BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ

Miasta dla rowerów
www.rowery.org.pl
Czy mo˝liwe jest ˝ycie bez samochodu? Cztery kó∏ka tam dalece wry∏y si´ w naszà zbiorowà podÊwiadomoÊç, ˝e nie wyobra˝amy sobie ˝ycia bez tego problematycznego cz´sto „udogodnienia”. PodÊwiadomie
podejmujemy wiele decyzji w∏aÊnie
myÊlàc o samochodzie – kupujàc
dom, planujàc wakacje czy bud˝et
domowy. Samochód sta∏ si´ wyznacznikiem statusu i symbolem presti˝u spo∏ecznego. Jak bardzo samochód tkwi w naszej kulturze Êwiadczy fakt, ˝e trudno znaleêç film, niekoniecznie „hollywoodzki”, którego
przynajmniej cz´Êç akcji nie dzieje si´
we wn´trzu czy wokó∏ samochodu.
Tymczasem dla wielu ludzi w bogatych krajach Zachodu Êwiadomie
wybiera ˝ycie bez samochodu. Paradoksalnie, jest to mo˝liwe dzi´ki wysokiemu rozwojowi spo∏ecznemu:
w Niemczech czy Holandii iloÊç mo˝liwych wyborów, stojàcych przed
Êwiadomym konsumentem jest tak
du˝a, ˝e posiadanie samochodu nie
jest koniecznoÊcià. Bo po co samochód, kiedy mamy Êwietne, wygodne
i bezpieczne Êcie˝ki rowerowe? Kiedy mamy szybkà, wygodnà i bezpiecznà komunikacj´ zbiorowà? Kiedy samochód mo˝emy w ka˝dej
chwili wypo˝yczyç, i to przez telefon
czy Internet, p∏acàc kartà kredytowà?
We wrzeÊniu ponad tysiàc europejskich miast uczestniczy w Tygodniu MobilnoÊci, zakoƒczonym
w niedziel´, 22 wrzeÊnia – Europejskim Dniem Bez Samochodu. To
oczywiÊcie dzia∏anie w du˝ej mierze
symboliczne, od którego wa˝niejsza
jest codzienna praktyka: budowa
u∏atwieƒ rowerowych w miastach,
spójna polityka przestrzenna i konsekwentne uspokajanie ruchu samochodowego w mieÊcie po∏àczone
z poszerzaniem wolnoÊci wyboru.
Od czegoÊ trzeba zaczàç.
Wakacje si´ skoƒczy∏y, mo˝e
jednak warto mimo coraz ch∏odniejszych dni nie chowaç jeszcze roweru
na zim´?
Marcin Hy∏a
Polski Klub Ekologiczny
– Miasta dla rowerów
cinek@rowery. org. pl
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Ambasador ONZ
na rowerze

W dniu 12 sierpnia 2002
roku w Gdaƒsku przebywa∏
Sta∏y Reprezentant ONZ
w Polsce – ambasador Colin
Glennie, zapoznajàc si´
z szczegó∏ami Gdaƒskiego
Rowerowego Projektu Promocyjno-Inwestycyjnego,
finansowanego przez Global Environment Facility
(GEF) za poÊrednictwem
UNDP – Organizacji Narodów Zjednoczonych do
spraw Rozwoju.
Pan Glennie spotka∏ si´
z Prezydentem Gdaƒska, panem Paw∏em Adamowiczem,
a nast´pnie z zespo∏em Urz´du Miejskiego i organizacji
spo∏ecznych zajmujàcym si´
wdro˝eniem programu inwestycji rowerowych, kierowanym przez dyrektora Antoniego Szczyta z Wydzia∏u
In˝ynierii Miejskiej.

Nast´pnie
delegacja
UNDP skorzysta∏a z po˝yczonych przez gdaƒskà Stra˝
Miejskà rowerów, wykonujàc krótkà przeja˝d˝k´ fragmentem Êcie˝ki na Alei Hallera oraz nadmorskà Êcie˝kà

giczny i Obywatelskà Lig´
Ekologicznà program inwestycji rowerowych w Gdaƒsku milion dolarów bezzwrotnej pomocy. Program
zakoƒczy si´ w 2004 roku,
do tego czasu w Gdaƒsku

rowerowà wzd∏u˝ pla˝y. Sta∏o si´ to okazjà do spotkania
z trójmiejskà prasà. GEF
przeznaczy∏ na przygotowany przez Polski Klub Ekolo-

powstanie 30 km wydzielonych dróg rowerowych,
a na 70 km sieci drogowej
uspokojony zostanie ruch
samochodowy.
MH

W numerze m.in.:
– Europejski Dzieƒ Bez Samochodu
– Gdaƒska Êcie˝ka rowerowa na Al. Hallera
– Jackowski i Miler: jak to si´ robi w Gdaƒsku
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Europejski
Dzieƒ Bez Samochodu
Europejski Tydzieƒ
MobilnoÊci Karta 2002
My ni˝ej podpisani deklarujemy niniejszym ˝e:
• JesteÊmy Êwiadomi koniecznoÊci wsparcia naszych wspó∏obywateli w korzystaniu z bardziej zrównowa˝onych Êrodków komunikacji tak, by mogli cieszyç
si´ ˝yciem w bardziej przyjaznym dla
wszystkich, zdrowszym mieÊcie.
• w zwiàzku z tym przy∏àczamy si´ do europejskiej inicjatywy promowania bardziej zrównowa˝onej komunikacji i decydujemy si´ na
wzi´cie udzia∏u w realizacji ni˝ej
wymienionych inicjatyw:
– Organizacja akcji „Po mieÊcie bez
samochodu!” w niedziel´, 22 wrzeÊnia 2002 roku
– Uczestnictwo w Europejskim Tygodniu MobilnoÊci rozpoczynajàcym si´ w poniedzia∏ek 16 wrzeÊnia
i koƒczàcym si´ w niedziel´ 22
wrzeÊnia 2002, stanowiàcym uzupe∏nienie naszej akcji „Po mieÊcie
bez samochodu!”.
W celu zapewnienia sukcesu
i wspólnego, europejskiego charakteru kampanii, zobowiàzujemy
si´ do dzia∏ania zgodnego z podanymi ni˝ej ogólnymi zasadami, jak
równie˝ z mo˝liwymi do realizacji
konkretnymi wytycznymi za∏àczonymi w charakterze Za∏àcznika nr 1
i Za∏àcznika nr 2 .
Zasady ogólne
G∏ówne cele, które sobie stawiamy to:
• sk∏anianie do zachowaƒ zgodnych z zasadami zrównowa˝onego rozwoju,
szczególnie do ochrony czystoÊci powietrza, ograniczenia „efektu cieplarnianego” i redukcji ha∏asu,
• podnoszenie wÊród obywateli ÊwiadomoÊci wp∏ywu podejmowanych przez
nich decyzji o wyborze Êrodka transportu na jakoÊç Êrodowiska,
• zapewnienie mieszkaƒcom naszego
miasta mo˝liwoÊci bezpiecznego chodzenia piechotà, jazdy na rowerze i korzystania z transportu publicznego
w miejsce indywidualnej jazdy samochodem,

• zapewnienie mieszkaƒcom mo˝liwoÊci
ponownego odkrycia walorów miasta,
miejscowoÊci lub wsi, zawierania kontaktów ze wspó∏mieszkaƒcami i podziwiania dziedzictwa kulturalnego
w zdrowszym i bardziej przyjaznym dla
˝ycia Êrodowisku.
Akcj´ b´dziemy równie˝ wykorzystywaç do pilotowania d∏ugofalowych inicjatyw na rzecz podnoszenia w spo∏eczeƒstwie ÊwiadomoÊci stopnia zanieczyszcze-

nia Êrodowiska, ha∏asu i zakorkowania
miasta wynikajàcych z nadmiernego uzale˝nienia mo˝liwoÊci poruszania si´ po
mieÊcie od samochodów.
Za∏àcznik 1
„Po mieÊcie bez samochodu!”
Szczegó∏owe wytyczne
W∏adze lokalne uczestniczàce w inicjatywie winny spe∏niaç co najmniej dwa
z poni˝szych kryteriów:
• wdro˝enie jednego lub dwóch nowych
i trwa∏ych kierunków dzia∏aƒ, które
przyczyniajà si´ do przesuni´cia struktury sposobów poruszania si´ po mieÊcie
w kierunku zmniejszenia udzia∏u samo-

chodów prywatnych w strukturze podró˝y na rzecz sposobów bardziej przyjaznych dla Êrodowiska,
• rozpocz´cie wdra˝ania planu zrównowa˝onego rozwiàzywania problemów
komunikacji,
• zwi´kszenie wielkoÊci obszarów wolnych od samochodów w stosunku do
ubieg∏ego roku (w miastach, które poprzednio uczestniczy∏y w akcji)
• rozszerzenie czasu trwania akcji „Po
mieÊcie bez samochodu!” na ca∏y weekend, tzn. równie˝ sobot´, 21 wrzeÊnia. […]
Za∏àcznik 2
Europejski Tydzieƒ MobilnoÊci
Wytyczne szczegó∏owe
Inicjatywa Europejskiego Tygodnia MobilnoÊci ma na celu
wzmocnienie dialogu, partnerstwa i budowania porozumienia
mi´dzy wszystkimi podmiotami
w celu osiàgni´cia bardziej zrównowa˝onych, przyjaznych dla Êrodowiska zasad poruszania si´. Ka˝da w∏adza lokalna w zwiàzku
z tym b´dzie koordynowa∏a ka˝dà
imprez´ w Êcis∏ej wspó∏pracy z lokalnymi partnerami (organizacjami pozarzàdowymi, firmami prywatnymi) zgodnie z podanymi ni˝ej wytycznymi:
1. Przeznaczenie jednego dnia
Europejskiego Tygodnia MobilnoÊci na jeden konkretny temat odnoszàcy si´ do zrównowa˝onego
transportu miejskiego (por. ni˝ej
przedstawionà list´ imprez).
2. Dzia∏anie zgodne ze strukturà Europejskiego Tygodnia MobilnoÊci opracowanà przez Koordynacj´ Europejskà, zorganizowanie imprez poÊwi´conych co
najmniej dwum z trzech tematów Tygodnia europejskiego: Dzieƒ Transportu Publicznego 16 wrzeÊnia, Dzieƒ Rowerowy
18 wrzeÊnia oraz Dzieƒ ˚ywych Ulic /Zielonych Tras dnia 20 wrzeÊnia.
Wi´cej informacji - oficjalna strona
Europejskiego Dnia Bez Samochodu
www.22september.org i na www.rowery.org.pl
nades∏a∏ dr Piotr Kuropatwiƒski
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Wywiad z Rogerem Jackowskim i Przemkiem Milerem

O dwóch takich
co posadzili Gdaƒsk
na rowery
Gdaƒsk zawdzi´cza grant Global Environment Facility na realizacj´ wzorcowego uk∏adu dróg rowerowych spo∏ecznikom, którzy od wielu lat dzia∏ajà na rzecz
rowerzystów w swoim mieÊcie. Z Rogerem Jackowskim i Przemkiem Milerem
z Obywatelskiej Ligi Ekologicznej rozmawia Marcin Hy∏a.
Marcin Hy∏a: Dlaczego w ogóle
uczestniczycie w ruchu ekologicznym?
Czy to nie strata czasu?
Roger Jackowski: Wynika to wprost
z mojej filozofii ˝yciowej. Staram si´ dbaç
o równowag´ w ˝yciu – tak˝e ekologicznà, bo tak jest pi´kniej, lepiej, wygodniej
– jeÊli za wygod´ uznaç jakoÊç ˝ycia nas
samych i ekosystemu który nas otacza.

dzia∏o si´, ˝e rowerem mo˝na nie
tylko jeêdziç po podwórku albo na
dzia∏ce ale te˝ tak normalnie – po
mieÊcie, na co dzieƒ. I ˝e na Zachodzie jest to ekologiczna alternatywa
dla motoryzacji – rozwini´ta i brana
jak najbardziej powa˝nie. Skoro
wi´c oni mogà, to czemu nie my?
Przemek: Ju˝ w po∏owie lat 90tych jeêdzi∏em na rowerze codziennie i odczuwa∏em, tak jak inni u˝ytkownicy, dolegliwoÊci zwiàzane
z brakiem infrastruktury. Dodatkowo, rower jest ekologiczny i pasowa∏ do
szerszego Êwiatopoglàdu, pozwala∏ okreÊlaç rozleglejsze problemy ekologiczne i,
by tak rzec, kulturowe – zanieczyszczenie
powietrza i Êrodowiska w ogóle
przez przemys∏
petrochemiczny,
uzale˝nienie od
samochodu i wiàzanie go ze statusem spo∏ecznym, konsumpcj´
itp.
Roger: w miar´ zainteresowania
tematem
ujawnia∏y si´ kolejne êrod∏a informacji, ros∏a wiePrzed Dworem Artusa: prezydent Gdaƒska Pawe∏ Adamowicz
przemawia do rowerzystów, po lewej Mistrz Ceremonii Przemek
dza i w∏asna prakMiler (w cylindrze), po prawej Roger Jackowski
tyka. A˝ wreszcie
Przemek Miler: Ruch czasami daje dojrza∏ pomys∏ na
mo˝liwoÊç wp∏ywu na sytuacje i zjawiska, zorganizowane, zaktóre w dramatyczny sposób potrzebujà planowane, z za∏ozmiany. W wymiarze osobistym – daje ˝enia wieloletnie
mo˝liwoÊç samorealizacji i wspó∏pracy dzia∏anie w naszym
z ludêmi na zasadach i w oparciu o warto- mieÊcie.
Êci, które mi odpowiadajà.
MH: Jak si´ robi
MH: Skàd pomys∏ na rowery w Gdaƒ- kampani´ promocji
sku? W Polsce ma∏o kto interesuje si´ ro- roweru? Co uda∏o
werem, jeÊli ju˝ – to jako sprz´tem spor- si´ osiàgnàç najtowym.
pierw, co potem?
Roger: Ze s∏yszenia pewnie, z jakichÊ Co was inspiruje
wydawnictw… tego nikt ju˝ nie pami´ta, i daje si∏y do dziaale jakoÊ tak to by∏o, ˝e „od zawsze” wie- ∏ania?

Przemek: Najpierw nie uda∏o si´ osiàgnàç nic, mo˝e za wyjàtkiem rosnàcej
sympatii mieszkaƒców i naszego doÊwiadczenia.
Roger: Przede wszystkim znaleêliÊmy
nawzajem siebie – pojawi∏a si´ grupka pasjonatów którzy oddali wszystko co mieli
najlepszego dla swojej idei – stale podtrzymywany zapa∏, determinacj´, wiedz´
na temat lokalnego samorzàdu, cierpliwoÊç, setki i tysiàce godzin pracy wykonywanej wbrew rozmaitym przeciwnoÊciom
(biurokratycznym, mentalnym, finansowym… i wielu innym)
Przemek: W czerwcu '98 podczas przejazdu rowerowego z okazji Dnia Bez Samochodu (nie bez zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ wyborami) uda∏o si´ uzyskaç obietnic´ ówczesnego prezydenta miasta o powo∏aniu Zespo∏u ds. komunikacji rowerowej w Urz´dzie Miasta.
(Dokoƒczenie na str. 6)
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Gdaƒska Êcie˝ka rowerowa
Jest to pierwsza droga rowerowa zaprojektowana i budowana w Gdaƒsku zgodnie
z wymogami Standardów Technicznych dla
Dróg Rowerowych. ¸àczy istniejàcà drog´ rowerowà wzd∏u˝ nadmorskiej pla˝y, oraz
Brzeêno i Wrzeszcz z planowanym strategicznym ciàgiem rowerowym Osi G∏ównej,
prowadzàcej wzd∏u˝ alei Grunwaldzkiej
i Zwyci´stwa.
W ramach drogi rowerowej na Hallera powsta∏a k∏adka rowerowa nad potokiem Strzy˝a oraz wybudowano szereg przejazdów
przez ulice poprzeczne (w tym sygnalizacj´
Êwietlnà oraz p∏ytowe progi spowalniajàce).
Trasa liczy ponad cztery kilometry. Na ca∏ej
d∏ugoÊci trasa rowerowa prowadzona jest jako wydzielona droga rowerowa.

Droga rowerowa na Al. Hallera zwraca uwag´ nowatorskimi, wzorcowymi rozwiàzaniami.
• Doskona∏a segregacja ruchu pieszego i rowerowego,
osiàgni´ta prostymi i oczywistymi Êrodkami. Chodnik
pieszy jest wykonany z p∏yt chodnikowych, a Êcie˝ka
rowerowa – z asfaltu. Oba ciàgi sà oddzielone pasem
zieleni albo pasem kostki brukowej. Âcie˝ka jest dobrze oznakowana. Prosty i konsekwentny projekt
sprawdza si´ w u˝ytkowaniu: konflikty piesi – rowerzyÊci nale˝à tu do rzadkoÊci. Warto zwróciç uwag´ na detale: tam, gdzie droga rowerowa biegnie bezpoÊrednio
przy posesjach, specjalne barierki uniemo˝liwiajà wybiegni´cie dzieci czy roztargnionych doros∏ych prosto
pod rozp´dzony rower.
• Przejazd drogi rowerowej przez podporzàdkowane
ulice poprzeczne równie˝ jest prosty i skuteczny. Droga rowerowa oraz chodnik pieszy biegnà grzbietem
p∏ytowego progu spowalniajàcego. Samochody w tym
miejscu nie majà wyboru – muszà zwolniç, co znacznie
zmniejsza ryzyko kolizji.

• Na skrzy˝owaniach z sygnalizacjà Êwietlnà
przejazdy rowerowe sà wyraênie oznakowane.
Zastosowano barwionà nawierzchni´, która
zwraca uwag´ kierowców i… pieszych, co ma
dodatkowy walor edukacyjny.
• Projektant wzorowo poradzi∏ sobie z przeszkodami fizycznymi takimi, jak latarnia na
Êrodku chodnika: podzia∏ drogi rowerowej na
dwa odcinki jednokierunkowe przy zachowaniu poprawnej, bezpiecznej odleg∏oÊci kraw´dzi Êcie˝ki od przeszkody oraz odpowiednio
du˝ych (zdecydowanie ponad 4 metry) promieni ∏uków.
Âcie˝ka na Hallera ma oczywiÊcie s∏abe punkty – nale˝à do nich przeprowadzenie wydzielonej drogi rowerowej na drugà stron´ jezdni w rejonie ulicy Czarny Dwór i Chrobrego. Zwi´kszy∏o
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na Alei Hallera
to nieznacznie wspó∏czynnik wyd∏u˝enia, ale
przede wszystkim spowodowa∏o wzrost
wspó∏czynnika opóênienia: rowerzyÊci muszà
si´ w tym miejscu zatrzymaç, przekroczyç ruchliwà ulic´ w poprzek i kontynuowaç jazd´
dalej. Problem ten wynika z braku zezwoleƒ
i powinien w przysz∏oÊci zostaç naprawiony.
Drugi problem pojawia si´ w rejonie bardzo
ruchliwego i trudnego in˝ynieryjnie skrzy˝owania Alei Hallera z ulicà Wyspiaƒskiego
w pobli˝u wiaduktu kolejowego. To „wàskie
gard∏o” b´dzie wymaga∏o zasadniczej przebudowy i poszerzenia wiaduktu w przysz∏oÊci,
ale sama organizacja ruchu rowerowego na
skrzy˝owaniu poza wiaduktem zostanie skorygowana niebawem. Warto zwróciç uwag´,
˝e obecnie Êcie˝ka zosta∏a zabezpieczona
w tym miejscu przed nieuprawnionym i niebezpiecznym u˝ytkowaniem!
Wspó∏czynnik wyd∏u˝enia na ca∏ej trasie
jest zbli˝ony do 1, czyli jest bardzo dobry. Poza nielicznymi skrzy˝owaniami z sygnalizacjà
Êwietlnà, droga rowerowa ma ca∏y czas
pierwszeƒstwo w stosunku do ulic poprzecznych, przez co jest bardzo szybka i atrakcyjna. Nie wyst´pujà ciasne ∏uki ani inne przeszkody dla ruchu rowerowego. Nic dziwnego, ˝e sta∏a si´ bardzo popularna wÊród
gdaƒskich rowerzystów. I… wrotkarzy!
Marcin Hy∏a
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O dwóch takich co posadzili

Obywatelska Liga Ekologiczna na zielonej ∏àczce…

(Dokoƒczenie ze str. 3)
By∏o to pierwsze, prze∏omowe osiàgni´cie – w urz´dzie zacz´∏o si´ spotykaç spo∏eczne cia∏o, co wa˝ne, z∏o˝one z architektów, in˝ynierów,
planistów, drogowców, spo∏eczników i hobbystów, którzy przyj´li nasze zaproszenie
do wspó∏pracy. Pierwszym
wymiernym sukcesem by∏o
przeznaczenie przez miasto
kwoty 1 miliona z∏otych na
rozwój infrastruktury rowerowej i uzyskanie przez u˝ytkowników rowerów wp∏ywu
na sposób jego wydatkowania – wybór tras, ich parametry, technologi´.
MH: Jak wyglàda∏y Wasze
dzia∏ania?
Roger: Nasze dzia∏ania zawsze podzielone by∏y na promocyjne dzia∏ania publiczne:
festyny, przejazdy rowerowe,
wydawnictwa, audycje i artyku∏y w mediach etc. oraz dzia∏ania lobbyingowe: pisma,
spotkania, narady etc. Uczestnikami dzia∏aƒ ulicznych byli
po prostu gdaƒscy rowerzyÊci
i nasze skromne Êrodowisko.
Przemek: Pierwszà „akcj´
rowerowà” zorganizowaliÊmy
w czerwcu '95 w Sopocie, ale
wtedy daleko by∏o jeszcze do
rozpocz´cia systematycznych
dzia∏aƒ. W grudniu '95 pojecha∏em do Krakowa na szkolenie w ramach sieci Miasta dla
Rowerów. Po powrocie zaczà∏em nagabywaç kolegów, ˝eby

zaczàç u nas robiç coÊ „na powa˝nie”. Efektem tego by∏o
przygotowanie zimà 96/97
kampanii „Gdaƒsk miastem
dla rowerów”. Pierwszy numer
naszego biuletynu „Niez∏a Jazda” ukaza∏ si´ z okazji Dnia
Ziemi, w kwietniu '97, zaÊ oficjalne otwarcie kampanii rowerowej nastàpi∏o przed Urz´dem Miejskim 30 maja 1997 roku po naszym pierwszym przejeêdzie rowerowym, gdzie z∏o˝yliÊmy na r´ce w∏odarzy zestaw naszych postulatów.
Roger: Koncepcj´ dzia∏aƒ
przygotowywaliÊmy ju˝ na
prze∏omie 1996 i 1997 roku.
Si´galiÊmy po wszelkie metody
dost´pne przy naszej skali
dzia∏ania i przy skromnym zapleczu finansowo – technicznym. Przede wszystkim skupialiÊmy si´ na akcjach ulicznych –
ze wzgl´du na bezpoÊredni
kontakt z ludêmi oraz spory
oddêwi´k w mediach, w∏asnych wydawnictwach (gazetki, plakaty, naklejki) ze wzgl´du na czystoÊç przekazu nad
którym mieliÊmy 100% kontroli, a tak˝e na lobbingu Êrodowisk decyzyjnych – ze wzgl´du
na kluczowà rol´ samorzàdu
w utrzymaniu i rozbudowie infrastruktury rowerowej.
MH: Kto w uczestniczy
w waszych akcjach?
Roger: W zale˝noÊci od rodzaju dzia∏aƒ – w wielkich imprezach plenerowych bra∏o
udzia∏ cz´sto i po kilka tysi´cy

osób. Byli to przechodnie bàdê
rowerzyÊci – mieszkaƒcy Gdaƒska którzy odpowiedzieli na
nasze zaproszenia pojawiajàc
si´ na imprezach. Z kolei – dla
kontrastu – dzia∏ania lobbyingowe
by∏y
prowadzone
w znacznie bardziej kameralnych gronach. Cz´sto sprowadza∏o si´ to do rozmów z pojedynczymi osobami od których
decyzji zale˝a∏o powodzenie
kampanii.
MH: Czym Gdaƒsk ró˝ni
si´ od innych miast Polski? Nigdzie dotàd oddolnym organizacjom spo∏ecznym nie uda∏o si´ nak∏oniç w∏adz do zaanga˝owania si´ w u∏atwienia
dla rowerów?
Roger: W Gdaƒsku jest
zgrana grupa osób prowadzàcych kampani´, o sporych
umiej´tnoÊciach i z du˝à determinacjà do prowadzenia
dzia∏aƒ z góry przewidywanych na lata a nie miesiàce czy
tygodnie. Mamy wieloletnie
rozpoznanie i wiedz´ na temat dzia∏ania samorzàdu
w mieÊcie. Mamy (Êmieje si´)
znajomoÊci, dojÊcia, w magiczny i tajemniczy sposób otwierajàce si´ „furtki” – wszystko
to co pozwala uzyskiwaç pewne kluczowe decyzje bez których trudno by∏oby spraw´ popychaç do przodu… No
i wreszcie mamy dobry plan
dzia∏aƒ, realizowany konsekwentnie przez wiele lat,
odrobina szcz´Êcia w zdobywaniu skromnych ale pomocnych funduszy.
Przemek: Sam odpowiedzia∏eÊ ju˝ na to pierwsze pytanie, choç nie sàdz´, ˝eby naprawd´ „nigdzie indziej si´ to
nie uda∏o”. Ró˝nica polega na
tym, ˝e rzadko gdzie w Polsce,
zaanga˝owanie w∏adz lokalnych by∏o tak du˝e i dalekosi´˝ne. Wydaje mi si´ te˝, bez
fa∏szywej skromnoÊci, ˝e zas∏ugà jest tu determinacja i konsekwencja koordynatorów
kampanii rowerowej i umiej´tnoÊç gry „na d∏ugà met´”.

Roger: JesteÊmy identyfikowani, rozpoznawani, tak˝e
chwaleni – co ciekawe – jeÊli
chodzi o temat rowerowy –
w∏aÊciwie jednog∏oÊnie – i to
pomimo równoczesnego prowadzenia bardzo kontrowersyjnych dzia∏aƒ w innych
dziedzinach, np. przeciwdzia∏ania antyekologicznym inwestycjom.
Identyfikacja
ograniczona jest jednak do
obszaru Gdaƒska – poza terenem którego dzia∏amy sporadycznie.
MH. Jak oceniacie wspó∏prac´ z samorzàdem?
Roger: (Âmieje si´) Trudna,
˝mudna, pe∏na krwi potu
i ∏ez… ale konieczna aby coÊ
zmieniç, tak˝e ÊwiadomoÊç ludzi, a nie tylko konkretny kawa∏ek ulicy poprzez wybudowanie drogi rowerowej. Czasem jest weso∏o, czasem groteskowo. RzeczywistoÊç Polski
samorzàdowej Anno Domini
2002 wszyscy znamy… To co
mnie w projekcie rowerowym
podbudowuje, to fakt, ˝e mo˝emy wspó∏pracowaç z samorzàdem na zasadach partnerskich pracujàc nad rozwojem
komunikacji rowerowej, jednoczeÊnie b´dàc np. w ostrym
sporze co do pewnych inwestycji czy wizji rozwoju miasta.
Wspó∏praca nie jest wi´c ∏atwa ale ju˝ to ˝e samorzàd toleruje organizacje samodzielne, nie zwasalizowane, krytyczne – Êwiadczy o jego klasie. Tak wi´c punkt dla samorzàdowców…
Przemek: Wspó∏prac´ z samorzàdem oceniam na dostateczny plus (chodzi o wspó∏prac´ OLE i gminy, nie o prac´ gminy w ogóle). Trzeba
jednak powiedzieç, ˝e mieliÊmy szcz´Êcie trafiç na kilku
otwartych i rozsàdnych urz´dników, dzi´ki którym nasze
cele sta∏y si´ realne. To jednoczeÊnie dope∏nienie odpowiedzi na pytanie o ró˝nice mi´dzy Gdaƒskiem a innymi miastami.
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MH:
Wspó∏pracujecie
z biznesem?
Przemek: Prawie w ogóle,
okazjonalnie przy pozyskiwaniu funduszy na imprezy, byç
mo˝e dlatego, ˝e lokalny biznes rowerowy wydaje si´ nie
chcieç wspó∏pracowaç z nami,
co jest dla nas zupe∏nie niezrozumia∏e. Có˝…
Roger: Biznes rowerowy
jest zbyt s∏aby by byç powa˝nym partnerem – sponsorem
dzia∏aƒ takich jak nasze, zaÊ
inny biznes zainteresowany
jest sponsoringiem w ograniczonym zakresie. Jeszcze kilka
lat temu, kiedy zaczynaliÊmy
kampani´, o sponsorów nie
by∏o trudno, teraz ka˝dy redukuje koszty a wi´c i nak∏ady na
reklam´ czy kszta∏towanie wizerunku firmy.
MH: A z innymi organizacjami spo∏ecznymi?
Roger: Nieraz skorzystaliÊmy z pomocy innych NGO,
zw∏aszcza ekologicznych, ale
tak˝e tych wspierajàcych dzia∏alnoÊç III sektora . Uk∏ady lokalne sà pod tym wzgl´dem

atmosfer´ w której ludziom
ciàgle jeszcze „si´ chce”.
MH: Jakie najwi´ksze problemy stojà obecnie przed
promocjà rowerów w Gdaƒsku?
Przemek:
Najwi´kszym
problemem mo˝e si´ okazaç
to, ˝e wybudowana infrastruktura jest niskiej jakoÊci.
A wi´c chodzi o wczeÊniejszà
umiej´tnoÊç ustalania priorytetów przy wydawaniu pieni´dzy i postawienia na jakoÊç na
etapie projektowania, w oparciu o konsultacj´ z u˝ytkownikami. Nie wystarczy budowaç,
trzeba budowaç tak, ˝eby infrastruktura sama si´ promowa∏a, w domach, w pracy,
ustami ludzi, którzy si´ po niej
przejechali rowerem.
Roger: Problemem sà nawyki w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej – postrzegania roweru tylko rekreacyjnie, jako pojazdu
niebezpiecznego w ruchu drogowym, zagro˝onego kradzie˝à, jako pojazdu dla ubo˝szej
warstwy spo∏eczeƒstwa, jako
pojazdu tylko i wy∏àcznie sezonowego. OczywiÊcie ca∏y czas nast´puje erozja tych
uprzedzeƒ,
ale
w przypadku dzia∏ania w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej potrzeba lat na to aby
zmiany
dosi´g∏y
znacznych
grup
osób i zosta∏y
ugruntowane w postrzeganiu, rozumieniu, opisywaniu
a wreszcie codziennej praktyce.
MH: Gdaƒska
droga rowerowa
Wegetarianin Roger Jackowski i warzywa
na Al. Hallera uchodzi za wzorcowà
czyste i nie mamy nikomu nic w skali Polski. Jak uda∏o si´ to
do zarzucenia, jednoczeÊnie osiàgnàç?
zaÊ wielu osobom i organizaPrzemek: Po pierwsze dzi´cjom winniÊmy podzi´kowania ki wspólnej pracy zespo∏u spoza wszystkie te drobne gesty ∏ecznego przy przygotowywapomocy które sk∏adajà si´ na niu Standardów Technicznych
wi´kszà ca∏oÊç i wspó∏tworzà dla Infrastruktury Rowerowej

budowanej w Gdaƒsku. To by- przekazaç innym miastom
∏o opracowanie – fundament, w Polsce?
które da∏o cennà wiedz´. Po
Roger: Fakt, ˝e wspó∏praca
drugie dzi´ki osobistemu za- organizacji ekologicznej kryanga˝owaniu projektanta, Mi- tycznej na jednym polu wobec
cha∏a Niwiƒskiego, który polityki w∏adz samorzàdowych
w okresie wykonywania inwe- z tymi samymi w∏adzami na
stycji niemal codziennie jeêdzi∏ polu innym – jest mo˝liwa. To
na budow´ – oczywiÊcie na ro- sta∏o si´ w Polsce… tej samej
werze! – sprawdzaç czy jest re- Polsce w której rzàdzi si´ poalizowana zgodnie
z projektem i, rzecz
jasna, zarzàdzaç
poprawki… Po trzecie dzi´ki w∏àczeniu
u˝ytkowników
(a wi´c nas) w proces projektowania
trasy.
Roger: Droga ta
jest rzeczywiÊcie
pierwszà realizacjà
z zastosowaniem
nowych standardów projektowych,
jednak do idea∏u
jeszcze jej daleko.
A by∏oby naprawd´
nieêle,
gdyby
wszystkie propozy- Nie tylko rowery: Przemek Miler zionie
ogniem
cje projektanta zosta∏y zaakceptowane. Niestety przez wasalizacj´, kupowanie
– jak to cz´sto bywa – nowa- opinii, deptanie niepokornych,
torskie rozwiàzania napotka∏y w której tak cz´ste jest myÊlena niezrozumienie. Okaza∏o nie rzàdzàcych nie wychodzàsi´ ˝e drog´ rowerowà mo˝na ce poza syndrom TKM…
przerzucaç z jednej strony uliPrzemek: Przygotowanie
cy na drugà tylko dlatego ˝e… w pierwszej kolejnoÊci kluczoktoÊ „wa˝ny” nie chce jej mieç wych dokumentów do promopod oknami. Zgroza. Na szcz´- cji komunikacji rowerowej –
Êcie wi´kszoÊç rewolucyjnych koncepcji sieci tras rowerozmian wprowadzonych tym wych oraz standardów techprojektem zosta∏a zrealizowa- nicznych we wspó∏pracy ze
na i obroni∏a si´ w u˝ytkowa- specjalistami jak i zwyk∏ymi
niu. Urz´dnicy, którzy zablo- u˝ytkownikami oraz model
kowali pewne rozwiàzania, wspó∏pracy z u˝ytkownikami
zmienili zdanie pod presjà opi- infrastruktury. Chodzi tu o ponii publicznej, która coraz po- wa˝ne traktowanie oddolnych
wszechniej wsiadajàc na swoje inicjatyw spo∏ecznych i korzyrowery „g∏osuje” za infra- stanie z ich kompetencji i dostrukturà wygodnà, bezpiecz- Êwiadczenia.
nà i przemyÊlanà pod kàtem
Marcin Hy∏a: Miejmy napotrzeb rowerzystów a nie dziej´, ˝e gdaƒskie doÊwiad„cywilizujàcà” ruch rowerowy czenia zostanà wykorzystane
niezgodnie z jego naturà.
i razem uda si´ stworzyç poMH: Co jest najwa˝niej- dobne projekty rowerowe
szym Waszym doÊwiadcze- w innych miastach! Dzi´kuj´
niem, jakie Gdaƒsk mo˝e za rozmow´.
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Oferta dla samorzàdów
W ramach gdaƒskiego projektu Polski Klub Ekologiczny – Miasta dla rowerów prowadziç b´dzie warsztaty adresowane do samorzàdów, decydentów,
agencji finansujàcych rozwój regionalny
i inwestycje ochrony Êrodowiska, do
projektantów oraz dla cz∏onków organizacji spo∏ecznych.
Warsztaty prowadziç b´dzie zespó∏
przygotowujàcy gdaƒski projekt inwestycyjny. Marcin Hy∏a, dr Tadeusz Kopta
(PKE), Roger Jackowski (OLE) oraz inne
osoby zwiàzane z przygotowaniem
i wdro˝eniem projektu.
Warsztaty w zakresie podstawowym sà
bezp∏atne dla uczestników. Istnieje mo˝liwoÊç rozszerzenia zakresu wyk∏adów,
a dla organizacji spo∏ecznych zwrotu kosztów przejazdu (bilety PKP 2 klasy, PKS).
W zakres podstawowy warsztatów
wchodzà:
• Prezentacja za∏o˝eƒ gdaƒskiego projektu inwestycyjnego (M. Hy∏a)
• Uwarunkowania prawne i techniczne
projektowania sieci rowerowych w miastach (T. Kopta)
• Udzia∏ pozarzàdowych organizacji spo∏ecznych w przygotowaniu i prowadze-

niu projektu gdaƒskiego (Roger Jackowski).
• Wykorzystanie Najlepszej
Praktyki i standaryzacja jako
elementy zarzàdzania jakoÊcià (M. Hy∏a, przedstawiciele
uczelni i Urz´du Miejskiego
w Gdaƒsku).
• Prezentacja lokalnych/regionalnych organizacji spo∏ecznych
• Mo˝liwoÊci wspólnego przygotowywania programów
inwestycyjnych oraz pozyskiwania
Êrodków
zewn´trznych.
• Warsztaty interaktywne: analiza wybranego przypadku
projektowania infrastruktury
w oparciu o wytyczne podr´cznika „Postaw na Rower” Dlaczego rowerzyÊci nie korzystajà ze Êcie˝ki na zdj´ciu
(PKE, 1999) oraz opinie u˝yt- powy˝ej? Odpowiedê na naszym szkoleniu.
kowników
• Inne propozycje, wynikajàce z zapotrze- beneficjenta. Szkolenie b´dzie nakierobowania uczestników
wane na przekazanie najbardziej prakPrzewidujemy oko∏o 8-12 godzin za- tycznej wiedzy i umiej´tnoÊci. Zainterej´ç interaktywnych dla 15–30 osób. Za- sowane instytucje prosimy o kontakt
kres szkolenia b´dzie za ka˝dym razem z Polskim Klubem Ekologicznym (adres
dopracowywany z przedstawicielami poni˝ej).

Kontakty:
Miasta dla rowerów – projekt Polskiego Klubu Ekologicznego
Ul. S∏awkowska 26A, 31-014 Kraków
Tel. (0 prefiks 12) 4232047, fax 4232098
Internet: www.rowery.org.pl, e-mail: rowery@rowery.org.pl
(Agencja Wdro˝eniowa projektu w cz´Êci: rozwój i replikacja
projektu, program szkoleniowy, punkt kontaktowy)
Obywatelska Liga Ekologiczna
Ul. Zbyszka z Bogdaƒca 56A, 80-419 Gdaƒsk
Internet: gdansk.rowery.org.pl, e-mail: roger@ole.most.org.pl
lub trojmiasto@fz.most.org. pl
(Agencja Wdro˝eniowa projektu w cz´Êci „program edukacji
i informacji w Gdaƒsku”)
Ministerstwo Ârodowiska
dr Janusz Miku∏a, Dyrektor Krajowy Projektu
Departament Inwestycji i Rozwoju Technologii
Ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Internet: www.mos.gov.pl, e-mail: krystyna.zydorowicz@mos.gov.pl
(Agencja Wykonawcza Gdaƒskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno-Promocyjnego)

Urzàd Miejski w Gdaƒsku – Wydzia∏ Infrastruktury Miejskiej
Dyrektor Antoni Szczyt, z-ca Dyrektora Krajowego Projektu
Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdaƒsk
0 prefiks 58 302 30 20; 302 30 41, faks 302 69 00
Internet: www.gdansk.pl, e-mail: swim@gdansk.gda.pl
Menad˝er Projektu: Marek Sójka marcs@interecho.pl
(Agencja Wdro˝eniowa, cz´Êç inwestycyjna Gdaƒskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno-Promocyjnego, zarzàdzanie ca∏oÊcià projektu)
United Nations Development Program UNDP
Al. Niepodleg∏oÊci 186 00-608 Warszawa
Tel. 0 prefiks 22 825 92 45, faks 825 49 58, 825 57 85
Internet: www.undp.org.pl, e-mail: ewelina.pusz@undp.org
(Nadzór nad projektem w imieniu Global Environment Facility)
Projekt Miasta dla rowerów/Gdaƒski Rowerowy Projekt Inwestycyjno-Promocyjny jest finansowany ze Êrodków Global Environment Facility (GEF, www.gefweb.org) oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska www.nfosigw.gov.pl

Biuletyn finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Global Environment Facility

