
Słupski węzeł rowerowy – koncepcja 
Przyszłościowym, ale realnym i NIEDROGIM pomysłem na znaczne usprawnienie ruchu 
rowerowego w Słupsku jest budowa SŁUPSKIEGO WĘZŁA ROWEROWEGO (SWR).
Budowa tego węzła wraz z potrzebnymi odcinkami dróg rowerowych przyczyni się do 
ZNACZĄCEGO poprawienia BEZPIECZEŃSTWA ruchu dla rowerzystów i pieszych, a także 
uczyni komunikację rowerową bardziej atrakcyjną i wygodną dla wielu mieszkańców 
miasta. 

CEL:
Poprawa  bezpieczeństwa,  podniesienie  atrakcyjności  i  dostępności  roweru  w  mieście, 
skomunikowanie wszystkich ważniejszych dzielnic i celów podróży, 
skrócenie czasu przejazdu/przejścia
eliminacja konfliktów pieszy/rowerzysta, rowerzysta/kierowca

LOKALIZACJA: 
Rejon skrzyżowania ulic Kołłątaja – Tuwima – Wita Stwosza, przy torach kolejowych (obecnie: teren 
nieużytkowany).

EFEKTY:
Likwidacja  konfliktów  -  niebezpiecznych  przejazdów/przejść  przez  ruchliwe  ulice 
(Szczecińska/Tuwima, Kołłątaja)
Wzrost  atrakcyjności  i  poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  rowerowego,  co  za  tym  idzie:  poprawa 
przepustowości komunikacyjnej centrum. 
Umożliwienie bezpiecznego i wygodnego skomunikowania najważniejszych osiedli w Słupsku.

ETAPY BUDOWY SWR: 

1. CIĄG PIESZO ROWEROWY  na zapleczu ul. Kołłątaja, z dopuszczeniem ograniczonego i 
spowolnionego ruchu pojazdów mieszkańców (dojazd do posesji/garaży). Droga przy dworcu 
połączona wygodnie i bezpiecznie z istniejąca ścieżką na ul. Kołłątaja (ze względu na liczne 
nielegalne  parkowanie  konieczne  będą  bariery  fizyczne  uniemożliwiające  parkowanie  na 
drodze rowerowej). 

2. KŁADKA  NAD  SZCZECIŃSKĄ  wraz  ze  zjazdami  („ślimakami”)  umożliwiającymi 
bezpieczny i wygodny wjazd/zjazd i schodami umożliwiającymi bezpieczne zejście pieszych 
na chodniki ul. Szczecińskiej.

3. Nowe, rozdzielone od chodnika i podniesione ścieżki na ul . Szczecińskiej (rejon wiaduktu).
4. CIĄG PIESZO ROWEROWY WZDŁUŻ TORÓW BOCZNICY KOLEJOWEJ, z przejściami 

dla pieszych/rowerów z sygnalizacją wzbudzaną na przecięciu z ul. Przemysłową i Poznańską, 
szybko  i  bezpiecznie  łączący  centrum z  Osiedlem Nadrzecznym  (Rybacka  i  okolice)  oraz 
Osiedlem Akademickim i Westerplatte (przez most czołgowy). Ciąg ten umożliwiałby także 
mieszkańcom Zatorza  bezpieczny i  wygodny dojazd  do  Parku  Kultury  i  Wpoczynku/lasku 
Południowego. 

5. BEZPIECZNY  DOJAZD  DO  UL.  KOŁŁATAJA  /TUWIMA  pomiędzy  kamienicami 
(ominięcie „wąskiego gardła” na rogu). 

Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej AKTYWNE POMORZE
www.slupsk.eco.pl

W sprawie SWR kontakt tel. 606 417 416  c-p@tlen.pl
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Dokumentacja fotograficzna SWR

1. Lokalizacja SWR

 

2. Droga rowerowa w kier dworca/Wojska Polskiego.  

Miejsce  na  ciąg  pieszo  –  rowerowy  w  kierunku  dworca  PKP.  Bezpieczna  ścieżka  rowerowa 
poprowadzona  w  tym  miejscu  zdjęła  by  ruch  rowerowy  i  cześć  pieszego  z  niebezpiecznej  i 
zatłoczonej  ul.  Kołłątaja.  Droga   ta  przy  dworcu  łączyłaby  się  z  istniejącą  drogą  rowerową 
biegnącą aż do ul. 3 Maja/Wolności, umożliwiając skomunikowanie z Kapeną, osiedlami Batorego 
i Jana III Sobieskiego, a także z drogą rowerową w al. Wojska Polskiego.

 



2. Kładka pieszo – rowerowa nad ul. Szczecińską

Lekka kładka przebiegająca nad ul . Szczecińską mogła by być „doklejona” do istniejącego wiaduktu 
kolejowego  lub  stanowić  odrębną,  lekka  konstrukcję  (lekka  kratownica  i  drewno).  Kładka 
umożliwiałaby bezkolizyjne pokonywanie ul. Szczecińskiej w różnych relacjach i kierunkach. 

 

4. Bezpieczny dojazd do ul. Kołłataja /Tuwima z ominięciem „wąskiego gardła” na skrzyżowaniu 
ww. ulic. Nowy wylot poprowadzony byłby pasem pomiędzy kamienicami – tędy byłby skierowany 
ruch w kierunku „Manhatanu”. W przyszłości na tą wysokość można by także przesunąć przejście dla 
pieszych. 

5. Wyprowadzenie ścieżek w ul. Szczecińskiej (różnica poziomów pomiędzy chodnikiem a ścieżką, w 
celu niwelacji różnic poziomów na „ślimaku” między SWR a poziomem chodnika). Pod wiaduktem 
istnieje rezerwa terenu pod przesunięcie chodnika i budowę drogi rowerowej. 
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