PARK RUSAŁKA
Działanie 3
Budowa chodnika
przy ul. Dolnej Panny Marii.
Jest to warunek niezbędny
do prawidłowego powiązania ulicy
z miastem. Obecnie mieszkańcy
zmuszeni są poruszać się jezdnią,
co stwarza niebezpieczeństwo
wypadku. Wybudowanie chodnika
przybliży funkcjonalnie teren do miasta
i zapewni bezpieczeństwo pieszych.
Należy także przeanalizować
możliwość wykonania ścieżki rowerowej
wzdłuż ulicy Dolnej Panny Marii,
wydzielenie pasa rowerowego lub inne

Działanie 8

rozwiązania ruchu rowerów po ulicy

Budowa łącznika pochylni

ułatwiające dojazd do Parku Rusałka.

umożliwiającego wjazd osobom mniejszej
sprawności. Z uwagi na dużą różnicę
wysokości i spadek ul. Dolnej Panny Marii
proponuje się budowę łącznika w formie
pochylni, który pozwoli pokonać różnicę

Działanie 11

wysokości osobom o mniejszej sprawności

Remont Baszty Wodnej, budowa punktu

i osobom z wózkami.

widokowego przy baszcie.

(do uzgodnienia z właścicielem)

Działanie to podniesie jakość panoramy
miasta, odtworzy atrakcyjny i unikatowy
obiekt a także przyczyni się do
ożywienia ulicy Szerwentke.
Elementem wspomagającym
remont jest aranżacja tarasu widokowego
lekko wychodzącego poza skarpę,
przycięcie roślinności tak by

Działanie 5

nie przesłaniała panoramy

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika

oraz budowa schodów od wejścia

przez teren parku Rusałka

do Parku Rusałka do tarasu widokowego.

- od ul. Dolnej Panny Marii do ul. Rusałka,
wzdłuż rowu melioracyjnego, co połączy
deptak z bulwarem nad Bystrzycą.
Proponowany łącznik przyczyni się do
ożywienia parku a jednocześnie rozwiąże
problem dotarcia nad rzekę
z centrum miasta, co jest obecnie,
dla pieszych i rowerzystów,utrudnione.

Działanie 4
Remont wejścia do Parku Rusałka
od strony ul. Dolnej Panny Marii
(uzgodnienie z właścicielem).
Działanie to poprawi estetykę wejścia
na teren Rusałki od strony ścisłego
centrum. Obecnie teren ten nie zachęca

Działanie 1

do wejścia z uwagi na jakość nawierzchni,

Likwidacja ogrodzeń i zniszczonych

brak oświetlenia, i zaniedbanie okolicy.

elementów infrastruktury boisk,
wież oświetleniowych (13 wież), trybun.
Działanie to może wpłynąć szybko
na poprawę estetyki terenu
i podniesienie jego wizualnej atrakcyjności.
Na miejscu zlikwidowanych trybun
proponuje się pozostawienie
niewielkiego fragmentu w celu

Działanie 9

wykonania kopca z punktem widokowym.

Zastosowanie rozwiązań
uniemożliwiających wjazd pojazdów
i dzikie parkowanie na terenie zieleni
i wysypywanie śmieci.
Proponuje się zastosowanie
doraźnego rozwiązania (np. słupków)
w celu ograniczenia wjazdu samochodów,
co jest główną przyczyną niszczenia
roślinności terenu i wysypywania śmieci.

Działanie 2
Likwidacja zdewastowanych baraków
obsługujących boiska, budowa nowego
obiektu, parterowego, w atrakcyjnej formie
architektonicznej, o nowych funkcjach:

Działanie 7

toalety (obecnie toalety tymczasowe),

Budowa dwóch przystanków autobusowych

prysznice, szatnia, magazynek sprzętu,

przy ul. Rusałka, poprowadzenie

mała gastronomia.

linii autobusowej przez ul. Rusałka.
Pozwoli na dotarcie do parku nie tylko
komunikacją samochodową i rowerową.
Komunikacja miejska przywraca
także ten teren w świadomości, zachęca do
korzystania z niego i jednocześnie wpływa
na poziom bezpieczeństwa na terenie.

Działanie 6
Budowa przejścia dla pieszych i rowerów
Działanie 10

przez ulicę Rusałka, oraz łącznika

Strefa płatnego parkowania

ze ścieżką rowerową nad Bystrzycą.

Objęcie Parku Rusałka

To niewielkie działanie powiąże ruch

strefą płatnego parkowania

rowerowy z bulwaru z ulicą Rusałka

zapobiegnie dzikiemu parkowaniu,

a w dalszej perspektywie z Parkiem Rusałka.

wykorzystywaniu parkingów jako miejsca

Zapewni także bezpieczne przejście

całodziennego postoju samochodów,

i przejazd w miejscu, w którym obecnie

a promować będzie przyjazd samochodem

odbywa się to spontanicznie

do Parku na krótki czas (np: kilka godzin).

i grozi wypadkami.
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