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Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 6 w Gliwicach w dniu 2012-05-24
Odcinek centrum, pl. Mickiewicza – Sikornik – Kolonia Żernicka

A. Mapa odcinka trasy nr 6 centrum, pl. Mickiewicza – Sikornik – Kolonia Żernicka
Według założeń być może kiedyś trasa zacznie się w Sławkowie i poprowadzi przez Będzin, Piekary
Śląskie, Bytom-Miechowice, Gliwice, Rudy i Racibórz do Krzanowic. Obecnie oznakowane są trzy
odcinki: 1/ Dabrowa Miejska – Bytom, granica Zabrza koło Rokitnicy, 2/ Szałsza – Szobiszowice –
Gliwice – Sikornik – Kolonia Żernicka – Pilchowice – Stanica – granica Gminy Kuźnia Raciborska,
3/ L. Krasiejów – Nędza – Ciechowice – most na Kanale Ulga w Raciborzu. Wcześniej trasa była
wykonana z Raciborza do Krzanowic, ale oznakowanie zjadł ząb czasu i została tam tylko kreska na
mapie.
Z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 6 audyt
został podzielony na trzy części. Niniejsza trzecia część dotyczy odcinka od centrum do Kolonii
Żernickiej. Odcinek trasy od Teatru Muzycznego do granicy Gliwic był wykonany chyba w 2001 r.,
a odcinek od pl. Mickiewicza do Teatru Muzycznego w 2006 r. w połączeniu z modernizacją tego
wcześniejszego odcinka. Niniejszy audyt m.in. ma na celu porównanie, co zamieniło się od
poprzedniego audytu przeprowadzonego w dniu 2006-10-27.
Poniżej omówienie znalezionych usterek na odcinku od centrum do Kolonii Żernickiej wraz
ze zdjęciami ilustrującymi najciekawsze spostrzeżenia.
W czasie remontu ul. Wieczorka został zniszczony przejazd dla rowerzystów – nie odtworzono
go poprawnie (pojawił się dopiero w 2011 r.), prawdopodobnie na skutek braku koordynacji w
trakcie projektowania i wykonawstwa. Zniszczony został odcinek ciągu pieszo-rowerowego na skraju
pl. Mickiewicza – brak jest na tym odcinku znaków pionowych i poziomych oraz wykonano
niewygodny i niebezpieczny dla rowerzystów murek.
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B. Pl. Mickiewicza, skrzyżowanie z ul. Wieczorka. Tak wyglądało to skrzyżowanie
przed remontem skweru Bottrop, ul. Wieczorka i pl. Mickiewicza.
C. Przebieg trasy
rowerowej wzdłuż
ul. Korfantego.
Obecnie odpowiednio
zdjęcia 1÷6 (1÷9),
7 (10), 8 (11),
9 i 10 (14 i 15)
11 i 12 (12 i 13).

Kolejnym poważnym błędem jest zlikwidowanie przejazdu dla rowerów przez ul. Kościuszki.
Zdumiewająca jest pobłażliwość gliwickiej Policji i Straży Miejskiej, które pozwalają bezkarnie
parkować na drogach dla rowerów.
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1. Wyjazd ze skweru Bottrop na Ul. Wieczorka. Droga dla rowerów trafia na lewo od drzewa,
a przejazd dla rowerzystów znajduje się po prawej przy wejściu do budynku.

2. Ul. Wieczorka, przejazd dla rowerzystów trafia na wejście do budynku, zamiast na drogę
dla rowerów po prawej stronie drzewa. Na wysepce „zapomniano” obniżyć krawężniki.
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3. Pl. Mickiewicza,
wjazd z ul. Wieczorka
na ciąg pieszo-rowerowy w 2005 r.

U dołu:
4. Pl. Mickiewicza,
„teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy.
Brak znaków pionowych i poziomych ciągu
pieszo-rowerowego. Niebezpieczny murek
wchodzący w skrajnię drogi dla rowerów.
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5. Obok aktualnych drogowskazów
stoi nieaktualna tablica informacyjna
– „zaoszczędzono” na postawieniu
aktualnej.

U dołu:
6. Ul. Korfantego. Samochód parkujący
bezkarnie na przejeździe dla rowerzystów.
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U góry:
7. Pl. Mickiewicza
od strony ul. Korfantego,
„teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy.
Brak znaków pionowych i poziomych ciągu
pieszo-rowerowego. Niebezpieczny murek
wchodzący w skrajnię drogi dla rowerów.
Po lewej:
8. Ul. Korfantego. Stara nawierzchnia
asfaltowa zamieniona na nielubianą przez
rowerzystów betonową kostkę.
Prawidłowo wykonany
przejazd dla rowerzystów.
Widoczny zniszczony znak trasy rowerowej.
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9. Ul. Kościuszki, róg ul. Korfantego. Samochód parkujący bezkarnie na drodze dla rowerów.

10. Ul. Kościuszki. Ciekawe, gdzie znikł przejazd dla rowerzystów?
Przynajmniej można się pocieszyć, że nie namalowano po środku jezdni linii P-4 (podwójnej ciągłej).
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11. Ul. Kościuszki, róg ul. Zawiszy Czarnego. Prawidłowe oznakowanie w 2005 r.

12. Zanikające oznakowanie trasy rowerowej w 2012 r.
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D. Przebieg trasy
rowerowej
od ul. Zawiszy Czarnego
do ul. Sikornik.
Obecnie odpowiednio
zdjęcia 13 (16÷19),
14 (20), 15 i 16 (21 i 22),
17 i 18 (25÷28),
19 (30) i 20 (31).

Zdumiewające jest, że do „modernizacji” infrastruktury rowerowej notorycznie stosowana jest
czerwona fazowana kostka betonowa, uważana przez rowerzystów za jedną za najgorszych twardych
nawierzchni. Najwyraźniej w Zarządzie Dróg Miejskich nie jest znana opinia zespołu ds. ścieżek
rowerowych GDDKiA, która zaleca stosowanie nawierzchni asfaltowej na drogach rowerowych
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastrukturarowerowa_3000/opinia_nawierzchnia.pdf. Innym mankamentem jest duża ilość zepsutych,
zniszczonych lub rozkradzionych znaków określających trasę rowerową (według instrukcji
znakarskiej PTTK powinny być uzupełniane nie rzadziej niż co 4 lata).

13. Pl. Grunwaldzki.
Tutaj nic się nie zmieniło.

10

14. Ul. Kazimierza Wielkiego. Remont ciągu pieszo-rowerowego
– „tradycyjnie” po partacku zamiast asfaltu stosowana jest betonowa kostka fazowana.
Pozytywem jest wydłużenie ciągu (po prawej widoczny dawny znak A-24).

15. Ul. Zygmunta Starego, róg ul. Kazimierza Wielkiego. Niezbyt starannie wykonany przejazd dla
rowerzystów – za daleko od skrzyżowania. Rozebrany mur zastąpił niebezpieczny próg.
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16. Niezbyt starannie wykonany przejazd dla rowerzystów – za daleko od skrzyżowania.
Samochód parkujący bezkarnie na drodze dla rowerów.

17. Teatr Muzyczny. Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
Zupełnie zaniedbane oznakowanie trasy rowerowej (przekręcone znaki).
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18. Dobrze wykonane przejazdy dla rowerzystów
kontrastują ze starym słupem stojącym na drodze dla rowerów.

19. Ul. Sikornik. Brak przejazdu
dla .rowerzystów przez wyjazd z posesji.

20. Zmiana strony ciągu pieszo-rowerowego
przeznaczonego dla rowerzystów.
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E. Przebieg trasy
rowerowej wzdłuż
ul. Sikornik.
Obecnie odpowiednio
zdjęcia 21 i 22 (32 i 33)
23 ( 34) i 24 (35 i 36).

Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Sikornik pomiędzy Teatrem Muzycznym a osiedlem ma już ponad 10
lat od jego oznakowania i stosunkowo dobrze utrzymanym, chociaż i tu zdarza się błędne
oznakowanie.

21. Skrzyżowanie ul. Sikornik z ul. Kosów.
Zmiana strony ciągu pieszo-rowerowego
przeznaczonego dla rowerzystów.
Widoczna nowa wysepka poprawiająca
bezpieczeństwo ruchu drogowego.

14

22. Z obu stron ciągu pieszo-rowerowego pozostały nieaktualne znaki pionowe,
które zgodnie z prawem są nadrzędne w stosunku do znaków poziomych!

23. Ul. Sikornik. Tutaj nic się nie zmieniło.
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24. Skrzyżowanie ul. Sikornik z ul. Czajki. Tutaj nic się nie zmieniło.

F. Przebieg trasy
rowerowej między
ul. Sikornik a ul. Biegusa.
Obecnie odpowiednio
zdjęcia 25÷27 (zakręt przy
napisie „Kormoranów”),
28 (38) oraz 29 i 30 (39).
W pkt. 40 brak znaków.

Na tym odcinku mamy zadziwiające przykłady niefrasobliwości: parking na ciągu pieszo-rowerowym
i brak przejazdu dla rowerzystów przy wylocie ciągu pieszo-rowerowego. Na odcinku od ul. Biegusa
do granicy Gliwic całe oznakowanie zostało zniszczone i rozkradzione.
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U góry:
25. Ul. Sikornik. Zarząd Dróg Miejskich
najwyraźniej nie rozróżnia parkingu
od ciągu pieszo-rowerowego.
Według ustnych zapewnień w 2006 r.
samochody miały zostać przeniesione na
nowy parking, a funkcja ciągu pieszorowerowego miała zostać przywrócona.
Po lewej:
26. Wylot ul. Sikornik na ul. Kormoranów.
Na końcu parkingu
absurdalny znak końca drogi dla rowerów!
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27. Ul. Sikornik. Tutaj najlepiej widać „twórcze” podejście Zarządu Dróg Miejskich
do przepisów ruchu drogowego.

28. Ul. Pliszki. Przy wykonywaniu znaków poziomych „zapomniano” o przejeździe dla rowerzystów.
Jak legalnie skorzystać z trasy rowerowej?
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29. Ul. Biegusa, wylot drogi dla rowerów
w 2006 r.

U dołu:
30. To samo miejsce obecnie. Zupełny brak
dbałości o prawidłowe oznakowanie
drogi i trasy rowerowej.
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G. Przebieg trasy
rowerowej między
Os. Sikornik
a Kolonią Żernicką.
Obecnie odpowiednio
zdjęcia 31 (41),
32÷35 (42 i 43)
oraz 36 i 37 (44).

31. Rozwidlenie dróg gospodarczych w 2006 r.
Na drugim słupku brak znaków.

U dołu:
32. To samo miejsce obecnie.
Zupełny brak oznakowania.
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33. Zdjęcie wiaduktu nad autostradą wykonane w 2006 r.

34. Znaki trasy rowerowej przy dojeździe do wiaduktu w 2006 r.
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35 i 36. Te same miejsca obecnie. Zupełny brak oznakowania.
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36. Wyjątkiem jest informacja,
że po tej drodze wolno jeździć
tylko rowerami.

U dołu:
37. Widok z wiaduktu nad autostradą koło
Kolonii Żernickiej na drogę gospodarczą,
którą poprowadzi trasa rowerowa
(dotychczas biegła drogą gospodarczą
między polami)
– obecnie w trakcie oznakowania
przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
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Wnioski
Odcinek trasy rowerowej nr 6 na odcinku centrum – Sikornik – Kolonia Żernicka (granica Gliwic)
w porównaniu z innymi trasami jest stosunkowo dobrze utrzymany, ale i tutaj nie brakuje różnych
błędów i braków w oznakowaniu ogólnym infrastruktury rowerowej, a oznakowanie turystyczne
wymaga pilnie odnowienia.
Poniżej najważniejsze z zauważonych usterek budowlanych i w oznakowaniu:
1. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka wymaga wykonania prawidłowych obniżeń
krawężników i oznakowania poziomego tak, aby przejazd trafiał na wylot drogi dla rowerów
prowadzącej przez skwer Bottrop.
2. Ciąg pieszo-rowerowy na skraju pl. Mickiewicza wymaga wykonania oznakowania pionowego
i poziomego.
3. Skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego wymaga przywrócenia
oznakowania poziomego w zakresie przejazdów dla rowerzystów wraz z dojazdami – dojazd
do przejazdu od strony ul. Korfantego powinien być wydzielony od strony jezdni słupkami
blokującymi U-12c.
4. Odcinek drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego należy wykonać z nawierzchnią
asfaltową lub w ostateczności ułożyć z betonowej kostki niefazowanej na podbudowie z tłucznia.
5. Należy zlikwidować próg z krawężnika znajdujący się przy wylocie ciągu pieszo-rowerowego
z ul. Kazimierza Wielkiego na ul. Zygmunta Starego lub uniemożliwić rowerzystom wjazd na ten
próg poprzez wykonanie ogrodzenia segmentowego U-12a.
6. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Zygmunta Starego należy wykonać bliżej skrzyżowania, tuż
obok końca ogrodzenia łańcuchowego U-12b (lepsza widoczność skrzyżowania).
7. Przenieść w inne miejsce słup z oświetleniem ulicznym znajdujący się na drodze dla rowerów
przed Teatrem Muzycznym.
8. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Sikornik powinien uzyskać prawidłowe oznakowanie,
pomiędzy Teatrem Muzycznym a ul. Kosów.
9. Oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sikornik pomiędzy ul. Czajki
a ul. Kormoranów powinien być zamieniony na oznakowanie parkingu do czasu jego budowy
w innym miejscu. Należy sfinalizować wybudowanie nowego parkingu tak, jak to było
planowane w 2006 r.
10. Wyjazd z ciągu pieszo-rowerowego na ul. Pliszki wymaga wykonania przejazdu dla
rowerzystów.
11. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki w oznakowaniu, a spora część znaków jest
przekręcona, m.in. z powodu słabego zamocowania znaków na niewłaściwej wysokości.
Brakujące znaki powinny być uzupełnione, a pozostałe powinny być wymienione na znaki
zgodne z obowiązującymi wzorami znaków drogowych (inny wzór roweru).
12. Wzdłuż całej trasy występują liczne brali w oznakowaniu znakami kategorii R, a drogowskazy
i tablice informacyjne mają nieaktualną treść. Należy przeprowadzić uzupełnić braki
w oznakowaniu i wymienić znaki zniszczone lub nieaktualne.
Policja i Straż Miejska powinny częściej zwracać uwagę na samochody parkujące na drogach dla
rowerów.

