SPOŁECZEŃSTWO

SPOŁECZEŃSTWO

Jazda na krakowskich kółkach

Zdrowo, ekologicznie, na czasie,
chic - to jazda na dwóch kółkach.
W Krakowie niekoniecznie.

„No smoging, please” to akacja Krakowskiego Alarmu Smogowego trwająca od kilku
miesięcy w Krakowie. Jej uczestnicy walczą
o zmniejszenie zawartości pyłu zwieszonego
PM10 w powietrzu do dopuszczalnych norm,
które w Krakowie są nie tylko notorycznie,
ale również kilkunastokrotnie przekroczone
(w dniu pisania artykułu stężenie PM10 na al.
Krasińskiego wynosiło 189 μg/m, czyli norma została prawie 4-krotnie przekroczona).
Aktywiści, mieszkańcy i urzędnicy łamią sobie głowy jak poradzić sobie z tytułem najbardziej zanieczyszczonego miasta w Europie
rakotwórczym benzo(a)piranem. Lekarze biją
na alarm („Smog szkodzi naszemu zdrowiu!”), a jedynym rozsądnym zaleceniem jest
unikanie
wdychania
zanieczyszczonego
powietrza. Trudno się jednak powstrzymać nasza biologia na to nie pozwala. Jest jednak
sposób by ograniczyć „wdychanie smogu”.
I nie jest to zakaz palenia węglem ani ograniczenie komunikacji samochodowej. To jazda
na rowerze.
Według badań z 1995 roku (“The exposure
of cyclists, car drivers and pedestrians to traficrelated air polluants, Van Wijnen/Verhoeff/
Van Bruggen” – źródło: www.ibikekrakow.com)
to kierowcy samochodów są bardziej narażeni
na wdychanie szkodliwych substancji niż
rowerzyści. Wynika to z lepszej wentylacji, ale
również z faktu, że rowerzysta szybciej wydziela szkodliwe związki z organizmu niż kierowca. Czy zdrowie to jeszcze nie powód, by
namawiać Krakowian do jazdy rowerami? Jeśli
nie zdrowie, to może pieniądze. Za każdy prze-
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który sprawdził się wcześniej w sprawnym
wprowadzeniu systemu Veturilo. Podobnie
intensywny rozwój infrastruktury rowerowej
przeżywają mieszkańcy Wrocławia. Miasto posiada ponad 205 km ścieżek rowerowych oraz
prowadzi twórczy dialog ze Stowarzyszeniem
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa. W mieście
działa Wrocławska Kampania Rowerowa, która
drukuje broszury informujące rowerzystów jak
korzystać z nowych tras dla rowerów, kontrapasów oraz śluz rowerowych (wydzielone miejsce dla rowerzystów na skrzyżowaniu; po raz
pierwszy wprowadzone w Polsce właśnie we
Wrocławiu).
Kraków na tle obu miast wygląda mizernie
z 13 km ścieżkami rowerowymi oraz ciężko
wywalczonymi kontrapasami. Przykład: ul.
Łobzowska – kwestia namalowania na tej
ulicy wygodnej ścieżki dla rowerów trwa już…
10 lat. Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów od tego czasu składa propozycję utworzenia w tym miejscy infrastruktury dla
rowerów – ZIKiT z uporem odrzuca wniosek.
Dlaczego? – Ponieważ w jednym miejscu
jezdni jest przewężenie i według urzędników
będzie to przewężenie skrajnie niebezpieczne dla zdrowia i życia rowerzystów. Jako
Stowarzyszenie zleciliśmy niezależnemu ekspertowi z GDDKiA wykonanie oceny tej sytuacji. ZIKiT również taką przygotował. Niestety,
różnią się diametralnie. Według ekspertyzy
dr Kopty z GDDKiA tak niewielkie przewężenie
(20 m, podczas gdy cała Łobzowska ma ok.
1 km), przy odpowiednim oznakowaniu - nie
wpłynie na bezpieczeństwo jazdy rowerzysty ani kierowcy samochodu. Zarząd uważa
odwrotnie. – tłumaczy Krzysztof Ryba z Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów, które w
mieście najmocniej walczy o uznanie roweru
jako pełnoprawnego środku transportu. Skąd
te dysproporcje wśród oceny bezpieczeństwa
jazdy?

Czy wy się z ZIKiT-em lubicie?

jechany kilometr na rowerze społeczeństwo
Kopenhagi zyskiwało (w przeliczeniu na PLN)
0,68 gr netto zysku. Każdy 1000 m pokonane
samochodem daje natomiast 0,38 gr straty.
Do czego zmierzamy? Do przekonania, że
rower jest ekologiczny, tańszy, alternatywny,
modny, zdrowy, wygodny, ale i zaniedbany.
Przez urzędników.

Krakowski rower

Jak wygląda sytuacja rowerowa w Krakowie?
Na początek kilka liczb. Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz jego
jednostka Zespół Zadaniowy ds. polityki rowerowej na ostatnim posiedzeniu poinformowali,
że na dzień 31.12.2012 Kraków posiada 126831
m (prawie 127 km) ścieżek rowerowych. W roku
2012 udało się wykonać 13219 m, w tym prawie
połowa (6400m) została wyznaczona podczas
budowy linii szybkiego tramwaju na Ruczaju.
W celu ułatwienia rowerzystom pokonywania
ciasnych i zatłoczonych ulic naszego miasta
ZIKiT tworzy również kontrapasy. Łączna ich
długość wynosi 6060 m, z czego w 2012 roku

namalowano 1270 m kontrapasów. Nie jest to
imponujące osiągnięcie.
W Krakowie istnieje kultura jazdy, ale jest
ona słabo rozwinięta. Najlepiej w Polsce prezentuje się ona w Warszawie. Stolica dysponuje 340 km tras rowerowych. Bardzo prężnie
działają tam najróżniejsze inicjatywy rowerowe, jednymi z ciekawszych są: hardcorowe,
kurierskie wyścigi rowerowe, Warszawska
Masa Krytyczna (przejazd pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni ulicami miasta
w każdy ostatni piątek miesiąca), Rowertour,
warszawskie knajpy dla rowerzystów, czy festiwal filmów rowerowych. Niezwykle skutecznie
funkcjonuje również Warszawski Rower Publiczny, sieć Veturilo, która dysponuje 69 punktami wypożyczeni i ponad 1150 rowerów. Trzeba
dodać, że w okresie swojej krótkiej działalności od sierpnia do listopada zeszłego roku
sieć naliczyła 69 tys. wypożyczeń. Wiosenny
sezon wypożyczalni już ruszył. Najnowszym
pomysłem Warszawy jest stworzenie integralnej mapy tras rowerowych stolicy, a zadanie
to powierzono pełnomocnikowi ds. rowerów,
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KMR to uprawomocnione działanie obywateli, którzy chcą działać na rzecz rozwoju kultury
i infrastruktury rowerowej w Krakowie. Do 2012
roku stowarzyszenie działało na zasadach
„partyzanckich”, ale od roku może cieszyć się
prawem do chociażby występowania w urzędach jako strona. Mogą również organizować
w pełni legalne i bezpieczne Masy Krytyczne,
czyli rowerową manifestację obecności rowerzystów w Krakowie. Masy odbywają się w każdy
ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00. Uczestnicy ruszają spod pomnika Adama Mickiewicza
na Rynku Głównym. – Podczas Masy asystują
nam służby do tego powołane, czyli przede
wszystkim policja, czasami Straż Miejska
oraz MPK, co korzystnie wpływa na frekwencję Masy – rowerzyści czują się bezpieczniej
z asystą służb miejskich. – mówi o korzyściach legalizacji zrzeszenia entuzjastów rowerów, Krzysztof Ryba. Tutaj służby porządkowe
są bardzo uprzejme i skore do współpracy. Ale
gdy przychodzi do ingerencji KMR u ZIKiT-u,
powstają napięcia. Czy stowarzyszenie lubi się
z Zarządem? – Łączy nas tzw. szorstka przyjaźń. Nie obrażamy się na siebie nawzajem, bo
inaczej dojdzie do marazmu i stagnacji w tematyce komunikacji rowerowej. Ale jest widoczny
opór u urzędników ZIKiT-u przed uwzględnianiem uwag składanych przez stronę społeczną
do opiniowanych projektów związanych m.in.
z infrastrukturą drogową. Ryba zauważa
również, że urzędnikom brakuje doświadcze-

nia we współpracy z mieszkańcami. A w kwestii
infrastruktury rowerowej orientacji w temacie.
Dlatego obie instytucje postanowiły w końcu
wypracować kompromis – 18 lutego br. zostało
podpisane porozumienie między dyrektorem
Zarządu – Joanną Niedziałkowska, a prezesem
Stowarzyszenia KMR, Janem Szpilą. Projekt
pod nazwą „Krakowski Dialog Cykliczny” „Ma
dać informacje, co tak naprawdę potrzebne
jest mieszkańcom w kwestii rowerowej infrastruktury. Poza tym, Stowarzyszenie chce
zwiększenia udziału społecznego w procesie planowania infrastruktury przyjaznej dla
niechronionych użytkowników ruchu, czyli
rowerzystów, pieszych oraz osób niepełnosprawnych.” – mówił Jan Szpila. Dyrektor ZIKiT
podczas konferencji przekonywała, że zarząd
z radością przyjął propozycję współpracy:
– Bardzo cieszę się, że Stowarzyszenie
[Kraków Miastem Rowerów – przyp. red.] podjęło taką inicjatywę. Jak podkreśla, projekt ma
również na celu, poprzez warsztaty nauczenie
rozmowy urzędników z mieszkańcami na temat ich potrzeb. – Z drugiej strony rozmowy
powinny dotyczyć też jakie są uwarunkowania prawne i finansowe każdego projektu. Brak
tego zrozumienia powoduje tak naprawdę
niewiedzę, a co za tym idzie – protesty.

Krakowski Dialog Cykliczny

W skład projektu wchodzą trzy elementy-etapy. Pierwszym z nich było badanie próby
rowerzystów w internetowej ankiecie. Organizatorzy pytali o częstotliwość korzystania
z roweru, gdzie podróżują na jednośladach
Krakowianie – do pracy, czy rekreacyjnie. Pytali
również o to, w jakich miejscach powinny pojawić się stojaki rowerowe oraz o ocenę polityki
rowerowej w Krakowie. Ten etap badań trwał
do końca marca. Teraz przyjdzie czas na pracę
w zespołach. 11 maja zorganizowane zostanie
Forum Dzielnicowych Partycypatorów, podczas których mieszkańcy i urzędnicy nauczą się
ze sobą rozmawiać. W drugiej połowie roku odbędą się w 5 rejonach miasta: w Śródmieściu,
Krowodrzy, Nowej Hucie, Podgórzu Wschód
i Podgórzu Zachód konsultacje społeczne,
których celem będzie wskazanie praktycznych
rozwiązań rowerowych w danym rejonie. Na
sam koniec autorzy projektu przygotują dla
ZIKiT-u dokument „Kontrakt 100 rozwiązań” –
swoiste sprawozdanie z projektu, do którego
urzędnicy będą mogli zaglądać, gdy przyjdzie
im borykać z problemami infrastruktury rowerowej. Jan Szpil podczas konferencji podpisania porozumienia „Krakowski Dialog Cykliczny”
wyraził nadzieję, że to pierwszy krok do tego,
by zacząć traktować jednoślady jako realny
środek transportu w mieście na wzór zachodnich krajów. Porozumienie ma trwać rok. Oby
nie za krótko.

lemach, odbijamy się od tej ściany. Przedstawiciel Stowarzyszenia uważa również, że miasto
nie musi wydawać milionów złotych na nową
infrastrukturę drogową, żeby zmniejszyć korki.
Wystarczy dać ludziom wybór: jazdy samochodem, komunikacją miejską lub rowerem.
– Tylko ten dojazd trzeba jeszcze zapewnić.
Np. komfortową i bezpieczną podróż rowerem
z Bronowic Nowych do centrum. Tutaj zaczyna
się kolejny poważny problem Krakowa – brak
miękkiej infrastruktury rowerowej. Co to takiego? Tłumaczy Krzysztof Ryba: – To infrastruktura, która nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych jak np. droga, czy estakada. Za ok.
2 tys. zł można stworzyć kontrapas dla
cyklistów na jednokierunkowych ulicach
o niewielkim natężeniu ruchu, którymi będą
mogli się poruszać bezpiecznie rowerzyści. To rozwiązanie często z powodzeniem
może zastąpić ścieżkę rowerową. Do tego
warto dodać np. śluzę rowerową, do której
krakowscy urzędnicy nie mogą się przekonać,
tłumacząc, że jest zbyt niebezpieczna dla
użytkowników ruchu oraz brakiem przepisów
wykonawczych do takiej „inwestycji”. I cóż,
że we Wrocławiu urzędnicy nie mieli takich
problemów. Widać, że co miasto to własna
interpretacja przepisów prawnych. Poważnym
problemem oprócz mentalności jest również
zwyczajny brak pieniędzy.– W krakowskim
budżecie rokrocznie na rozwój infrastruktury
rowerowej przeznaczane jest 0 złotych. –mówi
Krzysztof Ryba. – Odpowiedzialni za rower
w mieście mają problem ze zrozumiem, że ten
środek transportu nie jest dochodowy. Ale czy
komunikacja miejska jest? Nie. Więc trzeba do
niego trochę dopłacić, jak do MPK. – dodaje.
A czy rower nie może sam na siebie zarobić,
chociażby sprzedażą powierzchni reklamowej
na stacjach i rowerach? – MPK również sprzedaje powierzchnię reklamową – na przystankach,
autobusach, tramwajach i w telewizji. I nie nadal
miasto do niej dopłaca. Rower ma nieporównywalnie mniejszą powierzchnię niż autobus!
– odpiera argument przedstawiciel Kraków
Miastem Rowerów. Według Stowarzyszenia
najgorsze jest to, że Kraków – lider w rowerowych rozwiązaniach (pierwsza w Polsce
wypożyczalnia rowerów miejskich) teraz jest
w rowerowym ogonie. A władze póki nie zaczną
traktować roweru jako pełnoprawnego środka
transportu i będą wygłaszać tylko puste orędzia do mieszkańców o walorach rowerowych
przejażdżek, za którymi nie pójdą czyny – kontrapasy, ścieżki, stojaki – nic nie osiągną. A na
pewno założeń Karty Brukselskiej, czyli 20 %
poziomu Krakowian jeżdżących na rowerze po
mieście do 2020 roku.
Diana Drobniak
Wiktoria Zawistowska

Gdzie leży problem?

Ale dlaczego w ogóle takie porozumienia
między obywatelami a urzędnikami są koniecznie? Gdzie leży problem rowerów w Krakowie? Przyczyny próbuje wyjaśnić pan Krzysztof
z KMR. – Problem ten można rozpatrywać na
kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich to kwestia społeczna – w Polsce ciągle panuje kult
samochodu. Samochód świadczy o prestiżu.
Po drugie, jako stowarzyszenie ciągle stykamy
się ze szklaną ścianą – niby miasto chce rowerzystów na swoich ulicach, ale kończy się tylko na przemowach. A gdy stowarzyszenie chce
podejść do np. radnych, porozmawiać o prob-

Uprzejmie dziękujemy
właścicielom sklepu Bike
Belle - Butik Rowerowy za
udostępnienie zdjęć pięknej
krakowskiej rowerzystki.
Zapraszamy na ich fanpejdż
po rowerowe akcesoria:

www.facebookcom/bikebelle
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