mgr inż. Piotr Rościszewski

Sprawozdanie z audytu Zabrzańskiego Szlaku Rowerowego
– część południowa w dniu 2011-08-24, część północna w dniu 2011-09-05,
– uzupełnienia w dniu 2012-04-19.

A. Mapa Zabrzańskiego Szlaku Rowerowego
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B. Schemat planowanej Śląskiej Sieci Tras Rowerowych w okolicach Zabrza
Pomysł trasy tworzącej pętlę wokół tak dużego miasta, jakim jest Zabrze, jest godzien uwagi,
natomiast jego realizacja pozostawia dużo do życzenia. Nie bardzo wiadomo, kto jest adresatem tej
oferty. Nie jest to szlak dla przeciętnego rowerzysty, ponieważ niektóre odcinki wymagają
umiejętności wręcz kaskaderskich, a inne z kolei dobrych umiejętności interpretacji przepisów ruchu
drogowego i poruszania się po jezdni, zwłaszcza przy lewoskrętach na głównych ulicach, a także
przewidywania źle oznakowanych miejsc, których na szlaku jest dość sporo.
W terenie stwierdzono nieco inny przebieg szlaku, niż na rozprowadzanych przez Urząd Miejski
mapach. W Rokitnicy szlak nie skręca z ul. Jordana w ul. Śniadeckich i ul. Medyków, ale wcześniej
skręca koło kaplicy i leśnymi ścieżkami dociera na koniec ul. Henryka Pobożnego. W Grzybowicach
prowadzi konsekwentnie ul. Traktorzystów, nie zbaczając na ul. Kasztanową i ul. Spółdzielczą.
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Dobrym pomysłem jest zaznaczona na mapie PGK Katowice propozycja poprowadzenia szlaku
ul. Dożynkową, zamiast ul. Botaniczną i Roosevelta, chociaż omija Ogród Botaniczny, ale jest to
o wiele bezpieczniejsze.
w Parklu Leśnym im. Powstańców Śląskich szlak przecina planowaną Drogową Trasę Średnicową
w miejscu, gdzie prawdopodobnie nie będzie możliwości przedostania się na druga stronę. Warto
było od razu poprowadzić szlak tak, aby go wkrótce nie zmieniać.
Przebieg szlaku ma kilka poważnych wad, które powinny zostać czym prędzej usunięte:
1. Szlak jest jednokierunkowy – oznakowany jest tylko w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. W Polsce przyjęte jest, aby wszelkie szlaki turystyczne były
dwukierunkowe. Oznakowanie szlaku tylko w jednym kierunku znacznie zmniejsza ilość
potencjalnych użytkowników, a także powoduje, że część rowerzystów w ogóle nie zauważy
jego istnienia. Informacje o jednokierunkowości szlaku są skąpe – nie ma ich nawet na
załączonej mapie. W zasadzie nie ma przeciwwskazań, aby szlak oznakować w drugim
kierunku po uwzględnieniu zmian przebiegu, o których mowa jest w punktach 3 i 4.
2. Szlak ma rozwidlenia oznakowane w ten sam sposób, co główna trasa. W Polsce przyjęte jest,
aby wszelkie odgałęzienia były traktowane jako odrębne szlaki, oznakowane w odmienny
sposób niż szlak główny.

1. Biskupice. Nieprawidłowe oznakowanie rozwidlenia szlaku rowerowego.
3. Na kilku odcinkach szlak prowadzi drogami, które są niebezpieczne z uwagi na duży ruch
samochodowy lub bardzo strome drogi o nawierzchni gruntowej, a w jednym przypadku
prowadzi nawet po torowisku czynnego toru kolejowego. Dla odmiany w kilku miejscach
prowadzi zarastającymi ścieżkami, które nie zostały przygotowane do jazdy rowerem.
Prawdopodobnie na kilku odcinkach prowadzi drogami, które nie zostały przez ich właścicieli
udostępnione do prowadzenia ruchu rowerowego, a oznakowanie zostało wykonane na dziko.
Lista odcinków, które należy bezzwłocznie poprawić została umieszczona po wypunktowaniu
wad przebiegu.
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4. Szlak oznakowano kolorem niebieskim, który w koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych
został zarezerwowany dla trasy nr 3 Gliwice – Katowice – Sławków, przebiegającej przez
południową część Zabrza. Zgodnie z koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych szlak
powinien zostać oznakowany w kolorze żółtym, co zostało zgłoszone przez Śląski Klub
Znakarzy Tras Turystycznych PTTK do Urzędu Miejskiego, jednakże prośba ta została przez
urzędników zignorowana. Przebieg szlaku powinien być zbliżony do zaznaczonej na
schemacie trasy nr 398 (rys. B).
5. Każdy szlak, powinien biec w zdecydowanym kierunku, a w przypadku pętli powinien
tworzyć okrąg bez licznych małych pętelek. Poniżej opis trzech pętelek, które powinny być
zlikwidowane.
a/ Najbardziej kuriozalny odcinek szlaku prowadzi z Rokitnicy do Helenki i z powrotem.
Pętelka ta powinna być oznakowana oddzielnie jako lokalna pętelka, np. w kolorze
zielonym. O ile pozostałe odcinki może przebyć początkujący rowerzysta na zwykłym
rowerze, to przebycie tej pętelki wymaga roweru górskiego z dobrymi hamulcami, a od
rowerzysty wspomnianych wyżej kaskaderskich umiejętności jazdy po stromych, wąskich
ścieżkach gruntowych. Przy okazji należy wspomnieć, że w terenie ten odcinek trasy
przebiega inaczej, niż na mapach rozpowszechnianych przez Urząd Miejski.
b/ Niepotrzebny jest zygzak w Makoszowach prowadzący z ul. Legnickiej na ul. Lubuską
i z powrotem, wymagający wykonywania niebezpiecznych manewrów, podczas gdy cały
ten odcinek jest zupełnie nieciekawy, a nawet wręcz brzydki.
c/ Niepotrzebna jest pętelka prowadząca z Pawłowa do Zaborza Południe przez ul. Zajęczą
w Rudzie Śląskiej, zamiast prosto ul. Głogowską do kładki na Czarniawce, co zmusza
rowerzystów do bardzo niebezpiecznego skrętu w lewo na łuku ul. ks. Niedzieli, a
następnie do przejazdu przez teren zdegradowany przez przemysł.

2. Kładka na Czarniawce między Pawłowem a Zaborzem Południe.
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6. Trasa
Zabrzańskiego
Szlaku
Rowerowego
pokrywa
się
częściowo z trasą oznakowaną
niegdyś przez MOSiR w Zabrzu,
która na skutek braku konserwacji
zanikła, ale pozostało przy niej kilka
znaków,
które
należało
bezwzględnie usunąć przy okazji
wykonywania nowego szlaku.
Po lewej:
3. Las Komunalny Maciejów, nie usunięta
pozostałość po oznakowaniu trasy
rowerowej wykonanej niegdyś
przez MOSiR Zabrze.
U dołu:
4. Maciejów, kąpielisko, nie usunięta
pozostałość tablicy informacyjnej trasy
rowerowej wykonanej niegdyś
przez MOSiR Zabrze
oraz użytkowane do dziś miejsce
odpoczynkowe ze stojakiem na rowery.
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Utrudnienia. Poniżej bardziej szczegółowe omówienie zakresu pkt. 3 w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, przy czym przyjęto, że umowny początek pętli znajduje się w Maciejowie.
– W samym Maciejowie nie są jednoznacznie określone zasady skrętu z ul. Kondratowicza na
chodnik prowadzący ul. Wolności przy torach tramwajowych (zdj. 5). Brak jest przejazdu dla
rowerzystów umożliwiającego legalne dostanie się na chodnik bez schodzenia z roweru.

5. Maciejów, wylot ul. Kondratowicza na ul. Wolności.
– Jak już wspomniano poprzednio szlak powinien biec ul. Dożynkową do przecięcia z ul. Roosvelta,
podczas gdy obecnie prowadzi ul. Botaniczną do niebezpiecznego skrzyżowania ul. Roosevelta
z ul. Piłsudskiego, a następnie ul. Roosevelta – niezbędna jest eliminacja lewoskrętu z tej ulicy.
– Brak pewności, że w miejscu przecięcia szlaku z Drogową Trasą Średnicową będzie możliwość
przejazdu na drugą stronę tej trasy.
– Przez Makoszowy szlak prowadzi ul. Makoszowską i ul. Legnicką, które równocześnie stanowią
drogę nr 921 z dość dużym ruchem samochodowym. Tu również mankamentem jest konieczność
wykonania lewoskrętów. Wzdłuż obu ulic ewidentnie brakuje ciągu pieszo-rowerowego lub
przynajmniej chodnika dopuszczonego do ruchu rowerowego.
– Przez Kończyce szlak prowadzi ul. Paderewskiego, która równocześnie jest dojazdem do autostrady
A4 z bardzo dużym ruchem samochodowym. Tu również ewidentnie brakuje ciągu pieszorowerowego lub przynajmniej chodnika dopuszczonego do ruchu rowerowego, a ze szlaku trzeba
obecnie wyjechać na zakręcie ul. Paderewskiego.
– W Pawłowie szlak prowadzi od ul. Mendego do granicy Rudy Śląskiej drogą gruntową
o zdewastowanej nawierzchni, utrudniającej jazdę rowerem – wymaga wykonania równej
nawierzchni żwirowej.
– W Zaborzu Północ szlak prowadzi z tunelu pod nasypem Drogowej Trasy Średnicowej wprost
na przejście dla pieszych przez ul. Wolności, przy którym nie wykonano przejazdu dla
rowerzystów, a następnie chodnikiem, którego nie udostępniono dla ruchu rowerowego (zdj. 8).
Niezbędne jest wyeliminowanie tych mankamentów.
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6. Kończyce, tunel pod nasypem kolejowym koło ul. Wiosennej.

7. Zaborze Północ, ul. Lompy, tunel pod nasypem Drogowej Trasy Średnicowej.
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8. Zaborze Północ, ul. Wolności, brak przejazdu dla rowerzystów obok przejścia dla pieszych.
– Na północ od Zaborza Północ szlak prowadzi ul. Szyb Jerzy z mocno zdewastowaną nawierzchnią,
rozjeżdżoną przez ciężarówki. Niezbędny jest remont tej drogi, aby umożliwić bezpieczną jazdę
rowerem.
– W Biskupicach szlak prowadzi skrótem łączącym ul. Trębacką z ul. Bytomską. Droga jest mocno
zarośnięta i nierówna (zdj. 10) – wymaga wykonania równej nawierzchni żwirowej.
– W Rokitnicy pomiędzy dworcem autobusowym a ul. Krakowską szlak prowadzi ciągiem pieszorowerowym wzdłuż ul. Ofiar Katynia (zdj. 11) wprost na przejście dla pieszych przez
ul. Krakowską, przy którym był wykonany przejazd dla rowerzystów (zdj. 12), ale został
zamalowany jako część przejścia dla pieszych, przy czym pozostawiono znaki pionowe D-6b
informujące o istnieniu przejazdu (zdj. 13). Niezbędne jest wyeliminowanie tego mankamentu.
– W Rokitnicy szlak prowadzi ul. Krakowską od skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia do wylotu
ul. Miczurina, z koniecznością wykonania kolejnego lewoskrętu (zdj. 14). Na tym odcinku
ewidentnie brakuje dopuszczenia ruchu rowerowego na chodniku. W przypadku skrócenia szlaku,
jak zaproponowano w pkt. 5.a/, szlak powinien prowadzić od tego skrzyżowania ciągiem pieszorowerowym wzdłuż ul. Jordana (zdj. 15), a następnie ul. Śniadeckich i ul. Henryka Pobożnego.
– Pomiędzy Os. Gajdzikowe Górki a Helenką szlak prowadzi niebezpieczną stromą leśną drogą,
która wymaga pilnie remontu. Odcinek ten znajduje się w granicach administracyjnych Bytomia.
– W Helence szlak przecina ul. Jordana i zbiega do dolinki, która znajduje się w granicach
administracyjnych Bytomia, a następnie pnie się stromo ścieżką absolutnie nie nadającą się do
jazdy rowerem (bardzo stromo i wąsko), aby krętymi uliczkami powrócić do ul. Jordana i przy
kaplicy ponownie zbiega do tej dolinki, tym razem w granicach wsi Wieszowa w Gminie
Zbrosławice. Proponuje się, aby poprowadzić szlak drogą dla rowerów wzdłuż ul. Jordana do ul.
Śniadeckich lub wyremontować drogę gospodarczą prowadzącą dnem dolinki w stronę
Os. Ballestrema w Rokitnicy. Jak już zaproponowano w pkt. 5.a/ najlepiej, aby szlak pomiędzy
Rokitnicą a Helenką stanowił odrębną pętelkę.
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9. Droga pomiędzy ul. Szyb Jerzy w Zaborzu Północ a ul. Trębacką w Biskupicach.

10. Biskupice, zarośnięta nierówna droga pomiędzy ul. Trębacką a ul. Bytomską.
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11. Rokitnica, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Ofiar Katynia.

12. Rokitnica, przejazd dla rowerzystów przez ul. Krakowską (?)
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13. Rokitnica, ten sam przejazd dla rowerzystów przez ul. Krakowską (?) z drugiej strony

14. Rokitnica, szlak zamiast chodnikiem dopuszczonym do ruchu rowerowego
prowadzi jezdnią ul. Krakowskiej
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15. Rokitnica, droga dla rowerów wzdłuż ul. Jordana, zalecana do poprowadzenia nią szlaku

16. Świętoszowice w Gminie Zbrosławice, szlak prowadzi między barierkami wzdłuż drogi nr 78.
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– W Rokitnicy szlak prowadzi wąską ścieżką skrajem lasu na północ od Os. Ballestrema – zalecany
jest remont tej ścieżki.
– W Rokitnicy szlak prowadzi ul. Krakowską – drogą nr 94 od wylotu ul. Andersa do wylotu
ul. Grzybowskiej – niezbędna jest eliminacja lewoskrętu z ul. Krakowskiej. Wskazane jest
rozważenie poprowadzenia szlaku ul. Dulęby i ul. Władysława Opolczyka, co umożliwi
przekroczenie ul. Krakowskiej w miejscu, gdzie znajduje się sygnalizacja świetlna.
– W Grzybowicach konieczne jest wyjaśnienie, czy szlak powinien prowadzić ul. Traktorzystów, jak
obecnie w terenie, czy ul. Kasztanową i ul. Spółdzielczą, jak zaznaczono na mapie.
– Z Grzybowic w stronę Mikulczyc szlak prowadzi skrajem Świętoszowic w Gminie Zbrosławice.
Na granicy obu gmin szlak przekracza ul. Gliwicką – drogę nr 78, a następnie prowadzi wąską
ścieżką przez wiadukt pomiędzy barierką energochłonną drogi nr 78 a barierką wiaduktu (zdj. 16).
Dobrze by było rozważyć, czy nie lepiej poprowadzić szlak przez Grzybowice ul. Na Lesie i
wyżwirować pobocze ul. Witosa – drogi nr 78 między wylotem tej ulicy a wspomnianym
wiaduktem.
– Pomiędzy ul. Witosa w Grzybowicach a ul. Magazynową w Mikulczycach szlak prowadzi ścieżką
po torowisku czynnego toru kolejowego, podczas gdy rozporządzenie o warunkach technicznych
dróg publicznych wymaga, aby ścieżka znajdowała się minimum 4 m od osi toru (zdj. 17).
Ze względów bezpieczeństwa niezbędne jest wybudowanie ścieżki tak, aby spełniała ten warunek.
– Pomiędzy ul. Leśną w Mikulczycach a ul. Mielżyńskiego w Maciejowie szlak prowadzi leśnym
drogami, które mogą być trudne do przebycia po opadach deszczu. Wskazane jest zasypanie dziur
na drodze prowadzącej przecinką leśną.
– W Maciejowie pomiędzy kąpieliskiem a ul. ks. Madei szlak prowadzi leśnymi drogami, a następnie
ścieżką przez kładeczkę. Odcinek ten może być trudny do przebycia po opadach deszczu –
wskazane jest utwardzenie ścieżki tłuczniem.

17. Mikulczyce, ścieżka prowadzi niezgodnie z przepisami po torowisku czynnego toru kolejowego.
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Znaki. Standardowe oznakowanie szlaku rowerowego tworzą znaki typu R-1. Wykonawca szlaku nie
umiał się zdecydować, jaki wzór znaków zastosować. Inne są znaki metalowe, inne malowane, a oba
wzory są inne, niż przewidują to przepisy ruchu drogowego.

18 i 19. Znaki malowane.

20 i 21. Znak metalowy umocowany na żerdzi.
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22 i 23. Przykłady prawidłowo wykonanych znaków (Strzelce Opolskie i Gliwice).
Drogowskazy. Powinny być częścią standardowego oznakowania szlaku rowerowego jako znaki
typu R-3. Wykonawca szlaku nie potrafił zapewnić rowerzystom informacji tego typu. W niektórych
miejscach zostały umieszczone jakieś dziwolągi, tylko z pozoru przypominające drogowskazy.

24. Nie wiadomo, o co tu właściwie chodzi, ponieważ na tym „drogowskazie” nie ma żadnej
informacji merytorycznej. W tym miejscu powinien zostać umieszczony zwykły znak R-1, jak
powyżej.
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U góry:
25. Nie wiadomo, o co właściwie tu chodzi,
ponieważ dalsze oznakowanie
zostało umieszczone tylko na prawym
odgałęzieniu szlaku (Biskupice).
Po lewej:
26. Przykład prawidłowo oznakowanego
rozwidlenia (Park Śląski) – szlak skręca
w lewo w skos, a nieoznakowane
odgałęzienie prowadzi w prawo w skos.
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U góry:
27. Bardzo pokrętny sposób na przekazanie
bardzo prostej informacji,
że w tym miejscu szlak skręca w prawo.
Po lewej:
28. Przykład prawidłowo oznakowanego
zakrętu szlaku.
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29. Porównanie prawidłowo wykonanego
drogowskazu UM Gliwice
z nieprawidłowo wykonanym
drogowskazem przez UM Zabrze
(Maciejów, kąpielisko).

Tablice informacyjne. Umieszczenie przy
szlaku tablic informacyjnych jest dobrym
pomysłem, ale ewidentnie brakuje na nich
informacji,
że
szlak
jest
tylko
jednokierunkowy. Tablica pełni tez funkcję
mylnie wykonanych drogowskazów –
zamiast zawierać standardowe informacje,
drogowskazy kierują wyłącznie w bok
od szlaku i mają nieprawidłowo wykonane
strzałki
w
kolorze
niebieskim
(powinny być czarne kontury białych
strzałek, jak na zdj. 26).
30. Tablica informacyjna Zabrzańskiego
Szlaku Rowerowego.
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Usytuowanie
znaków.
Standardowe
oznakowanie szlaku rowerowego polega
na tym, aby za każdym skrzyżowaniem
umieszczać znaki podstawowe R-1, a przed
każdym zakrętem umieszczać znaki R-1b.
Dodatkowo wskazane jest, aby w przypadkach,
gdy nie widać znaku R-1 za skrzyżowaniem,
przed skrzyżowaniem umieszczać znaki
o symbolu
R-3a.
Aby
zachować
tzw. wandaloodporność
szlaku
zostało
wypraktykowane, że dobrze jest aby jak
najczęściej stosować znaki malowane,
a pozostałe znaki umieszczać na istniejących
słupach. Trzeba przy tym zachować zasady
wymienione powyżej.
Wykonawcy
Zabrzańskiego
Szlaku
Rowerowego
mieli
sporo
kłopotu
ze stosowaniem powyższych zasad. Wiele
skrzyżowań w ogóle nie zostało oznakowanych
znakami R-1, choć nie można wykluczyć,
że w niektórych przypadkach znaki już zostały
zniszczone lub ukradzione.
W
lesie
pomiędzy
Makoszowami
a Kończycami wykonane zostało tylko białe tło
znaków.
Znaki Zabrzańskiego Szlaku Rowerowego
malowane są lub wieszane gdzie popadnie.
Część z nich jest powieszona niezgodnie
z obowiązującymi
przepisami
ruchu
drogowego, a największą zakałą są znaki
zakrętu
występujące
nieoczekiwanie
za skrzyżowaniami.
Po lewej:
C, D i E. Najczęściej występujące przypadki
prawidłowego oznakowania szlaku
rowerowego
(instrukcja znakowania szlaków rowerowych).
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U góry:
31. Przykład nieprawidłowego usytuowania
znaku R-1 przed skrzyżowaniem
– za skrzyżowaniem brak oznakowania
(Park Leśny im. Powstańców Śląskich).
Po lewej:
32. Nie ukończone znaki
szlaku rowerowego (las między
Makoszowami a Kończycami).
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Po lewej:
33. Przykład nieprawidłowego usytuowania
znaku R-1b za skrzyżowaniem
– przed skrzyżowaniem brak oznakowania
(Makoszowy).
U dołu:
34. Tak wygląda oznakowanie tego zakrętu
oczami rowerzysty, który po zauważeniu
znaku powinien z wyprzedzeniem wykonać
prawidłowo manewry związane
z wykonaniem lewoskrętu.
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Rozporządzenie
ministra
infrastruktury
w sprawie
szczegółowych
warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
zabrania umieszczania znaków kategorii R pod
znakami zakazu oraz znakami, które dotyczą
skrzyżowań
i
pierwszeństwa
na
tych
skrzyżowaniach. Wykonawcy szlaku zupełnie
się tym przepisem nie przejmowali.
Oto kilka przykładów.
35. Znak R-3 pod znakami zakazu
(Makoszowy).

36 i 37. Znaki R-1b pod znakami dotyczącymi skrzyżowania (Zaborze Południe i Rokitnica).

23

38. Znak R-3 pod znakiem dotyczącym
skrzyżowania (Biskupice)

39. Znak R-1b pod znakiem zakazu (Pawłów).

40. Znak R-3 pod znakiem F-10 „kierunki
na pasach ruchu” (Maciejów). Znak mylnie
sugeruje, że należy skręcić w lewo
wraz z samochodami, podczas gdy należy
pojechać prosto i skręcić dopiero w lewo
na chodnik za skrzyżowaniem.
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41. Słabo widoczny w trawie znak R-1b
namalowany na niskim słupku (Pawłów)

42. Znak R-1b za zakrętem, zasłonięty
dodatkowo ogrodzeniem (Rokitnica)

43. Grzybowice, ul. Witosa, znak umieszczony dopiero za zakrętem szlaku
z pobocza ulicy na ścieżkę.
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44. Znak R-1 zlokalizowany prawidłowo
względem drogi, ale umieszczony zbyt
nisko, zdublowany nieprawidłowo
zlokalizowanym znakiem zakrętu w
miejscu, gdzie nie ma żadnego zakrętu
(Rokitnica).

Podsumowanie
1. Przebieg szlaku. Zabrzański Szlak Rowerowy tworzy pętlę, która powinna być zmodyfikowana
w trzech miejscach, co powinno poprawić jego atrakcyjność.
a/ Pętla powinna zostać skrócona o odcinek Rokitnica – Helenka – Rokitnica, którego przebycie
wymaga kaskaderskich umiejętności jazdy po stromych, wąskich ścieżkach gruntowych. Nową
pętelkę można oznakować w kolorze zielonym. Pozostałą część pętli może zostać
dostosowana tak, aby polecać jej przebycie na zwykłych rowerach.
b/ W Makoszowach szlak powinien prowadzić prosto ul. Legnicką, bez niepotrzebnych
i niebezpiecznych manewrów, aby zboczyć nieciekawą i brzydką ul. Lubuską.
c/ Z Pawłowa do Zaborza Południe szlak powinien biec prosto ul. Głogowską do kładki na
Czarniawce, z pominięciem niebezpiecznego skrętu w lewo na łuku ul. ks. Niedzieli
i nieciekawego przejazdu przez teren zdegradowany przez przemysł.
2. Śląska Sieć Tras Rowerowych. Szlak powinien zostać dostosowany do koncepcji tej sieci,
tj. oznakowany w kolorze żółtym jako trasa nr 398, aby umożliwić wykonanie trasy nr 3 Gliwice
– Katowice – Sławków która jest już zrealizowana na niektórych odcinkach w kolorze
niebieskim.
3. Dwukierunkowość szlaku. Zabrzański Szlak Rowerowy jest oznakowany tylko w jednym
kierunku, co znacznie ogranicza jego atrakcyjność i zmniejsza ilość potencjalnych
użytkowników. Niezbędne jest jego oznakowanie w obu kierunkach.
4. Utrudnienia i ich likwidacja. Zabrzański Szlak Rowerowy został oznakowany bez wykonania
niezbędnych prac drogowych, przemyślenia przebiegu pod kątem bezpieczeństwa ruchu
drogowego i wprowadzenia niezbędnych zmian w organizacji tego ruchu. Mankamenty te
powodują, że przejazd rowerem w niektórych miejscach jest bardzo niebezpieczny lub
niewygodny, co może skutecznie zniechęcić jego potencjalnych użytkowników do przejazdu tym
szlakiem.
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F. Mapa z propozycjami zmian Zabrzańskiego Szlaku Rowerowego

27

a/ Dostosowanie dróg do ruchu rowerowego powinno objąć następujące prace budowlane:
– budowa odcinka drogi dla rowerów pomiędzy ul. Witosa w Grzybowicach
a ul. Magazynową w Mikulczycach – ścieżk powinna znajdować się minimum 4 m od osi
toru kolejowego,
– rozważenie możliwości budowy odcinków dróg dla rowerów w pasach drogowych:
# w Kończycach po zachodniej stronie ul. Paderewskiego, która stanowi dojazd
do autostrady A4, ażeby umożliwić wykonanie przejazdu dla rowerzystów przez tą ulicę
poza jej zakrętem,
# w Grzybowicach wzdłuż ul. Witosa – drogi nr 78 między wylotem ul. Na Lesie a wylotem
ścieżki obok wiaduktu nad dawną linią kolejową (w przypadku zmiany przebiegu trasy –
patrz pkt. 4.b/), co umożliwiłoby rezygnację z prowadzenia szlaku wąską ścieżką przez
ten wiadukt pomiędzy barierką energochłonną drogi nr 78 a barierką wiaduktu,
– modernizacja dróg i ścieżek gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni tłuczniowej:
# w Kończycach na zdewastowanej drodze pomiędzy ul. Mendego a granicą Rudy Śląskiej,
# w Biskupicach na zdewastowanej i zarośniętej trawą drodze pomiędzy ul. Trębacką
a ul. Bytomską,
# pomiędzy Os. Gajdzikowe Górki a Helenką na niebezpiecznej stromej leśnej drodze
(w przypadku wykonania małej pętelki wymienionej w pkt. 1.a/),
# w Rokitnicy na wąskiej ścieżce na skraju lasu na północ od Os. Ballestrema,
# w Maciejowie pomiędzy kąpieliskiem a ul. ks. Madei na ścieżce prowadzącej przez łąkę.
# w przypadku zmiany przebiegu pomiędzy Helenką a Os. Ballestrema w Rokitnicy
w dolince, która znajduje się administracyjnie w granicach Bytomia i Gminy Zbrosławice
(patrz pkt. 4.b/),
– remont drogi – na północ od Zaborza Północ ul. Szyb Jerzy została niebezpiecznie
rozjeżdżona przez ciężarówki,
– remont cząstkowy drogi prowadzącej przecinką leśną poprzez zasypanie dziur – pomiędzy
ul. Leśną w Mikulczycach a ul. Mielżyńskiego w Maciejowie,
b/ Należy rozpatrzeć możliwość zmiany przebiegu szlaku w celu:
– ograniczenia długości odcinków szlaku prowadzących głównymi drogami i ograniczenia
ilości niebezpiecznych manewrów lewoskrętu z głównej drogi:
# nie opodal Ogrodu Botanicznego szlak powinien biec ul. Dożynkową do przecięcia
z ul. Roosvelta bez konieczności jazdy tą ulicą,
# w Makoszowach szlak nie powinien zbaczać z ul. Legnickiej – drogi nr 921
na ul. Lubuską (patrz pkt. 1.b/),
# z Pawłowa do Zaborza Południe szlak powinien biec prosto ul. Głogowską do kładki
na Czarniawce (patrz pkt. 1.c/), bez konieczności jazdy ul. Sikorskiego i ul. Niedzieli,
# w Rokitnicy należy rozważyć poprowadzenie szlaku ul. Dulęby i ul. Władysława
Opolczyka, co umożliwiłoby przekroczenie ul. Krakowskiej – drogi nr 94 w miejscu,
gdzie znajduje się sygnalizacja świetlna i likwidację lewoskrętu z ul. Krakowskiej,
– wyboru bezpieczniejszego wariantu, czy w Grzybowicach, czy poprowadzić szlak ul. Na
Lesie, a następnie proponowanym odcinkiem drogi dla rowerów wzdłuż ul. Witosa – drogi
nr 78 do wiaduktu nad dawną linią kolejową, z wyeliminowaniem prowadzenia szlaku
wąską ścieżką przez ten wiadukt pomiędzy barierką energochłonną drogi nr 78 a barierką
wiaduktu,
– wyboru ciekawszego wariantu, czy w Grzybowicach szlak powinien prowadzić
ul. Traktorzystów, jak obecnie w terenie, czy ul. Kasztanową i ul. Spółdzielczą,
jak zaznaczono na mapie rozprowadzanej przez Urząd Miejski,
– zmiany przebiegu z tego powodu, że obecny przebieg nie nadaje się do jazdy rowerem –
pomiędzy Helenką a Os. Ballestrema w Rokitnicy szlak biegnie m.in. stromą i wąską
ścieżką, a powinien prowadzić nową drogą dla rowerów wzdłuż ul. Ofiar Katynia
lub wymagającą remontu drogą gospodarczą dnem dolinki poza granicami Zabrza
(patrz pkt. 4.a/),
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

– prawdopodobnie zmianę przebiegu w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich wymusi
budowa Drogowej Trasy Średnicowej.
c/ W zakresie poprawy organizacji ruchu drogowego niezbędne jest:
– rozważenie dopuszczenia ruchu rowerowego na chodnikach i wykonanie niezbędnych
przejazdów dla rowerzystów:
# w Makoszowach wzdłuż ul. Makoszowskiej i ul. Legnickiej, które znajdują się w ciągu
drogi nr 921,
# w Kończycach wzdłuż ul. Paderewskiego, która stanowi dojazd do autostrady A4,
w przypadku zaniechania budowy drogi dla rowerów na tym odcinku,
# w Zaborzu Północ wzdłuż ul. Wolności,
# w Rokitnicy wzdłuż ul. Krakowskiej, a także poprawne wykonanie przejazdu
dla rowerzystów przez tą ulicę,
– uściślenie trasy przejazdu rowerem w Maciejowie przy skręcie z ul. Kondratowicza
na chodnik prowadzący ul. Wolności przy torach tramwajowych,
– dopuszczenie jazdy rowerem w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych, w tym
na ul. Traktorzystów w Grzybowicach.
Oznakowanie szlaku znakami kategorii R. Oznakowanie nie zostało wykonane prawidłowo –
należy ponownie wykonać wszystkie znaki zgodnie ze standardowymi wzorami, uwzględniając
zmianę koloru niebieskiego na żółty w przypadku dużej pętli (trasa nr 398) lub zielony
w przypadku małej pętli pomiędzy Rokitnicą a Helenką.
Drogowskazy. Na szlaku brak jest prawidłowo wykonanych drogowskazów. Należy ustawić
drogowskazy wskazujące przebieg szlaku wraz z kilometrażem, a także drogowskazy wskazujące
dojazdy w bok od szlaku.
Usytuowanie znaków względem skrzyżowań. W wielu miejscach znaki zostały nieprawidłowo
ustawione lub namalowane, m.in. znaki podstawowe znajdują się przed skrzyżowaniami, zamiast
za nimi, a znaki zakrętu zamiast uprzedzać o potrzebie wykonania manewru, znajdują się
za skrzyżowaniami. Należy wszystkie znaki usytuować zgodnie z zasadami znakowania.
Usytuowanie znaków względem innych znaków drogowych. W wielu miejscach znaki zostały
nieprawidłowo podwieszone pod znakami drogowymi zakazu lub znakami określającymi
skrzyżowania i pierwszeństwo na skrzyżowaniach. Znaki te należy usytuować w innych
miejscach, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Częstotliwość znaków. Część znaków w ogóle nie została wykonana – wiele skrzyżowań jest
nie oznakowanych. Braki należy uzupełnić zgodnie z zasadami znakowania szlaków.
Tablice informacyjne są mocną stroną szlaku, ale zawierają błędny, mylący sposób
oznakowania dojazdów w bok od szlaku i nie podają informacji, że szlak alternatywny jest
nieoznakowany. Należy uzupełnić legendę oraz wykonać prawidłowo strzałki tych dojazdów lub
zamienić je na odrębnie wykonane drogowskazy.
Likwidacja znaków niepotrzebnych. W lesie pomiędzy Mikulczycami a Maciejowem trasa
Zabrzańskiego Szlaku Rowerowego pokrywa się częściowo z trasą oznakowaną niegdyś przez
MOSiR w Zabrzu – znaki, które pozostały po tej trasie należy bezwzględnie usunąć.

Wniosek
Należy przeanalizować i skorygować przebieg szlaku we wskazanych miejscach, a następnie
ponownie wykonać dwukierunkowe oznakowanie jako trasy rowerowej nr 398 w kolorze żółtym z
ominięciem Helenki i ewentualnie wykonać małą pętelkę pomiędzy Rokitnicą a Helenką w kolorze
zielonym, uwzględniając zasady znakowania szlaków turystycznych i przepisy ruchu drogowego.
Uwaga. Audyt nie zawiera kompletnego wykazu mankamentów dotyczących przebiegu, stanu dróg
i oznakowania Zabrzańskiego Szlaku Rowerowego. Rozwiązania wszystkich problemów powinny
znaleźć się w dokumentacji modernizacji tego szlaku.
Gliwice, 2012-05-21

