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WiadomoÊç specjalnie dla wra˝liwców: w lutym co roku na Alasce
odbywa si´ na dystansach 50, 130
i 1300 mil w Êniegu, przy silnym mrozie i wietrze ekstremalny maraton
Iditasport. Warunkiem uczestnictwa
jest wykorzystywanie wy∏àcznie si∏y
w∏asnych mi´Êni – nie wolno u˝ywaç
psich zaprz´gów a tym bardziej samochodów czy saƒ motorowych.
Startujà wi´c piechurzy, narciarze i…
rowerzyÊci. Ci ostatni w historii maratonu Iditasport tylko raz ustàpili
miejsca na podium narciarzowi.
Zresztà nie trzeba jechaç a˝ na
Alask´, ˝eby przekonaç si´, ˝e rower
zimà sprawdza si´ nadspodziewanie
dobrze. W Warszawie kurierzy rowerowi pracujà okràg∏y rok, a na polskiej wsi rowerzyÊci peda∏ujà bez
wzgl´du na pogod´. Jedna z gazet
opisywa∏a prac´ naukowców w Bia∏owieskim Parku Narodowym – z rowerów przestawali korzystaç, kiedy
temperatura
spada∏a
poni˝ej

–25 stopni i ∏aƒcuch kurczy∏ si´ tak,
˝e nie da∏o si´ obróciç peda∏ów.
Takie mrozy nie trwajà jednak
w Polsce d∏ugo. Znacznie bardziej
dokuczliwa jest na przyk∏ad niemo˝noÊç bezpiecznego i wygodnego
parkowania rowerów. Dlatego proponujemy przeglàd stojaków rowerowych. Okazuje sie, ˝e niektóre
spotykane w Polsce rozwiàzania sà
ca∏kiem dobrej jakoÊci. Pod warunkiem, ˝e projektant nie chce „przedobrzyç” – im prostsze rozwiàzanie,
tym zazwyczaj sprawdza si´ lepiej.
Najprostsze rozwiàzania od dawna sà stosowane z powodzeniem
w Êwiatowej stolicy rowerów – Amsterdamie. Prezentujemy fotoreporta˝ z tego miasta, ˝yczàc wszystkiego dobrego rowerowego w nowym,
2003 roku. Mo˝e kiedyÊ polskie miasta zacznà przypominaç w szczegó∏ach to, co dziÊ jest codziennoÊcià
w Holandii, Danii czy Niemczech?
Marcin Hy∏a

Audyt rowerowy
Od 22 paêdziernika 2002 w Krakowie obowiàzujà nowe procedury zewn´trzne Wydzia∏u Architektury, Geodezji i Budownictwa w sprawach mogàcych mieç wp∏yw na pogorszenie lub popraw´ warunków podró˝owania rowerem. W szczególnoÊci dotyczy to inwestycji mogàcych mieç wp∏yw na mo˝liwoÊç budowy uj´tych w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego
(POZP) miasta Krakowa dróg rowerowych. Obejmuje to decyzje administracyjne o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) dla inwestycji na niektórych obszarach, ale tak˝e ustawianie tablic reklamowych, remonty dróg ko∏owych, urzàdzeƒ wodnych itp.
Podobne procedury audytu funkcjonujà w wielu krajach (np. Wielka
Brytania i jej Krajowa Polityka Rowerowa), ale zazwyczaj sà ograniczone
do inwestycji i remontów uk∏adu drogowego. Krakowskie rozwiàzanie jest
nowatorskie w skali Polski i prawdopodobnie wszystkich krajów Europy
Êrodkowej i wschodniej. W za∏o˝eniu

powinno znakomicie usprawniç realizacj´ zapisów polityki transportowej
miasta oraz Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego bez ˝adnych nak∏adów inwestycyjnych.
Na czym polega problem?
W Polsce (i w Krakowie) planowanie przestrzenne jest w stanie bardzo
z∏ym.
(Dokoƒczenie na str. 2)
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Zima
na rowerze
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Da si´! Naprawd´! Z roku na rok pojawia si´
coraz wi´cej osób, które postanawiajà nie przerywaç sezonu i mimo Êniegu i mrozu je˝d˝à na rowerze do pracy, do szko∏y i na wycieczki. Pod tym
wzgl´dem poma∏u Polska staje si´ podobna do
Szwecji czy Finlandii, gdzie nie tylko nikogo nie
dziwi widok oÊnie˝onego rowerzysty, ale wr´cz
produkuje si´ specjalne rowerowe opony zimowe.
Jazda rowerem po mieÊcie nie ró˝ni si´ wiele
od jazdy w ka˝dej innej porze roku – oczywiÊcie,
pomijajàc koniecznoÊç ciep∏ego ubrania. Sytuacje ekstremalne, w rodzaju zasp Ênie˝nych czy
lodowej skorupy na jezdniach nale˝à w sumie do
rzadkoÊci i nie trwajà d∏u˝ej, ni˝ kilka dni w roku. Wiele osób uwa˝a wr´cz, ˝e po jesiennych
deszczach i b∏ocie zima jest wr´cz bardzo przyjaznym dla rowerzystów okresem. Kiedy spadnie
Ênieg, nawierzchnia dróg robi sie bia∏a, dzi´ki
czemu w dzieƒ i w nocy rowerzysta jest znacznie
lepiej widoczny na jezdni. Nieuprzàtni´ty, ubity
Ênieg wyrównuje dziury w nawierzchni i u∏atwia
na przyk∏ad wjazdy na kraw´˝niki.
W zimie rower niszczy si´ znacznie szybciej,
ni˝ w jakimkolwiek innym okresie. Dotyczy to
mniej samej ramy, a bardziej osprz´tu. Dlatego jeÊli ktoÊ u˝ywa lepszych przerzutek zewn´trznych,
powinien je zdemontowaç i na okres zimy za∏o˝yç
najtaƒsze, a nawet u˝ywane. Z wielu powodów
w zimie nie nale˝y jeêdziç szybko i agresywnie.
Bezkonkrencyjne okazujà si´ najbardziej odporne
na korozj´ przerzutki wewn´trzne. To samo dotyczy hamulców – w szcz´kach najbardziej rozpowszechnionych hamulców zewn´trznych, takiech
jak V-brakes czy starsze „canti” gromadzi si´
Ênieg, co czasem ca∏kowicie uniemo˝liwia hamowanie.
(Dokoƒczenie na str. 3)
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Audyt rowerowy
(Dokoƒczenie ze str. 1)
Wi´kszoÊç obszarów miasta w ogóle
nie ma Planów Miejscowych, a istniejàce
plany nie sà wystarczajàce z punktu skutecznej polityki rowerowej czy szerzej –
transportowej. Analiza dotychczasowej
realizacji obowiàzujàcej polityki transportowej miasta i zapisów Planu Ogólnego
dotyczàcych systemu dróg rowerowych
pokazuje jednoznacznie, ˝e by∏a ona parali˝owana wydanymi decyzjami o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania
Terenu dla inwestycji, znajdujàcych si´
w miejscach obejmujàcych przewidziane
w Planie Ogólnym trasy rowerowe.
Niemal wszystkie zrealizowane du˝e
inwestycje – zw∏aszcza hipermarkety czy
stacje benzynowe, znajdujàce si´ bezpoÊrednio w pobli˝u pasa drogowego i po∏àczone z nim wjazdami oraz zlokalizowane w innych miejscach planowanego
przebiegu tras rowerowych – w sposób
zasadniczy ograniczajà mo˝liwoÊç budowy w ich pobli˝u przewidzianych w POZP
dróg rowerowych lub niewyobra˝alnie
podnios∏y koszty budowy takich tras.
Z kolei hipermarket Tesco sfinansowa∏ odcinek drogi rowerowej wzd∏u˝ ulicy Kobierzyƒskiej, ale wady projektu i fatalne
pod∏àczenie jej do sieci drogowej dyskwalifikujà to „u∏atwienie” mimo dobrych intencji i wysi∏ku finansowego. OczywiÊcie,
wszystkie wydawane decyzje administracyjne by∏y zgodne z niedoskona∏ym polskim prawem a inwestorzy (i zapewne
tak˝e urz´dnicy!) zapewne nie mieli poj´cia, ˝e utrudniajà realizacj´ takiej, czy innej obowiàzujàcej polityki miasta.
Rozwiàzanie:
Dlatego powsta∏ pomys∏, aby ju˝ na
etapie wydawania decyzji o ogólnych warunkach inwestycji i remontów, nie tylko
drogowych i transportowych, ale równie˝
pozosta∏ych, prowadzonych na terenach
przylegajàcych do pasa drogowego
i wsz´dzie tam, gdzie w Planie Ogólnym
Zagospodarowania Przestrzennego znajduje si´ trasa rowerowa, wydawana by∏a
w oparciu o jasne kryteria i zasady wià˝àca opinia dotyczàca rozwiàzaƒ dla ruchu
rowerowego.
Celem audytu nie jest obcià˝enie finansowe inwestora, ale wskazanie sposobów, w jaki inwestor mo˝e staç si´ „przy
okazji” u˝yteczny spo∏ecznie, a ponoszone przez niego wydatki mogà byç bardziej efektywne. Na przyk∏ad przepuszczajàc ruch rowerowy przez ogólnodost´pny parking, budujàc taki a nie inny

próg spowalniajàcy czy stosujàc pochylni´
zamiast schodów, inwestor mo˝e w znakomity sposób u∏atwiç ruch rowerowy, zyskujàc przy tym dodatkowych klientów
czy na przyk∏ad specyficznych odbiorców
reklam umieszczanych na swoim terenie
nie ponoszàc przy tym ˝adnych dodatkowych kosztów.
Budowa stacji benzynowej w oczywisty sposób wià˝e si´ z przebudowà lokalnego uk∏adu drogowego i uwzgl´dnienie
interesów wszystkich uczestników ruchu,
w tym rowerzystów, jest w takiej sytuacji
przede wszystkim kwestià poprawnego
projektu, a nie dodatkowych kosztów.
Przyciàgni´cie takich u˝ytkowników mo˝e mieç te˝ niewielkie, ale wymierne uzasadnienie finansowe – sprzeda˝ akcesoriów rowerowych na stacji benzynowej
(∏atki, d´tki, opony itp.) jest normalnà
praktykà w wielu krajach. Z kolei u∏atwienia dojazdu rowerem w rejonie multipleksu kinowego czy centrum handlowego otwierajà te instytucje na nowà, ale
rosnàcà nisz´ klientów.
Punkty wyjÊcia Audytu Rowerowego:
• Obowiàzujàce przepisy techniczne dotyczàce budowy dróg rowerowych (rozporzàdzenie MTiGM z 1999 roku) doprecyzowane zapisami „Standardów
projektowych…”.
• Standardy projektowe i wykonawcze
dla dróg rowerowych jako podstawa zarzàdzania jakoÊcià (TQM) systemu rowerowego miasta (dost´pne na www.
rowery.org.pl/standardy.html)
• Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego, przewidujàcy w Krakowie
powstanie 355 kilometrów tras rowerowych (do wglàdu w siedzibie Wydzia∏u
Architektury, Geodezji i Budownictwa
Urz´du Miasta Krakowa przy Rynku
Podgórskim 2), a w szczególnoÊci oparty
o ten plan
• strategiczny uk∏ad podstawowych g∏ównych i zbiorczych tras rowerowych,
o ∏àcznej d∏ugoÊci ok. 120 km, które docelowo powinny obs∏ugiwaç ok. 70
proc. ruchu rowerowego w Krakowie
• najlepsza praktyka, stosowana w innych
miastach i krajach
• zdrowy rozsàdek i dà˝enie do rozwiàzaƒ efektywnych: tanich, prostych i skutecznych, które mogà byç wzorcem dla
innych miast oraz mogà stanowiç wartoÊç dodanà inwestycji i stanowiç o budowaniu korzystnego wizerunku inwestora jako innowacyjnego i otwartego
na wspó∏prac´ z lokalnà spo∏ecznoÊcià

Decyzj´ o wprowadzeniu procedury
Audytu Rowerowego w Krakowie podjà∏
dyrektor Magistratu Urz´du Miasta Krakowa (polecenie s∏u˝bowe nr 64/29/2002
z dnia 22.10.2002). Wykonawcà audytu
jest Polski Klub Ekologiczny – Zarzàd
G∏ówny (organizacja spo∏eczna, przy której jest afiliowany projekt Miasta dla rowerów) z siedzibà przy ulicy S∏awkowskiej
26A, tel. 0xx12 4232047, 4232098 lub
e-mail: rowery@rowery.org.pl. Audyt rowerowy jest wykonywany nieodp∏atnie.
W za∏o˝eniu audyt ma u∏atwiaç i poprawiaç efektywnoÊç pracy Urz´du Miasta Krakowa i przynosiç ma∏oskalowe, ale
wymierne korzyÊci dla mieszkaƒców Krakowa, a nie byç kolejnà biurokratycznà
przeszkodà dla inwestora. Ze wzgl´du na
bezprecedensowy i nowatorski charakter, procedura audytu powinna i b´dzie
oczywiÊcie sama podlegaç ocenie wszystkich zainteresowanych, w tym w∏adz politycznych miasta Krakowa, mediów, Êrodowisk biznesowych itp. – a tak˝e samych
rowerzystów.
Dlatego wszystkie sprawy podlegajàce procedurze audytu b´dà publicznie
dost´pne na stronie internetowej
www.krakow.rowery.org.pl wraz z wyjaÊnieniami. Trudniejsze problemy b´dà
publicznie dyskutowane w Internecie
w grupie newsowej pl.rec.rowery jako
otwartym forum czynnych rowerzystów,
przy czym ostateczna decyzja b´dzie nale˝a∏a do Polskiego Klubu Ekologicznego
i osoby odpowiedzialnej za audyt.
Audyt rowerowy ze wzgl´du na iloÊç
wydawanych decyzji WZiZT mo˝e okazaç si´ bardzo pracoch∏onny, co postrzegamy jako podstawowe zagro˝enie dla
jego powodzenia. JeÊli oka˝e si´, ˝e jego wyniki przynoszà wymierne, akceptowalne korzyÊci dla spo∏eczeƒstwa Krakowa, a Êrodowisko inwestorów zaakceptuje takà form´ wspó∏pracy, konieczne
mo˝e si´ okazaç prowadzenie audytu na
zasadach odp∏atnoÊci – na przyk∏ad
przez zakontraktowanie us∏ug organizacji spo∏ecznej przez gmin´ Kraków (nie
dopuszczamy mo˝liwoÊci finansowania
audytu przez inwestorów ze wzgl´du na
oczywisty mo˝liwy konflikt interesów),
bàdê przez przeszkolonych pracowników Urz´du Miasta. Jest to kwestia
otwarta, która powinna zostaç przedyskutowana w miar´ rozwoju sytuacji i powstawania materia∏u do oceny tej procedury.
Info: www.krakow.rowery.org.pl
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Zima na rowerze
(Dokoƒczenie ze str. 1)
Zwyk∏a „kontra” jest natomiast niezawodna i godna polecenia. Najwa˝niejszà
rzeczà w zimowym rowerowaniu sà ciep∏e
r´kawiczki. Bez nich praktycznie trudno
sobie wyobraziç jazd´ rowerem na mrozie. Przy szybszej jeêdzie nagie d∏onie grabiejà i bolà – zapewne w ciàgu kilku minut mo˝na je sobie odmroziç. Druga wa˝na rzecz to ciep∏y szalik, a trzecia – czapka, najlepiej z daszkiem, który skutecznie
potrafi ochroniç twarz, a zw∏aszcza oczy
rowerzysty przed zamiecià. Pozosta∏e elementy stroju w zasadzie sà zdroworosàdkowe – przy czym rzecz jasna ubranie nie
powinno kr´powaç ruchów.
Jazda w zimie ró˝ni si´ tym od jazdy
w inne pory roku, ˝e nawierzchnia staje
si´ nieprzewidywalna. Przy ujemnej temperaturze jadàc szybko po suchym, zmro-

Zimowe opony Nokian z kolcami

˝onym asfalcie nagle mo˝emy wpaÊç na
fragment pokryty lodem. Dlatego generalnie w zimie nale˝y unikaç szybkiej jazdy i gwa∏townych manewrów. Jest to
szczególnie istotne, kiedy nawierzchnia
jest pokryta cienkà warstwà Êniegu i nie
widaç, co si´ pod nià kryje. Szczegolnie
zdradliwe sà w zimie oblodzone koleiny.
Tory tramwajowe to po∏àczenie kolein
z oblodzonym metalem – trzeba na nie
uwa˝aç szczególnie i przekraczaç je wy∏àcznie pod kàtem maksymalnie zbli˝onym do prostego.
W zimie trzeba pami´taç o kilku sprawach:

• Obni˝ajàc siode∏ko, obni˝asz Êrodek ci´˝koÊci roweru, co poprawia
jego stabilnoÊç na
Êliskiej nawierzchni. OczywiÊcie, ni˝ej po∏ozone siode∏ko mo˝e utrudniaç peda∏owanie,
ale poniewa˝ w zimie i tak nie nale˝y
jeêdziç zbyt szybko, wi´c nie jest to
wielki problem.
• Wyprostowana sylwetka pomaga
w utrzymaniu równowagi. JeÊli jesteÊ
zwolennikiem sportowej geometrii roweru, w zimie podnieÊ jednak mostek
i kierownic´ na maksymalnà wysokoÊç –
najlepiej powy˝ej poziomu siode∏ka.
• PrzyczepnoÊç opon do pod∏o˝a mo˝na
zdecydowanie poprawiç, spuszczajàc
z nich cz´Êç powietrza (rzecz jasna
z wyczuciem i bez przesady). W zimie,
kiedy nawierzchnia dróg jest pokryta
Êniegiem, obr´cze kó∏ nie powinny si´
zniszczyç – tym bardziej, ˝e nie nale˝y
w takich warunkach jeêdziç szybko
i agresywnie.
• Jazda w kopnym Êniegu przypomina
nieco jazd´ po piaszczystej drodze;
warto poçwiczyç przed sezonem zachowanie roweru w takiej sytuacji
i metody walki z buksowaniem.
• W dobrych sklepach rowerowych dost´pne sà zimowe opony rowerowe
z kolcami – np. fiƒskiej firmy Nokian.
Wyst´pujà w wielkoÊciach 26 i 28 cali.
Sà drogie (nawet 200 z∏/szt), ale u˝ytkownicy sà z nich niezwykle zadowoleni. Najcz´Êciej wystarcza w rowerze
tylko jedna taka opona, za∏o˝ona na
przednie (a nie tylne!) ko∏o. Kolcowane opony nie pomogà w przypadku
torów tramwajowych i tworzàcych si´
wzd∏u˝ nich Êniegowych kolein – nadal trzeba jeêdziç ostro˝nie!
• Uk∏ad o trzech punktach podparcia jest
niewywracalny – warto o tym pami´taç,
je˝d˝àc po Êliskiej nawierzchni. Mocno
trzymajàc kierownic´, zawsze mo˝emy
po prostu podeprzeç sie nogà…
• W krytycznej sytuacji zawsze mo˝na
zsiàÊç z roweru i po prostu przeprowadziç go (czy przenieÊç) przez zaspy czy
oblodzony fragment jezdni.
• W przypadku poÊlizgu przedniego ko∏a, absolutnie nie nale˝y hamowaç czy

wykonywaç gwa∏townych ruchów – po
prostu nale˝y pozwoliç rowerowi sunàç
w wybranym przezeƒ kierunku, mo˝na
wr´cz skierowaç w tamtà stron´ kierownic´. PoÊlizg tylnego ko∏a jest mniej
niebezpieczny i zdarza si´ najcz´Êciej
przy zbyt ostrym hamowaniu.
• Zanim pierwszy raz w ˝yciu wyjedziemy
na zaÊnie˝onà ulic´, warto troch´
oswoiç si´ ze Êniegiem, je˝d˝àc po podwórku czy parku i próbujàc ró˝nych
technik jazdy. OczywiÊcie o ile Ênieg nie
zaskoczy nas przed powrotem z pracy
czy szko∏y do domu…
W zimie z powodu niskiej temperatury oraz d∏u˝ej trwajacej ciemnoÊci, znacznie szybciej zu˝ywajà si´ baterie i akumulatorki. Dlatego warto kupiç energooszcz´dne przednie oÊwietlenie diodowe (ultrajasne diody cateye nowej generacji to
wydatek rz´du 100 z∏) albo u˝ywaç dobrego dynamo, np. w piaÊcie (ok. 200 z∏).
Marcin Hy∏a
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Amsterdamskie impresje
Amsterdam liczy 800 tysi´cy mieszkaƒców i prawie
milion rowerów. Rowery mo˝na spotkaç dos∏ownie
wsz´dzie: zaparkowane w rz´dach, przyczepione do barier i latarni, wiszàce bezradnie nad brzegiem kana∏ów
a czasami tak˝e… spoczywajàce na ich dnie. Na rowerach poruszajà si´ niemal wszyscy, wsz´dzie i zawsze.
Obecnie w Amsterdamie na rowerach odbywa si´ oko∏o
30 proc. wszystkich podró˝y.
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Przeglàd stojaków rowerowych
Wbrew rozpowszechnionym oczekiwaniom, stojak nie chroni przed kradzie˝à. Od tego jest solidna
k∏ódka, którà rowerzysta musi samemu kupiç i u˝ywaç. Stojak pozwala jednak efektywnie korzystaç
z takiej k∏ódki, a jego lokalizacja powinna zmniejszaç
ryzyko kradzie˝y i chroniç rower przed niekorzystnymi wp∏ywami atmosferycznymi.
Stojak rowerowy musi umo˝liwiç przypi´cie do
niego ramy i przedniego ko∏a roweru. Niezapi´te
przednie ko∏o mo˝na ∏atwo ukraÊç. JeÊli rower jest
przypi´ty tylko za przednie ko∏o, to z∏odziej mo˝e po
prostu odkr´ciç je od widelca i zabraç ca∏y rower.
Podstawowy rodzaj zapi´ç rowerowych, gwarantujàcych bezpieczeƒstwo roweru, to tzw. U-locki (Dlocki), sztywne k∏ódki szaklowe w kszta∏cie litery „U”
(lub „D”). Najpopularniejsze, dost´pne w handlu
k∏ódki majà wymiary wewn´trzne ok. 10 x 20 cm i powinno to byç podstawà projektowania stojaka. Inne
zapi´cia sà du˝o bardziej elastyczne, ale najcz´Êciej
mo˝na je przeciàç w ciàgu kilku sekund. Dlatego
kszta∏t stojaka powinien braç pod uwag´ przede
wszystkim sztywne k∏ódki typu „U-lock”.
Stojak powinien umo˝liwiç oparcie roweru ka˝dego typu: zarówno sportowego roweru szosowego
na wàskich ko∏ach, górala z oponami o Êrednicy ponad 2 cale jak i miejskiego roweru z koszykami
z przodu i ty∏u. Wydaje si´, ˝e najodpowiedniejszà
formà jest po prostu pa∏àk w kszta∏cie odwróconej litery U o wysokoÊci ok. 60 cm i d∏ugoÊci ok. 80-100 cm.
Umo˝liwia on oparcie i przypi´cie dwóch rowerów
dowolnego typu.
Stojaki powinny znajdowac si´ mo˝liwie blisko
g∏ównych wejÊç do budynków. JeÊli znajdujà si´ dalej,
ni˝ parking samochodowy czy postój taksówek, to
Êwiadczy to o dyskryminacji rowerzystów. Dobre zasady stosowane w Holandii nakazujà stojaki ustawiaç najbli˝ej wejÊç, nast´pnie
lokalizuje si´ przystanki transportu
zbiorowego, postoje taksówek i dopiero na koƒcu – parkingi i podjazdy dla
samochodów.
Dobrà lokalizacjà sà miejsca oÊwietlone i ruchliwe. Wskazane jest wykorzystanie monitoringu kamer telewizji
przemys∏owej – na przyk∏ad strzegàcych bankomatów, banków, niektórych instytucji i sklepów.
Tam, gdzie brakuje miejsca a spodziewany jest du˝y popyt na stojaki,
potrzebne sà rozwiàzania takie, jak
stosuje si´ powszechnie w Holandii.
Ustawione w rz´dach stojaki pozwalajà ustawiaç rowery nie poziomo, ale
ukoÊnie do góry, co zmniejsza wykorzystanie przestrzeni nawet o 1/3.
Zmienna wysokoÊç stojaków pozwala
jeszcze bardziej zaoszcz´dziç miejsce
Powy˝ej: do tego stojaka nie da si´ przypiàç
– kierownice rowerów zachodzà na
ramy roweru!
Po lewej: rowery w Amsterdamie
siebie.
MH
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Szkolenia, szkolenia…

Najwi´kszym problemem rowerowym w P∏ocku okazuje si´
most na WiÊle; mo˝liwe rozwiàzanie prezentuje jeden
z uczestników dyskusji
Aleksander Buczyƒski – stowarzyszenie Zielone Mazowsze (na zdj´ciu –
po prawej) prezentuje przebieg turystycznej trasy rowerowej EuroVelo
mi´dzy Warszawà a P∏ockiem i doradza projektantom i urz´dnikom

Dr Tadeusz Kopta (Polski Klub Ekologiczny) prowadzi wyk∏ad o prawnych
i technicznych uwarunkowaniach projektowania dróg rowerowych
(po lewej – Urzàd Miasta w P∏ocku, poni˝ej – Kraków)

Marcin Hy∏a opowiada o zarzàdzaniu jakoÊcià programów rowerowych

VeloInfo: rowerowi eksperci UE
Gdaƒski Rowerowy Projekt Inwestycyjno-Promocyjny oraz sieç Miasta dla
rowerów sta∏y sie uczestnikami programu VeloInfo – projektu V Ramowego
Programu Badawczego Unii Europejskiej (Dzia∏anie Kluczowe 4: Miasto
Przysz∏oÊci i Dziedzictwo Kulturowe).
W projekcie bierze udzia∏ szereg organizacji i firm doradczych z ca∏ej Europy – g∏ównymi partnerami sà holenderska firma Master Plan BV, Goudappel

Coffeng, Interface for Cycling Expertise
(I-CE, Holandia), Transport Research Laboratory, Uniwersytet w Mariborze (S∏owenia), Dublin Transport Office (Irlandia), Design and System Development
oraz Club des Villes Cyclables (Francja).
Celem projektu jest stworzenie bazy
danych o najlepszych rozwiàzaniach
i procedurach wdro˝eƒ, umo˝liwiajàcej
najwy˝szej jakoÊci planowanie systemów rowerowych. Docelowo system Ve-

loInfo ma s∏u˝yç miastom europejskim liczàcym ponad 250 tys mieszkaƒców.
Pierwsza mi´dzynarodowe seminarium
VeloInfo odb´dzie si´ w styczniu w Amsterdamie – mamy nadziej´ przedstawiç
relacj´ w wiosennym numerze biuletynu
„Miasta dla rowerów”.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na
stronach www.ecf.com (Europejska Federacja Cyklistów) oraz www.velomondial.net
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www.rowery.org.pl

Oferta dla samorzàdów
W ramach gdaƒskiego projektu Polski Klub Ekologiczny – Miasta dla rowerów prowadzi warsztaty adresowane do
samorzàdów, decydentów, agencji finansujàcych rozwój regionalny i inwestycje ochrony Êrodowiska, do projektantów oraz do 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”
(PKE, 1999) oraz opinie u˝ytkowników
• Inne propozycje, wynikajàce z zapotrzebowania uczestników
Przewidujemy oko∏o 8-12 godzin
zaj´ç interaktywnych dla 15–30 osób.
Zakres szkolenia b´dzie za ka˝dym ra- Jak zrobiç, ˝eby na tej Êcie˝ce rowerowej
zem dopracowywany z przedstawicie- nie parkowa∏y samochody?
lami beneficjenta. Szkolenie b´dzie Odpowiedê na naszym szkoleniu.
nakierowane na przekazanie najbardziej praktycznej wiedzy i umiej´tnoÊci. takt z Polskim Klubem Ekologicznym (adZainteresowane instytucje prosimy o kon- res 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
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