Szlakiem Gwarków

Tarnowskie Góry mają całkiem nową trasę rowerową po znanych atrakcjach
miasta. „Szlak Gwarków”, bo tak właśnie się nazywa nowa trasa, nie omija
ważnych punktów turystycznych - Zabytkowej Kopalni Srebra, Rezerwatu „Segiet”, Hałdy Popłuczkowej czy Dolomitów. Pomysł zrealizowało kilkunastu rowerzystów ze Stowarzyszenia Trasy Rowerowe.
- Trasa rowerowa o długości 3,5
km rozpoczyna się w centrum miasta, prowadzi przez Rynek, ulicami
starówki, drogami gminnymi i powiatowymi o niewielkim natężeniu
ruchu samochodów. Jadąc nią bę-

ce nieco się opóźniły. – Mamy jednak nadzieję, że początek jesieni
będzie sprzyjać wycieczkom rowerowym i nie raz będzie można jeszcze skorzystać ze szlaku – mówi
Rafał Pankiewicz.

wiło je wykorzystać przy tworzeniu trasy turystycznej. Trasę wyznaczono za pomocą specjalnego oznakowania, na które składają się znaki drogowe z grupy znaków R-1 i R-3. Mając na względzie komfort rowerzysty korzystającego z trasy, zaplanowano ustawić dużą ilość znaków tak, aby nie
zgubić się w trakcie jej przejazdu.
Z kolei dbając o bezpieczeństwo,
znaki kierunkowe R-3 ustawione zostaną w takiej odległości od
skrzyżowań, aby zatrzymujący się
przy nich rowerzyści nie stwarzali zagrożenia dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Również na ruchliwej drodze krajowej - przed
skrzyżowaniem z trasą rowerową,
zostanie ustawione oznakowanie
ostrzegające kierowców o możliwym wzmożonym ruchu rowerowym. Trasa jest prosta, o niskim
stopniu trudności, którą w łatwy
sposób będzie można rozbudować
- tworząc w mieście sieć tras ro-

Kolorem czarnym na mapie oznaczono nową trasę - „Szlak Gwarków”.
werowych. Na Rynku znaki zostaną osadzone w specjalnie przygotowanej do tego ramie, która nada
całości zabytkowy charakter.
Projekt uzyskał dofinansowanie
Urzędu Miasta oraz wsparcie właściciela restauracji City Bar.
- W imieniu członków Stowarzyszenia jak i własnym chciałbym bardzo
serdecznie podziękować Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry – Panu
Arkadiuszowi Czechowi jak i Panu
Adamowi Pęczek właścicielowi lokalu City Bar. Przede wszystkim za zrozumienie potrzeby wybudowania w
Tarnowskich Górach szlaku rowerowego, otwartość na współpracę oraz

wsparcie finansowe, bez którego byłoby trudniej zrealizować zadanie.
Podziękowania składamy również
pracownikom Urzędu Miejskiego,
Starostwa Powiatowego, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Zarządu Dróg Powiatowych, którzy pomogli nam załatwić wszystkie sprawy formalno-prawne związane z projektem – dziękuje Rafał Pankiewicz
i już teraz poleca stronę internetową
Stowarzyszenia www.stowarzyszenie.trasyrowerowe.pl, gdzie można
zapoznać się ze szczegółami całego
projektu.

W mieście pojawiło się nowe oznakowanie, z którego skorzystają turyści na
rowerach.
dziemy mieli możliwość zapoznania się z zabytkową architekturą
miasta oraz podziwiania przyrody
i kształtowanego przez wieki krajobrazu. W rejonie rezerwatu „Segiet” trasa będzie się łączyła z istniejącym szlakiem, prowadzącym
po atrakcjach północnych dzielnic
miasta Bytomia - informuje Rafał Pankiewicz ze Stowarzyszenia
Trasy Rowerowe.
Prace nad realizacją projektu
rozpoczęły się jeszcze w kwietniu.
Początkowo planowano otworzyć
Szlak Gwarków na początku wakacji. Ze względów formalnych pra-

Stowarzyszenie Trasy Rowerowe powstało na początku 2012 r.
Za główne cele swojej działalności przyjęło poprawę stanu infrastruktury rowerowej, propagowanie turystyki rowerowej oraz promowanie roweru jako alternatywnego środka transportu.
Przy wyznaczaniu Szlaku Gwarków kierowano się wymogami
bezpieczeństwa,
atrakcyjności,
spójności, bezpośredniości, wygody i komfortu. I choć są to wymogi, które stawia się projektantom
przy tworzeniu sieci dróg rowerowych, stowarzyszenie postano-

Członkowie Stowarzyszenia Trasy Rowerowe wraz z burmistrzem i właścicielem lokalu City Bar na trasie „Szlaku
Gwarków”.

