Porozumienie Rowerowe to otwarta sieć komunikacji i współpracy. To grupa ludzi zgadzających się wspólnie i publicznie występować w interesie rowerzystów w Lublinie.
Do najaktywniejszych należą: Aleksander Wiącek (Forum Rozwoju Lublina),
Marcin Skrzypek (Forum Kultury Przestrzeni, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN”),
Michał Brodowski, Szymon Furmaniak. Porozumienie jest otwarte dla wszystkich.
Celem Porozumienia jest wprowadzenie do Lublina zgodnej z potrzebami rowerzystów i realizowanej
w praktyce nowoczesnej polityki rowerowej opartej o najlepsze standardy przyjęte w Unii Europejskiej
i w polskich miastach jak Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Puławy. Dążymy do tego, aby Lublin stał się bardziej
przyjazny dla rowerzystów.

Kontakt:
www.LublinRowerem.pl
porozumienierowerowe@gmail.com
Michał Brodowski 509-071-034 • Szymon Furmaniak 793-728-826 • Marcin Skrzypek 603-714-532
• Aleksander Wiącek 501-769-396 • Michał Wolny 8888-44-666 • Piotrek Znamierowski 888-375-723

POKÓJ NA DRODZE
Piąty znak – piąty element

Znaki drogowe dzielą się na znaki zakazu, nakazu, informacyjne
i ostrzegawcze. Czy to wystarcza, aby utrzymać porządek na coraz bardziej zatłoczonych drogach? Naszym zdaniem nie. Chcemy więc dołączyć do nich piąty znak: znak spokoju i zaufania,
który mówi: nie musisz się mnie obawiać, możesz na mnie liczyć.
Umieszczony na pojeździe lub ubraniu informuje, że dana osoba
jest przyjazna innym uczestnikom ruchu.
Inspiracją do tej akcji były nalepki umieszczane z tyłu samochodów (na szybach lub karoserii), które mają za zadanie wzbudzać czujność innych kierowców, bo: „Motocykle są wszędzie”, „Dziecko w aucie”, „Zachowaj odstęp”,
„Jestem początkującym kierowcą”. POKÓJ NA DRODZE odwraca to myślenie: zamiast „uważaj na mnie”, mówi:
„uważam na Ciebie”.
Koncepcja znaku: Marcin Skrzypek. Projekt: Jarosław Koziara.
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TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
WSPÓŁTWORZY:

Polską Zielona Sieć
Koalicję Sprawiedliwego Handlu
Porozumienie Rowerowe – Lublin

Działalność Towarzystwa dla Natury i Człowieka
wspierana jest przez

„OIKOS. Ekologia i Współdziałanie.”
Oikos to grecki źródłosłów słowa ekologia,
oznaczający dom, gospodarstwo, bliskie otoczenie,
środowisko... Ekologia to nauka badająca wzajemne
powiązania i zależności w przyrodzie. Podobne
powiązania i zależności występują w społeczeństwie.
Aby wysiłki na rzecz środowiska przynosiły efekty,
potrzebna jest współpraca różnych uczestników życia
społecznego. Warunkiem współpracy jest otwartość
i komunikacja. Dlatego wśród autorów oraz odbiorców naszego pisma są działacze organizacji pozarządowych, urzędnicy państwowi, samorządowcy,
nauczyciele, dziennikarze, uczniowie i studenci.
Wszystkie te grupy zapraszamy do współpracy.

FOT. MMTROJMIASTO.PL

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Tak wygląda droga rowerowa w Japonii
Numer wydany dzięki dofinansowaniu:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Fundacji im. Stefana Batorego

ROWERY DLA MIASTA

Bądź zrównoważony
Wszystkie odpowiedzi dotyczące przestrzeni publicznej znajdują się w naszym ciele. Wiemy, jak
działają nasze zmysły, jak się porozumiewamy, jak się poruszamy.

W Kopenhadze ludzie o najwyższych dochodach jeżdżą na rowerach.
Przeszkodą w rozwoju jest brak edukacji
o dynamice potrzeb. Nie wiemy, że kiedyś samochody nam się znudzą. Dziś wydają się zbawieniem i przedmiotem pożądania. A jednak
zaczyna na nie po prostu brakować miejsca. Im
więcej się im go daje, tym więcej go zajmują.
Powszechne prawo do własnego auta okazało
się grą skazaną na porażkę. Duńczycy uważają,
że posiadanie samochodu nie jest równoważne z prawem do miejsca na jego parkowanie,
nawet pod własnym domem. Spójrzmy na to
w ten sposób: biorąc pod uwagę, ile miejsca
zajmuje auto i jak zanieczyszcza środowisko
(spaliny, hałas, ruch), powszechne prawo do
jeżdżenia wszędzie samochodem jest równie
2
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T

o stwierdzenie tylko z pozoru jest oczywiste. Przez cały wiek XX, który był
epoką Formy i Systemu – a tym bardziej
wcześniej – nikt nie pytał mieszkańców, jakie
mają potrzeby; raczej zakładano je odgórnie,
według wyobrażeń wizjonerów. Dziś nie tylko
szuka się w człowieku jego immanentnych
potrzeb, ale również zwraca uwagę, aby zaspokajać je w „sprytny” sposób, czyli zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Mówi ona, że
zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia nie
może umniejszać szans przyszłych pokoleń na
ich zaspokojenie. Można tę zasadę zilustrować
poprzez działanie ekosystemu, który pozostaje
w dynamicznej równowadze i dlatego w stałych
warunkach teoretycznie mógłby żyć wiecznie,
a także poprzez porównanie do ludzkiego ciała:
organizmu, systemu współdziałających narządów i procesów pozostających w homeostazie.
Jednym z elementów tak pojętego rozwoju jest
zrównoważony transport, w którym ważną rolę
odgrywają rowery, gdyż nie naruszają zasobów
czystego powietrza, ciszy ani przestrzeni. Charakter zrównoważonego rozwoju powoduje, że
o rowerach nie można mówić osobno – w oderwaniu od aut, pieszych i urbanistyki w ogóle.
Nie wszystkie ludzkie potrzeby są bowiem
„sprytne”. Doświadczenia XX wieku pokazały, że istnieją potrzeby, których zaspokojenie
zaburza rozwój, prowadzi do katastrofy. Jedną
z nich jest potrzeba posiadania samochodu.

Fragment parkingu rowerowego w Münster. Porównanie miejsca zajmowanego przez auto i rower

absurdalne, co powszechne prawo do robienia
kupy w dowolnym miejscu. Na małą skalę nie
czyni ono nikomu szkody. Ale łatwo sobie
wyobrazić, co dałoby stosowanie go na skalę
podobną do skali rozwoju motoryzacji. Owszem, być może najłatwiej jest nam się dziś
poruszać się samochodami – ale tylko dlatego,
że pod nie zorganizowaliśmy sobie przestrzeń
i życie – które nie są z gumy.

Pojawiają się nowe modele życia, rodzi
się społeczeństwo czasu wolnego. Ludzie
pragną nowych doświadczeń, chcą chodzić
w ciekawe miejsca. Zamiast latać do Wenecji,
czy na Bermudy, niektórzy zaczynają myśleć,
że byłoby lepiej, gdyby to ich własne miasto
było atrakcyjne. Udowodniono bowiem, że
tak zwane kreatywne miasta przyciągają
inwestorów i wydarzenia, to w nich rozwija
się gospodarka i kultura.
Istnieje zasadnicza różnica między wnętrzem miasta a wnętrzem auta. Nie da się
doświadczać przestrzeni publicznej i wrażeń
swojego ciała siedząc przed wunderbaumem
dyndającym pod lusterkiem wstecznym. Tylko chodząc lub jeżdżąc na rowerze jesteśmy
w stanie docenić grę przestrzeni ulic i placów,
skwerów, rogów kamienic, górek i dołków.
Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie naprawdę

minąć drzewo, zauważając, że je mijamy. Podobnie jest ze wszystkimi innymi atrakcjami,
które może zaoferować miasto – oczywiście
jako pewna zintegrowana przestrzeń, a nie sieć
parkingów połączonych jezdniami.
Siedząc w aucie, szukamy atrakcyjnych
aut. Wychodząc z auta, szukamy atrakcyjnych miejsc. W czynieniu swojego otoczenia
atrakcyjnym kryje się genialny pragmatyzm,
zgodny z zasadą zrównoważonego transportu:
ograniczenie popytu na transport.
Problemy komunikacyjne miast (które są
nierozwiązywalne na dziś) wynikają bowiem
częściowo ze zbytniej kumulacji celów podróży. Na szczęście ruch jest względny. Zamiast
przybliżać się do celu – możemy cel przybliżyć
do siebie. Zamiast jednego centrum, powinno
być ich kilka. W sumie chodzi o to, aby nasze
najbliższe otoczenie było na tyle atrakcyjne, że
w ogóle nie będzie nam się chciało go opuszczać.

Celem, dla którego powstały miasta, było
spotykanie się ludzi i wspólne rozwijanie
gospodarki i kultury. Miejsce spotkań to najważniejsza rzecz. W ubiegłym stuleciu doszło
jednak do inwazji samochodów. Zaczęliśmy
myśleć, że głównym celem istnienia miejskich ośrodków jest zapewnienie im miejsca
i zapomnieliśmy, co jest naprawdę ważne.
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[…] Ulica pełna samochodów, to ulica pełna
metalu, ale ulica pełna rowerzystów to ulica
pełna ludzi.
Jakość infrastruktury samochodowej objęta
jest konkretnymi przepisami, które cała Polska
ma narzucone z góry. Wiedza o jakości dróg rowerowych pochodzi zaś od samych rowerzystów.
Na stronie www.rowery.org.pl można znaleźć
gotowe rozwiązania. Ale w każdym mieście trzeba je wprowadzać osobno, od zera, wydeptując
ścieżki do radnych, prezydentów dyrektorów
i inżynierów, bo idea miasta – jako miejsca
spotkań i współtworzenia – upadła. Dla ludzi,
którzy mają realny wpływ na rzeczywistość liczą
się procedury – im prostsze, tym lepsze. Niestety,
spotkanie międzyludzkie nie jest procedurą.
Dlatego czasem tak trudno się z tymi ludźmi
rozmawia na tematy dotyczące ich pracy.

Dobra przestrzeń publiczna i dobry system transportu są ze sobą powiązane. Trzeba
móc dojść tam, gdzie zamierzamy – wygodnie, bezpiecznie, w atrakcyjnym otoczeniu.
Lub – jeśli mamy nieco dalej – trzeba pojechać na rowerze.
Piesi i rowerzyści powinni poruszać się po
mieście zupełnie innymi drogami niż samochody, ponieważ towarzystwo tych ostatnich jest
nieprzyjazne człowiekowi. Nowoczesne osie-

dla planuje się analogicznie do wymyślonego
przez Oskara Hansena „linearnego systemu
ciągłego”, gdzie linia domów tworzy z jednej
strony przyjazne „wnętrze”. Auta zaś poruszają
się z drugiej strony linii. Dlatego nowoczesne
linie domów zwrócone są do siebie przyjaznymi
wnętrzami, przez które prowadzą deptaki i drogi
rowerowe. Auta jeżdżą „od kuchni”. Takie myślenie dałoby się być może zastosować do już
istniejących dzielnic – gdyby ktoś w ten sposób
myślał. Osobnym problemem jest separacja
pieszych od rowerzystów. Nie da się tego zrobić
malując białą linię, czy stosując czerwoną kostkę
dla rowerzystów. Utarło się mówić o „ścieżkach
rowerowych”. Tak naprawdę chodzi o „drogi rowerowe” – osobne pasy, z osobną nawierzchnią
(ciągłą, nie brukową), oddzielone krawężnikiem,
a najlepiej zielenią. W sytuacji zbyt wąskiego
chodnika, lepiej „przytulić” drogę rowerową
do jezdni i spowolnić samochody, ponieważ
kierowcy i rowerzyści mniej wchodzą sobie
w drogę, niż rowerzyści i piesi.

Moja sugestia zdrowej polityki miejskiej
jest prosta: zróbmy wszystko, co możemy, aby
zachęcić ludzi do chodzenia pieszo i jeżdżenia na rowerze. To rozwiązanie najprostsze
i najbardziej wydajne.
Wielki sens w małych słowach. Czasem
można usłyszeć: u nas rowery się nie przyjmą,

bo teren jest pagórkowaty, bo zima długa. I tym
usprawiedliwia się nicnierobienie. A może właśnie dlatego, że są pagórki i zima długa – tym
bardziej powinniśmy się wysilić, aby dało się
w tych warunkach jeździć rowerem? „Zachęcić”, a więc dołożyć wszelkich starań – jak robią
to firmy komercyjne – aby jeżdżenie rowerem
i chodzenie „się sprzedawało”. Infrastruktura
służąca do tych celów powinna więc być ergonomiczna, przyjazna, atrakcyjna wizualnie
i powszechnie reklamowana.

Moja ulubiona historia dotyczy mojej
własnej czterdziestej piątej rocznicy ślubu
– uczciliśmy ją w ten sposób, że jechaliśmy
z żoną obok siebie na rowerach przez całe
miasto. Siedliśmy przy stoliku na zewnątrz
restauracji, zjedliśmy kolację i wypiliśmy
butelkę wina – to kolejna zaleta roweru. I tak
zrobiliśmy 19 km. Wtedy każde z nas dobiegało siedemdziesiątki. […] Nie byłoby to
możliwe w czasach naszej młodości. A teraz
mamy w Kopenhadze ścieżki rowerowe, ulice
piesze i siedem tysięcy otwartych kawiarni.


n

Marcin Skrzypek

Źródło cytatów łącznie z leadem: Miasta dla ludzi – rozmowa z Janem Gehlem,
„Architektura”, luty 2009. Jan Gehl jest światowym ekspertem do spraw
przestrzeni publicznych. Z jego działalnością można się zapoznać pod adresem
firmy Gehl Architects – Urban Quality Consultants, www.gehlarchitects.
com. Starsza wersja tego tekstu pt. Сowery dla miast ukazała się w„Gadkach
z Chatki” nr 80/81 (1/2009).

Trochę statystyki, czyli jak „efektywny” jest samochód

Z

awsze z zaciekawieniem słuchałem opinii,
że priorytetem komunikacji miejskiej powinien być indywidualny ruch samochodowy,
bo transportuje on najwięcej osób. Z ciekawości policzyłem więc, ile osób przejeżdża
w dzień powszedni w 100 kolejnych pojazdach.
Końcowy wynik nie zaskakuje i zgodny jest
z tym, co każdy widzi „na oko”.
Punkt 1: Skrzyżowanie Al. Racławickich
i ul. Sowińskiego – liczone są samochody,
które jadą w dół ul. Sowińskiego od Al. Racławickich.
Godzina: około 11:05 do 11:15
Liczba osób
w samochodzie
1 osoba
2 osoby
3 osoby
Razem

Ilość
samochodów
63
30
4
97

Łącznie
osób
63
60
12
135

W 97 samochodach jechało 135 osób, co
daje średnią równą 1,39 os/samochód. Tym-
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czasem w tym okresie przejechały 2 autobusy
komunikacji miejskiej i jeden minibus, które
nawet mając średnie zapełnienie mogły wieźć
niewiele mniejszą ilość osób.
Punkt 2: Ul. 3-go Maja przy skrzyżowaniu
z Krakowskim Przedmieściem – liczone są
samochody jadące od strony Krakowskiego
Przedmieścia.
Godzina: około 12:00 do 12:10
Liczba osób
w samochodzie
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
Razem

Ilość
samochodów
60
24
7
1
92

Łącznie
osób
60
48
21
4
133

W 92 samochodach jechały 133 osoby, co daje
średnią równą 1,44 os/samochód. Dodatkowo
w tym czasie przejechały 2 autobusy turystyczne i 6 autobusów komunikacji miejskiej, które
przewoziły znacznie większą liczbę pasażerów
niż samochody osobowe.

Tak więc wizualne wrażenie o mocy przewozowej samochodów osobowych jest mitem.
Zakładając, że 50% ww. samochodów służyło
do celów innych niż dojazd dom– praca/szkoła,
pozostaje drugie 50%, których pasażerowie bez
problemu zmieściliby się w jednym (!) autobusie. A gdyby samochodów było na ulicach,
zwłaszcza w ciasnym centrum, o 50% mniej,
czy istniałby problem korków? I czy wtedy,
po stworzeniu bardzo dobrej sieci komunikacji miejskiej, obsługiwanej wysokiej jakości
taborem o dużej częstotliwości kursowania,
pozostały jakiekolwiek argumenty za wspieraniem indywidualnych użytkowników aut?
Przy połączeniu dobrej komunikacji publicznej
z transportem rowerowym i pieszym okazałoby
się, że może istnieć w mieście świetny system
komunikacyjny bez dominacji wszędobylskich
samochodów osobowych. Do stworzenia takiego systemu dążą m.in. działania Porozumienia
Rowerowego.


n

Aleksander Wiącek,
Porozumienie Rowerowe
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Siedmiomilowe buty
Instrukcja dla opornych
Dlaczego w ogóle rower?
Porównajmy możliwości pieszego i rowerzysty. Załóżmy, że obaj poruszają się niespiesznie (pieszy z prędkością 4 km/h, rowerzysta
16 km/h), przy dobrej pogodzie na płaskiej
powierzchni. Zużywając 100 W mocy w tych
warunkach pieszy w ciągu kwadransa przejdzie
1 km, rowerzysta przejedzie 4 km, czyli cztery
razy więcej, co oczywiste. Jeżeli jednak zastanowimy się, co to może oznaczać w praktyce,
okaże się, że rowerzysta w tym samym czasie
i przy tym samym nakładzie energii dociera do
celów w polu 16-krotnie większym niż pieszy.
Ma to ogromne znaczenie dla organizacji
przestrzeni miasta i postrzegania przez nas otoczenia. Rowerem jest wszędzie bliżej i szybciej.

Jeśli ktoś nie może gdzieś dojść na piechotę,
bo jest już trochę za daleko, udostępniając to
miejsce rowerom prawdopodobnie przekonamy go do rezygnacji z dotarcia tam samochodem. Oczywiście, dziś większość osób będzie
w to wątpić, ponieważ wybór środka transportu
jest w dużej mierze kwestią nawyku, a trudno
o nawyk jazdy rowerem, kiedy brak przyjaznej
dla niego infrastruktury.

Jakie są potrzeby rowerzystów?
Rower to najsprawniejsze energetycznie
urządzenie skonstruowane przez człowieka.
Jednak nie można zapomnieć, że zarówno
jego kierowcą, jak i silnikiem jest człowiek,
stąd wszystkie cechy drogi rowerowej możemy
„odczytać” z naszego ciała i z jego zachowań.
Rowerzysta instynktownie oszczędza energię: unika hamowania i konieczności ponownego rozpędzania się (stara się zachować energię
kinetyczną), instynktownie minimalizuje wydatek energetyczny (np. korzysta z równiejszej
4

wszelkich obiektów, takich jak słupy czy barierki w odległości 0,5 m od krawędzi drogi
(a nie 20 cm, jak pozwala prawo budowlane),
ale umożliwia też budowanie dwukierunkowej
drogi o szerokości zaledwie 2 m, jeśli brakuje
miejsca na szerszą.

nawierzchni i rozpędza się przed wzniesieniem). Rower nie porusza się w linii prostej,
ale zygzakiem, a ponieważ jego kierowca nie
jest chroniony karoserią, czuje się bezpieczny
mając określony margines przestrzeni wokół
siebie (dotyczy to również np. krawężników
będących na wysokości pedałów). Rower to
nie magia, ale fizyka i psychologia.
Rowerzysta nie skręci pod kątem 90 stopni
jak pieszy, a na zakrętach pochyla się, wymagając dla siebie nieco więcej miejsca niż na prostej. Przeszkadzają mu wysokie opory toczenia,
różnice wysokości (podjazdy), wiatr, konieczność częstego hamowania, zatrzymywania się
i ponownego rozpędzania, nadmierny wysiłek
fizyczny i stres psychiczny (np. na skrzyżowaniach). Zagrażają mu przeszkody w skrajni stałe
i ruchome (otwierające się drzwi samochodów,
inne pojazdy w ruchu), nierówności nawierzchni, turbulencje, duże różnice prędkości między
rowerzystami a innymi pojazdami.

Jedną z kluczowych spraw dla zrozumienia
rowerzysty jest wspomniana skrajnia, czyli
szerokość toru jazdy rowerzysty z uwzględnieniem „wężykowania” i marginesem bezpieczeństwa ok. 20 cm z obu stron. Istnienie tego
przestrzennego „tunelu” wymaga stawiania

Infrastruktura rowerowa musi więc
uwzględniać potrzeby i możliwości rowerzystów:
– potrzeby dotyczące miejsca (geometria)
– potrzeby dotyczące zachowania energii (geometria w planie, spadki, sygnalizacja
świetlna, podporządkowanie itp.)
– potrzeby dotyczące bezpieczeństwa, np.
możliwość nawiązania kontaktu wzrokowego
– możliwości: moc rowerzysty to ok. 150250W.
Rozumiejąc funkcjonowanie rowerzysty,
można lepiej zaprojektować drogę rowerową,
by zapobiec utrudnieniom, a wprowadzić ułatwienia. Jest od kogo się uczyć: w niektórych
krajach ruch rowerowy to 20-30% podróży.
Nie trzeba wyważać otwartych drzwi.

Jak sprawdzać jakość dróg rowerowych?
Aby infrastruktura rowerowa spełniała
swoje zadanie (wzrost ruchu rowerowego):
– musi być adresowana do konkretnego,
realnego użytkownika (kolaż szosowy, dziecko, turysta z sakwami itd. – każdy z nich ma
swoje potrzeby)
– musi rozwiązywać realne problemy i ułatwiać ruch rowerowy w konkretny mierzalny
i weryfikowalny sposób (jaki problem rozwiązuje projekt drogi rowerowej?)
– musi być rozwojowa: sprawnie obsługiwać znacznie większe niż obecnie natężenia
ruchu rowerowego.
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Dzięki standardom oceny jakości dróg rowerowych możemy powiedzieć, że ta droga (wzdłuż
Bystrzycy) nie jest adresowana do rowerzystów z dziećmi (brak wyraźnej granicy z chodnikiem) i nie
jest rozwojowa (za wąska zarówno dla pieszych jak i dla rowerzystów), więc nie spełnia swojego głównego zadania najważniejszej rekreacyjnej drogi rowerowej miasta.

Rowerzyści nie chcą kasy
Częstym chwytem urzędników w rozmowach z rowerzystami jest pytanie: „Ale skąd
na to wszystko chcecie wziąć pieniądze?”. Ludzie zajmujący się wydawaniem publicznych
pieniędzy z przyzwyczajenia myślą, że są one
potrzebne do rozwiązania każdego problemu.
Tymczasem sugerowana przez rowerzystów
hierarchia działań to:
– w pierwszej kolejności usuwać ruch ciężki
i minimalizować pozostały
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– uspokajać ruch samochodowy
– przebudowywać skrzyżowania
– relokować przestrzeń drogową (pasy)
– dopiero w ostatniej kolejności
– budować wydzielone drogi rowerowe.
(jeśli powyższe działania są niemożliwe lub
nie przynosi rezultatów)
Coraz większą popularność zyskuje tzw.
„niewidzialna infrastruktura rowerowa”, która



n

Opracował:
Marcin Skrzypek na podstawie prezentacji Marcina Hyły z sieci Miasta dla
Rowerów (www.rowery.org.pl) i Aleksandra Buczyńskiego z Zielonego
Mazowsza (www.zm.org.pl).

FOT. MARCIN SKRZYPEK

Kolejnym narzędziem weryfikacji jakości
dróg rowerowych jest pięć wymogów holenderskiej organizacji standaryzacyjnej CROW:
– spójność – system rowerowy tworzy
spójną całość oraz obejmuje 100% źródeł
i celów podróży, poszczególne trasy zachowują ciagłość
– bezpośredniość – infrastruktura rowerowa oferuje rowerzystom najbardziej bezpośrednie połączenia, bez niepotrzebnego nadkładania drogi (współczynnik wydłużenia <1,3)
– wygoda – infrastruktura nie wymaga od
użytkownika nadmiernego lub nieregularnego
wysiłku fizycznego (współczynnik opóźnienia
<15 sek/km), minimalizuje wysiłek i stres
– bezpieczeństwo – infrastruktura gwarantuje bezpieczeństwo, minimalizując możliwość
występowania kolizji
– atrakcyjność – „wartość dodana”: infrastruktura jest dopasowana do otoczenia,
atrakcyjna, bezpieczna społecznie (oświetlenie,
brak zagrożenia napadami).

sprowadza się do zintegrowania ruchu rowerowego z samochodowym, przy założeniu, że
ten drugi będzie uspokojony strefami „tempo
30”, „śpiącymi policjantami” czy odpowiednio
zaprojektowanymi rondami.
Co ułatwia jazdę rowerem a nie wymaga
wielkich nakładów:
– więcej zielonego światła i mniej zatrzymań
– możliwość wyprzedzania samochodów
i omijania korków (pasy filtrujące w jezdni)
– jak najkrótsze trasy (niski współczynnik
wydłużenia), w tym możliwość jazdy pod prąd
(kontrapasy).
Segregacja ruchu, a więc te legendarne
ścieżki rowerowe są potrzebne tylko tam, gdzie
są niezbędne, gdzie skracają drogę lub zmniejszają wysiłek.

Mozna jeździć rowerem bez pedałów. Nie da się jeździć rowerem bez dróg. Festiwal Folklorum w Kulturinsel Einsigel, koło Zentendorf.
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Czego chcą w
rowerzyści
Lublinie?
1
2

Przyjęcia Standardów Rowerowych
w celu przyswojenia przez Lublin wysokiej kultury planowania i budowania
infrastruktury rowerowej.
Utworzenia przy prezydencie Zespołu
Zadaniowego ds. Rozwoju Komunikacji Rowerowej w celu rozwoju lubelskiej
polityki rowerowej wymagającej współpracy
między wydziałami Urzędu Miasta oraz między
Urzędem Miasta i Urzędem Marszałkowskim.
Utworzenia Audytu Rowerowego, czyli
obligatoryjnych konsultacji z rowerzystami wszystkich inwestycji mających zwią-

3

zek z rowerami w celu pomyślnego wdrażania
Standardów Rowerowych.
Rozpoczęcia planowania infrastruktury
rowerowej według priorytetów:
– rozwój produktu turystycznego
„Lublin Rowerem” będącego ofertą spędzenia
w mieście 1-2 dni i odwiedzenia w tym czasie
Muzeum Wsi Lubelskiej, Ogrodu Botanicznego, Starego Miasta i Śródmieścia oraz toru
rowerowego i Zalewu (a w przyszłości również innych celów, takich jak Centrum Nauki,
hipodrom czy Miasteczko Głusk), co będzie
wymagało połączenia tych miejsc systemem
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Idealny system rowerowy
W

zorcowy system organizacji ruchu rowerowego w mieście spełniałby następujące
kryteria:
– 100 procent źródeł i celów podróży objęte
systemem rowerowym. To znaczy, że do wszystkich punktów w mieście (budynków mieszkalnych, szkół, urzędów, zakładów pracy, kin, szpitali, sklepów, centrów handlowych, ośrodków
sportowych, parków, kościołów itp.) można
dotrzeć rowerem bez konieczności poruszania
się w szybkim i dużym ruchu samochodowym
(powyżej 30 km/godz. i więcej niż jeden pas
ruchu w jednym kierunku). System rowerowy
miasta obejmuje: strefy zamieszkania (znak
D-40), ulice uspokojonego ruchu z progami
spowalniającymi i podniesionwymi tarczami
skrzyżowań („tempo 30”, w wyjątkowych przypadkach – ulice z ograniczeniem prędkości
do 40 km/godz. przy bardzo niskim natężeniu
ruchu samochodowego) z mieszanym ruchem
rowerowym i samochodowym, pasy rowerowe
pod prąd ulic jednokierunkowych, minironda,
wydzielone drogi rowerowe i pieszo-rowerowe
oraz rozwiązania specjalne – kładki i tunele
rowerowe.
– Duża prędkość projektowa systemu
rowerowego. To znaczy, że rowerem można
bezpiecznie i wygodnie poruszać się po sieci
rowerowej z prędkością rzędu 30-40 km/godz.,
także między innymi pojazdami, w tym innymi
rowerzystami poruszającymi się wolniej oraz
w nocy i w warunkach pogorszonej widoczności.
– Sieć tras rowerowych jest hierarchiczna
i czytelna. Międzydzielnicowe, główne trasy
rowerowe są zaprojektowane specjalnie jako
6

wydzielone drogi rowerowe lub ulice uspokojonego ruchu, dostosowane do obsługi dużych
potoków rowerowych poruszających się z dużą
(a jednocześnie zróżnicowaną) prędkością, a rowerzysta nawet nie znający miasta może łatwo
stworzyć własną „mapę mentalną” sieci podstawowych połączeń i węzłów sieci i orientować
się, którędy jechać.
– Wysoki priorytet dla rowerzystów na
skrzyżowaniach głównych tras rowerowych
z ulicami poprzecznymi. W kluczowych miejscach oznacza to nawet segregację ruchu samochodowego i rowerowego na wydzielonych drogach rowerowych przez zastosowanie rozwiązań
dwupoziomowych, w pozostałych przypadkach
– akomodacyjną sygnalizację świetlną z wysokim priorytetem dla rowerów na kierunku
głównej trasy lub absolutne pierwszeństwo dla
drogi rowerowej, gwarantowane prowadzeniem
drogi rowerowej grzbietem progów spowalniających. Rowerzyści nie mogą być zmuszani do
częstego hamowania i zatrzymywania się.
– Duży wybór tras na każdej relacji: rowerzysta w zależności od doświadczenia, umiejętności, samopoczucia czy pogody musi mieć
do wyboru trasy szybsze lub bezpieczniejsze,
w tym bezpieczniejsze społecznie, w niektórych
przypadkach także mniej lub bardziej strome.
– Możliwość korzystania z roweru w każdych warunkach pogodowych: żadna trasa
rowerowa nie może stawać się bezużyteczna
z powodu opadów śniegu, deszczu, zalewania
wysokim stanem wody w rzece (w przypadku
tras na nadrzecznych bulwarach) itp. Obejmuje
to również sytuacje, kiedy rowerzysta – na przy-

dróg rowerowych oraz stworzenia wypożyczalni rowerów
– rozwój systemu dróg rowerowych do komunikacji miejskiej (Centrum, dzielnice), aby
ten w ten sposób choć częściowo zmniejszyć
ruch samochodowy.
Uznania rozwoju lubelskiej polityki rowerowej opartej na partycypacji społecznej za ważne działanie spełniające
kryterium „Miasto i obywatele” w konkursie
na Europejską Stolicę Kultury 2016.
Kultura rowerowa jest częścią kultury.  n
Porozumienie Rowerowe
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kład w deszczu – ma ograniczone pole widzenia
kapturem. Dlatego należy zawsze bardzo uważnie projektować skrzyżowania i obszary potencjalnej kolizji kierunków ruchu, minimalizując
niezbędny kąt obserwacji!
– Możliwość korzystania z wszystkich tras
na rowerze nietypowym: poziomym, turystycznym obciążonym sakwami (i co za tym idzie
– o znacznie mniejszej manewrowości), rowerem holującym przyczepkę (w tym przyczepkę
przewożącą dzieci!) czy inwalidzkim rowerem
trójkołowym bez pogorszenia bezpieczeństwa
i wygody jazdy (generalnie riksze i inne rowery
o szerokości ponad 1 metr nie są przeznaczone
do poruszania się po drogach rowerowych).
– Możliwość bezpiecznego i wygodnego
zostawiania rowerów w stojakach oraz – w kluczowych punktach, takich jak dworce kolejowe,
znane zabytki i muzea – także w strzeżonych
przechowalniach.
– Minimalizacja lewoskrętów i innych sytuacji, kiedy rowerzysta musi przecinać pas szybkiego ruchu: to rozwinięcie warunków przedstawionych powyżej. Oznacza to, że wszędzie
tam, gdzie ruch samochodowy odbywa się na
więcej niż jednym pasie ruchu w jedną stronę,
gdzie pojawiają się skrzyżowania, a ruch samochodowy nie jest uspokojony progami spowalniającymi, podniesionymi tarczami skrzyżowań
czy minirondami do prędkości ok. 30 km/godz.
– należy budować wydzielone drogi rowerowe,
krzyżujące się z ulicami samochodowymi pod
kątem 90 stopni, przy spełnieniu wszakże podstawowych kryteriów dla infrastruktury rowerowej (tj. spójności, bezpośredniości, wygody,
bezpieczeństwa i atrakcyjności) na poziomie
konkretnych rozwiązań technicznych. 
n
Źródło: www.rowery.org.pl
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A gdyby transport
był bezpłatny?
Kolejne miasta w świecie eksperymentują z darmową komunikacją miejską – i to im się opłaca.

K

ażdy zna problem korków w mieście.
Władze miast też dostrzegają problem
i proponują budowę nowych dróg
oraz parkingów. Z pieniędzy podatników
powstają zatem udogodnienia dla indywidualnych użytkowników dróg, co zachęca
do zakupu większej liczby aut. Po pewnym
czasie zaczyna brakować dla nich miejsca
i konieczne są nowe inwestycje drogowe.
A gdyby tak podjąć próbę uwolnienia się
od zmory korków oferując wszystkim bezpłatne przejazdy autobusami i tramwajami?
Wszakże wszyscy i tak płacimy na transport
publiczny i utrzymanie dróg z naszych podatków, a oprócz tego kupujemy bilety, by móc
korzystać z tramwajów, autobusów i pociągów.
Zero biletów, zero gapowiczów
Jest takie miasto w Belgii, w którym
wszystkie przejazdy autobusami są darmowe. Dwanaście lat temu mieszkańcy Hasselt
zdecydowali, że nie chcą płacić za bilety komunikacji miejskiej. Poparła ich rada miasta,
podpisano też porozumienie z zarządem regionu Limburgii o współfinansowaniu tego
przedsięwzięcia. 1 lipca 1997 r. wprowadzono ambitną reformę transportu publicznego
pod nazwą „Taryfa zero”. Liczba autobusów
wzrosła pięciokrotnie, a liczba pasażerów
kilkunastokrotnie.
Hasselt to miasto wielkości Przemyśla, zamieszkane przez ponad 70 tys. mieszkańców.
Chodniki są tam szerokie, ulice przejezdne,
wypadków drogowych jest niewiele, a na autobus czeka się najwyżej dziesięć minut. Nie
zawsze tak było. W połowie lat 90. miasto
było zatkane samochodami, poziom zanieczyszczenia alarmujący, autobusów niewiele.
Rozważano różne projekty rozbudowy infrastruktury drogowej…
Ostatecznie wybrano jednak likwidację biletów komunikacyjnych i ograniczenie ruchu
samochodowego w centrum. Jednym z powodów przyjęcia tego programu był niedobór
funduszy – gmina nie miała wystarczającej
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ilości pieniędzy, aby budować ciągle nowe
drogi. Dokonano kalkulacji i okazało się, że
darmowy transport będzie tańszy.
Projekt odniósł natychmiastowy sukces.
Do lipca 1997 każdego dnia około tysiąca
pasażerów korzystało z autobusów. Obecnie
średnia wynosi ponad 12 tysięcy pasażerów
dziennie. Przeprowadzone w 1998 r. badania
wykazały, że 23 procent pasażerów stanowią
dawni użytkownicy samochodów. Zwiększono
liczbę autobusów z 8 do 46, zaś obsługiwanych
linii z 2 do 9.
Ze względu na spadek ruchu samochodowego zmalały koszty utrzymania dróg.
Darmowe miejsca parkingowe przesunięto
na peryferie, zbudowano przejścia podziemne
i kładki z windami dla pieszych, powiększono
tereny zielone. Zmniejszono prędkość poruszania się samochodem do 30 km na godzinę, poprzez wprowadzenie licznych progów
zwalniających. Na wydzielonych pasach jezdni
dla autobusów nie ma żadnych progów, co
dodatkowo zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. Osoby niepełnosprawne
mają ułatwiony dostęp do autobusów. Miasto
oferuje również bezpłatne rowery rozstawione
na placach i skwerach.
Po wprowadzeniu darmowego transportu
wzrosła o ponad 30 procent liczba odwiedzin
pacjentów w szpitalach. Wśród pasażerów
pojawiło się więcej przyjezdnych z prowincji,
co z kolei zwiększyło obroty lokalnego handlu.
System bezbiletowego transportu kosztuje
miasto 1,9 mln euro rocznie (dane z 2006
roku). Wynosi to 1% budżetu gminy i stanowi
26 procent kosztów operacyjnych systemu
komunikacyjnego. Budżet regionalny Limburgii pokrywa resztę. Nie ma to nic wspólnego
z pasożytowaniem jednego miasta na zasobach regionu. To uczciwa umowa, bowiem 52
procent pasażerów miejskich autobusów na
co dzień mieszka poza Hasselt, ale mogą się
poruszać po mieście bez biletów. Doświadczenia tego miasta wskazują, że likwidacja

biletów zmienia przyzwyczajenia ludzi i nie
musi być to sytuacja odosobniona.
W 2002 roku w ślady Hasselt poszły
francuskie miasta Compiègne i Châteauroux (każde po 50 tys. mieszkańców). W 2006
roku uruchomiono po jednej linii darmowych
autobusów w angielskich miastach Leeds,
Bradford i Huddersfield. Za przejazdy autobusami nie muszą też płacić mieszkańcy
szwedzkiej gminy Overtornea i nowozelandzkiego Invercargill.
Ekonomicznie operacja taka jest o wiele
mniej drastyczna niż mogłoby się wydawać.
W naszych miastach transport miejski i tak
w większości utrzymywany jest z podatków.
Na przykład we Wrocławiu dotacja miejska
wynosi około 176 milionów złotych rocznie
wobec 100 milionów wpływów z biletów. Tymczasem nakłady na drogi samochodowe we
Wrocławiu wynoszą 423 miliony złotych, co
oznacza, że ¼ tej kwoty wystarczyłaby, żeby
sfinansować darmowy transport.
Od przeciwników zniesienia biletów usłyszymy prawdopodobnie, że wykorzystanie
środków publicznych na pokrycie kosztów
darmowego transportu byłoby niesprawiedliwe, ponieważ nie każdy z niego korzysta. Ale
podobnie jest w przypadku dróg. Nie wszyscy
mają samochody, ale wszyscy płacą podatki
na budowę i utrzymanie dróg. Gros publicznych wydatków na transport dotyczy obsługi
indywidualnego transportu drogowego.
Najważniejsze korzyści dla społeczeństwa
i środowiska naturalnego. Likwidujemy korki
i zmniejszamy hałas, co poprawia jakość życia
mieszkańców. Zmniejszamy liczbę zachorowań na raka, astmę i inne choroby układu
oddechowego. Ograniczamy emisję gazów
cieplarnianych (ok. 45 procent tych emisji
pochodzi z samochodów). Likwidujemy bariery finansowe dla osób mniej zamożnych,
zapobiegamy izolacji wielu społeczności.
Zmniejszamy zapotrzebowanie na nową infrastrukturę drogową. Zwiększamy atrakcyjność turystyczną naszego regionu. Przyczyniamy się do rozwoju lokalnej gospodarki,
ponieważ więcej pieniędzy zostaje na miejscu.
Oszczędzamy na kosztach systemu kontroli,
egzekucji kar, dystrybucji biletów. Drogi stają
się bezpieczniejsze, a co za tym idzie, zmniejszamy wydatki na służby ratownicze i leczenie
ofiar (zdecydowana większość wypadków ma
związek z ruchem samochodowym). Upraszczamy rachunkowość firm transportowych,
oszczędzamy na biurokracji.
n
Rafał Górski
(Komisja Środowiskowa IP, Kraków)
artykuł w pełnej wersji ukazał się na stronie ozzip.pl/publicystyka/
spoleczenstwo/718-a-gdyby-transport-byl-bezplatny
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powodów dla których warto budować drogi rowerowe w Lublinie
• Lublin jest miastem studenckim •ma wielkie walory krajobrazowe i przyrodnicze • jest ciasny dla samochodów
• jest położony na pagórkach, więc dobre drogi ułatwią ich pokonywanie rowerem • aspiruje do miana miasta europejskiego, a na zachodzie Europy czy w innych miastach Polski robi się dla rowerów dużo więcej • rower jest powszechnie
używany w celach komunikacyjnych, a nie tylko rekreacyjnych • pełne know-how rozwoju komunikacji rowerowej jest
znane i dostępne w Internecie• drogi rowerowe służą też niepełnosprawnym, pojazdom elektrycznym, rolkarzom itp.

Dlaczego więc drogi rowerowe nie powstają, a jeżeli
powstają, to są kiepskie i bez sensu
KRÓTKA LEKCJA WOS-U
Obywatele mało rozumieją z zasad, jakimi podlega kształtowanie ich otoczenia, dlatego się
frustrują. Urzędnicy – żeby się również nie frustrować – wolą unikać niepotrzebnych kontaktów z obywatelami. Korzystają na tym dziennikarze, którzy sami mało rozumieją, ale lubią
napuszczać obywateli na urzędników. Jedyną wyjściem z tego zaklętego kręgu jest wiedza.
Złudzenie jedności

Rowerzysta jest takim samym użytkownikiem przestrzeni miejskiej jak kierowca, pasażer MPK, pieszy czy niepełnosprawny. Chciałby
spokojnie przemieścić się drogą z punktu A do
punktu B, którą widzi mniej więcej tak:

Taka droga jednak najczęściej nie istnieje.
Aby obywatel mógł się poruszać się po mieście rowerem, jak w każdym cywilizowanym
kraju, musi łamać przepisy lub narażać życie,
przeszkadzając pieszym i kierowcom. Czasem jedzie chodnikiem, czasem jezdnią lub
ścieżką wydeptaną przez pieszych (którym też
w Lublinie nie jest lekko). Czasem jego droga
staje się prawdziwym torem przeszkód, które
powodują, że poruszanie się rowerem po mieście staje się sportem dla upartych i lubiących
ryzyko. Rowerzysta jest zdziwiony, bo czuje, że
przestrzeń publiczna jest mu w jakimś sensie
wroga. Zadaje więc sobie pytania: dlaczego
drogi rowerowe powstają tak powoli? Dlaczego
budowane są w odizolowaniu od siebie, czemu
się urywają, prowadzą znikąd donikąd? Dlaczego jest w nich tyle podstawowych błędów?
Dlaczego nikt o nie nie dba?
Wszystko dlatego, że tylko rowerzysta widzi swoją drogę w sposób tak spójny. Tymczasem za każdy jej odcinek lub aspekt jej jakości
odpowiedzialny jest ktoś inny, kto przeważnie
nie jest rowerzystą. Jeśli spojrzeć na drogę
8

rowerową z tej perspektywy, będzie ona wyglądała tak:

Za każdy „kawałek” drogi rowerowej czy
etap jej powstawania odpowiada ktoś inny:
Wydział Inwestycji, Wydział Dróg i Mostów,
Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział
Funduszy Europejskich, Wydział Gospodarowania Mieniem, MOSiR, inwestor pozamiejski
(np. Urząd Marszałkowski), projektanci, przepisy ruchu drogowego, gospodarze punktów
docelowych (np. uczelnia i sklep).

Miasto Babel

Ktoś, kto chce rozwiązać problemy infrastruktury rowerowej, zaczyna poznawać
kompetencje poszczególnych centrów decyzyjnych, które są za to odpowiedzialne i szybko
dochodzi do wniosku, że przypominają, one
gigantyczne puzzle. Aby zastosować niektóre rozwiązania rowerowe obecne w Europie
Zachodniej, trzeba zmienić Przepisy o Ruchu
Drogowym na poziomie Sejmu (czym zajmuje
się sieć Miasta dla Rowerów). Aby przy uczelni
czy sklepie pojawiły się bezpieczne stojaki,
trzeba rozmawiać z rektorem oraz właścicielem sklepu i przekonać ich, że wyrwikółka są
niewygodne i niebezpieczne. Aby drogi nie
były zarośnięte, trzeba rozmawiać z Wydziałem
Gospodarki Komunalnej. O problemach drogi
wokół Zalewu należałoby rozmawiać z MO-

SiR-em. Za to, że niektóre drogi nie powstają
lub się urywają, odpowiedzialne są trudności
z wykupem gruntów. I tak dalej, i tak dalej.
Zwykły obywatel czuje się w tej rzeczywistości
jak Józef K. w „Zamku” Kafki. Setki pokoi,
w których siedzą ludzie domagający się formalnych pism i przekierowujący interesantów
do kolejnych pokoi.
Pierwsze wrażenie obywatela wpuszczonego w ten labirynt jest takie, że w wielu pokojach ciężko się dogadać. Jeżeli próbuje on
coś zasugerować, trafia na ścianę: jest tak, jak
jest i nic się nie da zmienić. Często spotyka się
z argumentami, z którymi nie potrafi dyskutować, ponieważ brak mu wiedzy. Innym razem
są to argumenty tak nielogiczne, że również
rozbrajające. Typowym przykładem jest temat
kostki, którą pokrywane są wszystkie drogi
rowerowe. Jest ona droższa od nawierzchni
ciągłych, trudniejsza w utrzymaniu (zarasta)
oraz mniej wygodna dla rowerzystów (szybko
staje się nierówna). Dlaczego więc się ją stosuje?
Bo koszty napraw instalacji podziemnych są
niższe (pierwszorzędnym argumentem powinna być cena nawierzchni i jej jakość, a nie
koszty lokalnych napraw), bo po naprawach
asfalt staje się łaciaty (bez komentarza), bo
miasto nie ma rozściełaczy (ich posiadanie
jest sprawą zwycięzcy przetargu, a nie miasta).
Inna tego typu dyskusja toczy się wokół
kwestii regulacji ruchu drogowego na jezdniach
za pomocą malowania pasów, wyznaczania
pasów filtrujących, ograniczeń prędkości samochodów itp. Tutaj koronnym argumentem
urzędników od infrastruktury jest „niedojrzałość” polskiego społeczeństwa do takich roz-
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wiązań. Nic nie dają argumenty rowerzystów
czy kierowców, że sprawdzają się one w innych
miastach czy krajach, że naprawdę łatwiej się
jeździ z białą linią rozdzielającą pas dla rowerów od pasa dla aut. Urzędnicy święcie wierzą,
że w swojej pracy powinni się kierować własną
oceną „dojrzałości” obywateli.
Drugą refleksją obywatela w zetknięciu ze
światem procedur jest wniosek, że jego zmorą
jest brak współpracy między różnymi urzędami
czy instytucjami. To prawda, nie mamy kultury
nawiązywania partnerstw i wspólnego rozwiązywania problemów. Mamy za to tradycję
tzw. „myślenia sektorowego”, czyli robienia
tylko tego, „co do mnie należy”. Jest to problem
wszystkich Polaków, ale prawdopodobnie Lublin wypadłby w tym rankingu dużo poniżej
średniej. Efekty braku tej współpracy są bardzo
frustrujące. Weźmy na przykład szlaki rowerowe opracowane przez Urząd Marszałkowski.
Dochodzą do granic miasta i nie mają żadnej
kontynuacji. Nikt nie poczuł się odpowiedzialny, aby od nich rozpocząć budowę miejskich
dróg rowerowych lub aby chociaż dostarczyć
turystom przewodnik, jak bezpiecznie przejechać Lublin na drugą stronę.
Inny przykład to droga rowerowa wzdłuż
al. Spółdzielczości Pracy, która urywa się przy
przeciwbieżnym pasie ruchliwej ulicy, więc
nawet nie da się nią zjechać na jezdnię. Mogłaby ona poprowadzić dalej do bocznej drogi
i atrakcyjnych terenów wycieczkowych, ale
to już jest teren gminy Niemce. Ani podczas
planowania tej drogi, ani później nie powstało
żadne porozumienie, aby, mając na względzie
dobro mieszkańców, przedłużyć ją o te kilkaset
metrów. Oczywiście trzeba pamiętać o przykładach udanych prób współpracy z rowerzystami, które podjął Wydział Inwestycji oraz
Gospodarki Komunalnej. Jednak jest to kropla
w morzu potrzeb, która wcale nie drąży skały.
Może się wydawać, że za powyższe problemy
odpowiedzialny jest brak koordynacji. Mieszkańcy nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że
Lublin od wielu lat nie podlega żadnym procesom planowania strategicznego. Nie ma więc
czego koordynować. Żeby zmienić tę sytuację
rowerzyści opracowali Pakiet Rowerowy dla
Gmin (www.rowery.org.pl) który w tematyce
rowerowej zapewnia wszystko, czego miastu
brakuje: wizję, wiedzę i sposoby zarządzania.
Społeczny ruch rowerowy wprowadza na
wokandę myślenia o mieście temat polityki
rowerowej jako części szerszego zagadnienia,
jakim jest polityka transportu zrównoważonego, do którego każde nowoczesne miasto
powinno dążyć. Jednocześnie podsuwa plani-
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Tworzenie dróg rowerowych z kostki to marnowanie publicznych pieniędzy. Poniżej
porównanie cen dróg rowerowych pokrytych kostką i nawierzchnią ciągłą. Cena za metr
kwadratowy bez uwzględnienia podłoża gruntowego zagęszczanego mechanicznie i bez
obrzeży – tylko podbudowa, podsypka, warstwa odsączająca, grunt stabilizowany cementem
(w zależności o wariantu). SMA (Stone Mastic Asphalt) to mastyks grysowy – mieszanka
mineralno-asfaltowa o dużej zawartości grysów, zawierająca stabilizator mastyksu. Mastyks
to aromatyczna żywica z pistacji mastyksowej. Dane pochodzą z realnych kosztorysów
przesłanych na listę sieci Miasta dla Rowerów.
warstwa ścieralna
kostka betonowa czerwona
beton asfaltowy
SMA
SMA czerwony

Koszt całkowity z podbudową
90-106
46-68
75
84

W tym warstwa ścieralna
70-84
21
28
37

Powyższe zestawienie ma jedynie na celu porównanie cen i wykazanie, że kostka jest rozwiązaniem nieekonomicznym. Realne koszty drogi rowerowej są wyższe. Na przykład szacunkowe
koszty drogi rowerowej utwardzonej bitumicznie (warstwa ścieralna: asfalt piaskowy) tworzonej w szczerym polu to ok. 130 zł za m2 (dochodzą roboty przygotowawcze i ziemne, oznakowanie i obrzeża – źródło danych: jw.). Budowa drogi rowerowej w mieście jest oczywiście droższa,
ponieważ dochodzą koszty rozbiórek, sygnalizacja, odwodnienie itp. W tym przypadku wszystko
zależy od konkretnej sytuacji. Niezależnie jednak od sytuacji kostka podraża koszt inwestycji
o ok. 20-40 zł na m2 i zmniejsza komfort jazdy.
n

FOT. ALEKSANDER WIĄCEK

Pakiet wizja plus wiedza gratis

Kostka jest dużo droższa

stom, urzędnikom i projektantom Standardy
Rowerowe czyli wiedzę na temat budowania
dróg rowerowych, której im brakuje. Wreszcie
proponuje stworzenie struktury poziomej jaką
jest Zespół Zadaniowy jako ciało koordynujące
i procedurę konsultacyjną czyli Audyt Rowerowy, aby Standardy Rowerowe były wdrażane
w sposób najlepszy z możliwych w danym miejscu. W ten sposób następuje oddolnie uruchomienie w mieście mechanizmów zarządzania
przez cele. Jeśli się uda, obywatele przestaną

być sfrustrowani, bo będą lepiej rozumieć, co
się wokół nich dzieje. Urzędnicy zauważą, że
dzięki kontaktom z obywatelami ich praca staje
się efektywniejsza, a dziennikarze zyskają nowe
tematy do robienia awantur. Na przykład: „Pas
filtrujący i śluza na Lubartowskiej – dopiero
w przyszłym roku”.
Ale żeby o tym napisać, najpierw muszą
mieć pewność, że czytelnicy zrozumieją, iż
nie chodzi tu o wodociągi, ale o rowery. n
Marcin Skrzypek
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Raport na temat rozwoju infrastruktury
rowerowej w Lublinie
Wyjątkowo jaskrawym przykładem jest
tutaj dwupasmówka Solidarności-Tysiąclecia,
która w dwóch miejscach (od al. Warszawskiej
do skrzyżowania oraz przy Młynie Krauzego)
przewiduje jedynie ruch samochodowy, co
sprawia, że Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogród
Botaniczny dla wielu lublinian nie mogą być
celem przejażdżki rowerowej. Podobną sytuację
mamy na Starym Mieście, które otoczone jest
kilkoma barierami (ruch samochodowy, ogrodzone ogródki działkowe, tereny zaniedbane,
różnice wysokości terenu), co sprawia, że faktycznie zachowało ono swój dawny obronny
charakter.
Ograniczając rozwój infrastruktury rowerowej jedynie do celów rekreacyjnych, tracimy
szanse na pozyskiwanie środków na drogi rowerowe ze środków przeznaczonych na rozwój
turystyki i transportu zrównoważonego.

OPRACOWANIE: MARCIN SKRZYPEK

Uwagi co do głównych założeń
1. Według założeń sprzed około 10 lat,
głównym celem komunikacji rowerowej w Lublinie jest rekreacja, z czego wynika strategia polegająca na nadaniu drodze rowerowej
wzdłuż Bystrzycy charakteru „kręgosłupa”
i skomunikowania z nim poszczególnych
dzielnic. Jest to założenie przestarzałe, które
nie uwzględnia:
– wzrastającej roli ruchu turystycznego
– użycia roweru w celach komunikacyjnych.
Dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu
Lublin stał się ośrodkiem kilku szlaków turystycznych, które urywają się na granicach
miasta. Planując drogi rowerowe nie próbuje
się wyprowadzać ich na te szlaki. W ten sposób
Lublin traci szanse na rowerowy turystyczny
ruch tranzytowy, a mieszkańcy tracą możliwość
odbywania wycieczek zamiejskich.

Stare Miasto, najatrakcyjniejsza i najcenniejsza część Lublina, jest fizycznie odizolowana od reszty
miasta intensywnym ruchem samochodowym, różnicami wysokości terenu, obszarami zaniedbanymi
oraz rzeką bez mostów i rozległymi ogrodami działkowymi. Tymczasem właśnie Stare miasto powinno
być celem spacerów i wycieczek rowerowych z każdego punktu Lublina.
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Uwagi co do systemu dróg
2. Plan podsystemu rowerowego komunikacji w Lublinie jest rysunkiem mającym
wartość spisu potencjalnych połączeń rowerowych. Nie zawiera on żadnej porządkującej
hierarchii według jakiegokolwiek kryterium
(ważności, łatwości wykonania, rodzaju celów podróży itp.), która podpowidałaby, które
drogi są najważniejsze albo na które najłatwiej
zdobyć środki itp.
3. Drogi rowerowe powstają w Lublinie na
zasadzie chaotycznej „mozaiki”. Kiedy buduje
się nową drogę lub modernizuje już istniejącą,
dołącza się do niej pas rowerowy. Nie buduje
się ich tam, gdzie są najbardziej potrzebne,
tylko tam, gdzie można to zrobić „przy okazji”.
Najbardziej łaskawi rowerom urzędnicy mają
nadzieję, że jeżeli w ten sposób będzie się co
roku dokładać nowy odcinek, to za jakiś czas
powstanie z tego jakaś sensowna całość. Nie
ma to nic wspólnego z planowaniem rozwoju
miasta.
4. Powstające w ten sposób połączenia
często są odizolowane (ul. Krańcowa, Droga
Męczenników Majdanka, Trasa Zielona, okolice Czerniejówki przy ul. Fabrycznej) lub prowadzą donikąd. Przykładem jest droga wzdłuż
ul. Choiny, która na granicy miasta zjeżdża za
jezdnię, lub droga wzdłuż al. Spółdzielczości
Pracy, która na granicy miasta urywa się,
urywa się przy przeciwbieżnym pasie jezdni,
więc nie ma nawet gdzie zjechać (a z drugiej
strony wysoki krawężnik uniemożliwia na
nią wjazd).
Podobnie ma wyglądać planowana ścieżka
wzdłuż łącznika z obwodnicą będącego przedłużeniem al. Solidarności. Będzie nią można
dojechać od ul. Północnej za miasto, ale nie da
się na nią zjechać z obu Górek Sławinkowskich
(al. Warszawska pobiegnie nad al. Solidarności na nasypie). Widok takich inwestycji jest
szczególnie przykry dla mieszkańców, ponieważ czyni to ich świadkami bezplanowości
zagospodarowania przestrzennego.
5. Tak budowane drogi rowerowe nie generują dużego ruchu rowerowego, ponieważ ani
nie nadają się do celów turystycznych, ani nie
łączą żadnych istotnych celów podróży, które
często znajdują się w centrum miasta lub dzielnicy (urzędy, szkoły, instytucje kultury itp.).
Jedyną drogą, która genruje ruch jest trasa nad
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Bystrzycą, ale ona z kolei nie jest przystosoana
do tak intensywnego wykorzystania zarówno
przez rowerzystów jak i pieszych.

Uwagi co do stosowanych rozwiązań
6. Nie są podejmowane żadne działania ani
nawet żadne ich próby, aby wprowadzić bezinwestycyjne sposoby rozwoju infrastruktury
rowerowej: jednokierunkowe pasy dla rowerów
zaznaczane białymi liniami, kontrapasy, strefy
uspokojonego ruchu itp.
7. W Lublinie nie ma ani jednej drogi
rowerowej spełniającej wymogi przyjazności
dla rowerzystów, tj. europejskich standardów

CROW (spójność, bezpośredniość, atrakcyjność, wygoda i bezpieczeństwo).
8. Realizowane inwestycje są przygotowywane i projektowane przez osoby nie mające
wiedzy o drogach rowerowych. Np. konsekwentnie stosuje się kostkę, mimo, że jest droższa, złe krawężniki, niepotrzebne lub za blisko
drogi zamontowane barierki itd.
9. Główna trasa rowerowa Lublina
wzdłuż Bystrzycy nie spełnia norm rowerowego „kręgosłupa” miasta, ponieważ razem
z ciągiem pieszym ma szerokość równą szerokości pieszorowerowych alejek na osiedlach,
a na sporych odcinkach jest nawet węższa.

Nie posiada miejsc postojowych, deszczochronów itp. W całości nadaje się ona do
przebudowy.
10. Wnioski szczegółowe.
– Na wszystkich lubelskich drogach rowerowych towarzyszący im pas dla pieszych jest
tak wąski, a stopień segregacji ruchu (wizualny)
tak znikomy, że wchodzenie pieszych na drogę
rowerową jest nieuniknione. W ogóle nie myśli
się systemowo o ruchu pieszych i rowerystów.
– Większość zastosowanych barierek
ochronnych wymaga demontażu, wymiany
lub przesunięcia, gdyż są niepotrzebne, zbyt
agresywne krajobrazowo lub zbyt blisko brzego

1. Czechów – Zalew (Marina) ~16.6 km („główna ścieżka”
Lublina)
2. Zalew (Bryńskiego) – Dąbrowa ~1.95 km
3. Jana Pawła-Krochmalna ~2.3 km
4. Jana Pawła – Janowska ~50 m (brak oznakowania końca)
5. Jana Pawła – Kraśnicka ~2.4 km
6. Zana – Nadbystrzycka ~0.6 km
7. Nadbystrzycka – Romantyczna ~0.57 km
8. Romantyczna – Media Markt (~Zana) ~1.8 km (prawie bez
oznakowania, po jednym znaku C-13/C16 na poczatku Nadbystrzycka/Romantyczna i końcu; brak innego oznakowania,
pionowego, poziomego czy choćby kolorem)
9. Al. Spóldzielczości Pracy ~2.68 km

19. Wolska – most-Garbarska (fragment bez połączenia;
możliwy przejazd w miarę bez ruchu samochodowego do
W. Kunickiego; na Wolskiej wykonany wjazd/zjazd bezpośrednio na jezdnię)
20. Andersa – Zawilcowa (ogródki działkowe) ~ 0.65 km
21. Grygowa – Witosa ~ 0.8 km
22. Jana Pawła – M. T. Kalkuty ~ 0.14 km (fragment, przejazd
pod mostem, wyjazd obok marketu, oświetlony ale widoczność ograniczona)
23. Kraśnicka (fragment) ~ 0.07 km (fragment wykonany
przy przebudowie skrzyżowania, m.in. przejazdy na skrzyżowaniu)
24. Sp. Pracy – Magnoliowa (tylko przejazd przez skrz. + 5 m)

OPRACOWANIE MARIUSZ WITEK

10. Szeligowskiego – Choiny ~1.52 km
11. Związkowa – Al. Spółdz. Pracy ~0.4 km (fragmenty bez
dalszego połączenia
12. Krańcowa ~1.38 km
13. nowa Krańcowa – Nadrzeczna (nieoznakowana, w budowie)
14. L otnicza – Wrońska ~0.31 km (fragment bez połączenia z
innymi, oznakowany C-13/C-16)
15. Al. W. Andersa (Lwowska – Walecznych) ~0.7 km (fragmenty po drugiej stronie ulicy W. Andersa
16. Lubelskiego Lipca 80 ~0.5 km
17. Wolska – Kasy ZE (szczątkowy fragment bez połączenia)
18. Wolska – wjazd do marketu (bez oznakowania, ułożona
czerwona kostka; prawdopodobnie ma być wydłużeniem
+ przejazd przez przejście do mostu na Wolskiej)

Drogi rowerowe w Lublinie. Mapkę można znaleźć pod adresem: wwwLublinRowerem.pl -> Wiki -> Drogi
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drogi i w ten sposób zmniejszają jej efektywną
szerokość drogi.
– Na długich odcinkach nawierzchnia
dróg rowerowych wymaga wymiany. Chodzi
tu szczególnie o złą jakość asfaltu i kostkę fazowaną, ale też zły stan kostki niefazownej.
– System dróg rowerowych w Lublinie wymaga gruntownego „odzielenienia”, bo drogi
zarastają trawą i krzakami.
– Duża liczba skrzyżowań nie posiada przejazdów dla rowerów, ma źle wyregulowane
światła i złe krawężniki.

nia rozwiązań zależy wyłącznie od dobrej woli
urzędników, która bywa kapryśna. Inicjowanie
takich konsultacji i zapewnianie przepływu
informacji często należy do mediów.
12. Kiedy środowisko rowerowe próbuje zapobiegać powstawaniu złej infrastruktury, stoi
w sytuacji petenta, który musi sam wydedukować
przebieg procedur decyzyjnych, kompetencje poszczególnych urzędników i skierować do nich pisma. W wydziałach zajmujących się realizoaniem
inwestycji nikomu nie zależy na komplikowaniu
sobie pracy uspołecznianiem procedur.
13. W Urzędzie Miasta pracuje jednak kilka
osób, którym zależy na rozwoju infrastruktury
rowerowej i z którymi rowerzyści są w kontakcie. 
n
Marcin Skrzypek

Uwagi co do konsultacji społecznych
11. Nie istnieje obecnie żaden system konsultowania przez Urząd Miasta dróg rowerowych z rowerzystami. Możliwość konsultowa-

Raport – przykłady

Ta część raportu rowerowego została w większości sporządzona na podstawie wakacyjnych
wycieczek z 5,5 letnim chłopcem. Ich celem było m.in. sprawdzenie w „warunkach bojowych”,
jak działa w założeniach przystosowana do rekreacji lubelska infrastruktura rowerowa.
Aleja Mieczysława
Smorawińskiego

Początek (koniec) drogi na wiadukcie nad
al. Solidarności przeczy zasadzie spójności
CROW. Dotarcie do tego punktu jako początku
trasy jest dość trudne, a jeżeli traktować go jako
koniec trasy, nie bardzo jest dokąd jechać dalej.
Jak widać w tym miejscu stworzył się naturalny placyk, ale projektanci nie zamontowali
żadnych ławeczek czy zadaszeń ani stojaków.

Przykład zarastania bruku przez trawę.
Bruk fazowany. Bardzo zaniedbana alejka.
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W odróżnieniu od barierek, żywoploty
w ostateczności mogą graniczyć z drogą, choć
przydałoby się im przycięcie.

Całkowita improwizacja ze strony malarza
pasów.

z bezpieczeństwem, a jedynie utrudnia przejazd
i wydłuża czas jazdy. Sprzeczność z zasadą
wygody CROW.
Przykład dość niepoważnego traktowania
kwestii segregacji ruchu pieszych i rowerów.
Na Smorawińskiego takich miejsc jest kilka.
Sprzeczność z zasadą wygody CROW. Na
trasie Smorawińskiego-Andresa takich nieciągłości jest więcej. Urzędnicy tłumaczą, że
chodnik jest za wąski, aby namalować pasy
o szerokości zgodnej z przepisami. Jednak takie pasy istnieją np. na ul. Bursztynowej przy

Sygnalizacja wzbudzana na skrzyżowaniach
preferuje samochody. Nie ma to nic wspólnego
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Aldiku (przy ul. Filaretów), a w podobnych
miejscach światło przejścia można by po prostu
miejscowo poszerzyć.

Al. Spółdzielczości Pracy

Ta droga rowerowa nie trzyma żadnych
norm. Asfalt złej jakości nawet jak na standardy
PRL-u zarasta trawą. Segregacja ruchu pieszych
i rowerzystów jest w praktyce niemożliwa.

Osiedle Kalinowszczyzna. Podobne sytuacje zwiększają antagonizm między pieszymi
i rowerzystami bez niczyjej winy i są odbierane
jako niepoważne traktowania użytkowników
drogi przez miejskich drogowców.

Bystrzyca – rowerowy
„kręgosłup” Lublina

Tutaj droga rowerowa prowadzi donikąd.
Trudno więc oczekiwać, że będzie używana.
Sprzeczność z zasadą spójności CROW.

Coś takiego nie powinno wchodzić do
statystyk, jako droga rowerowa.

Okolice ul. Zawilcowej. Kolejna niewykorzystana okazja na zorganizowanie miejsca
postojowego.

Sławne przejście, którego konstrukcja powoduje, że piesi i rowerzyści zamieniają się
miejscami. Niewygodne i powodujące kolizje.

Tak wygląda użytkowanie stosunkowo
nowej kostki, która jest dodatkowo droższa
i daje gorsze warunki jezdne, ale mimo to nie
znika z projektów.

Okolice ul. Zawilcowej. Barierka znajdująca
się zbyt blisko drogi rowerowej (powinno być
przynajmniej 30 cm odstępu). Nadgorliwość
projektanta skutkuje tym, że urządzenie mające
chronić stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo.
Kolejny konflikt z regułą CROW.
Wysoki krawężnik na przejeździe rowerowym zdecydowanie obniża komfort jazdy (bicie na kierownicę) i jest niebezpieczny. Dotyczy to wszystkich pojazdów kołowych, również rolek i wózków inwalidzkich.

Ul. Podzamcze. Brak połączenia ze Starym
Miastem jako przykład braku strategicznego
myślenia o komunikacji rowerowej w Lublinie.
Brak spójności CROW.

Aleja Generała Andersa

Barierka całkowicie odizolowuje widokowo
rowerzystów i pieszych od pięknego krajobrazu rzecznej doliny. Należałoby ponownie
rozważyć design barierki, aby był jak najmniej
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agresywny wizualnie. Sprzeczność z zasadą
atrakcyjności CROW.

Ta barierka jest w odpowiedniej odległości
od drogi rowerowej. Za nią kolejna improwizacja projektantów. Coś się kończy, coś zaczyna
– ale na pewno ani w pierwszym, ani w drugim przypadku to nie jest droga rowerowa.
Tu oznakowanie byłoby zbędne, bo nie ma
czego oznaczać.

W tym miejscu przycięto krzaki. Ale one
odrastają co roku. Czy co roku trzeba organizować konsultacje, żeby były przycięte?

Z drugiej strony wiaduktu (al. Tysiąclecia)
okazuje się, że jedna w obie. Pas rowerowy
poprowadzony po wewnętrznej, co zmniejsza widoczność. Raczej każdy rowerzysta dla
bezpieczeństwa pojedzie prawą stroną. Dość
niebezpieczne miejsce.

Skutek zbyt wąskiego pasa ruchu. Dwóch
rowerzystów obok siebie (na przykład podczas
mijania) i pieszy, który w tej sytuacji ucieka
na krawężnik.

Rzut oka do tyłu. Jesteśmy na najbardziej
uczęszczanej trasie spacerowej miasta. W tej
szerokości teoretycznie powinny się mieścić
dwa pasy ruchu rowerów i pas dla pieszych.
Mimo, że jest to teren zalewowy – jak twierdzą
drogowcy – asfalt utrzymuje się w dobrym
stanie.

Nieco szerzej, ale rowerem – tylko w jedną
stronę. Zupełny brak konsekwencji.
14

Przykład zastosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do okoliczności. Dzięki
przycięciu żywopłotu można podziwiać dolinę
i wysoka barierka okazuje się niepotrzebna.

Na trasie wzdłuż Bystrzycy jedyne miejsca
postojowe, gdzie można skryć się przez słońcem
lub przez deszczem znajdują się pod wiaduktami, co nie jest przyjemne i tworzy niebezpieczne
sytuacje (jest tam mało miejsca, a nadjeżdżający
mają ograniczoną widoczność).

Wizualna segregacja ruchu nie spełnia
swojej roli w przypadku małych dzieci, które najlepiej utrzymywać przy prawym skraju
drogi, niezależnie czy jest to chodnik czy droga
rowerowa.

Kostka fazowana leży na trasie na dość
długim odcinku. W słoneczny dzień różnica
między kolorami zaciera się prawie zupełnie.
Kolejny przykład dysproporcji między miejscem dla rowerzystów i miejscem dla spacerowiczów. Projektant nie może marginalizować
ruchu pieszych na korzyść rowerzystów na tak
uczęszczanej trasie.
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Kostka przy LKJ. Nierówności widac gołym okiem.

Blisko Zalewu. W tym miejscu trzeba było
połączyć oba pasy ruchu, ponieważ za kilkadziesiąt metrów niepotrzebnie zamieniają się
one miejscami.

Zalew

Zachodni brzeg Zalewu. Zbyt wąsko dla
pieszych. Łatwo przewidzieć, że tutaj ruch
zarówno pieszych jak i rowerzystów będzie
dużo większy niż w mieście. Tym niemniej
buduje się dookoła Zalewu drogę rowerową
taką samą jak na osiedlu, przy czym jest to
zarazem w ogóle jedyny trakt spacerowy w okolicy. Ta inwestycja jest przykładem działania
bezplanowego, obliczonego na doraźny efekt.

Nie istnieje przepis, który nakazywałby
montaż tej barierki ani tym bardziej malowanie jej w tak ostrzegawcze wzory. Biorąc pod
uwagę, że Zalew zbudowano specjalnie po to,
aby stworzyć miejsce o wysokich walorach
krajobrazowych, gdzie mieszkańcy mogliby
wypoczywać blisko natury, ta ciągnąca się kilometrami barierka – wyraźnie ostrzegająca
przed utratą życia lub zdrowia – jest zupełnym nieporozumieniem. Sprzeczność z zasadą
atrakcyjności CROW.

Wschodnie obrzeże Zalewu. Sytuacja taka
sama jak po przeciwnej stronie. Zbudowano
drogę dla rowerzystów, ale zapomniano, że
wcześniej nie było tam żadnej drogi, a miejsce jest odwiedzane tłumnie również przez
pieszych i – jak widać – biegaczy. Wszyscy
więc korzystają z tej samej. Warto zauważyc
technologię, w jakiej wykonano nawierzchnię
tej drogi: utwardzony żwir, który pasuje do leśnego krajobrazu. Taka droga jest jednocześnie
jest tańsza niż kostka czy nawierzchnia ciagła
oraz nie wymaga zgody Lasów Państwowych
na budowę. Jej poszerzenie nie byłoby możliwe
bez zmiany zaszeregowania gruntów, na co
Lasy Państwowe mogłby się nie zgodzić, ale
przecież istnieje możliwość wykorzystaniu tej
samej technologii do stworzenia drugiej ściezki
obok. Tak naprawdę okolice Zalewu są pod
tym względem zupełnie nie zagospodarowane,
a prowadzone inwestycje – wyrane z kontekstu
lokalnych problemów komunikacyjnych.

Ul. Szeligowskiego

Niewytłumaczalny brak ciągłości nowej
drogi rowerowej.

Jeden z nielicznych przykładów dobrej
praktyki w Lublinie. Przy dużym ruchu rowerzystów i pieszych a niewielkim ruchu aut, tego
typu separacja jest najlepszym rozwiązaniem.
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Od tego momentu zaczyna się tzw. „trasa
trudna. Prowadzi ona na drugą stronę Zalewu.
Jednak nie jest ona trudna technicznie, lecz nawigacyjnie, gdyż została bardzo źle oznaczona
w terenie. Nie znając drogi rowerzysta gubi się
na niej w obu kierunkach. A wystarczyłoby
narysowanie kilkunastu znaków w odpowiednich miejscach.

Płaski – prawidłowy – krawężnik na przejeździe rowerowym. 
n
Fotografie i opracowanie: Marcin Skrzypek,
Aleksander Wiącek, Krzysztof Kowalik
15

ROWERY DLA MIASTA

Obywatelu, zrób sobie dobrze sam
Historia Porozumienia Rowerowego
Wiemy jak powinno być, ale co zrobić, żeby do tego doprowadzić? Co to znaczy, że jacyś ludzie
„działają” w jakiejś sprawie? Jak wyglądają łańcuchy przyczynowo-skutkowe, które kształtują
miasto i jak stać się jedną z takich przyczyn? Porozumienie Rowerowe to studium przypadku
społeczeństwa obywatelskiego. Oto historia współpracy grupy mieszkańców Lublina z Urzędem Miasta
wraz z wyjaśnieniem, dlaczego współpraca ta okazała się nieefektywna i planami na przyszłość.

Porozumienie Rowerowe powstało 21 maja
2007 r. jako kontynuacja dwóch rowerowych
spotkań Forum Kultury Przestrzeni oraz jako
efekt własnej działalności na rzecz poprawy
komunikacji rowerowej w Lublinie, którą
część członków Porozumienia podejmowała
wcześniej samodzielnie. Forum Kultury Przestrzeni to program edukacyjno-animacyjny
realizowany przez Ośrodek „Brama Grodzka
– Teatr NN” od 2 marca 2006 r., polegający na
podejmowaniu różnych inicjatyw (spotkań,
partnerstw, publikacji itp.) zmierzających do
podnoszenia jakości relacji między mieszkańcami a ich wielowymiarowym otoczeniem.
Porozumienie Rowerowe nie byłyby żadnym „porozumieniem”, gdybyśmy przypisywali
sobie pierwszeństwo w zajmowaniu się sprawami rowerowymi w Lublinie. Jak wspomniałem,
prób zwrócenia uwagi na potrzeby rowerzystów było w Lublinie kilka. Tak o jednej z nich
opowiadał Stanisław Lichota w rozmowie pt.
„Pytania o wizje” („Scriptores”, nr 29 pt. „Rozmowy o kulturze przestrzeni”):
W latach 1994-1998 jako ekspert komisji
Rady Miejskiej do spraw rozwoju urbanistycznego prawie na każdym posiedzeniu powtarzałem,
że sprawę ruchu rowerowego trzeba potraktować
priorytetowo i rozwiązać ją całościowo. W końcu zaczęto patrzeć na mnie jak na nawiedzonego. Dziś mam wrażenie, że wszystko robi się
odwrotnie niż powinno. Na przykład projektuje
się rowerowe ścieżki rekreacyjne, nie mając uregulowanego ruchu rowerów w przestrzeniach
codziennego użytku czy między osiedlami. To
tak, jakby budować autostradę bez dróg dojazdowych. Uważam, że tę oczywistą kwestię
Lublin przegrał.
Autor tej wypowiedzi wspomniał też,
że kiedy jeszcze wcześniej urbaniści myśleli
o przyszłości Lublina, założyli, iż rower nigdy nie odegra w nim istotnej roli ze względu
16

FOT. MARCIN SKRZYPEK.

Historia Porozumienia
Rowerowego

Frankfurt. Rowery mogą pod prąd. Wbrew pozorom jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, gdyż
rowerzysta i kierowca doskonale się wzajemnie widzą.

na pagórkowate ukształtowanie powierzchni.
Nikt wtedy nie myślał o tym, że samochody
zakorkują miasto, ani o rozwoju technologii
rowerowej, która pozwala dziś pokonywać
wzniesienia z pomocą przerzutek lub silnika
elektrycznego.
Później akcję na rzecz dróg rowerowych
przeprowadził klub rowerowy PTTK „Welocyped” wspólnie z „Dziennikiem Wschodnim”,
a kilka kolejnych Towarzystwo dla Natury
i Człowieka. Paru urzędników i jeden radny
zostało nawet wywiezionych na tydzień do
Münster, miasta partnerskiego Lublina słynącego z dróg rowerowych, aby ich wyedukować
i przekonać do zastosowania podobnych rozwiązań w naszym mieście. Przy okazji wyborów
na jednym z pikników podpisywano petycję do
prezydenta Andrzeja Pruszkowskiego. Podpisało ją ponad sto osób, w tym sam prezydent
Andrzej Pruszkowski, ale petycja zaginęła
w Urzędzie Miasta...
Podobny los spotkał 25 wniosków w sprawie ścieżek rowerowych, które w latach 20032006 wniosła do prezydenta Komisja Sportu,
Turystyki i Wypoczynku IV kadencji Rady
Miasta Lublin ; zawdzięczamy je m.in. radnemu

Wojciechowi Krakowskiemu, dzięki lobbowaniu którego powstały również niektóre drogi
rowerowe). Niestety, wnioski te nie uzyskały
wpływu na lubelską infrastrukturę rowerową.
Pomysł na założenie Porozumienia pojawił
się, kiedy po drugim spotkaniu rowerowym
Forum Kultury Przestrzeni ktoś spytał: «Pogadaliśmy i co dalej? Zróbmy coś”. Zebrała
się więc grupka osób którzy zawiązali rodzaj
umowy, porozumienia opartego wyłącznie na
zaufaniu i wspólnym celu: bez KRS-u, bez księgowości, zarządu i komisji rewizyjnej. Zasada
była prosta: jeśli ktoś chce coś robić, to niech
robi, informując o tym innych, żeby mogli się
włączyć lub skorzystać w przyszłości z jego
doświadczenia. Chodziło o to, aby stworzyć
strukturę sieciową, zdecentralizowaną, nie
związaną z żadną organizacją czy instytucją
i całkowicie otwartą, nie tworzącą własnej zamkniętej tożsamości.
Do Porozumienia może wejść każdy przez
sam fakt, że będzie postępował według powyższych zasad. W praktyce powstało coś pomiędzy
grupą inicjatywną a kółkiem samokształceniowym, gdyż osiąganie wpływu na rozwój miasta
wymaga pewnej orientacji w mechanizmach
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działania samorządu, o których zwykły obywatel nie ma zielonego pojęcia i które go szybko
zniechęcają do jakiegokolwiek działania.

pierwszym w Lublinie przykładem normalnych
konsultacji społecznych, w których urzędnicy
nie muszą, a jednak próbują rozwiązać problem
razem z mieszkańcami i jest to organizowane
przy maksymalnie otwartej kurtynie, a nie
w wąskim gronie osób „dobrze poinformowanych”.

Konsultacje społeczne
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Kalendarium Porozumienia
Rowerowego

Przed 2004 Działania rowerzystów i innych osób (m.in. z klubu «Welocyped» oraz
Towarzystwa dla Natury i Człowieka, radnego
Wojciecha Krakowskiego i urbanisty Stanisława
Lichoty), które spowodowały, że rzucony później temat rowerowych spotkań Forum Kultury
Przestrzeni spotkał się z zainteresowaniem.
27 września 2005 Narodziny Forum Kultury Przestrzeni. Promocja Rozmów o kulturze
przestrzeni w formie spotkania z rozmówcami
numeru. Wiele osób podkreśla, że jest to pierwsze takie spotkanie od niepamiętnych czasów.
2 marca 2006 Wdrażanie Forum. Pierwsze spotkanie Forum pt. „Place w przestrzeni
Lublina”.
25 maja 2006 Czwarte spotkanie pt. „Parking Lublin i co dalej czyli perspektywy rozwoju ruchu rowerowego w naszym mieście”.
Pierwsze wywołanie tematyki rowerowej na
Forum inspirowane wypowiedziami Stanisława
Lichoty z Rozmów o kulturze przestrzeni oraz
faktem, że jeżdżę wówczas do pracy rowerem.
Tytuł spotkania odwołuje się do korkowania
miasta przez auta i powolnej przemiany jego
przestrzeni publicznych w jeden wielki parking.
Remedium na ten stan rzeczy może być m.in.
rozwój ruchu rowerowego.

FOT. MARCIN SKRZYPEK

Wiadomo, że przechodzenie od słów do
czynów jest w Lublinie wyjątkowo trudne.
Zdołaliśmy jakoś pokonać tę barierę i przygotować dla Urzędu Miasta sześć raportów
i opinii dotyczących:
– toru rowerowego
– proponowanych tras dróg rowerowych
– stojaków (u-kształtny profil i rozmieszczenie)
– zieleni zarastającej drogi
– koncepcji jednej z tras rowerowych.
Konsultacje te odbywały się na na ustne zamówienie Wydziału Inwestycji i Wydziału Spraw
Komunalnych. Dzięki nim udało się uratować
źle rozpoczętą inwestycję toru (który w projekcie był faktycznie torem motocrossowym i nie
spełniał żadnych norm sportów rowerowych),
przyciąć częściowo krzaki zarastające trasy rowerowe i zamontować 36 stojaków. Niestety, nasza pomoc Wydziałowi Inwestycji w planowaniu
dróg rowerowych nie przyniosła wymiernych
skutków, gdyż takie działanie wymaga myślenia
strategicznego w szerszym kontekście przestrzennym i koordynacji prac kilku wydziałów,
czego – a propos komunikacji rowerowej – nikt
w Lublinie dotychczas nie robił.
Powyższe raporty powstawały albo dzięki
zaangażowaniu rowerzystów (do których docieraliśmy telefonicznie, mailowo oraz poprzez
prasę, jeżeli wykazała zainteresowanie) albo
dzięki zaangażowaniu konkretnych osób, jeżeli
opinia szerszej grupy nie była potrzebna (np.
jeżeli chodzi o stojaki czy wycięcie krzaków).
Najciekawszą po względem zależności przyczynowo skutkowych była sprawa stojaków. Konstrukcja i funkcjonowanie dobrych stojaków
zostały wyczerpująco opisane jeszcze w raporcie konsultacji „ścieżkowych” z jesieni 2007 r.,
ale pojawiła się potrzeba opracowania osobnej
opinii na ten temat. Stało się to za przyczyną
„Gazety Wyborczej”, która w kwietniu 2008 r.
postanowiła sprawdzić, dlaczego stojaki nie są
montowane, mimo wcześniejszych zapowiedzi
urzędników. Okazało się, że winnym zaniedbania było samo Porozumienie Rowerowe,
które parę miesięcy wcześniej zobowiązało
się, że wskaże na nie miejsca. Zobowiązanie
to było opublikowane na stronach Porozumienia. Następnie o sprawie przypomniał „Kurier
Lubelski”, co stało się bezpośrednią przyczyną
ostatecznego wyboru wzoru 36 stojaków oraz
ich zamontowania w Śródmieściu.
Współpraca Porozumienie Rowerowego z Urzędem Miasta jest prawdopodobnie

Po wakacjach 2006 Fiasko dotychczasowego modelu funkcjonowania Forum polegającego na planowaniu tematów spotkań
w porozumieniu z radą programową. Z uwagi
na wybory prezydenta i radnych Forum zawiesza działalność. Zrywam z jakimikolwiek
z góry założonym rytmem czy formą działania
Forum. W zamian za to wprowadzam dwie
nowe zasady:
– szybkiego reagowania na wszelkie problemy przestrzenne miasta, o których dowiaduję
się różnymi drogami;
– podejmowania współpracy ze wszystkimi, którzy widzą w niej jakiś swój zysk, z wyraźnym założeniem, że pomogę im w osiągnięciu
owego zysku.
Po dokonaniu oceny efektów dotychczasowych spotkań i perspektyw rozwoju poruszonych w nich wątków, decyduję się na
powrót do tematyki rowerowej w kontekście
konkretnego celu, jakim jest przyjęcie przez
Lublin „Pakietu rowerowego dla gmin”, czyli
stworzonego przez sieć Miasta dla Rowerów
gotowych rozwiązań merytorycznych i logistycznych pomagających w kompleksowym
podejściu do sprawy komunikacji rowerowej
w mieście. Taki kierunek rozwoju Forum dyktowany jest potrzebą „konkretu”: znalezienia
jakiegoś problemu, który można by rozwiązać;
wywołania konkretnej zmiany na lepsze. W innych sferach gospodarki przestrzennej Lublina
brak perspektyw na takie działanie Forum.
17 kwietnia 2007 Początek wątku Porozumienia Rowerowego. Drugie spotkanie rowerowe Forum Kultury Przestrzeni, już w nowej
formule. Celem spotkania jest wyłonienie reprezentacji rowerzystów, która mogłaby się za-

Münster. Podziemna wypożyczalnia rowerów przy dworcu kolejowym
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Uherskie Hradiste. Droga rowerowa brukowana, ale bardzo dobrze odseparowana wizualnie od chodnika, który jest dość szeroki, dzięki czemu piesi nie czują potrzeby wchodzenia na pas rowerowy

jąć działaniem na rzecz „Pakietu rowerowego”.
Na spotkaniu jest obecny nowy wiceprezydent
Stanisław Fic oraz szerokie grono urzędników,
którzy deklarują, że głosy rowerzystów pomogłyby im w lepszym planowaniu i budowie
dróg dla rowerów. Temat „Pakietu” okazuje się
zbyt szeroki jako „zadanie do wykonania”, ale
nieoczekiwanie prezydent Fic ogłasza na spotkaniu, że odnalazł po poprzednich władzach
54 tys. euro na drogi dla rowerów, przy wykorzystaniu których zgadza się wziąć pod uwagę
opinie rowerzystów (wg „Gazety Wyborczej”).
Ta rewelacja staje się bezpośrednim powodem
zwołania kolejnego spotkania rowerzystów, ale
już zamkniętego, celem umówienia się co do
dalszych działań pro-rowerowych i stworzenia
publicznego systemu komunikacji między rowerzystami a urzędnikami.
21 maja 2007 Narodziny Porozumienia
Rowerowego. Rowerzyści zawiązują „społeczna
grupę inicjatywną” i podpisują krótką deklarację, w której można znaleźć znamienne zdanie:
„Uczestnicy spotkania zgodzili się na podawanie swoich nazwisk do publicznej wiadomości,
jako członków grupy, która chce reprezentować
interesy rowerzystów i pracować wspólnie nad
poprawą i rozwojem komunikacji rowerowej
w Lublinie”.
Maj-czerwiec 2007 Konsultacje toru rowerowego. Prasa donosi, że mieszkańcy osiedla
Nałkowskich sprzeciwiają się budowie na jego
tyłach toru rowerowego, gdyż... tak naprawdę
będzie on używany jako tor motocyklowy.
Wicedyrektor Wydziału Inwestycji zwraca się
do mnie – jako osoby poznanej bliżej na kwietniowym spotkaniu Forum – o opinię na temat
planowanej inwestycji, która wchodzi w etap
realizacji, a jednocześnie budzi tak zasadnicze
wątpliwości. Tymczasem temat 54 tys. euro
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okazuje się mniej oczywisty niż przedstawiał go
prezydent Fic, więc nie może służyć za „chrzest
bojowy” Porozumienia. Stają się nim konsultacje toru rowerowego.
19 czerwca 2007 Raport z konsultacji toru
przekazany zostaje do Wydziału Inwestycji.
Zaraz po tym fakcie następuje kilka spotkań
rowerzystów, władz i radnych należących do
klubu motocrossowego „Cross”, którzy wcześniej przeprowadzili projekt toru pseudorowerowego przez wszystkie etapy decyzji.
W prasie można również znaleźć wypowiedzi,
iż namawiają oni Porozumienie Rowerowe, aby
„nie hamowało inwestycji” (sic!).
Koniec czerwca 2007 Prezydent wstrzymuje realizację projektu toru pseudo-rowerowego i każe go przeprojektować przed końcem
roku, aby uratować inwestycję i choć część
przeznaczonych na nią pieniędzy.
Lato 2007 Powołanie przedstawiciela Urzędu Miasta do kontaktów z rowerzystami. Do
tej funkcji prezydent Fic przeznacza pracownika Wydziału Inwestycji Marka Kuzaja. Jest
to reakcja na rosnące publiczne zainteresowanie tematyką rowerową, do czego przyczynia
się Porozumienie Rowerowe, a także „Gazeta
Wyborcza” i „Kurier Lubelski”. W ramach kontaktów z rowerzystami do zadań p. Kuzaja
należy uzgadnianie z nimi pomysłów na rozwój
komunikacji rowerowej w Lublinie i przekazywanie wniosków pod odpowiednie adresy
(Wydział Dróg i Mostów, Wydział Inwestycji,
Rada Miasta itp.).
26 września 2007 Pierwsze spotkanie
z „urzędnikiem ds. rowerzystów”. Spotkanie
jest starannie przygotowane przez obie strony
i starannie udokumentowane przez Porozumienie, aby podjęte na nim ustalenia były publicznie
znane (jako zobowiązania wobec mieszkańców

Lublina) i możliwe do szybkiego przejrzenia.
Dzięki temu „Gazeta Wyborcza” kilka miesięcy
później może przypomnieć Porozumieniu, że
ma zaległości w sprawie stojaków.
30 października – 9 listopada 2007 Konsultacje ścieżek rowerowych. Konsultacje
odbywają się jako spełnienie zapowiedzi na
pierwszym spotkaniu z p. Kuzajem.
Lato 2007 – grudzień 2007 Powstaje projekt nowego toru rowerowego, w opracowaniu
którego biorą udział przedstawiciele poznańskiego środowiska Grandapropaganda.com
– wcześniej konsultanci projektu pseudo-rowerowego. Jest to pierwszy wymierny sukces
Porozumienia Rowerowego.
Początek grudnia 2007 Z czterech propozycji przedstawionych w raporcie z konsultacji ścieżek rowerowych Wydział Inwestycji
wybiera dwie biegnące dolinami rzek. Jedna
z nich – wzdłuż doliny Czechówki – jest bardzo
ważna, gdyż łączy Skansen i Ogród Botaniczny
ze Starym Miastem i ścieżką wzdłuż Bystrzycy.
Kwiecień-czerwiec 2008 Konsultacje stojaków rowerowych.
Kwiecień-czerwiec 2008 Sprawy bieżące, interwencje. Porozumienie zabiera głos
krytyczny w sprawie psującej krajobraz białoczerwonej barierki na pewnym odcinku wzdłuż
ścieżki wokół Zalewu Zemborzyckiego. Kolejny
głos krytyczny dotyczy barierki wzdłuż nowo
oddanego do użytku odcinka ścieżki wzdłuż
Bystrzycy, która zamontowana jest zaraz za
brzegiem pasa rowerowego.
18 czerwca 2008 Trzecie otwarte spotkanie rowerowe pt. „Urząd Miasta i rowerzyści.
Budowanie współpracy”, na którym przedstawiciele pięciu wydziałów Urzędu Miasta oraz
Rady Miasta mają odpowiedzieć na pytanie:
w jaki sposób rowerzyści reprezentowani
przez Porozumienie Rowerowe mogą pomóc
urzędnikom i władzom miasta w planowaniu
i projektowaniu dróg dla rowerów w 2009 roku?
Mają to być faktycznie konsultacje wśród samych urzędników, zmierzające do określenia
zysku, który mogą oni mieć ze współpracy
z rowerzystami (zastosowanie drugiej z zasady
zarządzania Forum).
Na główne pytanie spotkania odpowiada
tylko Tomasz Radzikowski z Wydziały Gospodarki Komunalnej, który zajmuje się utrzymaniem ścieżek tj. m.in. usuwaniem zbędnej
zieleni. Pozostali urzędnicy nie wiedzą, jak
rowerzyści mogą im pomóc. Spotkanie dostarcza jednak ciekawych informacji, np. takiej, że
zadania p. Kuzaja są rozumiane dużo szerzej
przez Wydział Dróg i Mostów niż przez niego
samego (czy jest on „pełnomocnikiem prezydenta” czy tylko „osobą do kontaktów”?).
Urzędnicy zgadzają się, że wszelkie uwagi ro-
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werzystów będą przez nich brane pod uwagę
i przekazywane projektantom jako „ważne
sugestie”.
19 czerwca 2008 Przesłanie Wydziałowi
Inwestycji raportu nt. stojaków rowerowych
z powołaniem się na dotyczące tego problemu
wnioski Komisji Sportu Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta z 2003 r., z którymi autor
raportu mógł się zapoznać dzięki umieszczeniu
„rowerowej dokumentacji” prac Rady Miasta opublikowanej na stronach Porozumienia
Rowerowego.
Lipiec 2008 Początek opiniowania projektu koncepcyjnego drogi rowerowej wzdłuż
Czechówki.
Powyższe kalendarium pokazuje dynamikę
procesu, jakim jest publiczna debata nt. przestrzeni podejmowana oddolnie przez samych
obywateli. Widać, że powodzenie tego procesu
zależy od sprawnej komunikacji, w którą zaangażowani są zarówno mieszkańcy, jak i media
oraz urzędnicy. Czasem pomaga przypadek,
któremu należy sprzyjać i wykorzystywać
wszystkie nadarzające się szanse. Tylko wtedy jesteśmy w stanie osiagnąć efekt, mając do
dyspozycji bardzo organiczone środki. Wokół
Porozumienia Rowerowego udało się stworzyć
system przyczynowo-skutkowy, dzięki któremu możliwe było sumowanie się niewielkich
wysiłków wielu osób.

w ogóle nie odpowiada), telefonującym regularnie, komórką ds. kontroli jakości wykonanych
prac (Wydział Spraw Komunalnych przekazał
firmie zajmującej się zielenią uwagi nt. zarastania ścieżek, ale powiedział, że należałoby sprawdzić, czy wszystko zrobili, jak należy). Innymi
słowy, Urząd Miasta dążył do stworzenia środowiska współpracy, w którym sam funkcjonuje,
mając do dyspozycji pracowników. To jednak
nie było możliwe dla nas do zaakceptowania,
ponieważ, po pierwsze, model tej współpracy
w samym Urzedzie nie przynosi efektów, a po
wtóre, rowerzyści nie mają pracowników, lecz
osoby, które mogą angażować się społecznie
w rozwiązywanie tego typu problemów i to
jedynie od czasu do czasu, a nie stale. Mimo
niewątpliwych osiągnięć współpracy rowerzyściMiasto-media, ta droga okazała się nieefektywna
na dłuższą metę. Nie mogliśmy dłużej zdawać
się na przypadki i marnowanie czasu.
W związku z tym uaktualniła się idea wprowadzenia do Lublina Pakietu Rowerowego dla
Gmin. W czerwcu zaprosiliśmy Marcina Hyłę,
aby przedstawił prezydentowi Adamowi Wasilewskiemu ideę Standardów Rowerowych. Do
prezydenta skierowaliśmy list zawierający m.in
takie fragmenty:
„Rowerzyści działają społecznie i nie mają
czasu ani możliwości monitorowania wszystkich
działań Urzędu Miasta i Rady Miasta, które
mogłyby się przyczynić do polepszenia infrastruktury rowerowej. Trudno jest też włączać
nowe osoby w taką działalność, jeżeli widać, że
urzędnicy są niechętni podobnym kontaktom
i współpracy. Rowerzyści stworzyli swoją reprezentację społeczną i sieć wymiany informacji
oraz know-how zgodnie ze strategią „Lublin
Miasto Wiedzy”. Te działania będę jednak bezwartościowe, jeżeli nie spotkają się ze strony

Punktem zwrotnym okazały się dwa zdarzenia, które nałożyły się w czasie. Pierwszym
z nich było największe osiągnięcie Porozumienia, a mianowicie napisanie przez Towarzystwo
dla Natury i Człowieka wniosku do Fundacji
Batorego na rozwój środowiska rowerowego.
Drugim, negatywnym, było zawieszenie projektowania drogi rowerowej wzdłuż Czechówki Skansen-Bystrzyca. Co prawda, częściowo
przyczyną tej decyzji były nieskonkretyzowane
plany przebiegu przez Lublin trasy rowerowej
Polski Wschodniej, jednak to uświadomiło nam,
że procesy planistyczne przebiegają w Lublinie
w sposób bardzo niekontrolowany. Dodatkowo
powiedziano nam w Wydziale Inwestycji, że
będziemy informowani o interesujących nas
inicjatywach tylko wtedy, kiedy o to poprosimy.
Innymi słowy, aby niczego nie przegapić, powinniśmy to robić co tydzień – i to mimo istnienia
w Wydziale osoby ds. kontaktów z rowerzystami.
Można zinterpretować tę sytuację w następujący
sposób. Aby współpracować z Urzędem Miasta
„z wolnej stopy”, jak dotychczas, należałoby
stworzyć organizację pracującą analogicznie jak
Urząd Miasta: z sekretariatem pilnującym terminów korespondencji (jeden z wydziałów słynie
z tego, że odpowiada w ostatnim momencie lub

OIKOS 2(50)2009

Strona Forum Kultury Przestrzeni: www.fkp.tnn.pl, forum dyskusyjne:
http://www.forum.tnn.pl. Rowerowe zapytania Rady Miasta: http://tnn.
pl/k_502_m_3.htm. O „Pakiecie rowerowym dla gmin”: www.rowery.
org.pl/rowerpakiet i www.rowery.org.pl/standardy.pdf.
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Punkt zwrotny

Urzędu Miasta z podobnymi działaniem. Aby
oprzeć się na konkretach, zaprosiliśmy do Lublina p. Marcina Hyłę, który ma doświadczenie
w tych sprawach i proponuje następujące działania systemowe, które sprawdziły się w innych
miastach:
– przyjęcie przez Lublin standardów rowerowych, które obowiązują w Krakowie czy
Gdańsku;
– powołanie Zespołu Zadaniowego – struktury poziomej, która mogłaby koordynować
działania i przepływ informacji ;
– powołanie Audytu Rowerowego, który
pozwoliłby na opiniowanie każdego projektu,
aby jego jakość odpowiadała oczekiwaniom.
Te rozwiązania nie podrażają kosztów infrastruktury rowerowej – czasem wręcz je potaniają, ponieważ dotychczasowe działania
w kierunku projektowania i budowy dróg rowerowych są często drogie, niewłaściwe, a nawet niepotrzebne. Tymczasem chodzi o to, aby
każda wydana na ten cel złotówka była wydana
efektywnie i opłacalnie.”
Prezydent zgodził się na nasz wniosek. Z wypowiedzi urzędników życzliwych rowerzystom
wynika, że woleliby oni mieć konkretny przepis,
do którego musieliby się stosować, niż „umowę
dżentelmeńską”, która ma się nijak do urzędniczych procedur. Wdrożeniem Standardów zajmuje się Ewa Kipta, urzędnik Wydziału Kultury
ds. kultury przestrzeni. Przyjęcie ich byłoby
niewątpliwie ważnych argumentem w naszych
staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
Sprawa jest w toku. 
n
Marcin Skrzypek

Poznań, ulica Inflancka. Droga rowerowa nie musi być czerwona. Przy takiej różnicy między nią a chodnikiem nie pomyli się żaden rowerzysta ani pieszy
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Społeczne propozycje
ścieżek rowerowych
Poniższa opinia Porozumienia Rowerowego może być punktem orientacyjnym dla innych osób, które chciałby
w przyszłości podejmować podobne inicjatywy i zastanawiają się, jak powinien wyglądać dialog obywatelsamorząd. Jest to skrócona wersja materiału przekazanego 13 listopada 2007 r. do Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta. Zawiera ona propozycje przebiegu tras rowerowych proponowanych do realizacji, będąca
wynikiem konsultacji społecznych w sprawie ścieżek rowerowych, zorganizowanych przez Porozumienie
w dniach 30.10-09.11.2007. Pełny tekst wraz ze szczegółowym opisem tras oraz metodyki przeprowadzonych przez Porozumienie konsultacji znaleźć można na stronie LublinRowerem.pl

TRASA 1 – STRATEGICZNA

Skansen – Bystrzyca (doliną Czechówki)
Przebieg wariantu maxi:
– Skansen (koniec trasy rowerowej do Kazimierza Dolnego)
– Al. Warszawska (północna strona jezdni)
– Al. Solidarności (północna strona jezdni,
z możliwością wjazdu i zjazdu z mostu Poniatowskiego)
– przejazd na drugą stronę jezdni na skrzyżowaniu Lubomelska – Kompozytorów Polskich (ścieżka wzdłuż ciągów pieszych, dookoła
ronda)
– Al. Solidarności/Tysiąclecia (południowa
strona jezdni)
– Pl. Zamkowy
– most do Zamku pod ul. Grodzką
– ciąg pieszy do „Targu pod Zamkiem”
– Al. Unii Lubelskiej (zachodnia strona
jezdni)
– zakończenie: stary most na Bystrzycy
(ścieżka nad Bystrzycą).
Ta trasa cieszyła się poparciem największej
liczby osób i ma ona najbardziej strategiczny
przebieg:
– łączy Skansen i Ogród Botaniczny ze Starym Miastem
– łączy szlaki Kazimierz Dolny – Lublin
i Lublin – Pojezierze
– łączy szlak Kazimierz Dolny – Lublin ze
ścieżką nad Zalew
– udrażnia dolinę Czechówki dla innych
środków transportu poza autami (na tej trasie
w dwóch miejscach brak nawet chodnika)
– przybliża dolinę do jej pożądanego charakteru jako miejsca rekreacji.
Na tej trasie najtrudniejszym momentem
jest wiadukt na ul. Smorawińskiego, który, mimo
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objęcia przez Urząd Miasta planem budowy
drogi dla rowerów, nie został do tego celu przystosowany w ramach wdrażanych już inwestycji.
Aby tą przeszkodę pokonać, proponujemy rozważenie poprowadzenia ścieżki pasem zieleni
między pasami ruchu. Być może w tym celu
trzeba by było zmienić prawny status tej drogi
i pasa zieleni, aby przepisy pozwalały na podobny zabieg.
Myślenie w takim kierunku wydaje się dziś
utopijne, ale w perspektywie budowy obwodnicy
ograniczanie swobody ruchu samochodowego
na trasie przecinającej miasto i przechodzącej
przez zabytkowe Centrum wydaje się logiczne.
W przyszłości sugerujemy ścieżkę po obu stronach jezdni z dogodnymi do niej wjazdami
i wyjazdami.

TRASA 2 – WIELOZADANIOWA
ul. Jana Pawła II – al. Racławickie
Przebieg:
– ul. Jana Pawła (istniejący odcinek od pętli
autobusowej)
– tunel pod ul. Jana Pawła (przy rondzie
z Armii Krajowej)
– ul. Matki Teresy z Kalkuty (z wykorzystaniem istniejących fragmentów ścieżki rowerowej)
– połączenie ul. Matki Teresy z Kalkuty z rowerową estakadą (serpentyną) w Parku Rury
– ścieżka w Parku Rury do ul. Zana (przy
Media Markt)
– ul. Wallenroda (Dom Kultury LSM)
– ul. Rymwida (szeroki ciąg pieszy między
blokami a kościołem św. Józefa)
– ul. Filaretów (zachodnia strona jezdni,
wzdłuż ciągu pieszego)

– przejazd na wschodnią stronę ul. Filaretów
na wysokości ul. Umowskiego
– ul. Głęboka (park: osiedle Piastowskie)
– ul. Sowińskiego (wschodnia strona jezdni)
– Al. Racławickie.
Ta trasa spełnia założenia bardzo ważnego
i zaniedbanego w Lublinie priorytetu rozwoju
ścieżek rowerowych, jakim jest komunikacja.
Dotychczasowy priorytet opierał się na założeniu, że ludzie jeżdżą na rowerach dla rekreacji i dlatego inwestowano w ścieżkę wzdłuż
Bystrzycy oraz dojazdy do niej. To założenie
zostało już częściowo zrealizowane i warto
teraz pomyśleć o innych potrzebach rowerzystów. Trasa 2 jest pod tym względem świetnym
przykładem, ponieważ łączy osiedle z malowniczym wąwozem, centrum handlowym, domem
kultury, Miasteczkiem Akademickim i Parkiem Saskim. Łączy więc funkcję użytkową
z estetyczną i wypoczynkową. Na tej trasie
jest stosunkowo dużo miejsca na zmieszczenie dodatkowego pasa ruchu i dużo lokalnych
wariantów, które mogą pomóc w optymalnym
zaprojektowaniu ścieżki.
Dodatkowym walorem tej trasy jest przełamanie stereotypu powielania siatki ścieżek
rowerowych z siatką dróg dla samochodów.
Ścieżka ta przecina ulice jedynie w kilku
miejscach, dzięki czemu, jest bezpieczniejsza
i zdrowsza dla rowerzysty.

TRASA 3 – KOMUNIKACYJNA:
CENTRUM
Aleje Racławickie
Przebieg:
– Rondo Honorowych Krwiodawców
– Al. Racławickie (północna strona jezdni)
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zajść w dolinie Czerniejówki (m.in. wzmocnienie nabrzeża). Niemniej jednak, głosujemy za
nadaniem temu miejscu publicznego charakteru, bo jest jednym ze skarbów przyrodniczego
dziedzictwa Lublina i powinno być należycie
potraktowany.

FOT. PIOTR ZNAMIEROWSKI

Wyznaczniki jakości
dróg rowerowych

„Lublin rowerem” – tam mógłby wyglądać nowy produkt turystyczny miasta.w perspektywie 2016.
Na zdjęciu „Oslo rowerem”. Mapa systemu ulicznych wypożyczalni rowerowych

– Ogród Saski (skrzyżowanie: Lipowa –
Krakowskie Przedmieście)
Trasa przebiega wzdłuż komunikacyjnej
arterii Śródmieścia, które nie posiada żadnych ścieżek dla rowerów, a jest najbardziej
uczęszczane przez rowerzystów. Na tej trasie
lub w jej odgałęzieniach albo przedłużeniu
znajdziemy większość najważniejszych instytucji publicznych miasta, wiele miejsc rozrywki
i rekreacji oraz Miasteczko Akademickie (wraz
z planowanym nowym kampusem).
Przeznaczenie dla rowerzystów w tym
rejonie osobnego pasa ruchu, który nie kolidowałby z autami i pieszymi w zasadzie powinno być priorytetem rozwoju komunikacji
rowerowej w Lublinie – mieście akademickim.
Atutem tej trasy jest fakt, że na całej długości
prowadzi po obu stronach Alei dość szerokim
pasem pieszym, któremu towarzyszy szeroki
pas zieleni. Daje to w sumie dużo miejsca na
realizację ścieżki dla rowerów, zwłaszcza po
stronie północnej jezdni, gdzie (poza dwiema
wiatami przystankowymi) nie kolidowałaby
ona z żadnym większym obiektem.

TRASA 4 – KOMUNIKACYJNOREKREACYJNA
Stary Most na Bystrzycy – ul. Abramowicka (doliną Czerniejówki)
Przebieg:
– Stary Most na Bystrzycy (od trasy rowerowej wzdłuż rzeki)
– przejazd przez Al. Zygmuntowskie ( po-
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łączenie ścieżki z istniejącą ścieżką wzdłuż
Trasy Zielonej)
– przejazd przez Trasę Zieloną
– ul. Fabryczna (południowa strona jezdni)
– ul. Wolska (z wykorzystaniem istniejących fragmentów ścieżki rowerowej)
– wiadukt kolejowy (z wykorzystaniem
istniejących fragmentów ścieżki rowerowej)
– dolina Czerniejówki (z wjazdami na
ścieżkę z ulic Pawiej i Mickiewicza)
– ul. Głuska
– ul. Abramowicka (pętla trolejbusowa).
Ta trasa jest naturalnym odgałęzieniem
ścieżki wzdłuż Bystrzycy, a więc tworząc ją,
rozwijamy istniejący i działający już system
szlaków rowerowych. Warto ją zbudować ze
względu na:
– funkcję rekreacyjnce
– doskonałe możliwości komunikacyjne:
Centrum – Kośminek, Dziesiąta i Abramowice
(dzięki czemu może być alternatywą również
dla zbyt niebezpiecznej dla rowerzystów ul.
Kunickiego, wzdłuż której utworzenie ścieżki
jest obecnie raczej niemożliwe)
– walory krajoznawcze (wylot na Krzczonowski Park Krajobrazowy)
– działanie rewitalizacyjne dla dzielnic Kośminek, Dziesiąta i Abramowice
– wzbogacenie szlaków rowerowych we
wschodniej części miasta, która w planach rozwoju ścieżek rowerowych została uwzględniona
w stopniu niewystarczającym.
Problemem tej ścieżki jest niewątpliwie
kompleksowy charakter zmian, które muszą

W rozwoju komunikacji zrównoważonej
ważne jest nie tylko istnienie czy przebieg tras
rowerowych, ale również ich jakość, która
zależy od wielu czynników. To zagadnienie
również warto konsultować z samymi zainteresowanymi. Przy realizacji przyszłych ścieżek
rowerowych prosimy więc o uwzględnienie
następujących potrzeb i opinii rowerzystów:
1. Najwygodniejszą nawierzchnią ścieżki
rowerowej jest asfalt, asfaltobeton lub inne
twarde nawierzchnie niebrukowe. Po dobrze
położonym bruku, nawet niefazowanym, jeździ się gorzej niż po źle położonym asfalcie.
Nawierzchnia asfaltobetonowa jest nie tylko
lepsze, ale i tańsza oraz szybsza w kładzeniu.
2. Ścieżka dla rowerów powinna być jak
najlepiej odróżniona od chodnika i w miarę
możliwości odseparowana od niego fizycznie
(np. krawężnikiem, różnicą wysokości, pasem
zieleni. Stosowane w Lublinie odróżnianie
kolorem bruku jest niewystarczające.
3. Ścieżka nie musi być szeroka. W innych
miastach bardzo często stosuje się wąskie
(jednokierunkowe) ścieżki po obu stronach
ulicy, co odpowiada dotychczasowej logice poruszania się rowerzystów jezdnią. W Lublinie
stosuje się zasadę szerokiej ścieżki po jednej
stronie ulicy, co uniemożliwia jej budowę
w wielu miejscach i niepotrzebnie zabiera
miejsce pieszym.
4. W trudnych miejscach warto stosować
„ścieżki wędrujące”. Wiele ulic (np. w centrum
Lublina) nie pozwala na budowę najprostszego wariantu drogi dla rowerów i dlatego
w innych miastach stosuje się w takich sytuacjach ścieżki wędrujące, które na różnych
odcinkach korzystają z różnych „wolnych”
miejsc: chodnika, trawnika, jezdni lub pasa
między trawnikiem a jezdnią.
5. Jeżeli istnieje wybór, lepiej, by ścieżka
graniczyła z jezdnią niż z chodnikiem.
6. Lepiej, aby krawężniki do zjeżdżania
na asfalt nie miały załamania płaszczyzny
najazdu. Istniejący w nich kant jest wbrew
pozorom odczuwany jako przeszkoda. W tych
miejscach lepiej stosować „płaski” krawężnik
z większym obniżeniem chodnika.
7. Projekt trasy warto połączyć z programem ustawienia wygodnych stojaków na rowery w miejscach użyteczności publicznej. n
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Stojaki rowerowe w Lublinie
– opinia Porozumienia Rowerowego

Jest to opinia zgodna z pismem Wydziału Inwestycji UM z 1.04.2008 oraz wnioskiem Komisji Sportu,
Turystyki i Wypoczynku IV kadencji RM Lublin w
sprawie ścieżek rowerowych, do Prezydenta Miasta
Lublina z dnia 7.10.2003 wg pisma BRM-IV-0063/
KSTiW/13/2003, gdzie sformułowano wniosek ogólny:
„Komisja zwraca się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o rozważenie możliwości uwzględnienia, przy
planowaniu i realizacji kolejnych ścieżek rowerowych
w mieście, jak również zagospodarowywaniu już istniejących, postulatów Komisji odnośnie:
– lepszego zagospodarowania ścieżek rowerowych,
poprzez tworzenie przy nich parkingów, małej gastronomii, [...]
– planowania tras rowerowych z myślą o uczniach,
studentach i ludziach dojeżdżających do pracy poprzez
poprowadzenie ścieżek rowerowych ze wszystkich osiedli do centrum miasta,[...]
– tworzenia w różnych miejscach miasta i przy
ścieżkach rowerowych parkingów dla rowerów, co zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z tego
środka lokomocji i da dodatkowe miejsca pracy w przypadku parkingów płatnych, [...]
– stworzenia odcinka trasy rowerowej kompletnie
wykończonego (np. na odcinku od szkoły do osiedla),
z odpowiednim oznakowaniem, parkingami, który
mógłby być wzorem przy tworzeniu kolejnych tras
rowerowych."
Głównym wyznacznikiem poprawnej i przyjaznej
infrastruktury rowerowej w metropoliach takich jak
Lublin poza zwartą i dobrze skomunikowaną siecią
dróg (ścieżek) rowerowych, która zapewnia szansę
stosunkowo bezkolizyjnego dotarcia z domu do pracy,
szkoły, miejsc użyteczności publicznej, są parkingi oraz
stojaki rowerowe. Zapewniają one stosunkowo duże
bezpieczeństwo w momencie pozostawienia roweru oraz
stanowią sygnał dla rowerzysty, że dana część miasta
jest chociaż częściowo przystosowana do komunikacji
rowerowej. Parkingi, a zwłaszcza stojaki rowerowe są
szczególnie ważne w miejscach gdzie trudno wyznaczyć
osobne trasy dla rowerów, oddzielone od transportu
samochodowego, a także są one punktem docelowym
tras rowerzystów (urzędy, szkoły i uczelnie, biblioteki,
centra kultury, centra i pasaże handlowe, obiekty sportowe, ośrodki zdrowia i szpitale, węzły komunikacyjne,
banki, kina czy kluby).
Stojaki są o wiele bardziej potrzebne w centrum
miasta, w Śródmieściu, przy głównych ciągach komunikacyjnych oraz na osiedlach, niż przy istniejących
w Lublinie ścieżkach rowerowych, pełniących funkcję
rekreacyjną i korzystający z nich głównie w weekendy
rowerzyści dojeżdżają nimi bezpośrednio do miejsc rekreacji, gdzie lokalizacja stojaków wydaje się być sensowna.
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Obecnie w Lublinie jest niewiele miejsc parkingowych (stojaków), a jeśli istnieją – najczęściej nie
spełniają standardów bezpieczeństwa chroniących je
przed kradzieżą. Zwykle funkcjonują stojaki tzw. wyrwikółki, wycofywane już z użycia, które pozwalają na
szybkie wypięcie przedniego koła i kradzież pozostałej
części roweru.
Zasadniczym elementem opinii są więc 2 kwestie:
1. wzór stojaka zapewniającego ochronę przed
kradzieżą
2. lokalizacja stojaków w śródmieściu i na osiedlach
1. Aby stojaki spełniły swoją rolę, powinny być dobrze widoczne, solidne, proste w budowie, umożliwiać
przypięcie ramy i przynajmniej jednego koła. Wzorowy
stojak rowerowy jest w kształcie odwróconej litery „U”
o wymiarach ~100x80 cm, zakotwiona do posadzki,
przewidziana do ustawienia i przypięcia 2 szt. rowerów.
Rozstaw ram jedna od drugiej – ok. 100 cm., istnieje
możliwość oparcia roweru oraz przypięcia ramy i co
najmniej jednego koła zamkiem typu U-lock. Są one
powszechnie stosowane od wielu lat w krajach Europy
Zachodniej.
Pojedynczy stojak umożliwiający przypięcie dwóch
– trzech rowerów to wydatek od 100 do 150 zł, w zależności od materiałów i wykończenia. W większości
przypadków (sklepy, punkty usługowe, kawiarnie itp.)
wystarczają jeden – dwa takie stojaki.
Jaki stojak jest dobry?
Prawidłowy stojak rowerowy powinien umożliwić
oparcie roweru oraz przypięcie do niego ramy i jednego
koła pojedynczym zapięciem U-lock (kłódką szeklową),
niezależnie od typu roweru. Dobrze, jeśli ten sam stojak ponadto umożliwia przypięcie drugim zapięciem
drugiego koła.
Stojak musi być też solidnie i trwale przymocowany
do podłoża.
Warunki takie spełnia np. stojak w kształcie odwróconej litery „U”. Umożliwia oparcie i przypięcie
co najmniej 2 rowerów dowolnego typu – składaków,
mieszczuchów z koszykami, szosówek, górali – niezależnie od rozmiaru ramy, szerokości opony czy kształtu
kierownicy. Standardowe wymiary to długość ok. 1 m,
wysokość 60-80 cm, średnica rury 5-9 cm. Jeśli potrzeba
postawić więcej stojaków, zalecana jest odległość pomiędzy sąsiednimi stojakami rzędu 1,0-1,5 m. Warto
pamiętać, że solidny, dobrze zaprojektowany stojak
może też pełnić inne funkcje, np. wygrodzenia antysamochodowego.
2. Podstawą przyjaznej infrastruktury rowerowej
jest jej adekwatność do potrzeb społeczności rowerowej
i najczęściej wykorzystywanych tras. W przypadku parkingów i stojaków rowerowych ich rolą jest uzupełnienie

infrastruktury rowerowej, zwłaszcza w miejscach gdzie
brakuje dróg (ścieżek) rowerowych, zwykle w centrum
miasta. Stojaki powinny być lokalizowane przy obiektach docelowych tras rowerzystów, a także ich system
sprzęgnięty z siecią komunikacji publicznej.
Dobry, bezpieczny parking rowerowy kilkukrotnie
zwiększa zasięg oddziaływania komunikacji miejskiej
(system park & ride) – oznacza dojazd rowerem do
przystanku autobusowego lub stacji kolejowej, dworca
autobusowego i dalszą podróż środkami komunikacji
publicznej. System ten pozwoliłby niewielkim kosztem
zwiększyć zasięg jej oddziaływania, jej atrakcyjność
i konkurencyjność wobec innych form transportu. Jeśli
zostanie stworzona możliwość bezpiecznego pozostawienia roweru na kilka godzin, kilkukrotnie zwiększy
się zasięg przystanku lub stacji.
Przykładowe propozycje lokalizacji stojaków
rowerowych dla centrum Lublina:
– ul. Lipowa, CH Plaza, z przodu budynku lub po
jego lewej stronie od strony ul. Lipowej
– Centrum Kultury, Peowiaków
– pl. Z. Balickiego, ul. Narutowicza/Hempla
– pl. Wolności – sklep Społem lub III LO im. Unii
Lubelskiej/Bibliotek Łopacińskiego
– ul. Grodzka: pl. po Farze + Rynek/LOIT
– Krakowskie Przedmieście: Bank Pekao SA lub
Sąd Okręgowy
– pl. Litewski – Poczta Główna/pl. Czechowicza/
Sąd Rejonowy
– Urząd Miasta ul. Wieniawska – stojak jest, ale
„wyrwikółka”
– Urząd Wojewódzki – ul. Spokojna
– Deptak – ul. Staszica
– al. Tysiąclecia – przy Dworcu Gł. PKS
– ul. Jaczewskiego – przed budynkiem szpitala
– ul. Ogrodowa – II LO
– ul. Głęboka – Trojka – pasaż handlowy
– ul. Racławickie – szpital wojskowy, budynek
główny KUL, Karczma Słupska (Racławickie/ Sowińskiego)
– ul. Łopacińskiego – budynek poczty
– Ogród Saski przy wejściu do Muszli koncertowej
– ul. Głęboka – Wydział Artystyczny/Instytut
Muzyki i Geografii
– ul. Nadbystrzycka – Politechnika, Wydział Elektryczny
– pl. Dworcowy – obok budynku Dworca PKP
Lublin
– ul. Bursaki – budynek WSPiA
– ul. Armii Krajowej – pasaż handlowy
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Wybrane inicjatywy
rowerowe Lublina
ul. Zana 62, 20-061 Lublin
www.lkkg.pl • biuro@lkkg.pl
Klub został założony w grudniu 2008 roku
przez ludzi działających wcześniej w ramach
Sekcji Kolarstwa Górskiego Politechniki Lubelskiej oraz przez przedstawicieli lokalnego
środowiska kolarskiego. Stowarzyszenie współorganizuje Lubelski Festiwal Rowerowy – TORO
BIKEFEST 2009, na Globusie. Założenia na
działalność w roku 2009, to:
• organizacja Wojewódzkiego Pucharu
w Kolarstwie Górskim, w tym w: Lublinie,
Chełmie, Puławach, Nałęczowie, z finałem
na Drugim Lubelskim Festiwalu Rowerowym
w Lublinie
• organizacja Akademickich Mistrzostw
Województwa Lubelskiego w Kolarstwie Górskim
• organizacja współzawodnictwa dzieci
i młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich przy
Wojewódzkim Pucharze w Kolarstwie Górskim
• organizacja akcji dla dzieci ze szkół podstawowych Powiatu Lubelskiego „Rowerem
do szkoły”
• udział drużyny Klubu w 23 wyścigach na
terenie całego kraju, w tym w ogólnopolskich
cyklach maratonów kolarskich oraz w cyklach
regionalnych, a także XXVI Akademickich Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Górskim oraz
w VI Akademickim Pucharze Polski w Maratonach MTB.

Stowarzyszenie Rowerowy Lublin

www.rowerowylublin.org.pl
Stowarzyszenie powstało w marcu 2009 r.
Jego celem jest propagowanie, organizowanie
i rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej
i turystycznej. Ponadto, tworzenie dla członków
oraz innych kolarzy warunków organizacyjnych,
technicznych i materialnych dla uprawiania
kolarstwa turystycznego, uczestniczenia w zawodach sportowych oraz korzystania z roweru
jako środka transportu.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele także
poprzez działania na rzecz integracji środowiska rowerowego w regionie lubelskim oraz
działania dążące do wytyczenia ścieżek, tras,
dróg i szlaków rowerowych oraz działania na
rzecz rozbudowy infrastruktury sprzyjającej
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FOT. MARCIN SKRZYPEK

Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego

Frankfurt nad Menem. Sposób na wydzielenie drogi rowerowej poprzez zmianę sposobu parkowania
aut z prostopadłego na równoległy

rozwojowi turystyki oraz użytkowaniu roweru.
Na swoim portalu www.rowerowylublin.org
Stowarzyszeni prowadzi niezwykle popularne
forum internetowe, skupiające dużą część środowiska rowerowego Lublina.

Lubelskie Towarzystwo Cyklistów

ul. Solna 5, 0-021 Lublin, tel. (81) 534 92 75
info@ltc.lublin.pl
Najstarsza inicjatywa rowerowa Lublina.
LTC jest kontynuatorem tradycji założonego
11 czerwca 1893 r. Lubelskiego Towarzystwa
Cyklistów Amatorów, a także działającego w latach 1946-1949 Lubelskiego Towarzystwa Kolarskiego. Celem Stowarzyszenia jest: promocja
idei i roli sportu, promowanie rozwoju turystyki
rowerowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych
oraz rowerowej turystyki rodzinnej; pielęgnowanie tradycji Stowarzyszenia; zbieranie i katalogowanie pamiątek kolarskich; kronikarstwo
i reklama; kształtowanie opinii i ocen o zdrowym, sportowym stylu życia; upowszechnienie
wiedzy o sporcie i kolarstwie. W szczególności
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez organizowanie i prowadzenie: wycieczek, rajdów,
zabaw i festynów, cyklosportu i crossów (MBX
i MTB), wyczynu kolarskiego, imprez integracyjnych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych.

Lubelski Regionalny Związek
Kolarski

20-201 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 43
tel. 081 445 01 11
kolarstwolublin@interia.pl
www.kolarstwolublin.w.interia.pl
W skład Związku wchodzi 12 klubów
w specjalnościach: szosa, tor, trial, MTB
i BMX z następujących miast: Lublin (4),
Biłgotaj (2) oraz po jednym klubie w miastach: Świdnik, Puławy, Lubartów, Zamość,
Kurów i Tomaszów Lubelski. Szczegóły na
stronie Związku. Kluby z Lublina i Swidnika
to: Zakładowy Klub Sportowy „ELPIS”, Miejski Klub Sportowy „START”, Lubelskie Towarzystwo Cyklistów, Lubelski Klub Kolarski

Porozumienie Rowerowe

porozumienierowerowe@gmail.com
www.LublinRowerem.pl
Jest to rodzaj umowy społecznej między
osobami, którzy chcą wspólnie i publicznie występować w interesie rowerzystów w Lublinie.
Do najaktywniejszych należą: Michał Wolny,
Piotr Znamierowski (Towarzystwo dla Natury
i Człowieka), Michał Brodowski, Aleksander
Wiącek (Forum Rozwoju Lublina), Szymon
Furmaniak, Marcin Skrzypek (Forum Kultury
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Klub ABC (Academic Bicycle Club)

Przestrzeni, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr
NN”). Porozumienie jest otwarte dla wszystkich.
Celem Porozumienia jest wprowadzenie
do Lublina zgodnej z potrzebami rowerzystów
i realizowanej w praktyce nowoczesnej polityki
rowerowej opartej o najlepsze standardy przyjęte
w Unii Europejskiej i w polskich miastach jak
Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Puławy

ul. Rynek 8, 20-111, Lublin
tel. (0-81) 532-49-42
e-mail: pttklublin@wp.pl,
Klub turystyki kwalifikowanej działający
przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie.
Powstał w 1965 roku. Od tego czasu nieprzerwanie organizuje cotygodniowe, weekendowe
wycieczki rekreacyjne na terenie Lubelszczyzny
oraz inne imprezy rowerowe dla osób w każdym
wieku. Prezesem Klubu jest pan Henryk Król.

FOT. MARCIN SKRZYPEK

Lubelski Klub Turystyki Kolarskiej
„Welocyped”

www.abc.umcs.lublin.pl
Klub został założony przez dr Jana Sarzyńskiego w 2001 roku, afiliowany przy Instytucie
Fizyki UMCS w Lublinie. Statutowym celem
Klubu jest krzewienie turystyki rowerowej oraz
poznawanie bliższych i dalszych okolic Lubelszczyzny. Klub ABC ma zupełnie nieformalny
charakter. Nie ma zapisów, legitymacji ani wyborów zarządu. Członkiem jest ten, kto jeździ na
wycieczki. Wycieczki mają najczęściej charakter
jednodniowych wypadów w okolice Lublina.
Münster. Bardzo dobra separacja wizualna drogi.
Bruk jest dopuszczalny w miejscach, gdzie asfalt
wyglądałby brzydko. Droga trzyma się blisko
równoległej jezdni, dzięki czemu unika się niepotrzebnych skrętów. Samochody zatrzymujące
się przed skrzyżowaniem blokują przejazd rowerom, ale jak widać takie rozwiązanie sprawdza się
w praktyce

Radio Lublin – audycje Piotra
Wróblewskiego

piotr.wroblewski@radio.lublin.pl
Piotr Wróblewski jest zapalonym rowerzystą
i propagatorem turystyki rowerowej. Prowadzi
w radiu Lublin audycję „Dzyń, dzyń” i wraz ze
słuchaczami organizuje wycieczki rowerowe.
Szczegóły: www.radio.lublin.pl 
n

Drogi rowerowe i zieleń – opis utrudnień
Załącznik do opinii Porozumienia Rowerowego o zieleni zarastającej drogi rowerowe sporządzonej na prośbę Wydziału
Gospodarki Komunalnej i przesłany 21 lipca 2008 r. Drugim załącznikiem była płyta CD z materiałem fotograficznym.
Ul. Nadbystrzycka:
– gałęzie drzewa zwisające na wysokości 0,5-1,5
m nad ziemią nad całą szerokością drogi rowerowej
w okolicach przejazdu przez ul. Nadbystrzycką na
wysokości Lidla
– gałęzie drzew i krzewów wystające i ograniczające szerokość skrajnego pasa drogi rowerowej
pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Brzeskiej i Zana
Al. Jana Pawła II
– gałęzie dwóch drzew zachodzące na skrajny pas
drogi rowerowej przed i za rondem z ul. Armii Krajowej
– gałęzie drzewa mocno ograniczające widoczność na skrzyżowaniu z ul. Szmaragdową i istniejącym
tam chodnikiem
– gałęzie drzewa zachodzące na skrajny pas
drogi rowerowej ok. 50m przed skrzyżowaniem z ul.
Filaretów
Ul. Związkowa
– trawa wchodząca do 30-40 cm od krawężnika na skrajny pas drogi rowerowej po południowej
stronie jezdni
– trawa miejscami pokrywająca cały
skrajny pas drogi rowerowej po północnej
stronie jezdni oraz gałęzie z drzew i krzewów całkowicie blokujące przejazd jednym
pasem
Al. Spółdzielczości Pracy
– gałęzie drzewa zachodzące na ¾ szerokości
drogi rowerowej na wysokości skrzyżowania z ul.
Związkową od strony Lubartowa
– krzewy zmniejszające szerokość skrajnego pasa
o około 50cm na wysokości posesji nr 42 przy przystanku autobusowym
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– gałęzie drzewa pomiędzy ul. Techniczną a Związkową, zwisające do około 1m nad ziemią, utrudniające
przejazd zarówno pieszym jak i rowerzystom
– wchodząca na drogę rowerową trawa zmniejszająca szerokość o około 30 cm pomiędzy ul. Techniczną
a przystankiem autobusowym przy CH Olimp
Ul. Krańcowa
– pojedyncze krzewy zachodzące na skrajny pas
drogi rowerowej pomiędzy ul. Długą a Drogą Męczenników Majdanka
– ciąg zbyt nisko rosnących gałęzi drzew zachodzących na skrajny pas drogi rowerowej pomiędzy ul.
Pogodną a rondem nad trasą W-Z
Al. Smorawińskiego
– grupa drzew i krzewów zmniejszająca o około
1m szerokość chodnika dla pieszych pomiędzy ul.
Chodźki a ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
– krzew wchodzący na chodnik i ograniczający
jego szerokość o ponad połowę na wysokości centrali TP SA
– dwa krzewy całkowicie blokujące chodnik dla
pieszych przed i po wiadukcie pomiędzy ul. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego
– krzew ograniczający szerokość chodnika pod
wiaduktem łączącym ul. Kiepury i Lipińskiego
– trawa zarastająca w połowię drogę rowerową
i chodnik na podjeździe do kładki nad łącznicami
wiaduktu Poniatowskiego
Al. Andersa
– zbyt nisko rosnące gałęzie, wystające krzewy i trawa wchodząca na drogę rowerową na
odcinku między Cmentarzem a ul. Spółdzielczości
Pracy.

Trasa rowerowa nad Zalew Zemborzycki od
ul. Zawilcowej do Żeglarskiej
– drzewo rosnące przy starym moście na Bystrzycy, mocno ograniczające widoczność dla jadących
z obu stron
– trawa wchodząca na drogę rowerową do 30 cm
od krawężnika na odcinku od przejazdu pod trasą WZ
do kładki nad Bystrzycą przy ul. Kąpielowej
– trawa wchodząca na drogę rowerową i chodnik,
średnio od 30cm nawet do 1m na odcinku od kładki
przy ul. Kąpielowej do starego mostu na Bystrzycy
w osi ul. Zamojskiej
– krzaki ograniczające widoczność przy przejeździe pod ul. Piłsudskiego
– krzaki wchodzące na drogę rowerową i miejscami zbyt nisko rosnące gałęzie na odcinku od MPWiK
do kładki nad Bystrzycą przy Lubelskim Klubie Jeździeckim
– drzewa, krzaki i trawa niebezpiecznie zawężające szerokość ciągu pieszo-rowerowego na zakrętach
przy LKJ
– trawa zarastająca drogę rowerową miejscami do
1m na odcinku od LKJ do ul. Krochmalnej
– zbyt wysokie i zachodzące na pas drogi rowerowej i chodnika krzaki od ul. Krochmalnej do kładki
nad Bystrzycą przy ul. Janowskiej
– gałęzie drzewa mocno ograniczające widoczność na zakręcie przy przejeździe pod ul. Żeglarską
– gałęzie drzew ograniczające szerokość pasów
dla rowerów na odcinku od ul. Bryńskiego do końca
ośrodka Marina.
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Aleksander Wiącek

OIKOS 2(50)2009

1%

DLA NATURY
I CZŁOWIEKA

Jeden procent Twoich podatków może posłużyć wsparciu działań na rzecz środowiska naturalnego,
praw zwierząt i ochronie dziedzictwa kultury.
Aby przekazać 1% podatku za 2009 rok nie trzeba już samemu wpłacać pieniędzy. Zrobi to
za nas Urząd Skarbowy, jeżeli w formularzu PIT wpiszemy nazwę organizacji i jej numer KRS.

BRONIMY DZIKIEJ PRZYRODY
CHRONIMY GINĄCE DZIEDZICTWO
Towarzystwo
dla Natury i Człowieka
20-612 Lublin, ul. Głęboka 8a
tel./fax (081) 743-71-04
e-mail: oikos@eko.lublin.pl
www.ekolublin.pl
Ścieżka edukacyjna w dolinie Tyśmienicy

KRS 0000214186
„Pieśni bagien 2009” 

fot Jarosław Mazur

Pomocny w wypełnianiu PIT bezpłatny program
komputerowy, można będzie także pobrać ze strony
ekolublin.pl

Statuetka Nagrody Suseł 2008
wyremontowane nagrobki na cmentarzu prawosławnym
w Małkowie
Wystawa na lubelskim dworcu PKP

Spotkanie informacyjne dla rolników
Uliczny spektakl „Żywa rzeka”

Dotychczasowe wpływy z „1%” przeznaczone zostały w głównej mierze na program ochrony opuszczonych zabytkowych cmentarzy (m.in prace
remontowe w Małkowie koło Hrubieszowa), program Scena In Crudo (Koncert „Pieśni Bagien 2009”) oraz kwartalnik „Oikos”. Część środków za
rok 2009 przeznaczona została na akcję czynnej ochrony muraw kserotermicznych na Roztoczu. Środki z „1%” jako tzw. „wkład własny” pozwalają
nam na zdobycie na te działania znacznie większych środków z rozmaitych funduszy.

Zapraszamy na rowerowy portal
społecznościowy założony i administrowany
przez Porozumienie Rowerowe.
Redaktorami portalu są jego użytkownicy.
Portal ma służyć rowerzystom oraz
gromadzić wiedzę potrzebną do
rozwoju infrastruktury rowerowej.
Na stronie znajdziesz m.in.:
katalog problemów rowerowych,
kalendarz wypraw i wydarzeń, blogi
użytkowników, przegląd prasy,
forum, newsletter.

Masa Krytyczna
w Lublinie
Każdy ostatni piątek miesiąca
godz. 18.00 - Plac Litewski

„My nie blokujemy ruchu... my jesteśmy ruchem”
Masa Krytyczna to spontaniczny przejazd rowerzystów, ich pokojowa manifestacja. W ten sposób domagamy się traktowania nas jako
pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego oraz bezpiecznej infrastruktury rowerowej.
Jeździmy zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

Tego samego dnia o tej samej porze Masa Krytyczna odbywa się
w ponad 230 miastach na świecie, gromadząc w takich miejscach
jak Londyn, Sydney, San Francisco po kilka tysięcy rowerzystów...
W Polsce regularne przejazdy odbywają się w kilkunastu miastach
m.in. Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Radomiu, Wrocławiu, Białymstoku.
Po Lublinie Masa Krytyczna jeździ co miesiąc od marca 2003 roku.
Bez względu na pogodę.

Fot. Krzysztof Bielak, www
.bielakphoto.eu

Masa jest globalna

