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Wstęp 

Gdańsk otrzymał spore (około 1 mln. USD) dofinansowanie na rozwój komu-
nikacji rowerowej. Przez pewien czas działało ciało doradcze Prezydenta Gdańska 
o dosyć skomplikowanej nazwie Zespół Konsultacyjno-Doradczo-Inicjujący 
ds. rozwoju komunikacji rowerowej przy Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Wcześniej 
w 1999 r. na budowę ścieżek rowerowych przeznaczono w budżecie miasta około 
1 miliona zł, co pozwalało na wybudowanie około 7 km wydzielonej drogi rowero-
wej. Obecnie możemy spotkać rowerzystów nawet w śnieżne dni zimy 2012/2013. 
Wszystko to skłania do refleksji jak wygląda i jakie ma znaczenie komunikacja 
rowerowa w Gdańsku. Jaka jest przyszłość roweru w mieście Gdańsku? 

1. Rower służy dojazdom do pracy 

Jest raczej oczywiste, że dojazdy do szkół (nawet podstawowych) należy rów-
nież traktować w tych kategoriach. Nawet poruszanie się rowerem po miasteczkach 
(kampusach) uniwersyteckich można uznać za dojeżdżanie do miejsca pracy. Rower 
stanowi doskonały środek komunikacji miejskiej w Holandii, Belgii, czy Niem-
czech, ale również w górzystej Szwajcarii.1 Według wielu badań przeprowadzanych 
w różnych krajach (głównie Europy Zachodniej, ale również w USA i Izraelu) jest 
on doskonałym środkiem transportowym na odległości do około 12 km. Warto 
w tym momencie podkreślić, że mówimy o zbliżonych do polskich warunkach 
klimatycznych i kulturowych.2 

Czy rower w Gdańsku stał się już tak popularnym środkiem transportu, że 
należy uznać go za równoprawny rodzaj komunikacji miejskiej z samochodem, 
tramwajem, autobusem i SKM3 ? Jest to dla mnie pytanie dosyć retoryczne. 

                                                        
1 Autor miał przyjemność korzystać z roweru jako podstawowego środka komunikacji (rekreacja 
i dojazdy do pracy) w Zurichu. Wcześniej rowerem poruszał się po Apeldoorn (Holandia) 
i okolicach, oraz przeżył szalone jazdy po Berlinie jadąc „po śladzie” zasiedziałego Berlińczyka.  
2 W małych miastach, gdzie nie opłaca się organizować komunikacji zbiorowej rower jest 
oczywistą alternatywą dla samochodu. Oczywiście Trójmiasto to niemal aglomeracja. Ale Pruszcz 
Gdański, Reda czy Rumia? 
3 SKM – Szybka Kolej Miejska, główny środek komunikacji miejskiej w linearnej strukturze 
urbanistycznej Trójmiasta. Obecnie sieć SKM będzie rozbudowywana o Miejską Kolej Metropo-
litalną łączącą Gdańsk z Lotniskiem im. Lecha Wałęsy. Planowane jest również wznowienie 
stałego połączenia z Nowym Portem, głównie z powodu Stadionu PGE ARENA Gdańsk. 
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Niemniej chociaż wybudowano wiele kilometrów ścieżek rowerowych, oraz Urząd 
Miejski zakupił rowery do testowania (z myślą o idei roweru miejskiego) to 
w świadomości Gdańszczan rowerzyści są nadal raczej ciekawostką niż współ-
użytkownikami przestrzeni miejskiej. Samo miasto robi wiele by upowszechnić 
świadomość tego koniecznego równouprawnienia. Rowerzyści i organizacje ich 
skupiające organizują happeningi i przejazdy promujące ten środek transportu. 
Nawet Straż Miejska porusza się latem na kilku rowerach! Jednak z rowerem 
w Gdańsku dzieje się różnie. Spektakularne przejazdy, wręczanie petycji i inne akcje 
różnych zielonych stowarzyszeń (z Gdańską Inicjatywą Rowerową na czele) dają 
okazję dziennikarzom do pisania, nam do dyskusji w kameralnym gronie, a miastu 
Gdańsk pretekst do powołania Oficera Rowerowego. 

Poniżej zamieszczam (wzięty ze strony internetowej miasta) zakres obowiąz-
ków i kontakt z Oficerem Rowerowym w Gdańsku. Sama nazwa tej funkcji budzi 
we mnie pewien rodzaj dziwnych emocji, niemniej już zakres jego obowiązków oraz 
sama osoba obecnie sprawująca tą funkcję jedynie emocje pozytywne. Ponieważ dla 
komunikacji rowerowej w Gdańsku jest to funkcja wyjątkowo ważna przytaczam 
zakres obowiązków in extenso.  

„Oficer Rowerowy” 

Zakres obowiązków: 
− inicjowanie, konsultowanie, zlecanie i monitorowanie działań mających na celu 

rozwój komunikacji rowerowej, w tym działań na rzecz likwidacji prawnych 
i architektonicznych barier rozwoju komunikacji rowerowej, 

− koordynacja współpracy ze wszystkimi merytorycznymi wydziałami i jednost-
kami organizacyjnymi miasta w zakresie realizacji „Projektu Komunikacji 
Rowerowej w latach 2007 - 2013", 

− podejmowanie działań zmierzających do wspólnej z sąsiednimi gminami 
realizacji projektu p.n. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trój-
miejskiej w latach 2007-2013", 

− kierowanie pracą Zespołu Konsultacyjno-Doradczo-Inicjującego ds. Rozwoju 
Komunikacji Rowerowej, 

− bieżące współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju 
komunikacji rowerowej, 

− przygotowywanie materiałów dotyczących rozwoju komunikacji rowerowej dla 
potrzeb Prezydenta Miasta Gdańska, mediów i strony internetowej Miasta. 

Od maja 2009 roku funkcję Oficera Rowerowego pełni Remigiusz Kitliński: 
absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, w Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku pracuje od 2001 roku, podróżnik rowerowy, autor strony 
www.rowerowarodzinka.pl 

Kontakt: 
Remigiusz Kitliński 
e-mail: rowery@gdansk.gda.pl   
tel.: 58 526 80 81 
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Zastanówmy się jednak, co powoduje, że w Rotterdamie na rowerze i moto-
rowerze dojeżdża do pracy przynajmniej 45% pracowników, a w Gdańsku… 
próbujemy policzyć rowerzystów. Jak na razie bezskutecznie. 

W moim przekonaniu powodem podstawowym jest brak spójnego systemu 
komunikacji rowerowej. Na wielu mapach dróg rowerowych (wydawanych także 
przez UM Gdańsk) widać wyraźnie, że trasy planowane mają połączyć i uzupełnić 
ścieżki już wykonane. Łatwo też zauważyć, że tworzone są również krótkie 
fragmenty dróg rowerowych, które nie mają najmniejszej szansy na połączenie się 
między sobą. 

2. System komunikacji rowerowej w mieście 

Rower w mieście (przy porównywalnej prędkości z innymi mechanicznymi 
środkami transportu, szczególnie w godzinach szczytu) pozwala na osiągnięcie 
lepszej przepustowości przekroju ulicy niż samochód. To z pozoru zaskakujące 
stwierdzenie staje się zrozumiałe gdy uświadomimy sobie, że samochodem jeżdżą 
najczęściej pojedyncze osoby4, a tramwaje i autobusy muszą zatrzymywać się na 
przystankach. Porównanie tramwaju poruszającego się po wydzielonym torowisku 
(przy zapełnieniu rzędu nawet 87%) z rowerem, w dalszym ciągu pokazuje 
przewagę tego ostatniego w wykorzystaniu przepustowości ulicy. Poza tym rower 
pozwala dotrzeć nam do celu bezpośrednio spod naszych drzwi pod klamkę drzwi 
docelowych.  

W tym momencie pojawia się problem parkowania rowerem i zagadnienia 
związane z przechowywaniem tego środka transportu indywidualnego. Te sprawy 
omówimy jednak w innym miejscu. 

Zagadnienia związane ze spójnością systemu komunikacji rowerowej nie 
sprowadzają się jedynie do ciągłości tras rowerowych. Choć przyznaję, że obecnie 
w Gdańsku owe odcinkowe realizowanie ścieżek rowerowych budzi mój sprzeciw. 
Nie jestem, przyznaję, ortodoksą rowerowym. Do pracy nie jeżdżę rowerem regular-
nie. Nie używam roweru późną jesienią i wczesną wiosną. Zima wyklucza rower 
w moim przypadku. Jednak w sprzyjających warunkach: terenowych, wiekowych, 
klimatycznych i kulturowych, używałem roweru z dużą przyjemnością i dobrym 
skutkiem zdrowotnym. O rowerze i zdrowiu może jednak napiszę w innym artykule. 
Teraz chciałbym zwrócić uwagę na paradoks „odcinka drogi rowerowej”. Najlepszą 
ilustracją takiej sytuacji jest drobny, bo długości około 600 m odcinek przed 
Outletem Fashion House Gdańsk przy ul. Przywidzkiej. Pięknie wykonany, z zacho-
waniem odpowiednich parametrów technicznych i naprawdę bardzo dobrą jakością 
nawierzchni. Ma tylko jedną wadę. Nie jeżdżą nim rowerzyści. Bo nie mogą. Dojazd 
do tego odcinka jest praktycznie dla rowerzysty niemożliwy. Podziwiam śmiałków 
jeżdżących na rowerze ul. Jabłoniową, a tych którzy próbują jechać poboczem 
Trójmiejskiej obwodnicy uważam za potencjalnych samobójców. 

                                                        
4 Dane na ten temat można znaleźć w artykułach publikowanych m.in. w czasopismach Wprost 
i Polityka w 2012 r. Wystarczy jednak chwilę popatrzeć z chodnika na mijające nas samochody.  
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W przypadku ścieżek rowerowych spójny system powinien oznaczać oparcie 
prowadzenia dróg komunikacji rowerowej o punkty węzłowe. Punkty do których 
będą najprawdopodobniej dążyli cykliści i z których ilość odjeżdżających rowerzys-
tów będzie znaczna. Za takie uznałbym na pewno duże zakłady pracy (wliczając 
w to szkoły ponadpodstawowe, a szczególnie wyższe uczelnie). Również duże cen-
tra handlowe powinny zostać wpisane na tą listę. Szczególnie ważne i ciekawe 
obiekty turystyczne także. Na pewno te których oglądanie wymaga pokonanie 
pewnych odległości i jeżeli znajdują się poza miastem.  

Ponieważ nasze rozważania prowadzimy dla Gdańska jako przykłady 
powyższych tez posłużą lokalne obiekty:  

− kiedyś opracowywana była (w ramach dyplomu na Wydz. Architektury i Urba-
nistyki Politechniki Gdańskiej) trasa rowerowa łącząca osiedla mieszkaniowe 
Oruni ze Stocznią Gdańską. Miała biec głównie wałem kanału Raduni, a do 
tego kręgosłupa miały dochodzić lokalne ścieżki rowerowe z istniejących 
i planowanych osiedli mieszkaniowych. Obecnie wytyczona jest tam trasa 
„Rezydencje Gdańszczan”. Niestety nie funkcjonuje z powodu wielu ułomnoś-
ci technicznych. Niemniej jest w fazie budowy na wielu swoich fragmentach 
(m.in. wzdłuż ul. 3 Maja, ponad torami kolei). 

− szkoły ponadpodstawowe to okres kiedy jazda na rowerze nie sprawia żadnego 
problemu, a rower daje poczucie wolności. Jest przecież indywidualnym środ-
kiem komunikacji. Poza tym różne wersje roweru dają duże możliwości jego 
indywidualnego używania. Mam tu na myśli rowery typowo miejskie (często 
z koszykami zamontowanymi na stałe), crossowe, składane, rowery do jazdy 
poziomej, ale także rowery wieloosobowe (popularne tandemy, czy brzmiące 
ciekawie kwarduplety5). Dla uczniów tych szkół możliwość nadania indywi-
dualnego charakteru przedmiotom przez nich używanym jest szczególnie 
ważna.6 Wiele szkół w Gdańsku zdecydowało się wykonać parkingi dla 
rowerów, lub udostępnić część szatni na bezpieczne przechowywanie tych 
czasami dosyć drogich przedmiotów. Doskonale funkcjonuje kręgosłup trasy 
rowerowej prowadzący ulicami Chłopską, Aleja Rzeczypospolitej i Aleją 
Legionów łączący osiedla mieszkaniowe z kilkoma szkołami. 

− zarówno zwiedzanie Westerplatte, Twierdzy Wisłoujście, czy Terenów Ptasie-
go Raju (okolice Wyspy Sobieszewskiej) jest o wiele przyjemniejsze z rowero-
wego siodełka. Na terenie Ptasiego Raju formalnie funkcjonuje jedynie trasa 
piesza, ale ponieważ w części jest to także droga gruntowa użytkowanie roweru 
jest dopuszczalne. Trasa rowerowa (a właściwie jej fragment – sic!) prowadzi 
z Sobieszewa w kierunku na Orlinki. Wytyczono również trasy o pięknie 
brzmiących nazwach „Pomniki Historii” (25 km), „Nadmorskie Fortyfikacje” 
(18 km) czy wspomniane już „Rezydencje Gdańszczan” (52 km) niemniej 

                                                        
5 M. Arct, Słownik Wyrazów Obcych, 1947 r. Późniejsze słowniki nie podają już tej nazwy. 
6 Obecnie oferowane są designerskie rowery z tektury, bambusa, rowery elektryczne firmy Brabus, 
czy Porche.  
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funkcjonują one głównie na materiałach promocyjnych UM Gdańsk i o dziwo 
jeżdżą nimi zorganizowane rowerowe grupy Niemców. 

− praktycznie wszystkie centra handlowe oferują miejsca parkingowe dla rowe-
rów. Do Parku Handlowego Matarnia (przy obwodnicy), Galerii Bałtyckiej 
(przy al. Grunwaldzkiej), czy Galerii Przymorze (na skrzyżowaniu ulic Obroń-
ców Wybrzeża i Chłopskiej) bardzo wygodnie dostaniemy się na rowerze. Nie 
ma jednak zadaszonych miejsc parkingowych. 

3. Rowerowe trasy rekreacyjne w mieście 

Gdańsk jest wyjątkowym przykładem na to, że wytyczenie tras rowerowych 
spowoduje pojawienie się na nich rowerzystów. Praktycznie nikt (włącznie z auto-
rem niniejszego tekstu) nie przypuszczał, że de facto rekreacyjna trasa rowerowa 
poprowadzona wzdłuż plaży (także w Sopocie i częściowo Gdyni) stanie się w już 
2010 r. za wąska dla wszystkich jej użytkowników. Tłumy rowerzystów (od kolarzy 
wyczynowców począwszy po grupy rodzinne i dzieci na trójkołowcach), desko-
rolkarze, wrotkarze, jeżdżący na hulajnogach i biegający, którzy przenoszą się 
chętnie z chodnika pieszego na trasę rowerową. Wszyscy oni w roku 2012 stanowili 
już taki tłum, że bezpieczne użytkowanie ścieżki (szczególnie w częściach gdzie 
prowadzona jest wspólnie z chodnikiem) było niemożliwe, a wypadki bardzo częste 
w letnie weekendy. 

Jest spora rzesza użytkowników terenowych tras rowerowych i nie są to 
jedynie wyczynowcy crossowi, ale spokojniejsze trasy leśne w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym wykorzystują często całe rodziny. Wspaniałym przykładem inicja-
tywy lokalnej jest wydanie przewodnika pokazującego trasy rowerowe północnych 
Kaszub. Został on wydany staraniem i nakładem kilku właścicieli dworów i pałaców 
(funkcjonujących jako hotele i restauracje). Idea przewodnia polega na pokazaniu 
jak można dotrzeć do nich na rowerze z głównych stacji Wejherowa lub Pucka, ale 
również pokazanie trasy łączącej te obiekty ze sobą. Można w zupełnie turystycz-
nym i rodzinnym tempie przemieszczać się pięknymi krajobrazowo trasami nocując 
kolejno w zabytkowych obiektach, a po drodze podziwiając ciekawostki regionu. 
Oczywiście szlaki rowerowe pokazane w przewodniku nie prowadzą jedynie 
specjalnymi i bezpiecznymi trasami rowerowymi, mamy jeszcze sporo do nadro-
bienia w stosunku do Holandii. Te trasy rowerowe nie są tak doskonale oznaczone 
i wyposażone jak np. rowerowy szlak wzdłuż Dunaju w Austrii, czy trasy na wyspie 
Bornholm. Jednak jest to inicjatywa prywatna co zasługuje na uwagę. Hotelarze też 
są zainteresowani rowerzystami jako swoimi potencjalnymi gośćmi.  

Poważnym problemem jest niestety dosyć ograniczona możliwość przewożenia 
rowerów kolejką miejską SKM. Jedną z większych zalet holenderskiego systemu 
rowerowego (określonego m.in. przez program Bicycle 2000) jest szeroko rozwi-
nięty system pozwalający na przewożenie rowerów koleją i miejskimi środkami 
transportu publicznego. Dodatkowo dla roweru stworzono system Park & Ride. 
P&R pozwala na proste pozostawienie roweru na parkingu na stacji kolejowej 
(rodzaj przechowalni rowerów) oraz wypożyczenie (bądź wzięcie własnego) roweru 
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na stacji docelowej. W ogóle rozwinięty system wypożyczalni rowerowych 
w oparciu o stacje kolejowe jest moim zdaniem najdoskonalszy.  

Wypożyczalnie rowerów i ewentualny system roweru miejskiego to najlepszy 
sposób na udostępnienie przestrzeni miasta turystom. W Gdańsku działa już kilka 
wypożyczalni7, dysponuję także ulotkami reklamującymi wypożyczalnie rowerów w 
Sopocie i Gdyni. W moim przekonaniu najlepszym miejscem ich lokalizacji byłyby 
dworce główne Trójmiasta. Może również dworce Wejherowa, Redy, czy  Tczewa. 
Z pewnością przy planowanych wokół Gdańskiej Starówki dużych parkingach 
samochodowych można by przewidzieć wypożyczalnie „dwóch kółek”. Może 
również drobny warsztat serwisowy pomocny również dla zmotoryzowanych. 
Ogromna większość zwolenników karawaningu wozi ze sobą rowery. 

Niestety najpoważniejszym problemem dla Trójmiejskiego rowerzysty jest 
brak koordynacji tras rowerowych w obrębie aglomeracji. Ten stan jest charakte-
rystyczny także dla komunikacji autobusowej (bilety) i samochodowej (różne 
systemy opłat parkingowych). W niniejszym opracowaniu zajmuję się jednak 
jedynie sprawami roweru. 

4. Jak parkują rowerzyści ? 

Byle jak i gdzie popadnie. Parkingi rowerowe, miejsca dla pozostawienia 
roweru to czasami już architektura. Razem z piktogramami, systemem informacji 
wizualnej skierowanej do rowerzystów stanowią element wyposażenia miasta. 
Razem z wieloma innymi elementami „małej architektury” stanowią o wystroju 
plastycznym miasta, ba decydują o odbiorze miasta i jakości przestrzeni miejskiej. 
Kwestia parkingów dla rowerów jest poważna, bowiem źle zaprojektowane, lub 
niestarannie wykonane mogą stanowić przeszkodę, czy wręcz pułapkę dla pieszych. 
A wypada tu przypomnieć prawdę dosyć oczywistą, że głównymi użytkownikami 
miasta są piesi. Można dyskutować, czy na całym obszarze zurbanizowanym. 
W centrum na pewno przechodzień jest królem. Może na obszarach amerykańskich 
suburbiów dominuje samochód, jednak w kulturze europejskiej dominacja pieszego 
w mieście jest faktem.  

Parkowanie roweru powinno być łatwe. Stojak rowerowy musi pozwalać na 
parkowanie większości typów rowerów, nie może powodować uszkodzeń, powinien 
zapewniać bezpieczeństwo rowerowi i nie przeszkadzać pieszym. 

W przypadku Starego Miasta w Gdańsku (a mam na myśli Główne Miasto, 
Osiek, Stare Przedmieście, czyli zgodnie z podziałem administracyjnym Śródmieś-
cie) prawidłowym rozwiązaniem byłby katalog dopuszczalnych rozwiązań. Zatwier-
dzony przez konserwatora miejskiego i miejskiego plastyka, a oferowany przez 
Urząd Miejski Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków poten-
cjalnym inwestorom. Wtedy wariacje na temat stojaków rowerowych wykonywane 
przez architektów, a może samych restauratorów, hotelarzy, czy sklepikarzy byłyby 

                                                        
7 Zlokalizowane są na Gdańskiej Starówce i są trudne do znalezienia. Informacje o nich są 
dostępne na lotnisku. 
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bardziej funkcjonalne. Również zidentyfikowanie „tych rzeczy” jako stojaków 
rowerowych mogłoby być łatwiejsze. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że rower w mieście Gdańsku występuje 
coraz częściej. Powoli staje się rowerzysta pełnoprawnym użytkownikiem przes-
trzeni miejskiej. Został on zauważony jako klient przez wielu z właścicieli sklepów, 
hoteli, restauracji, czy banków. Na miasto nakłada to obowiązek przeznaczenia 
odpowiednich (oczywiście proporcjonalnych do możliwości) sum na tworzenie, 
a także konserwację i bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych i infrastruktury służą-
cej cyklistom.8 Ponieważ w wielu miejscach dopuszcza się ruch rowerowy na 
jezdniach należy zadbać np. o prawidłowo zaprojektowane kratki kanalizacyjne. 
W wielu krajach wyznacza się po prostu (najczęściej kolorem czerwonym) pas 
jezdni przeznaczony dla rowerzystów. W Gdańsku funkcjonują już takie pasy, nawet 
wyznaczone w kierunku przeciwnym niż obowiązujący dla samochodów (np. 
ul.Ogarna). Jednak bardzo kiepsko wygląda czytelność tych oznaczeń.  

Natomiast architektom projektującym różne obiekty w których może pracować 
osoba dojeżdżająca na rowerze pragnę zasugerować by pamiętali o prysznicach 
przeznaczonych dla amatorów dwóch kółek.9 

Jestem przekonany, że trasy rowerowe w Gdańsku połączą się w sprawnie 
funkcjonujący, spójny system komunikacji rowerowej. Wiele inwestycji jest plano-
wanych, a sporo jest na etapie realizacji.10 Zagrożenie dla roweru jako środka 
komunikacji w Gdańsku widzę przede wszystkim w koordynacji i zatorów organi-
zacyjnych. Dużym kłopotem jest przewożenie roweru kolejką SKM, a niewiele 
mówi się o rowerze w planowanej Kolei Metropolitalnej. Przykład Deutsche Bahn 
(DB), czy kolejek w Berlinie (U-Bahn, S-Bahn) jest ze wszech miar godny przynaj-
mniej przeanalizowania. Sposób oznakowania przedziałów dla rowerzystów, kupo-
wanie biletów, czy parkingi, oraz wypożyczalnie rowerów, a wreszcie rower miejski 
na przystankach i stacjach w Berlinie. O czymś podobnym marzę w Gdańsku. Może 
należy zwyczajnie skopiować sprawdzone rozwiązania. Berlin, Amsterdam, Rotter-
dam jest gdzie szukać dobrych i sprawdzonych przykładów. 

Jednak za podstawową sprawę uważam stworzenie parkingów dla rowerów 
przy szkołach ponadpodstawowych. Parkingów bezpiecznych, oraz rozwiązań orga-
nizacyjnych pomocnych rowerzystom. Ubezpieczenie OC i NW rowerzystów11, 
znakowanie rowerów, wypożyczalnie rowerów w węzłach Park and Ride (P&R), 

                                                        
8 Bardzo zaniepokoiło mnie zlikwidowanie tzw. „miasteczka rowerowego” przy Pałacu Mło-
dzieży, przy ul. Ogarnej. Należy pamiętać, że tak jak kierowcy muszą gdzieś nauczyć się popraw-
nie jeździć podobnie powinni mieć szansę zrobić to najmłodsi rowerzyści. 
9 Rower to indywidualny pojazd poruszany siłą mięśni. Wysiłek fizyczny bardzo często łączy 
się z poceniem się. 
10 Wiele pisze na temat ścieżek rowerowych lokalna prasa (m.in. Dziennik Bałtycki). Działają 
różne organizacje lokalne, sporo można wyczytać na forach internetowych. 
11 OC nie jest rozwiązaniem oczywistym w przypadku rowerzystów, bo statystyki mówią, że naj-
więcej kolizji powstaje między cyklistami, a duża część uszkodzeń ciała to wynik upadku 
z roweru. 
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czy stacjach i przystanków kolejowych… to możliwe działania pomagającym 
rowerzystom. 

A nawet zimą pojawiają się rowerzyści w Gdańsku. To bardzo optymistyczne, 
ale i po prostu niebezpieczne na zaśnieżonych, oblodzonych lub zasypanych 
piaskiem trasach rowerowych.12 
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Streszczenie 

Rowerem łatwo dojeżdżamy do pracy. Ta prawda jest oczywista w Holandii, ale 
w Polsce dopiero się z nią oswajamy. Rower staje się coraz bardziej popularny 
w Gdańsku. Obecnie najważniejszym wydaje się stworzenie spójnego systemu 
komunikacji rowerowej. Punktami węzłowymi takiego układu powinny być duże 
zakłady pracy (wliczając w to szkoły ponadpodstawowe i wyższe). Również stacje 
Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM), duże centra handlowe, czy atrakcje turystyczne 
(szczególnie, gdy są położone poza miastem, lub same w sobie stanowią duży 
obszar jak np. Westerplatte, czy Twierdza Wisłoujście). Te ostatnie mogą stworzyć 
nowe rekreacyjne ścieżki rowerowe. Wiele elementów komunikacji rowerowej ma 
znaczenie dla jej użytkowników. Być może najważniejszym jest możliwość 
bezpiecznego pozostawienia roweru. W przypadku Gdańskiej Starówki należałoby 
stworzyć katalog rozwiązań stojaków rowerowych. Na koniec warto by architekci 
projektujący zakłady pracy pamiętali o prysznicach dla użytkowników rowerów.  

                                                        
12 Rower zimowy z oponami zaopatrzonymi w kolce jeszcze w Gdańsku praktycznie nie 
występuje. 
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Summary 

Bicycle can easy drive you to your workplace. This is pretty obvious in Netherlands, 
but in Poland still not so easy to be accepted. Cycling is more and more popular in 
Gdańsk. Nowadays the most important aspect of bicycling in  this town is coherent, 
simple to use cycling roads system. The key points of this system should be main 
working places (schools and universities including). There are other possible key 
points like railway stations of SKM (town fast railway), big shopping centres and 
historical monuments (especially when placed outside the town, like Westerplatte, or 
Wisłoujście Fortress). The last could create more bicycle paths for recreation. There 
are several things of a great importance for cyclists. Probably the most important are 
parking places for bicycles. In case of Gdańsk’s Old Town the catalogue, of such 
a stands is worth to be done. And last but not the least architects designing working 
places in town should not to forget about the showers for bicyclists. 
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