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Rowerowe powitanie wiosny 24 marca 2002 r.

Przejazd g³ównymi ulicami miasta
przypomnia³ warszawiakom, ¿e
codzienna dawka peda³owania to samo
zdrowie, szczególnie po okresie
zimowego lenistwa, kiedy przybywa
nam kilogramów i spada kondycja
fizyczna. Co roku w Warszawie 9000
osób dostaje zawa³u serca - a przecie¿
wystarczy codziennie przejechaæ kilka
kilometrów na rowerze, by zmniejszyæ
ryzyko chorób uk³adu kr¹¿enia o
po³owê, usprawniaj¹c przy tym ca³y
organizm.
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21 czerwca 19:00

22 czerwca 10:00

23 czerwca 11:00

28 czerwca

masa krytyczna: wawa pl. zamkowy

warsaw car killers

dzieñ bez samochodu
piaseczno pod urzêdem miasta

otwarcie wystawy w galerii raster
wawa marsza³kowska 60

alleycat:

(patrz str. 3)

Jeœli interesujesz siê ekologi¹ i chcia-
³(a)byœ spêdziæ aktywnie czas w mi³ym
towarzystwie, zapraszamy do udzia³u
w , miêdzynarodowym gwiaŸ-
dzistym rajdzie rowerowym. Nazwa
nawi¹zuje do Rio+10, potocznej nazwy
Szczytu Ziemi, który odbêdzie siê w
koñcu sierpnia w Johannesburgu w RPA.
Polska grupa przejedzie w ci¹gu dwóch
tygodni 1000 km z Poznania przez Berlin
i Halle do Getyngi. Niezbêdny jest zapa³,
w³asny rower i namiot. Zg³oszenia do
30 czerwca: ,
tel. 0607-473322.

Bike+10

pbielski@ore.most.org.pl

Ju¿ na jesieni nowe wybory samorz¹-
dowe - spytaj siê swojego prezydenta,
burmistrza, radnego, co przez ostatnie
cztery lata zrobi³ dla rowerów i dlaczego
nic. A co zamierza zrobiæ w nastêpnej
kadencji? ¯¹daj konkretów, nie daj siê
sp³awiæ mêtnymi deklaracjami poparcia.

22 wrzeœnia przesz³o 1000 miast zamknie
centrum dla samochodów, promuj¹c
komunikacjê publiczn¹, rower i
chodzenie pieszo. Warszawa wci¹¿ siê
waha, czy do³¹czyæ do Europy... Patrz:

www.22september.orgPeleton na placu Pankowym cd - str. 2

czytaj str. 4

27 lipca - 15 sierpnia
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1. B¹dŸ widoczny(a)! Zaopatrz swój
rower w odblaski i oœwietlenie, np. dio-
dowe - nie gaœnie kiedy siê zatrzymasz,
lekkie, tanie, energooszczêdne. Godne
polecenia s¹ tak¿e odblaskowe opaski
na nogawki, które dodatkowo chroni¹
spodnie przed pobrudzeniem.

2.

3.

4.

5.

Poznaj okolicê swojej trasy,
wypróbuj ró¿ne skróty - boczne uliczki,
parki. Przejedziesz szybciej i ciekawiej
ni¿ g³ównymi drogami. SprawdŸ, gdzie
w pobli¿u znajduj¹ siê sklepy i
warsztaty rowerowe.

Sprezentuj swojemu rowerowi
zapiêcie - najlepiej U-locka. Przypinaj
go zawsze do solidnych i nieruchomych
rzeczy, postaraj siê z³apaæ zapiêciem
ramê i przynajmniej jedno ko³o.

Dostosuj styl i tempo jazdy do
wybranej trasy. Na chodniku pamiêtaj
¿e jesteœ goœciem, zwalniaj i ustêpuj
pierwszeñstwa pieszym.

Na jezdni jedŸ asertywnie, zdecy-
dowanie, œrodkiem pasa. Jazda tu¿ przy
krawê¿niku prowokuje kierowców do
wyprzedzania bez zachowania bezpie-
cznej odleg³oœci; nie daje te¿ szansy na
ominiêcie dziury czy studzienki.

T£USTY BRZUCH WPRAWIÆ W RUCH cd.

CYKLODEKALOG

PO WARSIAWSKU
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Zroweryzowana policja w Helsinkach

Urzêdnicy na rowery!

Policja na rowery!

Proponujemy, aby urzêdnicy zajmuj¹cy
siê transportem przynajmniej raz w
tygodniu doje¿d¿ali do pracy na rowe-
rze. Wszak ich obowi¹zkiem jest dbaæ o
wszystkich u¿ytkowników dróg, a wiêc
równie¿ o tysi¹ce rowerzystów. Tym-
czasem patrz¹ oni na drogi wy³¹cznie z
perspektywy kierowcy samochodu, o
czym œwiadcz¹ np. szkolne b³êdy
pope³niane przy projektowaniu i wyko-
nywaniu œcie¿ek rowerowych (bruko-
wana nawierzchnia, wystaj¹ce krawê-
¿niki, niebezpieczne przejazdy przez
skrzy¿owania, zbyt ostre zakrêty...).
Codzienna praktyka rowerowa umo-
¿liwi³yby drogowcom bezpoœrednie
poznanie problemów z jakimi borykaj¹
siê cykliœci, oraz mê¿ne stawienie czo³a
zidentyfikowanym trudnoœciom.

Policja czêsto uskar¿a siê na brak
œrodków. Podobno brakuje

. Podpowiadamy
proste rozwi¹zanie, od lat stosowane w
Europie: za cenê jednego samochodu
mo¿na zakupiæ kilkadziesi¹t rowerów.

nawet na
paliwo do radiowozów

Rower jest nie tylko tañszy, wykazuje
swoj¹ wy¿szoœæ równie¿ podczas patroli
- w zat³oczonym mieœcie zroweryzowani
funkcjonariusze szybciej dotr¹ na
miejsca zdarzenia i spenetruj¹ zakamarki
do których nie mo¿na dotrzeæ z ulicy lub
nawet ich dostrzec. Wreszcie, nie mo¿na
zapominaæ o zbawiennym wp³ywie
peda³owania na utrzymanie sprawnoœci
fizycznej, tak niezbêdnej stró¿om prawa i
porz¹dku publicznego.

Konrad Dybek

6.

7.

8.

9.

10.

Manewry wykonuj pewnie,
sygnalizuj¹c uprzednio zamiar ich
wykonania, tak by inni nie mieli w¹tpli-
woœci co do Twoich zamiarów. Nawi¹¿
kontakt wzrokowy z przeciwnikiem.
I pamiêtaj, ¿e uœmiech toruje drogê.

Przewiduj i myœl za dwóch. W krwi
kierowcy jest œrednio dwa razy wiêcej
tlenku wêgla ni¿ u rowerzysty, zatem nie
nale¿y od niego oczekiwaæ precyzyjnej
analizy skomplikowanej sytuacji na
drodze. Upewniaj siê, czy pojazdy
wyje¿d¿aj¹ce z drogi podporz¹dkowanej
zwalniaj¹ na Twój widok.

Zaparkowane samochody omijaj w
bezpiecznej odleg³oœci - mog¹ ruszaæ lub
nieoczekiwanie otworz¹ siê w nich drzwi.

Uwa¿aj równie¿ na œcie¿kach
rowerowych - bywaj¹ bezsensownie
zaprojektowane, chadzaj¹ po nich piesi.

Namów mieszkaj¹cego w okolicy
znajomego na wspólne doje¿d¿anie do
szko³y czy pracy. Razem raŸniej!

1

Asia, Krzysiek, £ukasz, Olek

I Ty mo¿esz zostaæ rowerzyst(k)¹, czyli 10 rad dla stawiaj¹cych pierwsze kó³ka na miejskich asfaltach

1Zw³aszczataki,którykojarzysiêzczerwonymodblaskiem
po¿arunaklingach,wyciemmordowanych,r¿eniemkonii
zapachemkrwi.

Mimo i¿ Warszawa le¿y na równinie,
niektóre sto³eczne œcie¿ki s¹ doœæ strome

Praworz¹dni rowerzyœci stosuj¹ siê do
obowi¹zuj¹cej organizacji ruchu

Czym siê ró¿ni in¿ynieria ruchu od
in¿ynierii ruchu miasta sto³ecznego
Warszawy? Tym, czym krzes³o od krzes³a
elektrycznego... Poni¿sze zdjêcia zosta³y
zrobione na Szlaku Wis³y, do niedawna
najbardziej popularnej œcie¿ce rowe-

IN¯YNIERIA RUCHU

Warszawa samochodziarzy to zakorkowane, zadymione ulice, k³opoty z parkowaniem i
litry spalanej benzyny. Jeœli chcesz naprawdê poznaæ miasto, uniezale¿niæ sie od korków,
rozk³adów jazdy, kaprysów pogody, awarii czy demonstracji, a przy tym poprawiæ swoj¹
kondycjê - wsiadaj na rower!

* Testowa³em ostatnio warszawsk¹
infrastrukturê rowerow¹. W centrum ko³o
dworca by siê przyda³o sporo pasów pod
pr¹d ulic jednokierunkowych! Nie
rozumiem, dlaczego œcie¿ka w Marsza³-
kowskiej prowadzi tylko po jednej stronie
ulicy. Musia³em demonstracyjnie
przejechaæ rowerem po pasach tu¿ przed
dwoma radiowozami.
Œcie¿ka w Ujazdowskich i Belwederskiej
jest koszmarna - spory kawa³ek jecha³em
ulic¹, potem po p³ytach chodnikowych,
myœla³em ¿e rower mi siê rozpadnie.
Kiedy w zesz³ym roku jecha³em tamtêdy
z sakwami, w ogóle nie ryzykowa³em
wjazdu na œcie¿kê.
Potem œcie¿ka zrobi³a siê wygodniejsza -
co prawda asfalt nierówny jak diabli, ale
s¹ d³ugie odcinki miêdzy skrzy¿owaniami
i jedzie siê fajnie, z dala od szybkiego
ruchu.

Marcin Hy³a, Kraków
koordynator sieci Miasta dla Rowerów

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

temat: œcie¿ki rowerowe
MASZ WIADOMOŒÆ
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Gmina £¹ck to piêkny przyk³ad, ¿e
równie¿ na Mazowszu mo¿na wykonaæ
wysokiej jakoœci œcie¿kê o nawierzchni
asfaltowej (na zdjêciu obok). Œcie¿ka
ma 6 km, prowadzi wzd³u¿ drogi nr 577
z £¹cka do Zdworza. Gotowy jest ju¿
projekt kolejnych 6 km, w przygoto-
waniu jest te¿ 9 km trasa ³¹cz¹ca £¹ck z
P³ockiem. Docelowo na terenie gminy
ma byæ 40 km wydzielonych œcie¿ek.

MNIEJ PARKINGÓW

W PIASECZNIE BETON NIE KRUSZEJE

WOKÓ£ £OCHOWA

JAKOŒÆ Z £¥CKA
WIEŒCI Z REGIONU

WST¥P DO KGB!

MIASTA MAZOWSZA

Piaseczno wiadukt: niebezpieczna
, œcie¿ki brak, wiêc rowerzyœci

korzystaj¹ z torów kolejowych - i niestety,
mimo szumnie zapowiadanego remontu,
nic siê w tej kwestii nie zmieni.

jezdnia

WARSZAWA RADOM

SIEDLCEP£OCK

WIÊCEJ PARKÓW

Konstaciñska Grupa Bicyklowa
spotyka siê co sobotê o 15:00 na
przystanku ZTM na rogu

www.fiets.prv.pl

Pi³sudskiego
i Sienkiewicza. Wiêcej o rowerach w
Konstancinie - Jeziornej:

Nie uda³o siê skruszyæ betonu drogowego
w sprawie umieszczenia œcie¿ki rowe-
rowej wzd³u¿ przeznaczonej do remontu
ulicy Sienkiewicza wraz z wiaduktem w
Piasecznie. Obaj inwestorzy (Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich i gmina), a tak¿e
wykonawca (Mosty SA), najpierw
udawali, ¿e nie otrzymuj¹ pism Zielo-
nego Mazowsza. W koñcu zaproszeni
zostaliœmy na spotkanie, ale wy³¹cznie po
to, by przekonaæ nas, ¿e œcie¿ka nie
mieœci siê na tej ulicy. Inwestor w swojej
³askawoœci da³ nam 2 dni na zg³oszenie
uwag do projektu. Niestety, wszystkie
zosta³y odrzucone.
23 czerwca (niedziela) odbêdzie siê
pierwsza edycja Dnia bez Samochodu
w Piasecznie. Rozpocznie siê o 11.00
przejazdem rowerzystów ulicami
Piaseczna spod parkingu przed Urzêdem
Miasta. Potem w programie: wystawa
fotograficzna, porady dla kupuj¹cych
rower, stoiska sklepów rowerowych,
porady dla przygotowuj¹cych siê do
letnich wypraw rowerowych, zbieranie
podpisów pod memorandum: "Pora na
rower", rowerowe konkursy sprawno-
œciowe z nagrodami, pokaz akrobacji
rowerowych.

Uwaga: jeœli masz rower, którego nie
u¿ywasz - 23 czerwca przeka¿ go dzie-
ciom ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego w Piasecznie.

60 km od stolicy, przy linii kolejowej na
Bia³ystok, le¿y miasto £ochów, gdzie
grupa pasjonatówzrzeszonych w klubie
rowerowym Wertepowiec postanowi³a
utworzyæ rekreacyjny szlak rowerowy.
Urz¹d Miasta sfinansowa³ farby i
pêdzle, oznakowanie zajê³o kilka-
dziesi¹t godzin pracy klubu.

- twiedzi Sylwester Pêkul, jeden z
pomys³odawców.
Szlak, koloru zielonego, zaczyna siê i
koñczy w £ochowie, prowadzi
brzegami Liwca i Bugu oraz terenami
leœnymi Puszczy Kamienieckiej.
D³ugoœæ to 55 km, z czego du¿a czêœæ
terenami Nadbu¿añskiego Parku Krajo-
brazowego. Wiêcej o szlaku:

"Op³aca³o
siê"

wertepowiec.terramail.pl

*

*

Przeanalizowa³em w³aœnie najno-
wsz¹ wersjê mazowieckich tras i muszê
przyznaæ, ¿e projekt jest naprawdê fajny.
Trasy umo¿liwiaj¹ dojazd w ka¿dy region
województwa; godne pochwa³y jest
zwrócenie uwagi na obszary ma³o znane
przeciêtnemu turyœcie, a ciekawe, np.
Trasa Wkrzañska. Bardzo podoba mi siê
równie¿ uwzglêdnienie dolin rzecznych,
tam bywa naprawdê sympatycznie. Mo¿e
dziêki temu rzeki nie bêd¹ kojarzyæ sie
tylko z problemami korków na mostach.
Przedstawiona sieæ w bardzo dobry
sposób ³¹czy zalety transportowe (zasada
1,2, dobra nawierzchnia) oraz krajozna-
wcze (uwzglêdnienie zarówno du¿ych
oœrodków, jak i zabytków oraz obszarów
atrakcyjnych przyrodniczo i krajobra-
zowo). ¯ywiê nadziejê, ¿e realizacja pro-
jektu spopularyzuje wœród Polaków tury-
stykê rowerow¹. Zapewne te¿ pojawi¹ siê
liczniej goœcie z innych krajów.
Zdajê sobie sprawê, ¿e pe³na realizacja
projektu zajmie wiele lat, zw³aszcza w
czasach granicz¹cej z ob³êdem masowej
fascynacji motoryzacj¹. Trzymam zatem
kciuki i ¿yczê powodzenia w realizacji
tego wspania³ego, ambitnego, ale
równie¿ trudnego planu.

Aleksander Dwornik

Wiktor Nowotka

Bolo Perez

* Zgadzam siê z tym, ¿e nie wolno
niszczyæ dobrej nawierzchni asfaltowej
po to tylko, by zast¹piæ j¹ now¹ z byle jak
u³o¿onej kostki brukowej. Nie zgadzam
siê jednak z pogl¹dem, ¿e kostka brukowa
jest z³ym materia³em do budowy œcie¿ek
rowerowych. Jest tak samo dobra jak
asfalt. Opory toczenia i komfort jazdy
zale¿¹ przede wszystkim od rodzaju kostki
i jakoœci wykonania. Niestety, na wiêk-
szoœci istniej¹cych œcie¿ek nawierzchnia
jest u³o¿ona w sposób skandaliczny i nie
powinna byæ w takim stanie odebrana
przez inwestora. Dotyczy to szczególnie
niedawno oddanej do u¿ytku œcie¿ki przy
ul. gen. Maczka. Zdaje siê, ¿e ktoœ na tym
nieŸle zarobi³.

Wkurza mnie lawinowo rosn¹ca
liczba œwiate³ w³¹czanych przyciskiem.
Po jak¹ cholerê te przyciski? No po
JAK¥? Je¿eli jest skrzy¿owanie, to i tak
dla samochodów œwiat³a zmieniaj¹ siê
samoczynnie i fakt, ¿e piesi maj¹ wszêdzie
czerwone, nic, absolutnie NIC samocho-
dom nie daje. Nawet je¿eli za³o¿yæ, ¿e
samochody s¹ (tfu!) wa¿niejsze, to te
przyciski i tak s¹ bez sensu. Uzasadnione
jest ich u¿ycie na rzadko u¿ywanych
przejœciach na trasach typu Wis³ostrada,
ale oczywiœcie nie na skrzy¿owaniach!

temat: œcie¿ki rowerowe
MASZ WIADOMOŒÆ
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Biuletyn wydany przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze - warszawsk¹ grupê Federacji Zielonych. Teksty i zdjêcia:
Konrad, . Jeœli chcesz by
warunki jazdy na rowerze poprawia³y siê, do³¹cz do nas! WWW: www.zm.most.org.pl, free.ngo.pl/rowery, email:
warszawa@fz.most.org.pl, fax: (22)8289129, tel: 6691282 (Olek), 605-369123 (Marcin), 6689792 (Magda). Mo¿esz te¿
wesprzeæ nas finansowo: BGK I o/W-wa 11301017-30000984-27006-1-111. Projekt VeloMazovia jest realizowany przy
wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu M³odzie¿. Treœci samego projektu lub materia³ów
niekoniecznie odzwierciedlaj¹ stanowisko Komisji Europejskiej czy NarodowejAgencji w danej sprawie, a w zwi¹zku
z tym ani Komisja Europejska, ani NarodowaAgencja nie ponosz¹ za nie odpowiedzialnoœci.

Marcin C, Mysza, Olek, Pawe³, Piszpunt, Sylvo, Szewc Z³o¿y³: Aleksander Buczyñski.
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P.L. - Podkowa Leœna

skala 1: 1 500 000

koncepcja sieci regionalnych tras rowerowych
dla województwa mazowieckiego

VEL MAZ VIAO O

WA¯NIEJSZE WYMOGI
prêdkoœæ projektowa

nawierzchnia asfaltowa
nierównoœci

nachylenia pod³u¿ne
jazda 2 osób obok siebie

wyd³u¿enie
zatrzymania

> 30 km/h
> 60% d³ug.
< 1 cm
< 6%
> 60% d³ug.
< 120%
< 0,5 / km

Sieæ tras jest najgêstsza w okolicach
Warszawy. Tutaj znajduje siê najwiêcej
celów i Ÿróde³ podró¿y. Tutaj te¿ naj-
bardziej potrzebne s¹ wydzielone trasy
rowerowe, ze wzglêdu na najwiêksze
natê¿enie ruchu samochodowego.
Kiedy koncepcja zostanie wprowa-
dzona w ¿ycie? To zale¿y równie¿ od
Was, od Waszego nacisku na radnych,
pos³ów i urzêdników...

Mapê narysowa³:
Pawe³ J. Kowalski

Warszawa, ul. Przyczó³kowa - dobrej jakoœci
trasy ju¿ dzisiaj ciesz¹ siê powodzeniem

POWSIN PARK  0,5

KONSTANCIN  4

15

15

Zaprojektowana przez nas sieæ regio-
nalnych tras rowerowych ³¹czy wiêksze
miasta i atrakcyjne tereny turystyczne.
S³u¿y

aktywnemu wypoczynkowi,
zarówno jednodniowym wycieczkom,
jak i d³u¿szym wakacyjnym wypadom.

codziennym dojazdom do szko³y i
pracy oraz

Trasy przechodz¹ przez lub w bezpoœre-
dniej bliskoœci historycznych centrów
miast, wiêkszych osiedli mieszkanio-
wych, wa¿niejszych stacji kolejowych,
popularnych miejscowoœci wypoczynko-
wych i terenów rekreacji weekendowej.

Ul. Drewny - brakuje 1900 m œcie¿ki, by
po³¹czyæ Szlak Wis³y z Konstancinem

szczegó³y koncepcji:
www.zm.most.org.pl/velomaz/

Trasy rowerowe

01. Nadwiœlañska Lewobrze¿na (302 km)
02. Nadwiœlañska Prawobrze¿na (231 km)

03. Œrednicowa (159 km)
04. Narwiañska (Ostro³êcka) (138 km)

05. Nadbu¿añska (178 km)
06. Kampinoska (54 km)

07. Bzury (37 km)
08. Wkrzañska (119 km)

09. Ciechanowska (106 km)
10. Pilicka (77 km)

11. Radomska (144 km)
12. Otwocka (57 km)

13. Siedlecka (134 km)
14. Pu³tuska (57 km)

15. Warszawska (48 km)
16. Kozienicka (36 km)
17. Liwiecka (126 km)
18. Œwiderska (34 km)

19. Obwodowa (169 km)
19a. Obwodowa (wariant II) (18 km)

20. Kolejki Grójeckiej (90 km)
21. Truskawska (26 km)

sumaryczna d³ugoœæ tras: 2 340 km

Objaœnienia skrótów:
J. - Józefów

L. - Legionowo
K.-J. - Konstancin-Jeziorna
O.M. - O¿arów Mazowiecki

P. - Piastów

Z. - Z¹bki


