
BIULETYN ROWEROWY FEDERACJI ZIELONYCH    WWW.FZ.ECO.PL WARSZAWA@FZ.ECO.PL NR 13    JESIEÑ 2002

ISSN 1428-1438

ROWER -

CELTIC SAFARI BIKETOUR

Idea Europejskiego Dnia bez Samochodu
powsta³a we Francji i b³yskawicznie roz-
przestrzeni³a siê na ca³¹ Europê: w roku
2001 bra³y w nim udzia³ ju¿ 1154 miasta.
Celem jest upowszechnienie informacji
o negatywnych skutkach u¿ywania samo-
chodu, przekonanie Europejczyków do
alternatywnych œrodków transportu, oraz
pokazanie, ¿e ¿ycie w mieœcie bez
samochodu jest nie tylko mo¿liwe, ale
tak¿e o wiele przyjemniejsze. W roku
2002, w zwi¹zku z ogromnym sukcesem
poprzednich Dni, zorganizowany bêdzie
ca³y Tydzieñ Mobilnoœci. Od 16 do 22
wrzeœnia Europejczycy bêd¹ mogli wzi¹æ
udzia³ w setkach imprez poœwiêconych
ró¿nym rodzajom nowoczesnego trans-
portu. Wspólne tematy to transport pu-
bliczny, rowery (18 wrzeœnia og³oszony
zosta³ Dniem Roweru) oraz has³o

. Patrz:
o¿ywiæ

ulice
www.22september.org

warszawa
nie chce do europy

WYBORY

EUROPEJSKI
DZIEÑ BEZ SAMOCHODU

Biketour to miêdzynarodowy rajd rowe-
rowy, który odbywa siê co roku w innej
czêœci Europy. W tym roku odwiedzi³
Angliê, Waliê i Irlandiê, a p

Uczestnicy nie tylko poruszaj¹ siê najbar-
dziej ekologicznym rodkiem transportu,
ale myœl¹ o ekologii równie¿ przy jedze-
niu - wszystkie posi³ki s¹ wegetariañskie i
przyrz¹dzane z lokalnych produktów.

lany na rok
przysz³y obejmuj¹ Polskê i Ukrainê.

œ

Na miejscu jednego samo-
chodu mo¿e zaparkowaæ
kilkanaœcie rowerów. Gdy-
by w³aœciciele widocznych
na zdjêciu bicykli przyje-
chali samochodami, ten
parking w centrum Utrechtu
zaj¹³by ³adnych kilka
hektarów. A ka¿dy metr
kwadratowy to co najmniej
tysi¹c euro...

Œcie¿ki rowerowe s¹ wielo-
krotnie tañsze ni¿ drogi dla
samochodów. Nawet je¿eli
kryte s¹ przeszklonym da-
chem, jak ta w Zoetermeer.
W ca³ej Holandii co trzecia
podró¿ odbywa siê na rowe-
rze, w du¿ych miastach
nawet co druga. Dziêki
temu miasta holenderskie s¹
czystsze, zdrowsze i bezpie-
czniejsze.

Marcin Myszkowski

Warszawa ciê¿ko pracuje, by utrwaliæ
sw¹ pozycjê miasta zacofanego, le¿¹cego
w Europie jedynie geograficznie. Mimo
oœmiu miesiêcy przygotowañ, ¿mudnych
ustaleñ i zainteresowania sponsorów,
w³adze miasta nie podpisa³y Karty
Europejskiego Dnia bez Samochodu i nie
zamierzaj¹ uczestniczyæ w tej imprezie.

Ju¿ 27 paŸdziernika kolejne wybory
samorz¹dowe. Spytaj siê swojego
prezydenta, burmistrza, radnych, co w
minionej kadencji zrobili dla rowerów i
dlaczego nic. A co zamierzaj¹ zrobiæ w
kadencji nastêpnej? Czy maj¹ konkretny
program inwestycyjny? Czy zapewni¹
w³aœciw¹ jakoœæ dróg dla rowerów? Jak
zamierzaj¹ ograniczyæ coraz bardziej
uci¹¿liwy ruch samochodowy?

Tematem przewodnim towarzysz¹cych
tegorocznemu rajdowi imprez i demon-
stracji by³y zmiany klimatyczne. - a to
w³aœnie motoryzacja, obok lotnictwa,
jest najwiêkszym Ÿród³em emisji
gazów cieplarnianych. Jeœli chcesz
naprawdê pomóc ofiarom coraz czêst-
szych powodzi - odstaw samochód!
Patrz te¿:

www.thebiketour.net
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W Danii i Wlk. Brytanii coraz wiêkszy
nacisk k³adzie siê na to, by dzieci
udawa³y siê do szko³y pieszo lub
rowerem. Dowo¿enie samochodem
przez rodziców nie tylko zwiêksza
korki, ale te¿ szkodzi zdrowiu pociech.
W samochodzie dzieci nara¿one s¹ na
znacznie wy¿sze stê¿enia zanieczy-
szczeñ (patrz ramka). Ponadto brak co-
dziennej dozy ruchu zwiêksza ryzyko
wyst¹pienia w przysz³oœci chorób
wieñcowych, cukrzycy, nadciœnienia
oraz osteoporozy. Wreszcie, dzieci
ogl¹daj¹ce œwiat zza szybki auta s¹
mniej samodzielne i maj¹ wiêksze
trudnoœci w nawi¹zywaniu kontaktów.
Wdra¿any przez szko³y, rodziców i
lokalne w³adze w Danii i Wlk. Brytanii
program
obejmuje ca³y szereg œrodków takich
jak budowa œcie¿ek i parkingów rowe-
rowych, nowych przejœæ dla pieszych,
dy¿ury rodziców w niebezpiecznych

Bezpieczna droga do szko³y

miejscach, czy bezp³atny serwis w
szkole. Kluczowe jednak pozostaje
ograniczanie i uspokajanie ruchu
samochodowego - poprzez progi zwal-
niaj¹ce, zwê¿anie czy nawet ca³kowite
zamykanie w krytycznych godzinach
odcinków ulic w s¹siedztwie szko³y.
Podobne do "Bezpiecznej drogi do
szko³y" programy pojawiaj¹ siê we
Francji, Stanach Zjednoczonych,
Niemczech, Belgii, Austrii i S³owacji.
Inspiracji dostarcza Odense, trzecie co do
wielkoœci miasto Danii, gdzie ju¿ ponad
60% uczniów doje¿d¿a do szko³y na
rowerze. Jednoczeœnie liczba wypadków
z udzia³em dzieci spad³a szeœciokrotnie w
p o r ó w n a n i u d o o k r e s u s p r z e d
rozpoczêcia programu!
Wiêcej informacji:

A co robi Twoja szko³a, by poprawiæ bezpiecz-
eñstwo i zachêciæ do doje¿d¿ania na rowerze?

W lipcu w centrum Londynu pojawi³y
siê .
Mimo, ¿e rowery obci¹¿one s¹ 25 kg
wyposa¿eniem medycznym, z defibry-
latorem w³¹cznie, w 88% przypadków
docieraj¹ na miejsce szybciej ni¿
tradycyjne ambulansy. Zroweryzo-
wanym ratownikom wystarczaj¹ dwie -
trzy minuty, podczas gdy ambulansy
potrzebuj¹ nawet 8 min - a w nag³ych
wypadkach liczy siê ka¿da sekunda.

rowerowe karetki pogotowia

W Wlk. Brytanii powstaje ogólno-
krajowa sieæ tras rowerowych. Gotowe
jest ju¿ 10.500 km, z czego jedn¹ trzeci¹
stanowi¹ wydzielone œcie¿ki niezale-
¿ne od uk³adu drogowego, np. wzd³u¿
linii kolejowych lub brzegami kana³ów.
Pozosta³e odcinki poprowadzone s¹
œcie¿kami wzd³u¿ ulic lub bocznymi
drogami o niewielkim natê¿eniu ruchu
samochodów. Kolejne 6.000 km ma
powstaæ do roku 2005. Jednoczeœnie
istniej¹ce odcinki s¹ systematycznie
ulepszane. Œrodki na budowê tras
pochodz¹ z Loterii Milenijnej,
bud¿etów samorz¹dowych oraz wp³at
sympatyków.
Na zdjêciu jeden z najbardziej popular-
nych odcinków, 24 km trasa z centrum
Bristolu do Bath. W zesz³ym roku
skorzysta³y z niej dwa miliony osób!
Poprowadzona œladem dawnej linii
kolejowej, 3 m szerokoœci, asfaltowa i
praktycznie bezkolizyjna œcie¿ka
stanowi element krajowego szlaku nr 4,

tlenek wêgla

dwutlenek azotu

benzen

toluen

ksylen
Za: van Wijnen et al (1995) The exposure of
cyclists, car drivers and pedestrians to traffic-
related air pollutants.

Nawierzchnia z
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Jad¹c samochodem wdychasz
kilkukrotnie wiêcej zanieczy-
szczeñ ni¿ pokonuj¹c tê sam¹
trasê na rowerze:

[ug/m ]3

BEZPIECZNA DROGA DO SZKO£YROWER NIE TRUJE

NASZ KOMENTARZ: Londyn to piêkny
przyk³ad, ¿e autostrady, obwodnice czy
wielopoziomowe parkingi, nie rozwi¹-
zuj¹ problemów komunikacyjnych, a
wrêcz przeciwnie - œrednia prêdkoœæ
poruszania siê jest ni¿sza ni¿ 100 lat
temu, w czasach zaprzêgów konnych.
Najszybszy pozostaje rower...
Szkoda, ¿e warszawiacy nie potrafi¹
uczyæ siê na cudzych b³êdach.

³¹cz¹cego Londyn z po³udniow¹ Wali¹.
S³u¿y zarówno codziennym dojazdom z
przedmieœci Bristolu do centrum, jak i
weekendowym wypadom.
Wiêcej informacji:

www.sustrans.org.uk

CYTAT MIESI¥CA
W zwi¹zku z tym, ¿e nawierzchnie
bitumiczne produkowane s¹ przy zasto-
sowaniu asfaltów ponaftowych z których
wydzielaj¹ siê toksyczne frakcje,

preferowane s¹ nawierzchnie
z kostki betonowej w kolorze czerwonym
jako bardziej ekologiczne...

[na
œcie¿kach]

- pisze Pan
Andrzej Konik, zast. dyr. Zarz¹du Dróg
Miejskich w Warszawie.
Panie Dyrektorze - w trosce o zdrowie
warszawskich kierowców, równie¿
nara¿onych truj¹ce wyziewy,
wnosimy o wykonywanie jezdni
wszystkich dróg znajduj¹cych siê w
zarz¹dzie ZDM z ekologicznej kostki
betonowej. Wnosimy te¿ o jak najszybsze
usuniêcie asfaltu z istniej¹cych ulic.

na

www.saferoutestoschools.org.uk
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CORAZ WIÊCEJ ROWERZYSTÓW
W maju i czerwcu Federacja Zielonych
prowadzi³a pomiary natê¿enia ruchu
rowerowego na wybranych trasach w
Warszawie i okolicach. W porównaniu z
wynikami z 1998 r. liczba rowerzystów
wzros³a piêciokrotnie! W tym samym
czasie d³ugoœæ warszawskich œcie¿ek
rowerowych wzros³a zaledwie o 50%.
W 16 punktach pomiarowych odnotowa-
liœmy od 1200 do 2800 rowerów na dobê
w dzieñ powszedni. Rowerzystów jest
wiêcej tam, gdzie s¹ œcie¿ki rowerowe,
zw³aszcza te tworz¹ce d³u¿sze sensowne
ci¹gi komunikacyjne.
Do najbardziej popularnych tras rowero-
wych nale¿¹ ul. Sobieskiego, Al. KEN i
Górczewska. Potwierdza to wyniki son-
da¿u z ubieg³ego roku, w którym rowe-
rzyœci stwierdzili, ¿e najbardziej potrzeb-
ne s¹ œcie¿ki z du¿ych osiedli do centrum.
Mimo braku udogodnieñ dla rowerów,
intensywny ruch rowerowy wystêpuje na
moœcie Poniatowskiego, w al. Ujazdow-

PKP Ko³o
Wilanów

Sobieskiego / Sikorskiego
Al. KEN / Ciszewskiego

PKS Marymont
¯wirki i Wigury / Banacha

Plac na Rozdro¿u
Konstancin rondo

Niepodleg³oœci / Batorego
Nowy Œwiat / Œwiêtokrzyska

Metro Politechnika

Natê¿enie ruchu rowerowego
na wybranych skrzy¿owaniach

[rowerów / dobê]

2800
2800
2650
2600
2400
2350
2200
2100
2000
1800
1700

skich, al. Niepodleg³oœci, na Banacha,
¯wirki i Wigury i al. Waszyngtona. Na
tych ulicach nale¿y jak najszybciej
wykonaæ œcie¿ki rowerowe.
Pomiary by³y równie¿ okazj¹ do oceny
rozwi¹zañ rowerowych na objêtych
pomiarem skrzy¿owaniach. Do najbar-
dziej niebezpiecznych nale¿¹:
- nieoznakowany przejazd przez ulicê
¯wirki i Wigury na skrzy¿owaniu z
Banacha, po³¹czony ze Ÿle ustawion¹
sygnalizacj¹ œwietln¹;
- przeprowadzenie szlaku rowerowego
po schodach (!), ciemnym i niewy-
godnym przejœciem podziemnym pod
al. Szucha na placu na Rozdro¿u;
- wadliwie zaprojektowana sygnali-
zacja wzbudzana na skrzy¿owaniu
Reymonta i Broniewskiego.

Dziêkujemy wolontariuszom, którzy
wsparli nas podczas pomiarów: Agacie,

Chrystianowi, Eleni,
Gurkowi, Kazikowi, Konradowi, Ishy,
Maækowi, obu Marcinom, Piotrkowi,
Pippie, Radkowi i Robertowi.
Szczegó³owe wyniki dostêpne s na
stronie kampanii rowerowej:

Aleksander Buczyñski

BliŸniakom,

¹

warszawa.rowery.org.pl

Wyniki pomiarów ruchu w Warszawie i okolicach

Dzie bez Samochodu w Warszawie to
jak dot spontaniczne happeningi czy
przejazdy rowerzystów spod Kolumny
Zygmunta ulicami Warszawy. Poniewa¿
w miastach europejskich Dzieñ organizo-
wany jest przez w³adze samorz¹dowe,
Federacja Zielonych od lat stara³a siê
nawi¹zaæ wspó³pracê z Zarz¹dem Miasta.
W roku 2001 Warszawa nie uczestniczy³a
oficjalnie w DBS, ale uda³o siê wspólnie z
Oœrodkiem Konsultacji i Dialogu Spo³e-
cznego zorganizowaæ festyn na Nowym
Œwiecie. Odby³y siê ró¿ne konkursy
sprawnoœciowe, zajêcia plastyczne dla
dzieci, a tak¿e wystêpy artystyczne.
W 2002 r. mieliœmy nadziejê na Dzieñ
Samochodu z prawdziwego zdarzenia i
ju¿ w styczniu powsta³a grupa inicjaty-
wna, z³o¿ona z Federacji Zielonych,
OKiDS, Stowarzyszenia Sympatyków
Komunikacji Szynowej oraz Fundacji
Promocji Rozwoju Warszawy. Odby³o siê
szereg spotkañ, opracowaliœmy program,
p o z y s k a l i œ m y s p o n s o r ó w o r a z
wolontariuszy. Mia³y odbyæ siê koncerty,
konkursy, imprezy sportowe z Mistrzos-
twami Polski w maratonie wrotkarzy
szybkich w³¹cznie. Opracowano te¿ plan
pomiarów, które mia³y stwierdziæ jak
ograniczenia ruchu wp³yn¹ na ha³as i
zanieczyszczenie powietrza.
Jednak¿e Zarz¹d Miasta, mimo pocz¹tko-
wych deklaracji, wycofa³ siê ze wspó³-
organizacji imprezy. W dniach, w których
1000 miast europejskich zamyka ulice
dla samochodów, w³adze Warszawy wol¹
otworzyæ trasê szybkiego ruchu, nawet
mimo stwierdzenia jej nielegalnoœci
przez Naczelny S¹d Administracyjny..
Panie Prezydencie - wstyd!

ñ
¹d

Pawe³ Fröhlich, Krzysztof Moreñ

Warszawa
ul. Dobra 17
tel. 827-97-13

rowery
czêœci
akcesoria
serwis
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TAMKA

oferta wa¿na do 31.10.2002



ROWELUCYJNA MASA KRYTYCZNA

KONSTANCIN WALCZY - I WYGRYWA

21 czerwca 2002 r.

Biuletyn wydany przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze - warszawsk¹ grupê Federacji Zielonych, dziêki
wsparciu finansowemu Gminy Warszawa-Centrum. Teksty i zdjêcia: Docent, DJ Krzysztof,

. Jeœli chcesz by warunki jazdy na rowerze poprawia³y siê,
do³¹cz do nas! WWW: www.fz.eco.pl, warszawa.rowery.org.pl, email: warszawa@fz.eco.pl, fax: (22)8289129, tel:
691-339300 (Olek), 605-369123 (Marcin). Mo¿esz te¿ wesprzeæ nas finansowo: BGK I o/W-wa 11301017-30000984-
27006-1-111. Projekt VeloMazovia jest realizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu
M³odzie¿. Treœci samego projektu lub materia³ów niekoniecznie odzwierciedlaj¹ stanowisko Komisji Europejskiej
czy Narodowej Agencji w danej sprawie, a w zwi¹zku z tym ani Komisja Europejska, ani Narodowa Agencja nie
ponosz¹ za nie odpowiedzialnoœci.

Olek, Pawe³, Piszpunt,
PrzeraŸliwy Pingwin Z³o¿y³: Aleksander Buczyñski.

Przesz³o 400 cyklistów
spotka³o siê na placu Zam-
kowym, by uczciæ rozpo-
czêcie mistrzostw kurierów
rowerowych oraz festiwalu
ROWELUCJA. Si³y prawa
i porz¹dku nie mog³y
przejœæ obojêtnie wobec tak
jawnej próby upodobnienia
Warszawy do Holandii czy
Danii. Do walki z ogarnia-
j¹c¹ ulice miasta masow¹
cykloz¹ ruszy³y elitarne
Zmotoryzowane Oddzia³y
Policji Obywatelskiej, uz-
brojone w strzelby, i
kamizelki kuloodporne. Po

do póŸ-
nych godzin wieczornych
trwa³a ³apanka na mieœcie.
Zatrzymanych zosta³o ok.
stu osób, którym przedsta-
wiono szereg niebagatel-
nych zarzutów, z

w³¹cznie.
Warszawiaku - mo¿esz spaæ
spokojnie!

pa³ki

wyeliminowaniu bezpoœre-
dniego zagro¿enia

u¿yciem
przeraŸliwego sygna³u
dzwiêkowego

Próbowaliœcie kiedyœ przewieŸæ lodówkê
samochodem osobowym? A na rowerze
mo¿na...

...nowa rowerowa kaseta wideo. A na niej
polskie t³umaczenia takich hiciorów jak

(Holandia) czy
(Wlk. Brytania), wzbo-

gacone materia³em z Warszawy. Dla
szkó³, organizacji ekologicznych oraz
samorz¹dów film bêdzie dostêpny
bezp³atnie. Idealny wybór na godzinê
wychowawcz¹, sesjê Rady Gminy czy
wieczór kawalerski! Zainteresowanych
prosimy o kontakt w paŸdzierniku.

Masterplan Fiets The
York Experience

Podoba³o Ci siê ostatnio? ¯a³ujesz ¿e Ciê
nie by³o? Pojaw siê pod kolumn¹ Zyg-
munta w ostatni pi¹tek wrzeœnia o 18:00.
Obowi¹zuje strój wieczorowy, bia³a
koszula, itp. - ¿adnych przepoconych,
cuchn¹cych isostarem ³achów! Mo¿na
zabraæ ze sob¹ osoby towarzysz¹ce.
Pamiêtaj te¿ o prawid³owym oœwietleniu!

Wiêcej zdjêæ i relacje uczestników:

nie tylko górale

POW
TÓRKA Z ROZRYWKI

Zbiórka na placu Zamkowym

Si³y adekwatne do zagro¿enia

10 wrzeœnia Rada Miejska w Konstan-
cinie-Jeziornej po raz trzeci podesz³a do
rozpatrzenia protestów do dwóch
planów zagospodarowania przestrzen-
nego, w których nie uwzglêdniono dróg
dla rowerów. Pod protestami podpisa³o
siê ponad stu rowerzystów z Konstan-
cina i okolic. Po d³ugiej dyskusji radni
zdecydowali siê przyj¹æ rowerowy pro-
test do planu Klarysewa Zachodniego,
natomiast odrzucili podobny do planu
Osiedla Grapa, zapisuj¹c jednak

czêœæ z proponowanych œcie¿ek.
Przy okazji Rada jednog³oœnie przyjê³a
wniosek, aby w przysz³oœci we
wszystkich opracowywanych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz
przy wszystkich modernizacjach ulic
uwzglêdniaæ œcie¿ki rowerowe.

w
planie

Marcin Myszkowski

- Najlepsze kasztany s¹ na placu Zamkowym
- Zuzanna lubi je tylko 27 wrzeœnia...

Rowery uniemo¿liwiaj¹ radnym
przedwczesne opuszczenie sesji

www.fz.eco.pl/2002/masa.htm

nadchodzi...


