
BIULETYN ROWEROWY FEDERACJI ZIELONYCH     WWW F Z PL. . . NR 11   JESIEÑ - ZIMA 2001

ISSN 1428-1438

priorytety dla tramwajów i
autobusów w ruchu ulicznym

w³¹czenie kolei do obs³ugi
komunikacyjnej aglomeracji

0,5% bud¿etu miasta na œcie¿ki
rowerowe

ograniczenie ruchu samochodów
w centrum miasta

ograniczenie budowy nowych
dróg i parkingów

nowe strefy piesze: Trakt
Królewski, Marsza³kowska,

transport publiczny 30% szybciej
i czêœciej, wiêksza punktualnoœæ

dojazd do centrum z Bemowa,
Jelonek, Ursusa, Wawra czy
Rembertowa w 15 min

100 km nowych œcie¿ek
rowerowych rocznie

mniej wypadków, ha³asu, chorób
p³uc, serca, nowotworów; lepsze
warunki dla pieszych i rowerów

wiêcej pieniêdzy na transport
publiczny; wiêcej terenów
zielonych i rekreacyjnych

centrum ¿ywe, pe³ne sklepów,
restauracji i kawiarenek; miasto
bardziej atrakcyjne dla turystów

NASZE POSTULATY: CO TO OZNACZA:

22 wrzeœnia 2001 r. 1154 miasta euro-
pejskie zamknê³y swe centra dla samo-
chodów, by promowaæ

rowery. W wiêkszoœci z nich
przywrócono ruch na obszarze mniej-
szym ni¿ przed zamkniêciem, tworz¹c
nowe strefy pieszo-rowerowe.

komunikacjê
publiczn¹ i

EUROPEJSKI DZIEÑ BEZ SAMOCHODU

IV Miko³ajki Rowerowe
niedziela 9 grudnia 2001
12:00 plac Zamkowy

prawdziwi rowerzyœci
je¿d¿¹ ca³y rokKOPENHAGA

- MIASTO
ROWERZYSTÓW
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To nie demonstracja, to czerwone œwiat³o - relacja Magdy ze stolicy Danii na stronie 2

Warszawa nie uczestniczy³a oficjalnie
w EDBS, ale Federacja Zielonych, przy
wspó³pracy Oœrodka Konsultacji i Dialo-
gu Spo³ecznego, zorganizowa³a przejazd
rowerowy i festyn na Nowym Œwiecie, by
zwróciæ uwagê na problemy Warszawy i
mo¿liwoœci ich rozwi¹zania.

Rowerowy rajd na orientacjê, konkurs
jazdy ¿ó³wia, wyœcigi wrotkarskie,
warsztaty malarskie, happening Komuny
Otwock - kto nie by³, niech ¿a³uje...
Has³a wymyœlone przez dzieci - strona 4

Patrz te¿: www.22september.org

Dla na³ogowców - Komuna Otwock i symulator korka ulicznego

Dla rowerzystów - przejazd g³ównymi ulicami Warszawy
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KOPENHAGA - MIASTO ROWERZYSTÓW
W ci¹gu ostatnich 4 lat ruch rowerowy
w Kopenhadze wzrós³ o 31%, a odsetek
mieszkañców doje¿d¿aj¹cych do pracy
na rowerze - z 28% do 34%. Jest to
owoc wysi³ków w³adz miasta, które
d¹¿¹ do tego aby jak najwiêcej ludzi
przesiad³o siê z samochodów na rowe-
ry. System tras rowerowych obejmuje
ca³e miasto i sk³ada siê z 307 km œcie-
¿ek, 10 km pasów rowerowych oraz 43
km dróg ekspresowych typu .
Wydzia³ Dróg i Parkingów Miasta Ko-
penhagi jest odpowiedzialny za ca³oœæ
infrastruktury drogowej, w tym rowe-
rowej. Roczny bud¿et urzêdu wynosi
ok. 60 mln koron (30 mln z³), z czego na
œcie¿ki rowerowe przeznacza siê jedn¹
czwart¹ (15 mln kr). Dla porównania -
w Warszawie na inwestycje rowerowe
przeznacza siê mniej ni¿ 0,2% bud¿etu
Zarz¹du Dróg Miejskich.

Typowa kopenhaska œcie¿ka jest jedno-
kierunkowa, ma 2 m szerokoœci i bie-
gnie pomiêdzy chodnikiem a jezdni¹,
od których jest wyraŸnie oddzielona
krawê¿nikami. Wszystkie te elementy
znajduj¹ siê na ró¿nych poziomach
(najwy¿ej chodnik, ni¿ej œcie¿ka, a naj-
ni¿ej jezdnia). Kiedy œcie¿ka dochodzi
do skrzy¿owania, krawê¿niki znikaj¹,
natomiast kolor nawierzchni œcie¿ki
zmienia siê na jasnoniebieski, sygna-
lizuj¹c kierowcom, ¿e musz¹ ust¹piæ
pierwszeñstwa jad¹cym po niej rowe-
rzystom. Dziêki temu zmniejsza siê
iloœæ kolizji na skrzy¿owaniach.
Kopenhascy rowerzyœci czuj¹ siê
bezpiecznie na œcie¿kach rowerowych i
uwa¿aj¹, ¿e jazda na rowerze jest
bezpieczna równie¿ dla ich dzieci.
£atwo siê o tym przekonaæ, obserwuj¹c
rodziców wo¿¹cych wszêdzie swoje
pociechy w przyczepkach rowerowych,
b¹dŸ na specjalnych fotelikach umiesz-
czonych na baga¿niku lub kierownicy
roweru. W ten sposób dowo¿ona jest do
przedszkoli i szkó³ wiêkszoœæ duñskich
dzieci. Gdy maluch podroœnie, sam
wsiada na rower i staje siê pe³no-
prawnym u¿ytkownikiem œcie¿ki
rowerowej.

...i interesuje siê ich opini¹. Od 1996
publikowany jest raport rowerowy, w
którym przedstawione s¹ wyniki badañ
statystycznych z dwóch ostatnich lat.
Badania pokazuj¹, ¿e wzrasta liczba
rowerzystów zadowolonych z iloœci
œcie¿ek rowerowych, natomiast maleje
liczba zadowolonych z ich szerokoœci!
Wynika to z tego, ¿e wzrastaj¹ca liczba

greenway

BEZPIECZEÑSTWO I KOMFORT

MIASTO DBAO ROWERZYSTÓW

rowerzystów musi dzieliæ tê sam¹
szerokoœæ œcie¿ki.

...funkcjonuj¹ we wszystkich wa¿nych
punktach miasta: przy sklepach, domach,
szko³ach, dworcach etc. Na ogó³ nie ma
problemu ze znalezieniem miejsca do
zaparkowania roweru, jednak w³adze
miasta uwa¿aj¹, ¿e iloœæ parkingów i
stojaków rowerowych jest wci¹¿ nieza-
dowalaj¹ca i planuj¹ jej zwiêkszenie, w
szczególnoœci na placach i rogach ulic.
Wiêkszoœæ rowerzystów obywa siê bez
siermiê¿nych ³añcuchów czy stalowych
U-locków, pozostawiaj¹c rower luzem i
blokuj¹c jedynie tylne ko³o roweru.
Problem kradzie¿y oczywiœcie istnieje,
jednak zdobycie kolejnego taniego u¿y-
wanego bicykla nie stanowi w Kopenha-
dze wiêkszego problemu. Iloœæ kradzie¿y
wyraŸnie spad³a po uruchomieniu
systemu bezp³atnego wypo¿yczania
miejskich rowerów

System rowerowy jest skojarzony z
komunikacj¹ publiczn¹. Najwiêksze
parkingi rowerowe znajduj¹ siê przy
stacjach miejskiej kolejki, co umo¿liwia
transport ³¹czony. Poci¹gi s¹ wyposa¿one
w specjalnie oznaczone wagony dla
rowerów, pozwalaj¹ce na wygodne ich
transportowanie. Istnieje mo¿liwoœæ
kupienia niedrogiego biletu miesiêcz-
nego na rower. Równie¿ taksówki maj¹
obowi¹zek zabierania bicykli klientów.

Jakoœæ dróg jest monitorowana regu-
larnie raz do roku. Od niedawna do tego
celu stosuje siê rower ze specjalnymi
czujnikami, które automatycznie mierz¹
g³adkoœæ nawierzchni. Na mapie oznacza
siê œcie¿ki, które wymagaj¹ szybkiej
naprawy, œcie¿ki o zadowalaj¹cej jakoœci,
które bêd¹ wymaga³y naprawy póŸniej
oraz œcie¿ki w bardzo dobrym stanie.
Rocznie miasto wydaje oko³o 9 mln
koron (4,5 mln z³) na utrzymanie i
naprawê œcie¿ek rowerowych.

...zawarte w polityce rowerowej
Kopenhagi zak³adaj¹, ¿e do roku 2012:

iloœæ osób doje¿d¿aj¹cych do pracy na
rowerze wzroœnie do 40%
iloœæ wypadków z udzia³em rowerzy-
stów spadnie o po³owê
prêdkoœæ podró¿owania na wiêksze
dystanse zwiêkszy siê o 10%
odsetek œcie¿ek rowerowych o
niezadowalaj¹cej jakoœci nie mo¿e
przekraczaæ 5%

PARKINGI ROWEROWE

BIKE & RIDE

KONTROLAJAKOŒCI

CELE D£UGOTERMINOWE
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Magda Zowsik

Stolica Danii jest przyk³adem na to, ¿e lepsze œcie¿ki rowerowe to wiêcej rowerzystów

Na rowerze do przedszkola...

...do pracy...

...i na pla¿e.



CZY POTRZEBNE S¥ ŒCIE¯KI W PARKACH?

DOBRE WIEŒCI Z KRAJU

W Warszawie uprawia siê haniebny
proceder betonowania zieleni rzekomo w
imiê ekologicznego transportu. W Parku
Moczyd³o na Woli powsta³a ca³a sieæ tras
dla cyklistów. S¹ tam rowerowe skrzy¿o-
wania, wymalowano pasy dla pieszych,
postawiono znaki drogowe. Podobnie
sta³o siê na Polu Mokotowskim. 2-km
œcie¿ka zabiera kilka tysiêcy m ¿ycio-
dajnej zieleni. Wydano na ni¹ 640 tys. z³.
Moje w¹tpliwoœci budzi celowoœæ tych
inwestycji. Jaki rowerzysta wybierze
jazdê krêt¹ niczym meandruj¹ca rzeka
œcie¿k¹, znik¹d donik¹d, z zakrêtami od
ekierki, pod k¹tem 90 ?
Œcie¿ki w parkach s¹ potrzebne jak rybie
rower. Akurat poœród zieleni warunki do
jazdy na dwóch kó³kach s¹ i tak niemal
idealne. ¯yczê Paniom i Panom plani-
stom bardziej udanych pomys³ów w
nowym tysi¹cleciu.
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Konrad Dybek
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Cieszê siê z nowej œcie¿ki rowero-
wej na Polu Mokotowskim. Jest wspa-
nia³a, bo poprowadzona obok alejek dla
pieszych, ale oddzielona pasem traw-
nika. Rewelacyjnie zaplanowana - wije
siê ³ukami i prawie nie ma prostych
odcinków. Naprawdê du¿o radochy.

J

Piotr D¹browski

Po co œcie¿ka na Polach Mokotow-
skich? Ma³o kto z niej korzysta. Ktoœ
wywali³ w b³oto kupê kasy, a mo¿na by
za to dokoñczyæ np. œcie¿kê do GUSu i
jeszcze by zosta³o. Œcie¿ka jest Ÿle
zaprojektowana, na dodatek piesi ³a¿¹
po niej stadami, w efekcie jeŸdzi siê jak
chce a nie po œcie¿ce.

Ww. œcie¿k¹ pod¹¿am dwa razy
dziennie - do i z pracy. Uwa¿am ¿e jest
rewelacyjna, wreszcie z g³ow¹ zapro-
jektowana - minimalna liczba przeciêæ z
alejkami dla pieszych.

estem za zbudowaniem œcie¿ki
rowerowej tu¿ obok lub na samym
skraju Parku £azienkowskiego. Coraz
wiêksze korki na ulicach zmusi³y mnie
do zmiany œrodka lokomocji na rower.
Jestem niedu¿¹ osóbk¹ i wje¿d¿anie
rowerem na górê przy Agrykoli, by
potem zje¿d¿aæ w dó³ w¹sk¹ œcie¿k¹ na
Belwederskiej jest dla mnie bardzo
mêcz¹ca. A jad¹c inn¹ drog¹ muszê
obje¿d¿aæ jednostkê wojskow¹ i jechaæ
ul. Nowosieleck¹ pod pr¹d.

Andrzej Michalak

Katarzyna Szmigielska

Jeœli chodzi o
zniszczenie pewnej iloœci trawnika, to
uwa¿am, ¿e jest odwrotnie: przed
powstaniem œcie¿ki rowerzyœci czêsto
byli zmuszeni uciekaæ siê do omijania
pieszych po trawniku, co niezbyt
korzystnie na niego wp³ywa³o.

Maciej Cichocki

* Mieszkam w Wawrze i czêsto
przemierzam Most £azienkowski na
dwóch kó³kach. Pokonanie schodów na
tym moœcie to niez³y wysi³ek dla cyklisty.
Zreszt¹ sami pewnie wiecie, jaka jest tam
sytuacja. Dziwiê siê ¿e wytyczono œcie¿ki
rowerowe przez tê trasê, a nie pomyœlano
o p³ynnoœci i wygodzie przejazdu, zw³a-
szcza ¿e schodów jest tam niema³o i za
ka¿dym razem trzeba siê z nimi zmagaæ.

Miszel

*

*

*

Parê uwag do stanu œcie¿ki wzd³u¿
Modliñskiej, bo poruszam siê ni¹ prawie
codziennie. Jakim prawem nazywa siê
œcie¿k¹ rowerow¹ ten podziurawiony i
poprzecinany monstrualnymi krawê¿ni-
kami deptak? Ja u¿ywam roweru górskie-
go do jazdy po górach, a po mieœcie poru-
szam siê Ukrain¹. Skoki na tym rowerze
nie wchodz¹ w rachubê. Zreszt¹ jest to
problem tak¿e w³aœcicieli kolarek,
sk³adaków i wszelkiej maœci rowerów
turystycznych, na których w cywilizowa-
nych krajach jeŸdzi siê po mieœcie. Do
skakania s¹ hopki do dirtu, a nie œcie¿ki
rowerowe!!! Brakuje te¿ znaków ostrze-
gawczych dla kierowców o rowerach na
ulicach i dojazdach gêsto przecinaj¹cych
szlak. Jestem chêtny do dzia³ania, ale nie
mam kilofa i farby. A w ogóle to na co
p³acimy te gigantyczne podatki?
Dlaczego mam wyrêczaæ tych wujów od
dróg miejskich!?

Zupe³nie bez sensu wydaje siê
pieni¹dze na œcie¿ki, np. na odcinku
wzd³u¿ Starzyñskiego za³o¿ono kostk¹
jeszcze kawa³ek trawnika, a i tak ruch
pieszy jest tam ¿aden. Za to œcie¿ka urywa
siê w po³owie, a jad¹c dalej po chodniku
napotyka siê wystaj¹cy róg domu, gdzie
jest bardzo niebezpiecznie. Nie ma te¿
podjazdu od strony Jagielloñskiej i nie
ma po³¹czenia z ZOO.

Œcie¿ek trochê ostatnio przybywa, ale
s¹ one coraz gorszej jakoœci. Wiêkszoœæ z
nich to wydzielone pasy na pokrzywio-
nych chodnikach. Nowe odcinki to oczy-
wiœcie kostka, przewa¿nie k³adziona byle
jak, która po roku siê zapada i powstaj¹
dziury (np. wzd³u¿ ul. Maczka czy al.
Prymasa Tysi¹clecia). Odcinki asfaltowe
to tylko pozosta³oœæ dawnych lat, czêsto
s¹ powa¿nie nadszarpniête przez z¹b
czasu, ale i tak zwykle wygodniejsze od
brukowych. O zabójczych dla kó³
wysokich krawê¿nikach tak¿e nie nale¿y
zapominaæ.

Jan Poczobut

Rafa³ Wodzicki

Bolo Perez

Masz wiadomoœæ? Pisz:
warszawa@fz.most.org.pl

temat: œcie¿ki rowerowe
MASZ WIADOMOŒÆ

.
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POZDROWIENIA Z WARSZAWY

KRAKÓW: fragment ulicy Grodzkiej
zosta³ zamkniêty dla ruchu samochodów
i zamieniony w strefê pieszo-rowerow¹.
Na pozosta³ym odcinku wytyczono
kontrapas do jazdy rowerem pod pr¹d

, znakomicie u³atwiaj¹cy
poruszanie siê po centrum miasta, a
jednoczeœnie poprawiaj¹cy bezpieczeñ-
stwo ruchu. Takie kontrapasy mog³yby
powstaæ w Warszawie m.in. na ulicach
Podwale, Bednarskiej,
Polnej czy Mokotowskiej.

(na
zdjêciu)

Zakroczymskiej,

Rada Miasta przyjê³a
uchwa³ê nakazuj¹c¹ tworzenie œcie¿ek
rowerowych podczas budowy i moderni-
zacji ulic. W uchwale jest mowa równie¿
o opracowaniu koncepcji docelowej sieci
dróg dla rowerów i wytyczeniu szlaków
rekreacyjnych. Wiêcej informacji na
Piaseczyñskiej Stronie Rowerowej:

PIASECZNO:

www.psr.most.org.pl
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Co najbardziej przeszkadza
podczas jazdy warszawskimi
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garde³ w systemie
warszawskich dróg
dla rowerów jest do-
stêpny w Internecie:
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19%
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SONDA INTERNETOWASONDA INTERNETOWA

KOMENTARZE

OBECNE PYTANIE

http://free.ngo.pl/rowery

Bolo Perez:

Szczepan:

Sajgon:

Zdecydowa³em siê zag³o-
sowaæ na brak ciag³oœci (choæ to siê
ostatnio ciut poprawi³o). Irytuj¹ce s¹
tak¿e nierównoœci nawierzchni -
nieszczêsna kostka jest uk³adana byle
jak, a fragmenty asfaltowe s¹ czêsto
bardzo stare i zniszczone. Nie nalezy
te¿ zapominaæ o wci¹¿ obecnych
wysokich krawê¿nikach!

G³osujê na nierównoœci,
bo nawet nowe œcie¿ki z kostki s¹
"wolniejsze" od asfaltowych, a tych
nie ma prawie wcale.

Nie zag³osowa³em, bo nie
mo¿na na wszystko na raz. Nie jestem
malkontenetem, jest po prostu Ÿle.
Bardzo podoba mi siê remont œcie¿ki
na Sadybie, nowy asfalt jest 2x
bardziej nierówny od starego.
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Biuletyn wydany przez Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze" - warszawsk¹ grupê Federacji Zielonych, dziêki dotacji Gminy
Warszawa-Centrum. Teksty i zdjêcia: Ecky, Filka, Jarek, Krzysiek, .

Potrzebujemy Twojej pomocy! Jeœli chcesz by warunki jazdy na rowerze poprawia³y siê, do³¹cz do nas! WWW:
www.zm.most.org.pl, free.ngo.pl/rowery, email: warszawa@fz.most.org.pl, fax: (022)8289129, tel: 6691282 (Olek), 8339597
(Krzysiek), 6689792 (Magda, Maciek). Mo¿esz te¿ wesprzeæ nas finansowo: BGK I o/W-wa 11301017-30000984-27006-1-111.

Magda, Marcin C, Olek, Piszpunt Z³o¿y³: Aleksander
Buczyñski.

Jazda na rowerze
to serce zdrowe i powietrze œwie¿e.

Zdrowo na rowerze nie tylko w plenerze.
Ruch rowerowy bezpieczny i zdrowy.

Nie jedŸ samochodem, bo czuæ smrodem

Nie b¹dŸ frajerem, jedŸ rowerem

Mateusz Mazur, lat 13

Iza Zieliñska, lat 9

Mateusz Podgórski, lat 10

Stoisz w korku - nie traæ czasu,
wsi¹dŸ na rower, jedŸ do lasu!

Zamiast graæ na komputerze,
jeŸdzij na rowerze.

Marta Bylica, lat 7

Ewelina Zaj¹czkowska, lat 11

Marta Wittchen, lat 10

NIE TYLKO GÓRALE

Popularny w Danii rower Pedersena

...by³ to ju¿ jedenasty bajktur. Tym razem 60
rowerzystów z 18 krajów, w tym troje nieustra-
szonych reprezentantów FZ Warszawa, pokona³o
2000 km przez góry i miasta Rumunii, Jugos³awii
oraz Bu³garii. Rezerwujcie sobie czas w lato 2002
- kierunek Wlk. Brytania i Irlandia.

fot. Filka Sekulova

Europejski Dzieñ bez Samochodu

Masa Krytyczna na ulicach Belgradu

Patrz te¿: tpn.dreamhost.com/biketour

free.ngo.pl/rowery

A CO NA TO DZIECI?

BALCAN UNITY RIDE 2001
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