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Rowerzysta na Piotrkowskiej

Fot. Fot . Marcin St#pie! / Agencja
Gazeta

Na ulicach coraz cieplej, wi%c !odzianie przesiadaj# si% z aut na rowery. Czekaj# na nich m.in.
nowe stojaki rowerowe. Nie zabraknie te& jednak starych, od lat dobrze znanych problemów.

Fot. Tomasz Sta!czak / Agencja
Gazeta

Zakaz wjazdu dla rowerów przy
ulicy Konstantynowskiej przy alei
W"ókniarzy

ZOBACZ TAK!E
Oficer rowerowy odbi" si# od

Centrum $odzi, s"oneczne popo"udnie. Przy ul. Legionów stoi
Hubert Bara!ski z Fundacji Fenomen. Na miejsce dojecha"
rowerem. - Poruszam si# nim po mie%cie przez niemal ca"y rok.
Kiedy% nie wyci&ga"em go ze schowka, je%li temperatura nie
przekracza"a dziesi#ciu stopni na plusie. Przekona"em si#
jednak, 'e zim& te' da si# je(dzi) - opowiada. Jeszcze w lutym
ch#tnych do pój%cia w jego %lady by"o niewielu. Jednak ju' od
pocz&tku wiosny w centrum miasta pojawia si# coraz wi#cej
cyklistów.
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Niech samochód stanie si! Twoim wspó"pracownikiem. Sprawd# ofert!!
www.nissan.pl

%ciany, ale nie odpu%ci
List: Przesiad"am si# na rower.
To nie"atwe

Olej Mobil Delvac

List do redakcji: Rower - "ódzka

Nowoczesna technologia do silników autobusowych!
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bro! %mierciono%na?

Suzuki GRAND VITARA

Awaria na torach. Stoj&

Oszcz!dzaj do 10 000z". Sprawd# jak Suzuki zaskakuje kierowców!!!
www.suzuki.pl

tramwaje na Retkini, s& korki
Jak zrowerowa) $ód(?
Pokona) urz#dnicze "niedasi#"
Zobacz na jakich ulicach b#d&
w pi&tek "atane dziury
Uwaga na korki. Sprawd(,
gdzie dzi% d"u'ej postoisz
Autobusy zatrzymaj& si# na

Jednym z nich jest Piotr, który mieszka na "ódzkim osiedlu
Cyganka. Rowerem je(dzi na uczelni# i lekcje hiszpa!skiego.
Dojazd do placu D&browskiego, gdzie si# spotykamy, zajmuje
mu oko"o 25 minut. - To sama przyjemno%). Zw"aszcza gdy robi
si# coraz cieplej - mówi. I przekonuje, 'e w godzinach szczytu
do celu szybciej dociera rowerem ni' samochodem. Czasem to
nawet kilkana%cie minut ró'nicy.

dodatkowym przystanku
Znakujcie rowery! Nie
u"atwiajcie roboty z"odziejom
Kilka powodów, aby wsi&%) na
rower (nie tylko w pi&tek)
Karta brukselska: Nowy
urz#dnik b#dzie je(dzi"
rowerem
Za ma"o pieni#dzy na %cie'ki

W%ród rowerzystów najcz#%ciej spotka) mo'na studentów.
Poprzedniej wiosny opinie "ódzkich 'aków dotycz&ce miejskiego
transportu zbada"y Fundacja Fenomen i Studenckie Ko"o
Naukowe Spatium. Najwi#cej problemów studentom-cyklistom
sprawia"y niedostateczna infrastruktura rowerowa (62 proc.) i
trudno%ci z bezpiecznym pozostawieniem ich w miejscach
publicznych (67 proc.). Te i inne przeszkody sprawi"y, 'e
korzystanie z roweru co najmniej raz w tygodniu zadeklarowa"o
tylko 11 proc. badanych.

rowerowe w $odzi

Czy w tym roku to si# zmieni? Powodów do optymizmu jest
niewiele. Wci&' brak w $odzi rozwini#tej sieci %cie'ek
rowerowych. Te ju' istniej&ce to siedlisko miejskich absurdów. Spotka) je mo'na cho)by na
skrzy'owaniu al. W"ókniarzy z ul. Legionów. Rowerzysta nadje'd'aj&cy ul. Legionów, chc&c przez
nie przejecha), musi wcze%niej zsi&%) z roweru i zej%) z jezdni na chodnik. Dlaczego? Bo
kilkana%cie metrów przed kraw#'nikiem ul. Legionów pojawi" si# znak zakazu ruchu rowerów, a
%cie'ka zaczyna si# dopiero tu' przy przej%ciu dla pieszych.
Pozytywne zmiany mo'na obserwowa) na ul. Piotrkowskiej i al. Pi"sudskiego. W sierpniu znik"y z
nich stare stojaki rowerowe. W ich miejscu pojawi"y si# wytrzyma"e, prostok&tne meble miejskie.
Problem jednak w tym, 'e nie s& w 'aden sposób oznaczone. - Nawet nie wiedzia"em, 'e s"u'& do
przypinania rowerów. Trudno to wywnioskowa) z ich kszta"tu - dziwi si# Piotr.
Sytuacj# rowerzystów ma zmieni) podpisana przez w"adze Karta Brukselska. Prezydent Hanna
Zdanowska zobowi&za"a si# m.in. do zwi#kszenia do 15 proc. udzia"u komunikacji rowerowej w
ruchu miejskim do 2020 r., a tak'e wsparcia projektów zwi#kszaj&cych wykorzystanie rowerów w
dojazdach do szko"y i pracy. Od 1 kwietnia "ód( b#dzie mia"a tak'e swojego oficera rowerowego.
Pe"nomocnikiem prezydenta miasta ds. polityki rowerowej zosta" Witold Kope), wspó"organizator
"ódzkiej Masy Krytycznej. B#dzie on odpowiedzialny za przygotowanie miejskiej polityki rowerowej.
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