Uczynić Biłgoraj przyjaznym dla rowerzystów
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W drugiej połowie listopada br. odbyły się w Biłgoraju konsultacje społeczne z organizacją pn. Biłgoraj przyjazny rowerzystom,
na temat wyznaczenia ścieżek rowerowych na terenie Miasta. Kolejne spotkanie ma odbyć się po wyłożeniu Miejskiego Planu
Zagospodarowania Biłgoraja.
Inicjatywy ”Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom”, która narodziła się wśród osób związanych ze środowiskiem rowerowym Biłgoraja, 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. Pomysłodawcy przedsięwzięcia złożyli - we wrześniu br. - na ręce Janusza Rosłana petycję,
w której postulują o opracowania i przyjęcia ”Strategii rowerowej Biłgoraja” i wprowadzenia ”Polityki rowerowej”.

-Nasza inicjatywa ma na celu wywieranie wpływu na decydentów miasta (Burmistrz, Rada Miasta) celem opracowania kompleksowych rozwiązań
dla systemu rowerowego w mieście. Chcemy przedstawić problemy z jakimi spotykają się rowerzyści w naszym mieście i uzmysłowić władzom
Biłgoraja potrzebę zajęcia się tą problematyką - podkreśla w rozmowie z bilgoraj.com.pl Sławomir Bosak pomysłodawca inicjatywy
”Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom”. Miłośnicy jazdy na rowerze chcą również wywołać szerszą dyskusję na tematy rowerowe. Stad otworzyli
własną stronę www i profil na Facebooku.

Entuzjaści dwóch kółek postulują m. in.: budowę tras rowerowych w mieście usprawniających komunikację rowerową i poprawiających
bezpieczeństwo rowerzystów; ustawienie stojaków rowerowych w parkach, przed obiektami użyteczności publicznej, na placu targowym;
opracowanie "Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej" obowiązujących w przypadku wszystkich inwestycji i remontów drogowych
na terenie miasta; opracowanie "Strategii rowerowej Biłgoraja" m. in. opracowanie docelowej mapy ścieżek rowerowych w mieście; wprowadzenie
"Polityki rowerowej Biłgoraja" opisującej sposoby osiągania i monitorowania celów strategii rowerowej oraz powołanie zespołu opiniującego
zamierzenia komunikacyjne celem uzgodnień zamierzeń komunikacyjnych miasta ze środowiskiem rowerzystów.
-Doświadczenia wielu miast pokazały, iż budowa infrastruktury rowerowej w znacznym stopniu poprawiła jakość, czas i bezpieczeństwo poruszania

się po ulicach. Biłgoraj zyska wizerunek miasta nowoczesnego, dbającego o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz szanującego aspekty
ekologiczne. Jest to bardzo ważne także z uwagi na fakt położenia - miasto zlokalizowane w samym sercu kompleksu leśnego Puszczy Solskiej
powinno być postrzegane jako ekologiczne i przodować w rozwiązaniach prośrodowiskowych - uważają pomysłodawcy przedsięwzięcia.
/red./

