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Część opisowa: 

Propozycje miasta na podstawie materiałów 
wyjściowych do opracowania koncepcji 
Programu rewitalizacji i zagospodarowania 
doliny rzeki Bystrzycy. 
 

Moje propozycje/komentarze 

1. Granica miasta – ul. Kalinowszczyzna 

Lewy brzeg: Przebudowa oraz przedłużenie 
istniejącego ciągu pieszo-rowerowego od ul. 
Zawilcowej. Z uwagi na zakładany spadek 
natężenia ruchu pieszego, trasa może być 
wykonana jako wspólna pieszo-rowerowa o szer. 
min.4,0 m 
Prawy brzeg: Z uwagi na bardziej stromy 
brzeg i istniejące obiekty gospodarcze (zrzut 
ścieków, oczyszczalnia) ten odcinek wymaga 
szczegółowej analizy (…) 

Pomysł budowy ddr na prawym brzegu należy zaniechać. 
Droga rowerowa na lewym brzegu jest zupełnie 
wystarczająca. Docelowo należy zrealizować ddr wzdłuż 
ul. Zawilcowej, dalej Bystrzycy aż do Jakubowic 
Murowanych i osiedla Borek w Turce. Byłoby to 
niezwykle atrakcyjne połączenie rekreacyjne a także w 
dojazdach dla mieszkańców pn-wsch przedmieść, 
Ponikwody, czy nawet Czechowa (pod warunkiem 
budowy kiedyś ddr wzdłuż np. ul. Rumiankowej i 
Świdnickiej). 

2. Ul. Kalinowszczyzna – al. Tysiąclecia 

Lewy brzeg:  Z uwagi na istniejącą koronę 
stadionu piłkarskiego i wysoki nasyp wykonanie 
ciągu pieszo-rowerowego szer. 2,5 m wraz z 
przejazdem pod Al. Witosa. 
Prawy brzeg: Przebudowa istniejącego ciągu 
pieszo-rowerowego wraz z poszerzeniem do 2,5 
m oraz wykonaniem łącznika pod estakadą w 
kierunku ul. Łęczyńskiej/Kresowej 

Brak uzasadnienia dla powstania ddr na lewym brzegu 
rzeki. Brak nawet dojazdu do takiej drogi od strony 
północnej. Szkoda pieniędzy (powinien powstać zaś ciąg 
pieszy). Należy skoncentrować się na modernizacji ddr 
po prawej stronie rzeki (konieczne poszerzenie), biorąc 
pod uwagę duże natężenie ruchu rowerowego. 
Niezrozumiały dla mnie pomysł budowy ddr wzdłuż al. 
Tysiąclecia. Połączenie Centrum z Tatarami i 
Bronowicami należy zrealizować w inny sposób, ze 
względu na uciążliwe sąsiedztwo trasy W-Z. Konieczna 
rozbudowa infrastruktury rowerowej w kierunku 
wschodnim ul. Mełgiewskiej. 

3. Al. Tysiąclecia – ul. Kąpielowa 

Lewy brzeg: Wykonanie ciągu pieszo-
rowerowego o szer. 2,5 m wraz z mostem nad 
rzeką Czechówką. 
Prawy brzeg: Przebudowa istniejącego ciągu 
pieszo-rowerowego na dwa niezależne ciągi, 
rowerowy o szerokości min. 4,0 m oraz 
pieszy min. 3,0 m, z możliwością zwężeń w 
miejscach zlokalizowania obiektów sportowych. 

Tak jak w poprzednim punkcie – ddr po lewej stronie 
rzeki zbędna, ewentualnie ciąg pieszy z mostem nad 
Czechówką. Należy zmodernizować infrastrukturę na 
prawym brzegu, wskazane rozdzielenie ruchu pieszego i 
rowerowego. Konieczna budowa mostu na Bystrzycy w 
okolicy ujścia Czechówki. Skrzyżowanie ddr w ten sposób 
powstałe byłoby jednym z ważniejszych elementów sieci 
dróg rowerowych w mieście – krzyżowały by się tu szlak 
wzdłuż Bystrzycy z atrakcyjnym (oddalenie od głównych 
arterii komunikacyjnych) połączeniem Centrum i dzielnic 
wschodnich, a nawet Świdnika. Należy zbudować 
następujące ddr: wzdłuż Czechówki w okolice Zamku, po 
śladzie dawnej bocznicy kolejowej, ul. Szklaną, przejazd 
przez tory kolejowe o ul. Wrońskiej. Także pomyśleć nad 
wykorzystaniem „wąwozu” na Kalinowszczyźnie i ul. 
Krzemienieckiej (o niewielkim natężeniu ruchu 
samochodów) do połączenia z północnymi dzielnicami 



miasta. Tutaj problematyczne przejście przez al. 
Tysiąclecia. Za to w ten sposób odciążyć można ddr na 
al. Andersa z dużą ilością konfliktów pieszy-rowerzysta-
samochód. Idąc dalej w górę rzeki – wskazana poprawa 
infrastruktury (strefa 30 bądź ddr) w osi ul. Firlejowskiej 
na przedłużeniu ul. Szklanej (dla relacji Majdan Tatarski – 
zachód). Dojazd do ul. Fabrycznej przez ul. Bronowicką. 

4. Ul. Kąpielowa – al. Piłsudskiego 

Lewy brzeg: Przebudowa istniejącego ciągu 
pieszo-rowerowego wraz z możliwym 
poszerzeniem o około 1,0 m i wykonaniem 
łączników do ul. Rusałka. W miarę możliwości 
zalecane jest rozdzielenie obu ciągów. 
Prawy brzeg: Budowa nowej trasy wraz z 
mostem na rzece Czerniejówce oraz łącznikiem 
do CH Gala i przejazdem pod 
Al. Unii Lubelskiej i ul. Zamojską do Al. 
Zygmuntowskich 

Należy wykonać łącznik do ul. Rusałka (istotne 
połączenie z centrum) w miejscu gdzie będzie on 
najkrótszy (miejskie grunty). Budowa nowej trasy na 
prawym brzegu z mostem na Czerniejówce zbędna – 
duży koszt a brak realnych korzyści. Dojazd do ul. 
Fabrycznej z pn-wsch powinien się odbywać przez ul. 
Bronowicką, inne relacje może obsłużyć stary most na ul. 
Zamojskiej. Problemem jest przedłużenie infrastruktury 
rowerowej al. Piłsudskiego w stronę ul. Lipowej. Brak 
miejsca na ddr. 

5. Al. Piłsudskiego – LKJ 

Lewy brzeg: Przebudowa istniejącego ciągu 
pieszo-rowerowego wraz z możliwym 
poszerzeniem o około 1,0 m (aż do 
Nadbystrzyckiej – uwaga autora). W miarę 
możliwości zalecane jest rozdzielenie obu ciągów 
Prawy brzeg: Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
o szer. min. 3,0 m z poszerzeniem w miarę 
możliwości terenowych. 

Projektując docelowy układ ddr na tym odcinku należy 
pamiętać o Parku Ludowym. Ten cenny obiekt powinien 
być przecięty rowerowym połączeniami zachodniej 
części Centrum a także Politechniki z rejonem dworca 
(przyjemniej pedałować przez park niż np. wzdłuż al. 
Piłsudskiego). Wyznaczenie nowych odcinków 
dojazdowych (Wapienna, przez tereny Politechniki) do 
ddr wzdłuż rzeki zwiększy jej atrakcyjność  dla 
mieszkańców LSM. Opcjonalnie można rozważyć 
budowę tylko ciągu pieszego na prawym brzegu rzeki. 
Wtedy koniecznością byłoby rozdzielenie ruchu pieszych 
i rowerzystów na brzegu lewym.  

6. LKJ – most kolejowy 

Lewy brzeg: Budowa drogi rowerowej od stacji 
paliw wzdłuż ul. Nadbystrzyckiej do ul. 
Krochmalnej wraz z przejazdami rowerowymi 
przez nią. Budowa drogi rowerowej 
(kontynuacja istniejącej) od skrzyżowania ul. Jana 
Pawła II/Nadbystrzyckiej do 
początku trasy rekreacyjnej za mostem 
kolejowym, zgodnie z koncepcją wykonania 
nowego odcinka ul. Nadbystrzyckiej do ul. 
Janowskiej (wyprostowanie jej). 
Prawy brzeg: Przebudowa istniejącego ciągu 
pieszo-rowerowego wraz z poszerzeniem o około 
2,0 m i rozdzieleniem obu ciągów. 

Lewy brzeg – zgoda z propozycją miasta. Należy 
sprawdzić czy możliwe jest wykonanie przejazdu pod ul. 
Krochmalną. Należy zrealizować połączenie dna doliny z 
osiedlami południowych Czubów z wykorzystaniem 
suchej doliny wzdłuż torów kolejowych. Opcjonalnie – 
połączenie ddr wzdłuż ul. Nadbystrzyckiej z terenami LKJ 
w miejscu istniejącej kładki dla pieszych. Prawa strona – 
konieczność rozdzielenia ruchu pieszych i rowerzystów.  

7. Most kolejowy – ul. Żeglarska 

Lewy brzeg: Budowa nowych wydzielonych 
ciągów: 
- rowerowego o szerokości 5,0m 

Lekka przesada z tym 5+5m ew. 5+3,5+3m. Ok – ddr 
może mieć 5m – rolkarze też się zmieszczą. Do tego 
wystarczy 2,5m chodnika dla pieszych. Dla uzupełnienia 



- pieszego o szerokości 5,0 m 
lub 
- pieszego o szerokości 3,5 m oraz 3,0 m trasy 
oznakowanej jako trasa dla rolkarzy 
wraz z włączeniem do ul. Żeglarskiej od strony 
północnej 
Prawy brzeg: Budowa odcinka ciągu pieszo-
rowerowego od mostu 
kolejowego wzdłuż ul. Medalionów do pierwszej 
kładki przy ul. Romera. 
Na dalszym odcinku aż do ul. Żeglarskiej, z uwagi 
na naturalny charakter Bystrzycy 
oraz szerokie ciągi po drugiej stronie rzeki, 
zalecane jest nie wykonywanie ciągów o 
nawierzchni bitumicznej. 
Opcjonalnie do ruchu mogą być wykorzystane 
istniejące ciągi obsługujące zabudowę 
jednorodzinną 

należy rozważyć budowę infrastruktury dla rowerzystów 
wzdłuż ul. Janowskiej – w formie jednokierunkowych  
pasów – kolarze to docenią. Precyzując założenia miasta 
– prawy brzeg, ddr powinna przebiegać śladem ul. 
Nałkowskich na wysokości Medalionów do pierwszej 
kładki przy ul. Romera. Dalej w kierunku południowym, 
ze względu na szeroką, wygodną ddr po drugiej stronie 
rzeki, charakter dna doliny i pobliską zabudowę, należy 
ograniczyć się do wyznaczenia jedynie ciągu pieszego. 
Okoliczni mieszkańcy docenią możliwość bezpiecznych 
spacerów wzdłuż rzeki bez ryzyka kolizji z rowerzystą. 
Most pieszo-rowerowy w pobliżu ul. Żeglarskiej ułatwi 
połączenie ddr wzdłuż rzeki ze wschodnim brzegiem 
Zalewu. Zalecana przebudowa pd odcinka ul. 
Nałkowskich z uwzględnieniem infrastruktury 
rowerowej. 

8. Ul. Żeglarska – al. Bryńskiego 

Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-
rowerowego wraz z poszerzeniem o min. 2,0m i 
rozdzieleniem ciągów. 
Prawy brzeg:  Budowa ciągów pieszych i 
rowerowych od „starej” ul. Nałkowskich przez ul. 
Żeglarską do Zalewu, w osi „nowej” ul. 
Nałkowskich 
 

Nowością ddr skracająca dojazd do ośrodków Wrotków i 
Dąbrowa, z wylotem na wprost istniejącej ddr . 

 


