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                                            WNIOSEK 

                       RADNEGO – JANA DZIEMDZIORY 
 

    W dniu 04.07.2013 roku złożyłem interpelację pt. „sezon rowerowy a ścieżki 

rowerowe i nie tylko” i w związku z otrzymaną odpowiedzią oraz bezpośrednimi 

kontaktami z mieszkańcami, w tym także w formie elektronicznej stawiam poniższe 

tematy do przeanalizowania a następnie do realizacji bez zbędnej zwłoki: 

 

1. Ponad 5 lat temu w wnioskowałem w interpelacji o skomunikowanie ścieżek 

    rowerowych między innymi w al. Sikorskiego i al. Piłsudskiego na skrzyżowaniu 

    z al. Armii Krajowej i ul. Sienkiewicza. Od tego czasu, mimo ponawiania tematu 

    brak jest jakiegokolwiek działania. Dla podkreślenia wagi tematu, do wniosku 

    załączam treść korespondencji jaką skierował do mnie mieszkaniec na facebooku. 

 

2. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym jazda rowerem po chodniku strony 

    południowej al. Piłsudskiego pomiędzy ul. Sienkiewicza i al. AK jest zabroniona, 

    jednak wbrew temu rowerzyści z tego chodnika korzystając. Niektórzy radni 

    na sesjach RM wskazują, że takie zachowania stwarzają zagrożenia w rejonie 

    ulicy Dzielnej. To spowodowało stosowne działania Straży Miejskiej i na tle 

    tego zgłoszono mi wnioski, aby na tym odcinku utworzyć ciąg pieszo-rowerowy. 

    Takie rozwiązanie w mojej ocenie byłoby racjonalne, ponieważ trzeba się zgodzić  

     z opiniami, iż to, że północnej stronie jest ścieżka rowerowa nie oznacza, że nie  

     pozbawia to rowerzystów uciążliwości sprowadzających się do tego, że aby  

     dojechać na teren osiedli po południowej stronie al. Piłsudskiego czy też 

     al. Sikorskiego trzeba przemieścić się przez wiele skrzyżowań. 

 

3. W nawiązaniu do interpelacji z dnia 04.07.2013 roku wnoszę o umieszczenie  

     w zadaniach inwestycyjnych budowy ciągów pieszo – rowerowych: pomiędzy 

     ulicą Wschodnią a ul. Miast Partnerskich i ul. Dmowskiego. Wnoszę również 

     o konstruktywne podejście do tematu ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu 

      ul. Kostromskiej a ul. WP opisanego w pkt. 2 wspomnianej interpelacji. 

 

4. Ponadto w związku z odpowiedzią na pkt 5 wspomnianej interpelacji w sprawie 

    działań poprawiających komfort przejazdu i bezpieczeństwo rowerzystów 

    na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych, proszę o podanie jakie  

    w tym zakresie zostały podjęte działania na przestrzeni 2012 roku i roku bieżącego 

      

      


