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Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 15 w Gliwicach w dniu 2010-07-05

Mapa odcinka trasy nr 15 Gliwice – Kotlarnia
Poniżej lista znalezionych usterek na odcinku od stacji PKP do ul. Powstańców Warszawy
(numeracja punktów-skrzyżowań według projektu).
Trasa turystyczna powinna rozpoczynać się
w miejscu
dobrze
skomunikowanym,
tu w Gliwicach dla trasy nr 15 w kolorze
zielonym jest to dworzec kolejowy. Inaczej
przyjezdny będzie miał problem z trafieniem na
trasę. Miasto zgodziło się postawić przy dworcu
tablicę z drogowskazem kierującym do początku
trasy.
1. pkt. 1. Dworzec PKP.
Niewłaściwy tekst na drogowskazach.
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Oznakowana trasa rozpoczyna się przy
skrzyżowaniu
ul.
Zwycięstwa
i al. Przyjaźni, biegnąc dalej aż do kapliczki
św. Magdaleny na granicy z woj. opolskim.
Jest
stosunkowo
wygodna
aż do ul. Powstańców, gdzie z konieczności
musiano przystosować istniejący chodnik
(ma aż 4,8 m, niestety przejezdność
ograniczają drzewa).
2. pkt. 4. Ul. Zwycięstwa, róg al. Przyjaźni.
Niewłaściwy tekst na drogowskazach.
Drogowskazy źle umocowane,
na niewłaściwej wysokości.
Brak znaków A-24 przy ul. Zwycięstwa.

Poniżej
3. Al. Przyjaźni przegradza kiosk, który
powinien być usunięty poza krawędź alei.
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4. pkt. 5. Al. Przyjaźni. Ciąg pieszo-rowerowy

5. pkt. 6. Ul. Berbeckiego, róg al. Przyjaźni. Nie usunięto nieaktualnego znaku C-16-13.
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6. Źle umocowane znaki R-1 i R-1b pod
znakiem C-13/16.

7. pkt. 7. Ul. Wybrzeże AK, róg ul. Berbeckiego.
Nie wykonano poszerzenia chodnika przy zjeździe na przejazd dla rowerzystów.
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8. pkt. 8. Ul. Wybrzeże WP, róg ul. Berbeckiego.
Nie zostało wykonane obniżenie krawężników – są zbyt wysokie.

9. Nie wykonano linii poziomej P-2a, co skutkuje parkowaniem samochodów na części pieszej ciągu
pieszo-rowerowego na moście na Kłodnicy.
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10. Brak znaku C-13 w stronę pl. Piłsudskiego, co skutkuje ruchem pieszym na drodze dla rowerów.
Znak D-3 został ustawiony tak, że ogranicza pieszym dostęp do ich części chodnika.

11. pkt. 9. Pl. Piłsudskiego. Niewłaściwy tekst na drogowskazach.
Drogowskazy źle umocowane, na niewłaściwej wysokości.
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12. Nie uzupełniono ubytku nawierzchni jezdni przy krawężniku.
Nieaktualne znaki poziome nie zostały wydrapane.

13. Przejazd dla rowerzystów został wymalowany za daleko w stosunku od ul. Wyszyńskiego i z tego
powodu rowerzyści będą mieć trudności przy skręcaniu z drogi dla rowerów przy ul. Berbeckiego.
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14. Przy drodze dla rowerów
został ustawiony słup ogłoszeniowy
ograniczający widoczność znaków.

Na pl. Piłsudskiego powinno być
odgałęzienie drogi dla rowerów do stojaka
ustawionego przy Urzędzie Miejskim.
Stojak jest – dojazdu nie ma.
Poniżej
15. Urząd Miejski, skwer Doncaster.
Stojak na rowery
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16. Urząd Miejski, skwer Doncaster. Brak drogi dla rowerów

17. Urząd Miejski, ul. Wyszyńskiego. Brak drogi dla rowerów
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18. pkt. 10. Znaki poziome P-1d zostały namalowane nieprawidłowo
– pas dla rowerzystów powinien mieć promień skrętu 4 m.

19. pkt. 13. Ul. Orlickiego. Słupki uniemożliwiające wjazd samochodem.
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20. Słupki uniemożliwiające wjazd samochodem.

21. Niewłaściwy tekst na drogowskazie.
Znak R-1 jest powieszony zbyt nisko.

22. pkt. 14. Ul. Powstańców Warszawy. Słupki uniemożliwiające wjazd samochodem.
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23. Obniżenie jednego z krawężników
wykonane niedokładnie, jest zbyt wysoki.

Poniżej
24. Nieaktualne znaki poziome nie zostały
wydrapane.
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25. Znaki C-16-13 i R-1 zostały powieszone zbyt nisko.
26. pkt. 15. Ul. Powstańców Warszawy,
róg ul. Młyńskiej. Przed restauracją
znajdują się gazony ograniczające
szerokość ciągu pieszo-rowerowego
– należy je przesunąć tak, aby nie
ograniczały ruchu.
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27. Nie opodal na ciągu pieszo-rowerowym
parkują samochody
(naprzeciw Komendy Policji!).

Odcinek wspólny z trasą nr 6 – patrz odcinek Szałsza – Centrum Gliwic – Kolonia Żernicka trasy nr
6.
Trasa wykorzystuje ciąg pieszo-rowerowy wykonany kilka lat temu, ale niestety trochę zdegradowany
z uwagi na brak należytej troski ze strony Urzędu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich. Najbardziej
charakterystyczny jest brak dbałości o właściwe oznakowanie przejazdów dla rowerzystów.
Ul. Korfantego ma ścieżkę wybudowaną jeszcze przed wojną – obecnie jest zbyt wąska, ale da się nią
przejechać bez większych komplikacji. Kłopotem jest ul. Zawiszy Czarnego, gdzie budowa ścieżki
wymagałaby wykupu gruntu od kilku wspólnot mieszkaniowych i z konieczności trzeba jechać
jezdnią między samochodami. Na ul. Mickiewicza trasa ma zostać przerzucona na aleję równoległa
do jezdni. Kolejnym kłopotem jest ul. Sowińskiego, gdzie miasto skreśliło budowę ścieżki, bo miał
być remont ulicy, a teraz nie robi tego remontu, bo nie wybudowało obwodnicy itd. Był wariant
przerzucenia tej trasy na ul. Daszyńskiego, ale wbrew uzgodnieniom projektowym i przepisom o
zieleni przydrożnej Zarząd Dróg Miejskich posadził w miejscu planowanej ścieżki drzewa, blokując
w ten sposób całą inwestycję.
Lepiej wygląda wiejski odcinek trasy – starostwo wraz z Gminą Sośnicowice planuje remont
odcinków z najgorszą nawierzchnią, ale biuro projektowe „Fojud” z Poznania przewleka oddanie
dokumentacji, choć pierwotnie prace budowlane miały być ukończone w tym roku.
Poniżej kilka zdjęć ciekawostek krajoznawczych.
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28. Rachowice. Kościół p.w. Św. Trójcy, prezbiterium z XV/XVI w.,
drewnianą nazwą z 1668 r. i wieżą z lat 1780-1790.

29. Rachowice. Drewniany spichlerz z 1. poł. XVII w.
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30. Sierakowice.
Drewniany kościół p.w. św. Katarzyny z 1675 r.
Nowa redakcja audytu 2012-05-15.

31. Sierakowice. Rzeźba św. Jana Nepomucena
w kapliczce z XIX w., nie opodal kościoła.

