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Rowerzyści szukają ścieżek

Fot. chorzowianin.tv

Chorzowscy rowerzyści spotkali się 13 marca z prezydentem miasta. Dowiedzieli się, co w obecnej kadencji zrobi dla miłośników bicyklów. Jedno jest pewne. Powstanie mapa rowerowa, na podstawie której
w mieście zbudowane będą nowe ścieżki i szlaki rowerowe.

Chorzowski Klub Rowerowy powstał w Miejskim Domu Kultury Batory w ramach zbierającego bardzo pozytywne
recenzje programu Drugi Obieg po to, by zintegrować chorzowskich rowerzystów. Grupa na facebooku liczy 150 osób
i ciągle się powiększa. Rowerzyści regularnie, w grupie wybierają się na wycieczki po Śląsku. Ostatnio wyruszyli
spod pomnika Redena w Chorzowie na katowicki Nikiszowiec,
Jednokierunkowa ścieżka rowerowa według przepisów musi
mieć szerokość 1,5 metra. Ścieżka
z ruchem pieszym powinna mieć
2,5 metra szerokości. A ścieżka
dwukierunkowa dla rowerzystów
2 metry. Normy są sztywne i dość
wyśrubowane. Trzeba się więc
nieźle nagimnastykować, by znaleźć w naszym mieście ulicę, na
której można zrobić normatywną

ścieżkę rowerową. Sprawdźmy.
Hajducka? Nie ma szans. Dąbrowskiego? Bardzo trudno. Powstańców? Zapomnieć. Ostatnio
udało się to na ul. Gałeczki i po
przebudowie ul. Żołnierzy Września i Nomiarki, bo tam więcej oddechu, niemal jak w Tychach, ale
to wyjątek w ciasnym Chorzowie.
– Nie ma miejsca na dodatkowe
ścieżki rowerowe, bo Chorzów

jest bardzo gęsto zabudowany
– trudno się z tym nie zgodzić
i właśnie taki argument najczęściej rowerzyści mogą usłyszeć
w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów oraz w Urzędzie Miasta.
Rowerzyści są przekonani, że
wiele jest miejsc, w których takie
ścieżki, a przynajmniej szlaki rowerowe mogą powstać uwzględniając parę kompromisów. I dlate-

go postanowili działać i przekazać
swoje pomysły prezydentowi.
– Chcemy powołać radę rowerową, która byłaby sposobem na
konsultacje społeczne prezydenta z miłośnikami jednośladów.
Jeździmy na rowerach po Chorzowie i najlepiej wiemy, które miejsca są dla nas najbardziej uciążliwe – mówi Wojciech Waloszek,
członek Chorzowskiego Koła Rowerowego działającego w Miejskim Domu Kultury Batory.
Rowerzyści i władze miasta są
zgodni. Najtrudniej przejechać
przez centrum miasta. – Trudno
pokonać estakadę, nie jest łatwo
dotrzeć z centrum do Parku Śląskiego – przyznaje Joanna Tabor,
rowerzystka.
Zdaniem rowerzystów z Rynku do
parku śmiało można wytyczyć trasę rowerową przez ul. Kościuszki.
Wykorzystując pas zieleni po byłej
linii tramwajowej nr 12. – Staramy
się stopniowo budować trasę rowerową w miejscu torów na całej
długości linii tramwajowej. Tak
zrobiliśmy na Siemianowickiej,
nie ma przeszkód, by tak też było
na ul. Kościuszki – mówi Bogusław

Bernad z działu inżynierii ruchu
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
Zdaniem prezydenta Chorzowa,
który spotkał się w czwartek z rowerzystami, nie zawsze da się
wybudować tak, jak byśmy sobie
tego wymarzyli. – Chcemy w tej
kadencji wprowadzić rower
miejski razem z innymi miastami. Istnieje nawet w Górnośląskim Związku Metropolitalnym,
strategia dotycząca komunikacji
publicznej. Kładzie ona głównie
nacisk na połączenie komunikacji rowerowej z miejską. Na
zachodzie sobie z tym poradzili. Mam nadzieję, że poradzimy
sobie również – dodaje Andrzej
Kotala, prezydent Chorzowa.
Nie zawsze jednak współpraca między miastami dobrze się
układa. Przykładem niech będzie
ścieżka wzdłuż Siemianowickiej,
– Wykonaliśmy piękną ścieżkę
wzdłuż parku, ale prezydent Katowic nie miał zamiaru jej dokończyć – zwraca uwagę A. Kotala.
Mapa rowerowa przygotowana
przez Górnośląski Związek Metropolitalny zakłada, że w Chorzowie jest miejsce na dwa

Wielkie wiosenne taplanie!
Fot. www.gim1chorzow.pl

dach. Ponadto dla wszystkich
rodzin przygotowano dyplomy
i statuetki, a dla najlepszych - puchary i nagrody rzeczowe.

Fot. chorzowianin.tv

Wyniki zawodów

Aż 37 rodzin bawiło się 21 marca podczas 4 Wiosennego Święta
Wody. Aby pomieścić wszystkich
uczestników, imprezę zorganizowano na dwóch basenach: w Kompleksie Sportowym „Hajduki” oraz
przy pl. Powstańców Śląskich.
Impreza, jak zawsze, łączyła dwie
okazje do wspólnej zabawy: pierwszy dzień wiosny oraz Światowy

Dzień Wody. Zespoły reprezentujące chorzowskie rodziny rywalizowały w kilku wodnych konkurencjach:
„Ja do ciebie – ty do mnie”, „Roślinki na dnie”, „Kolorowa gąsienica”,
„Nakarmić rybkę”, „Wyścig z deską”
oraz w finale „Tor przeszkód”.
Warto dodać, że każdy zespół
otrzymał sympatyczną fotografię
na pamiątkę udziału w zawo-

KS „Hajduki”
1. Michał i Robert Drzazga
2. Agnieszka i Krzysztof Kalinowski
3. Paulina Flak i Marek Piecha
4. Milena i Marcin Thamm
5. Jakub i Tomasz Czerniawski oraz Mateusz Śmiałek

Pl. Powstańców Śl.
1. Mateusz i Tomasz Litke
2. Amelia Bąk i Radosław
Tatara
3. Daria i Bartłomiej Oczkiewicz
4. Barbara i Maciej Jaworski
5. Aleksandra i Jacek Gołąbowscy

W ubiegłym roku dwudziestoosobowa grupa uczniów z Gimnazjum nr 1
w Chorzowie udała się do Nadleśnictwa Katowice. Młodzież wzięła udział
w zajęciach poświęconych przyrodzie i leśnictwu naszego regionu.

Zielona Wyspa... Chorzów
W piątek, 21 marca w zabrzańskim
Domu Muzyki i Tańca odbył się koncert finałowy VI edycji akcji Zielona
Wyspa Śląsk. W koncercie udział
wzięła Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Katowicach – Gabriela Lenartowicz, a patronat honorowy sprawują
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

i Senator RP Adam Zdziebło. Inicjatorem i gospodarzem kampanii jest
zespół Carrantouhill. W ramach akcji
Zielona Wyspa Śląsk planowana jest
szeroko zakrojona kampania medialna, mająca na celu popularyzację walorów przyrodniczych województwa
śląskiego i budowanie nowego, bar-

szlaki rowerowe, ze wschodu na
zachód i z północy na południe.
– Koncepcje są i wiele się o nich
mówi, ale nie zawsze są realizowane – przyznaje W. Waloszek.
Chorzów przygotowuje obecnie
kompleksowy plan utworzenia
nowych ścieżek i szlaków rowerowych. Koordynatorem wyznaczonym przez prezydenta został
Piotr Galilejczyk, dyrektor Wydziału Zasobów Komunalnych,
na co dzień zapalony rowerzysta, który do pracy jeździ głównie na rowerze.
Regularnie pokonuje również
wokół miasta 25-kilometrową
trasę. – Chciałbym wykorzystać
na ścieżki rowerowe nasypy po
byłej kolei piaskowej. Chciałbym też usprawnić przejazd
rowerem z Chorzowa Batorego.
Pokonanie wiaduktu obok dworca w Batorym graniczy z cudem
– przyznaje P. Galilejczyk.
Pierwsze spotkanie robocze rowerzystów z prezydentem już za
nami. Kolejne w kwietniu. Koncepcja powinna być gotowa do
końca wakacji.
Paweł Mikołajczyk

dziej „zielonego” wizerunku regionu.
Fundusz od pierwszej edycji wspiera
kampanię merytorycznie i finansowo
Miastami partnerskimi tegorocznej
edycji proekologicznej akcji są Katowice, Żory, Rybnik, Zabrze i Chorzów. Wszędzie odbędą się warsztaty
ekologiczne, podczas których dzieci
poznają znaczenie dbałości o środowisko naturalne, zmniejszania ilości
odpadów oraz oszczędzania energii.
najmłodsi będą uczyć się segregacji
odpadów i zbudują eko-instrumenty
muzyczne. Zwieńczeniem działań
w każdym Mieście Partnerskim będzie zasadzenie Nowego Lasu. Finałem kampanii będzie „Rodzinny
Piknik Ekologiczny”, 25 kwietnia
w Chorzowie. Program imprezy wypełnią warsztaty edukacyjne, rodzinny rajd rowerowy oraz wiele dodatkowych atrakcji. Odbędzie się także
happening „Rowerem po drzewka”,
koncert „zielonej muzyki” oraz pokazy i nauka tańca irlandzkiego.
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