Nowe ścieżki dla rowerów w Gliwicach
Utworzono: poniedziałek, 24, luty 2020 12:29 Ilona Hałucha

Rowerzyści już teraz mogą na
terenie Gliwic korzystać z ponad 100 km ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych,
a do 2022 r. ma przybyć ok. 37 km takich tras. Powstaną m.in. przy obwodnicy
miasta, w śladzie kolejki wąskotorowej i przy ul. Toszeckiej.

Lepsze nawierzchnie i 37 km nowych ścieżek
W 2020 r. zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa ścieżki rowerowej wraz z
zagospodarowaniem terenu przystanku rowerowego w rejonie stacji Trynek przy ul.
Bojkowskiej oraz odcinek trasy rowerowej od ul. Knurowskiej do granicy miasta.
Dokumentacji projektowej doczeka się też odcinek drogi przy ul. Knurowskiej.
Również w tym roku ma być gotowy odcinek obwodnicy zachodniej miasta od ul.
Daszyńskiego do Rybnickiej wraz z drogami technicznymi z dozwolonym ruchem
rowerowym. W czwartym kwartale powinna zostać ukończona droga rowerowa przy
południowej obwodnicy miasta (ul. Okrężna) i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul.
Kozielskiej.
Do końca roku ma zostać opracowana dokumentacja projektowa ciągów pieszorowerowych wzdłuż ul. Kujawskiej, Jana Pawła II i Nowy Świat oraz dokumentacja
zagospodarowania terenu przy projektowanym przystanku kolejowym Gliwice
Kopernik (rejon ul. Perseusza) wraz z przystosowaniem do potrzeb rowerzystów.
Przy przystanku powstanie infrastruktura rowerowa, m.in. parkingi rowerowe i stacja
napraw rowerów.
Do końca 2021 r. ma powstać odcinek zachodniej obwodnicy miasta od ul.
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Okulickiego do ul. Daszyńskiego wraz z drogami technicznymi, którymi będą mogli
poruszać się rowerzyści oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Zabrskiej. Również w
tym terminie powinna być gotowa dokumentacja projektowa skrzyżowania ulic
Staromiejska-Strzelców Bytomskich-Główna, przy którym również powstanie ścieżka
rowerowa.
Opracowano już koncepcję budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Kłodnicy od
ul. Orlickiego do Staromiejskiej, wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich od ul. Zakątek
Leśny do Grzybowej, wzdłuż ul. Toszeckiej (od ul. Gajowej do Rekreacyjnej) i wzdłuż
ul. Chorzowskiej. Dokumentacja projektowa tych zadań również powinna być
gotowa w 2021 r.
Etapowo będzie realizowana budowa ciągu pieszo-rowerowego w śladzie tzw.
Noworybnickiej (od ul. Nowy Świat do Toruńskiej). Trwa również analiza możliwości
budowy ciągu pieszo-rowerowego równolegle do ul. Rybnickiej na odcinku od ul.
Toruńskiej do obwodnicy.
W planach jest modernizacja nawierzchni szlaku rowerowego w rejonie Lasu
Łabędzkiego, od ul. Granicznej do Bażanciej – miasto jest w trakcie pozyskiwania
praw do dysponowania gruntami. Trwa również analiza możliwości budowy trasy
rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej od ul. Kujawskiej do Robotniczej oraz
ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Pszczyńską z Kujawską.
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