględniający inne prace modernizacyjne, a także wyposażenie trasy w drogowskazy i tablice
informacyjne, a następnie go zrealizować.

