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Entuzjaści jazdy na rowerze powołali w Biłgoraju nieformalną inicjatywę pn. „Biłgoraj Przyjazny
Rowerzystom”. 22 września br. – podczas międzynarodowego dnia bez samochodu – na ręce
burmistrza miasta złożyli petycję, w której postulują o opracowania i przyjęcia ”Strategii rowerowej
Biłgoraja” i wprowadzenia ”Polityki rowerowej”. Chcą także ustanowienia i wprowadzenia do
stosowania ”Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Biłgoraj”.

-Badania statystyczne pokazują, iż rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Przemawiają
za tym przede wszystkim względy ekonomiczne, ekologiczne oraz zdrowotne /.../. Aktualnie ścieżki rowerowe
występują tylko przy ul. Zamojskiej i ul. Poniatowskiego czyli przy jednej z „obwodnic” miasta. W sposób
szczególny brakuje natomiast trasy rowerowej umożliwiającej przemieszczanie się od ul. Zamojskiej przez ul.
Kościuszki do ul. Krzeszowskiej. Jest to podstawowy ciąg komunikacyjny miasta ze względu na usytuowanie
kluczowych instytucji publicznych i największych firm. Biłgoraj nie posiada również ścieżek rowerowych łączących
poszczególne osiedla z centralnymi punktami miasta i ważnymi obiektami jak np. OSiR czy zalew na Bojarach –
napisali przedstawiciele inicjatywy.

Janusz Rosłan przyjmuje petycję od inicjatorów inicjatywy "Biłgoraj przyjazny rowerzystom".

Jak przyznają pasjonaci „dwóch kółek” , wśród osób związanych ze „środowiskiem rowerowym” narodziła się idea
powołania inicjatywy obywatelskiej ”Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom”. Inicjatywa stawia sobie za cel dążenie do
poprawy warunków poruszania się po naszym mieście na rowerze oraz uczynienie z roweru bezpiecznego i
powszechnie wybieranego przez mieszkańców środka transportu.
Podstawowymi postulatami inicjatywy są: powołanie zespołu opiniującego złożonego z wybranych pracowników
Urzędu Miasta kompetentnych dla problematyki rowerowej oraz przedstawicieli środowisk rowerowych;
opracowanie i przyjęcie ”Strategii rowerowej Biłgoraja” i wprowadzenia ”Polityki rowerowej Biłgoraja” oraz
ustanowienie i wprowadzenie do stosowania ”Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta
Biłgoraj”.
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-Idea jest ze wszech miar słuszna i godna poparcia – przyznaje w rozmowie z bilgoraj.com.pl Janusz
Rosłan. Burmistrz zapewnia, że władze miasta projektując nowe ciągi komunikacyjne bądź przebudowę już
istniejących, gdy tylko jest to możliwe uwzględnia ścieżki dla rowerzystów. Jako przykład Rosłan podał ul.
Poniatowskiego. -Problem pojawi się przy ew. przebudowie ulicy Kościuszki. Tutaj po naszych rozmowach z

projektantami ścieżki dla rowerzystów nie da się zaplanować. Spowodowane jest to zbyt wąskim pasem
drogowym. Ścieżka mogłaby funkcjonować, ale należało by usunąć rosnące pomiędzy ulicą a chodnikiem drzewa,
które w chwili obecnej nadają głównej arterii miasta uroku – dodaje burmistrz i zaznacza, że
przedstawione w petycji postulaty będą wzięte pod uwagę.
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