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Warszawa
– miastem dla rowerów?

VELOCITY ZNACZY SZYBKOÂå
W dniach 13-16 kwietnia bie˝àcego roku
w Grazu i Mariborze w Austrii odby∏a si´ kolejna, jedenasta ju˝ mi´dzynarodowa konferencja VeloCity, poÊwi´cona zagadnieniom
komunikacji rowerowej. VeloCity to gra
s∏ów – velocity oznacza po angielsku szybkoÊç, ale przy troch´ bardziej „mi´dzynarodowej“, zw∏aszcza frankofoƒsko-helweckiej,
interpretacji, Velo City to Miasto Rowerów.
Chocia˝ konferencje VeloCity koncentrujà
si´ na zagadnieniach komunikacji rowerowej w miastach, to jednak tegoroczna myÊl
przewodnia „Rower przekracza granice“
obejmowa∏a tak˝e rozwijajàcà si´ coraz intensywniej turystyk´ rowerowà.
W konferencji wzi´∏o udzia∏ oko∏o czterystu
delegatów z kilkudziesi´ciu krajów, w tym
kilkanaÊcie osób z Polski – miedzy innymi
pracownicy samorzàdowi z Gdaƒska, przedstawiciele instytucji promujàcych turystyk´,
projektanci dróg rowerowych i dzia∏acze pozarzàdowi. Ogólnie przyznaç trzeba, ˝e na
tle dokonaƒ innych krajów
ciàg dalszy str. 2

Targi Rowerowe w Katowicach
W dniach 28-31.01.1999 po raz kolejny na
Êlàskich targach zaprezentowana zosta∏a najpe∏niejsza w Polsce oferta producentów
i sprzedawców rowerów. O zainteresowaniu
imprezà mo˝e Êwiadczyç fakt, ˝e powierzchnia wystawiennicza zosta∏a sprzedana do
ostatniego miejsca. Obecni byli dystrybutorzy najbardziej renomowanych marek rowerów – swoje produkty przedstawi∏ mi´dzy
innymi Scott, Giant, Marin, Wheeler czy Peugeot. Obecni byli tak˝e producenci wszelkiego rodzaju wyposa˝enia i osprz´tu, w tym

W numerze mi´dzy innymi:
1. VeloCity’99
2. OBOP o rowerach w Polsce
3. Dzieƒ bez samochodu
4. Wystawa fotograficzna
Miasta dla Rowerów
5. Rowerowy internet
6. Dobre i z∏e przyk∏ady

markowych k∏ódek typu U-lock – np. Kryptonite.
Wydaje si´, ˝e bogatsza w stosunku do poprzednich lat byla oferta rowerów innych ni˝
najpopularniejsze w ostatnich latach „górale“ i ich komunijne wersje. Rowery trekingowe przedstawi∏y chyba wszystkie liczàce si´
firmy; w tym roku wiele rowerów na du˝ych,
28-calowych ko∏ach jest wyposa˝one
w amortyzowany widelec. Do praktycznych
nowoÊci nale˝y zaliczyç amortyzowane sztyce – przy stosunkowo niewielkim koszcie

majà one znaczàco podwy˝szaç komfort rowerowych wycieczek.
Dzi´ki uprzejmoÊci kierownictwa katowickich targów, mimo wielkiego t∏oku wystawców komercyjnych, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych mog∏a zaprezentowaç
wystaw´ fotografii „Miasta dla rowerów“ –
bardzo liczymy na wspó∏prac´ z targami
w przysz∏oÊci! W Katowicach odby∏o si´ te˝
spotkanie dzialaczy ekologicznych z ca∏ej
Polski, uczestniczàcych w programach promocji ruchu rowerowego.
mh

Rowerem po Âlàsku

KONFERENCJA ZWIÑZKU GMIN GÓRNEGO ÂLÑSKA I PÓ¸NOCNYCH MORAW

W dniach 25-26.01.1999 w Katowicach odby∏a si´ konferencja poÊwi´cona drogom rowerowym na Górnym Âlàsku. Organizatorem by∏ Zwiàzek Gmin Górnego Âlàska i Pó∏nocnych
Moraw, a patronat honorowy objà∏ mi´dzy innymi prezes G∏ównego Urz´du Kultury Fizycznej i Turystyki, minister Jacek D´bski. Wyk∏ady konferencyjne i dyskusje dotyczy∏y glównie
lokalnych inicjatyw o charakterze turystycznym – umo˝liwienia rekreacji rowerowej i przejazdów rowerowych mi´dzy miastami Górnego Âlàska oraz terenami wypoczynkowymi. To
ju˝ druga taka konferencja i dobry przyk∏ad zaanga˝owania samorzàdowców w promocj´
ruchu rowerowego.
mh
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kontynuacja ze str. 1

regionu, Polska nie wypad∏a rewelacyjnie
pod wzgl´dem konkretnych realizacji. Na
przyk∏ad Zagrzeb (Chorwacja) mo˝e pochwaliç si´ siecià 50 kilometrów miejskich
tras rowerowych, a Czesi wspólnie z Austriakami intensywnie promujà mi´dzynarodowà
turystyk´ rowerowà.
Na konferencji zwraca∏a uwag´ du˝a liczba
profesjonalistów z Wielkiej Brytanii – w du˝ej mierze „Cycling Officers“, czyli urz´dni-

ków odpowiedzialnych za wdra˝anie na
szczeblu lokalnym Krajowej Strategii Rowerowej (pisaliÊmy o niej w Biuletynie MdR nr
2). Mimo kontrowersji, jakie wzbudza zw∏aszcza wÊród radykalnych dzia∏aczy ekologicznych, jest to jednak efektywny Êrodek zap´dzania urz´dników do pracy – w tym do
nieustannego podwy˝szania w∏asnych kwalifikacji.
Na konferencji pojawi∏o si´ sporo ciekawych

2

materia∏ów – cz´Êç z nich postaramy si´
przedstawiç w tym i nast´pnych numerach
biuletynu. Pozosta∏e sà dost´pne po angielsku i cz´Êciowo po niemiecku w formacie
PDF pod adresem internetowym http: //kamen. uni-mb. si/velo-city99/ – acz niestety
transfer jest bardzo wolny. W ka˝dym razie
mi∏ej lektury!
mh
PS Wielkie podzi´kowania dla Gosi ¸àckiej

z Zwiàzku Gmin Górnego Âlàska

Ciekawe kiedy warszawskie ulice b´dà wyglàda∏y tak jak ta
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Jak jeêdziç zimà
na rowerze

Rowerem w zimie mo˝na
jeêdziç – robi tak wielu
skandynawów czy kanadyjczyków. W najbardziej rowerowym kraju Êwiata –
Holandii – zimy sà stosunkowo ∏agodne, ale nawet
spore opady Êniegu nie
zmniejszajà znaczàco iloÊci rowerzystów. Czyli jazda rowerem w zimie jest
mo˝liwa…

OczywiÊcie, w zimie szczególnie daje si´ we
znaki brak wydzielonych dróg rowerowych.
Powód jest oczywisty – wspó∏istnienie na Êliskich i ˝le odÊnie˝anych drogach rowerów
i samochodów mo˝e byç niebezpieczne
i z pewnoÊcià jest powodem gwa∏townych
skoków adrenaliny zarówno u rowerzystów,
jak i kierowców, nie spodziewajàcych si´ ich
o tej porze roku.
Dlatego, kiedy spadnie Ênieg, a my zdecydujemy si´ na szaleƒstwo zimowej jazdy na rowerze, warto cz´Êciej korzystaç z chodników
– tym bardziej, ˝e pod udeptanym Êniegiem
niknà wszelkie drastyczne nierównosci „klawiszujàcych“ - jak mawiajà drogowcy - betonowych plytek.

Zimowy rower
W zimie ze wzgl´du na solenie ulic nasz rower bedzie nara˝ony na gwa∏townie atakujàcà korozj´. Dlatego – jeÊli zdecydujemy si´
eksploatowaç naszego górala – warto wymieniç w nim ca∏y osprz´t na najtaƒszy, a nawet u˝ywany popularny SIS. Bardziej doÊwiadczeni rowerzyÊci miejscy korzystajà
z rowerów miejskich z hamulcem no˝nym –
„kontrà“ i ewentualnie przerzutkami w piaÊcie tylnego ko∏a.
Takie przerzutki sà w minimalnym stopniu
nara˝one na niekorzystne wp∏ywy atmosferyczne. Co wi´cej, kontra (oraz inne hamulce wewn´trzne – np. tarczowe z linii Shimano Nexus) w odró˝nieniu od najcz´sciej
spotykanych szcz´kowych „V-brakeów“ czy
„cantileverów“ – dzia∏a zawsze, niezale˝nie
od warunków atmosferycznych.
W zimie absolutnie niezb´dne sà b∏otniki.
Najlepsze z dost´pnych na rynku to prawdopodobnie plastikowe, mocowane na metalowych drutach. Plastikowe zdejmowane
– popularne wÊrod tych u˝ytkowników
rowerów górskich, którzy w ogóle uznajà
taki elemen wyposaêenia - mogà byç niewystarczajàce. Warto je przed∏u˝yç, doklejejàc do ich koƒców kawa∏ki plastiku np.

po zu˝ytej butelce jednorazowej.
B∏otniki metalowe maja dziwna tendencj´
do rozpadania si´ w czasie jazdy. Z wyjàtkiem oryginalnych b∏otnikow w rowerze holenderskim nie uda∏o mi si´ natrafiç na blaszane chlapacze, które da∏oby si´ umocowaç
na sta∏e na d∏u˝ej, ni˝ kilka dni.

Zimowe Êwiat∏a
W zimie dni sà krótkie i cz´Êciej musimy u˝ywaç oÊwietlenia. Zresztà zgodnie z wymogami kodeksu powinniÊmy u˝ywaç swiate∏ tak-
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˝e w ciàgu dnia. Tymczasem niskie, zimowe
temperatury powodujà, ˝e bateryjne oÊwietlenie wytrzymuje czasem tylko kilkanaÊcie
minut pracy.
Na mróz stosunkowo odporne sà energooszcz´dne, migajàce lampy diodowe – ale po
pewnym czasie tak˝e one dajà s∏absze Êwiat∏o i sà gorzej widoczne na tle Êwiate∏ samochodowych. Z kolei dynamo w zimie ma tendencj´ do Êlizgania si´ po zaÊnie˝onej czy
wilgotnej oponie.
Idealnym rozwiàzaniem jest albo u˝ycie
lampki zasilanej z baterii trzymanych

w osobnym zasobniku w cieple pod kurtkà,
albo zastosowanie dynamo zintegrowanego
z piasta.
JeÊli chodzi o pierwsze rozwiàzanie, na polskim rynku dost´pny jest doÊç drogi model
Cateye HL 500 II z dodatkowym, niezbyt por´cznym zasobnikim na baterie R6. Drugie
rozwiazanie to np. dynamo Shimano Nexus,
dost´pne w niektórych sklepach rowerowych – ale ˝eby z niego skorzystaç musimy
zamówiç ca∏e nowe przednie ko∏o.
Najtaƒszym rozwiàzaniem, ktore co prawda
nie zastàpi wymaganego przepisami oÊwietlenia, ale znakomicie je uzupe∏ni, bedzie zakup pasków odblaskowych, zapinanych rzepami na r´kawie kurtki czy nogawce spodni.

¸aƒcuchy na ko∏a?
Wbrew pozorom, zwyk∏e opony sà wystarczajàce, aby bezpiecznie poruszaç si´ po ulicach polskich miast w zimie. JeÊli jednak jest
rzeczywiÊcie piekielnie Êlisko, mo˝emy spuÊciç nieco powietrza z kó∏, przez co b´da
bardziej przyczepne, i obni˝yç siode∏ko, co
poprawi stabilnoÊç roweru, obni˝ajàc Êrodek cie˝koÊci.
Niektórzy rowerowi maniacy specjalnie na

zim´ robià opony z kolcami, nabijajàc zu˝yte
ogumienie wkr´tami – ale wydaje si´, ˝e jest
to zbyteczne, a w jeêdzie po odÊnie˝onych
i nie zalodzonych fragmentach drogi mo˝e
byç powa˝nym utrudnieniem. W krajach
skandynawskich sà dost´pne fabrycznie robione zimowe opony rowerowe z kolcami,
np. znanej skàdinàd firmy Nokia, ale ich
koszt mo˝e odstraszyç przeci´tnego u˝ytkownika.
Ci, którzy wydali ponad 100 dolarów na tak
uzbrojonà opon´, twierdzà, ˝e jeÊli ju˝ decyzdujemy si´ na ten zakup, to w kolczastà
opon´ wystarczy wyposa˝yç tylko przednie
ko∏o.

Zimowa koncentracja...
Jazda w zimie wymaga du˝o wi´kszej koncentracji i uwagi, ni˝ w lecie. Przede wszystkim musimy bardzo uwa˝aç na wszelkie
zmiany nawierzchni – kiedy rozp´dzeni wjedziemy z ubitego Êniegu w kopnà kolein´
kryjàcà pod sobà g∏adki lód, mo˝e si´ to
skoƒczyç bardzo êle.
W zasadzie nigdy bnie wiadomo, co kryje si´
pod Êniegiem, wi´c z regu∏y nale˝y jeêdziç
du˝o wolniej. Szczególnie uwa˝aç nale˝y na
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oblodzone, wystajàce studzienki. Trzeba te˝
pami´taç, ˝e w zimie dziury w asfalcie potrafià powstaç w ciàgu zaledwie kilku godzin –
tak wi´c „jazd´ na pami´ç“ trzeba od∏o˝yç
do wiosny…
...no i przede wszystkim ciep∏e ubranie...
Ciep∏e r´kawiczki, czapka oraz szalik to podstawowe wyposa˝enie rowerzysty w zimie.
Bez r´kawiczek w ogóle nie nale˝y próbowaç jeêdziç zimà na rowerze. Poza tym strój
zale˝y od preferowanego przez nas stylu jazdy i od roweru, z ktorego korzystamy.
Bez wàtpienia najbardziej praktycznym
ubiorem b´dzie kurtka z polaru i narzucona
na nià wiatrówka z gore-texu lub innych tkanin oddychajàcych. JeÊli jednak jeêdzimy rowerem miejskim, mo˝emy – wzorem Holendrów czy Duƒczyków – ubieraç si´ w najzwyklejszà kurtk´ czy p∏aszcz. Warto wtedy
zabieraç ze sobà peleryn´, która uchroni nas
przed deszczem i mokrym Êniegiem.
Aha: zimowa jazda rowerem po miescie skutecznie chroni przez przemakajacymi butami. JeÊli oczywiÊcie nie zagapimy si´ i stajàc
na czerwonym Êwietle na skrzy˝yowaniu, nie
wdepniemy w ka∏u˝´ stopnia∏ego Êniegu.
Marcin Hy∏a

Budowa Êcie˝ek rowerowych to z
pozoru zadanie blahe i nie wymagajàce wiedzy i uwagi. Niestety, takie podejÊcie projektantów, a zw∏aszcza urz´dników, zatwierdzajàcych projekty do realizacji
cz´sto powoduje, ˝e za pieniàdze
podatników powstajà ró˝ne bezu˝yteczne potworki:

Najgorsze
przyk∏ady

Âcie˝ka rowerowa pod Wawelem w Krakowie: czy ktoÊ jest w stanie wyt∏umaczyç, jak skorzystac z tego - w zamierzeniu - udogodnienia? Dlaczego nie mo˝na na Êcie˝k´ wjechaç od ulicy Podzamcze (czyli jadàc ulicà widocznà po lewej stronie zdj´cia), tylko trzeba dokonywaç ekwilibrystyki, przepychajàc si´ przez pieszych na przejÊciu? A jak w∏aÊciwie jak z niej zjechaç?

Kraków - dlaczego tutaj w ogóle powsta∏a Êcie˝ka rowerowa? Ulica, wzd∏u˝ której prowadzi ten kilkudziesi´ciometrowy odcinek na który tak trudno wjechaç, jest cicha i spokojna, nie ma na niej wielkiego ruchu samochodowego. Mo˝e wystarczy∏oby po prostu wybudowaç w tej ulicy Êpiàcych policjantów i puÊciç ruch rowerowy mi´dzy samochodami?
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Krakow. Tu kiedyÊ by∏a Êcie˝ka rowerowa, prowadzàca do osiedla Widok. Podczas kompleksowego
remontu ulicy Karmelickiej, Êcie˝ka zosta∏a rozebrana. Pozosta∏a po niej tylko sygnalizacja Êwietlna.
Ale jak rowerzysta, korzystajàcy z tej sygnalizacji, ma wyt∏umaczyç kierowcy, stojàcemu na czerwonym Êwietle przed widocznymi pasami dla pieszych, ˝e zajecha∏ mu droge? Skàd piesi majà wiedzieç,
˝e zjamujà przestrzeƒ dla rowerów?

Komentarz zbyteczny. Po prostu chaos.
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London
Cycling
Campaign
Kampanie na rzecz promocji ruchu rowerowego w miastach trwaja od wielu lat w licznych krajach calego swiata. Do najbardziej znanych nalezy londyƒska kampania
rowerowa – London Cycling Campaign (LCC) . Jej misja
to „promocja u˝ycia roweru w Londynie ku korzyÊci indywidualnych osób, lokalnych spo∏ecznoÊci i Êrodowiska“ poprzez zwracanie uwagi na problemy jazdy rowerem, prowadzenie dzia∏aƒ na rzecz poprawy warunków
dla rowerzystów, us∏ugi dla cz∏onków kampanii. LCC
nie jest zwiàzana z ˝adnà partià politycznà; wspó∏pracuje z wieloma organizacjami, zajmujàcymi si´ problematykà rowerowà, zrównowa˝onym (ekologicznym) transportem oraz ochronà Êrodowiska.
Cele London Cycling Campaign
do roku 2000 to:
• Zapewnienie kluczowej roli dla komunikacji rowerowej w systemie zrownowa˝onego transportu, nadajàcego najwi´ksze znaczenie podró˝om pieszym, rowerowym i komunikacji zbiorowej i integrujàcego komunikacj´ zbiorowà i rowerowà
• Przeniesienie znacznej cz´Êci podró˝y samochodowych, które dzisiaj odbywajà si´ na odleg∏oÊci poni˝ej
pi´ciu mil na rowery
• Ukoƒczenie, zgodnie z wysokimi standardami, Londyƒskiej Sieci Rowerowej i uzupe∏nienie jej trasami dojazdowymi do lokalnych centrów handlowych i us∏ugowych.
• Osiàgni´cie Êcis∏ej egzekucji przepisów chroniàcych
prawa rowerzystów; wprowadzenie zmian w obecnych i proponowanych przepisach, oraz zidentyfikowanie nowych projektów ustaw, które mog∏yby poprawiç warunki jazdy na rowerze.
• Wprowadzenie zasady, ˝e potrzeby rowerzystow b´dà
brane pod uwag´ na ka˝dym etapie planowania przestrzennego, tworzenia systemow transportu i projektowania konkretnych rozwiazaƒ transportowych.
• Osiagniecie w Londynie poziomu bezpieczeƒstwa dla
rowerzystów wystarczajàcego, aby umo˝liç dojazdy
dzieci do szkó∏ i podró˝e rekreacyjne.
• Redukcja iloÊci kradzie˝y rowerów i zwi´kszenie iloÊci rowerów odzyskanych po kradzie˝y.
adres internetowy to www.lcc.org.uk/lcc
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Miko∏aje
na rowerach
Przyzwyczajone do Êwie˝ego lapoƒskiego powietrza renifery
pad∏y, gdy tylko orszak Êwietego Miko∏aja dotar∏ do Warszawy,
w zwiàzku z czym roznosiciele prezentów przesiedli sie na rowery.
6 grudnia na zlocie na pl. Zamkowym stawi∏o sie oko∏o 60
Êwi´tych Miko∏ajów, w tym 12 umundurowanych. Panowa∏ nastrój Êwiàteczny - rowery przystrojone by∏y ∏aƒcuchami, dzwoneczkami i bombkami, u niejakiego Seco na baga˝niku wyros∏a nawet niewielka choinka.
Najwiecej prezentów dostali oczywiÊcie sami rowerzyÊci
- za ich wk∏ad w redukcj´ ha∏asu, zanieczyszczenia powietrza
i stopnia zabetonowania Warszawy.
Poza tym uhonorowani zostali:
Dziennikarze Gazety Sto∏ecznej, Trybuny, ˚ycia Warszawy i
Warszawskiego OÊrodka Telewizyjnego - za systematyczne informowanie o problemach ekologicznych i akcjach Federacji
Zielonych;
Policja - za wyrozumia∏oÊç w codziennej praktyce drogowej,
Gmina Ursynów - za Êcie˝k´ wzd∏u˝ Al. KEN;
Marcin Âwi´cicki, prezydent Warszawy - za dobre checi.
Niestety, nie wszyscy byli grzeczni w tym roku. Âwi´ty Miko∏aj
przywióz∏ równie˝ imponujàcy p´k rózg, które otrzymali:
Zarzàd Dróg Miejskich - za nieprzestrzeganie uchwa∏y Zarzàdu
Miasta o tworzeniu warunków dla komunikacji rowerowej,
Marek WoÊ, rzecznik prasowy ZDM - za stwierdzenie „Warszawa to nie wieÊ, ˝eby po niej rowerem jeêdziç“, gminy Targówek, Rembertów, Wawer, Wilanów, Ursus - za totalne nieróbstwo.
Gdy rozdane zosta∏y wszystkie prezenty, Miko∏aje w poczuciu
dobrze spe∏nionego obowiàzku udali sie do Biura Obs∏ugi Ruchu Ekologicznego, by przy kubku goràcej herbaty obejrzeç film
o rowerach w Holandii. Realizowany tam „Masterplan Bicycle“
ma za zadanie zwi´kszyç ju˝ i tak znaczny, w niektórych miastach nawet pi´çdziesi´cioprocentowy, udzia∏ roweru w przewozach o dalsze 30%.
Olin

Miasta dla Rowerów – biuletyn projektu realizowanego przez
Fundacj´ Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 31-014 Kraków, ul. S∏awkowska 12/20,
tel. (012) 422-22-64, 422-21-47, 429-53-32 w. 31, fax w. 26 GSM 0601-440-995
www.most.org.pl/rowery e-mail: cinek@fwie.most.org.pl
Projekt finansowany jest przez
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
Nak∏ad 1000 egzemplarzy bezp∏atnych

