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§§ najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
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Dlaczego rower?
ZDROWIE
Dojazd rowerem do pracy to ok. 40 minut codziennej aktywności.
Co to oznacza dla Twojego organizmu?
20 minut dziennie

Już 20 minut codziennych ćwiczeń aerobowych, czyli dotleniających organizm, wpływa pozytywnie na nasz mózg. Badania
pokazują, że zaledwie po trzech miesiącach takiej aktywności
zwiększa się w mózgu obszar nazywany hipokampem: odpowiedzialny za pamięć, koncentrację, wspomnienia i emocje.

3 miesiące

AKTYWNOŚĆ
Spalanie
podczas
dojazdów
do pracy

500
1

kalorii

litr paliwa

EKOLOGIA
2000 ton
CO2

Jeśli rodzice wszystkich
dzieci Rowerowego Maja
przesiądą się na rowery...

...oszczędzimy 2000
ton dwutlenku węgla.

To tyle, ile przez rok
oczyszcza 100ha
lasów.

100ha lasów to
tyle, co 4 Place
Defilad!

PRZYJAZNE MIASTO
Swoimi codziennymi wyborami przyczyniasz się do zmian w mieście. Więcej rowerów
na ulicach to mniejszy smog i hałas, mniej wypadków i większe bezpieczeństwo, a także
impuls do zwiększenia długości tras dla rowerzystów i zazieleniania miasta.

WSPÓLNIE SPĘDZONY CZAS
Dojeżdżając razem z dzieckiem do szkoły:
§§ uczysz je dobrych nawyków
§§ macie okazję do rozmowy
§§ dzielicie radość i doświadczenia
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Twoja postawa ma znaczenie

Rower

Samochód

Czyste
powietrze

Smog

Korki

Ścieżki
rowerowe

Więcej
wypadków

Bezpieczna
droga do szkoły

Nieprzyjazne
miasto

Przyjazne
miasto

Jeszcze więcej
samochodów

Jeszcze więcej
rowerów

Dzieci bardziej niż dorośli są narażone na szkodliwy wpływ smogu na zdrowie, bo biorą
oddech częściej, czyli wdychają więcej pyłów, i są niższe – a przy ziemi stężenie pyłów jest
większe. Na całym świecie z powodu złej jakości powietrza umiera rocznie 600 tysięcy
dzieci. W Warszawie samochody są odpowiedzialne za połowę wiszących w powietrzu
szkodliwych pyłów, a z powodu smogu w samej stolicy umiera rocznie około 2000 osób.
Oznacza to, że rezygnując z dojazdów samochodami w samej Warszawie możemy uratować
życie nawet 1000 osobom! Także – i przede wszystkim! – dzieciom.
Więcej rowerzystów =
mniej wypadków
 Liczba przejazdów rowerowych
na jednego mieszkańca w skali
roku (w kilometrach)
 Liczba zabitych rowerzystów
na miliard kilometrów przejazdów
rowerem

44,0

32,5
27,0

10,7

14,6

15,2

18,4

28,1

20,0
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Bezpieczne dziecko na rowerze
Jak najlepiej zadbać o to, żeby Twoje DZIECKO było bezpieczne w drodze do szkoły i przedszkola?
§§ Rowerzysta nigdy nie jest zbyt widoczny. Poza obowiązkowymi światłami przy rowerze, oznakuj też plecak
lub ubranie dziecka. Odblask możesz przyczepić do zapięcia tornistra, opleść wokół kostki lub ręki.
§§ Jeśli decydujesz się na kask, pamiętaj, aby odpowiednio go dopasować. Źle włożony może bardziej za‑
szkodzić, niż pomóc.

DOBRZE

ŹLE

Przy prawidłowym założeniu
między przednią krawędzią kasku a brwiami
powinny się zmieścić dwa palce.

Sprawdź, czy kask dobrze siedzi. Poluzuj pasek
i pochyl głowę do przodu. Jeśli kask się nie zsunie,
oznacza to, że jest prawidłowo dopasowany.

Pasek powinien mieć kształt litery Y, a klamra
ściągająca powinna znajdować się tuż pod uchem.

Jeśli między podbródkiem a paskiem mieszczą się
więcej niż dwa palce, to kask jest założony za luźno.

Sprawny ROWER to podstawa sukcesu. Jak upewnić się, że jest gotowy do jazdy? Oddaj pojazd do serwisu (koszt
przeglądu po zimie to około 60 złotych) lub zadbaj o niego sam – jak to zrobić dowiesz się w BAZIE WIEDZY*.
§§ wyreguluj hamulce i przerzutki,
§§ nasmaruj łańcuch,
§§ wyposaż rower w dzwonek i obowiązkowe oświetlenie: białe lub żółte z przodu i czerwone z tyłu,
§§ nie zapomnij o odpowiednim zapięciu!
§§ jak prawidłowo ustawić siodełko? Sprawdź BAZĘ WIEDZY
* zobacz informację na tylnej okładce

DOBRZE

rower przypięty
za ramę

PAMIĘTAJ!
Dziecko poniżej 10 roku życia
na rowerze traktowane jest
jak pieszy! Wspólnie z opiekunem mają nie tylko prawo, ale
wręcz obowiązek poruszać się
po chodniku. Dziecko powyżej
10 roku życia, aby móc jeździć rowerem, musi posiadać
kartę rowerową.
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ŹLE

zapięcie typu
U-lock

rower przypięty
za koło

1

zapięcie typu
linka metalowa

DROGA DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
Znajomość przepisów w teorii nie zawsze wystarczy.
Aby upewnić się, że zostały dobrze zrozumiane i zapa‑
miętane, przynajmniej raz przejedź razem z dzieckiem
trasę z domu do szkoły lub przedszkola.
§§ zwróć uwagę, gdzie powinno jechać po ścieżce,
gdzie po szosie, a gdzie po chodniku
§§ wskaż miejsca, gdzie powinno zsiąść z roweru
§§ przypomnij, kiedy powinno sygnalizować skręty
§§ pokaż, gdzie należy ustąpić pierwszeństwa pie‑
szym lub samochodom
§§ ustalcie gdzie i jak bezpiecznie przypiąć rower

Praktyczny poradnik
dla rodzica‑rowerzysty
CZAS DOJAZDU DO PRACY
przy dystansie 10 kilometrów wynosi prawie
tyle dla samo samochodu i roweru. Średnia
prędkość w mieście w godzinach szczytu
to 14 km/h dla roweru i tylko 20 km/h dla
samochodu – tu dodatkowo trzeba doliczyć
czas potrzebny na parkowanie. Ponadto
czas przejazdu rowerem jest zawsze
przewidywalny – może się wydłużyć lub
skrócić najwyżej o parę minut.

40
minut

35
minut

VETURILO
Zdarza się, że szkołę czy przedszkole masz blisko domu, a do pracy daleko – czasami własny rower
nie jest najwygodniejszym środkiem transportu. W takich przypadkach najlepiej sprawdza się rower
publiczny, łączony z komunikacją miejską.
W Warszawie funkcjonuje Veturilo – taki rower możesz wypożyczyć, a potem zwrócić w dowolnym
punkcie – w Warszawie jest ponad 370 stacji wypożyczeń.
Poniżej 20. minut przejazd jest całkowicie bezpłatny.
Veturilo posiada dedykowaną aplikację, w której założysz konto, sprawdzisz lokalizację stacji i liczbę
dostępnych rowerów. Za jej pośrednictwem możesz też błyskawicznie wypożyczyć rower.
Warszawska pogoda nie zawsze rozpieszcza. Ale na tle
innych, bardziej rowerowych, europejskich miast, wypadamy
całkiem dobrze!
Kopenhaga

Amsterdam

średnia roczna temperatura 7.7 °C

Warszawa

8.4 °C

7.9 °C

łączna suma opadów

621 mm

1014 mm

501 mm

czapka, daszek
lub kapelusz
przeciwdeszczowy
okulary

peleryna
i spodnie
przeciwdeszczowe
chlapacze
i błotniki

Jeśli wybierzesz rower tylko w dni bez opadów, i tak zrobisz
coś dobrego dla siebie i miasta. A jeśli zdecydujesz się także
na dojazdy w deszczu, pamiętaj, jak się dobrze przygotować:

BAGAŻ
Torba czy teczka może utrudniać
jazdę na rowerze. Jeżdżąc po
mieście warto zamontować na
rowerze bagażnik lub koszyk,
rowerzyści często korzystają też
z sakw. Koszt takiego wyposażenia
nie musi przekroczyć 50 złotych,
a zmieścisz do niego wszystkie
potrzebne w ciągu dnia przedmioty.

SZKOLNE AUTOBUSY ROWEROWE
Dobrze jest współpracować! W odpowiedzi na poranny brak czasu, rodzice na
całym świecie zaczęli organizować Szkolne Autobusy Rowerowe. Na czym
to polega?
§§ Zbierz kilku chętnych rodziców ze szkoły Twojego dziecka
§§ Wspólnie opracujcie rowerową trasę pomiędzy Waszymi domami i wyznaczcie
pod nimi „przystanki”, gdzie na autobus będą czekać rowerowi pasażerowie
§§ Po próbnym przejeździe oszacujcie godzinę, o której autobus będzie stawał
na danym przystanku
§§ Każdego dnia wyznaczcie dyżury dla dwóch lub trzech „konduktorów”,
zależnie od liczebności grupy. Będą prowadzić autobus między kolejnymi
przystankami i bezpiecznie dowiozą do szkoły całą grupę
§§ W ten sposób oszczędzacie czas i integrujecie się między sobą, jednocze‑
śnie zapewniając dzieciom bezpieczeństwo przy codziennych dojazdach.
Zorganizuj szkolny autobus rowerowy w swojej okolicy!
Tutaj dowiesz się więcej: BAZA WIEDZY
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Rowerowy savoir‑vivre
Daj się lubić! Dobry rowerzysta to taki, który dobrze żyje z pozostałymi uczestnikami ruchu.
Dla bezpieczeństwa swojego i innych, pamiętaj o poniższych zasadach:

SYGNALIZUJ MANEWRY
Zanim skręcisz, wyraźnie daj o tym znać, wyciągając rękę w stronę,
w którą chcesz wykonać manewr.

TRZYMAJ SIĘ PRAWEJ STRONY
Na jezdni, ścieżce i pasie rowerowym zawsze jedź po prawej stronie.
To ułatwi samochodom i innym rowerzystom bezpieczne wymijanie
i wyprzedzanie, a Ciebie uchroni przed kolizją.

UWAŻAJ NA PIESZYCH
Pieszy zawsze ma pierwszeństwo. Ustąp, kiedy ktoś chce przejść
przez ścieżkę rowerową. Przez przejście dla pieszych rower należy
przeprowadzać.

NIE JEDŹ POD PRĄD
Pas rowerowy, zazwyczaj poprowadzony z boku jezdni, jest zawsze
jednokierunkowy. Może być wytyczony zgodnie z kierunkiem ruchu
samochodów lub w przeciwną stronę – wtedy mówimy o kontrapasie.
Na niektórych ulicach jednokierunkowych dopuszczony jest ruch
rowerów pod prąd – kontraruch.
NIE JEDŹ PO CHODNIKU
Po chodniku może jeździć tylko dziecko poniżej 10 roku życia wraz
z opiekunem. Większy rowerzysta ma do tego prawo jeśli:
§§ dozwolona prędkość na drodze przekracza 50km/h i jednocześnie
chodnik ma szerokość przynajmniej 2 metrów
§§ panują złe warunki atmosferyczne
BĄDŹ DOBRZE WIDOCZNY
To bardzo ważne, aby wszyscy uczestnicy ruchu widzieli się nawzajem.
Jeżdżąc po zmroku pamiętaj o włączeniu oświetlenia. Zarówno będąc
rowerzystą, jak i pieszym, warto wyposażyć się w dodatkowe elementy
odblaskowe.
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Co chcielibyście wiedzieć o rowerze...
(ale nie mieliście kogo zapytać)
JAK I GDZIE PRZYPINAĆ ROWER?
Nie ma wyraźnych przepisów określających,
gdzie można, a gdzie nie można przypinać roweru.
Istnieją miejsca do tego dedykowane – stojaki
rowerowe. Najlepiej korzystać z uniwersalnych
stojaków w kształcie odwróconej litery „U”. Ciągle
często spotkamy też tzw. „wyrwikółka” – mimo
że popularne, nie są polecane: nie stabilizują ro‑
weru ani nie zabezpieczają go odpowiednio przed
kradzieżą (koło można bardzo łatwo odpiąć).
Poza tym rower możemy przypiąć do ogrodzenia,
słupa, znaku itp. Wtedy jednak należy uważać,
aby pozostawiony pojazd nie blokował chodnika
– przejście pozostawione dla pieszych musi mieć
szerokość przynajmniej 150cm. Przy przypinaniu
roweru musimy pamiętać, aby zapięcia nie dało
się zdjąć i przełożyć np. ponad wierzchołkiem
słupka lub z boku barierki.
Rower należy przypinać za ramę – nie za koło,
które łatwo jest wyjąć z mocowania.
Ważny jest rodzaj zapięcia: popularne, zwłasz‑
cza wśród dzieci, są stalowe linki – takie jednak
można przeciąć nożycami do metalu jednym
ruchem. Nieco lepsze są grubsze metalowe łań‑
cuchy, czasem owijane materiałem, zamykane na
zatrzask lub na kłódkę. Najbardziej polecane są
zapięcia typu u‑lock – mimo że cięższe niż linki,
są jednak dużo skuteczniejsze w zabezpieczeniu
roweru przed kradzieżą. W Internecie można
znaleźć takie ważące poniżej kilograma w cenie
do 70 złotych.
KIEDY POWSTANIE WIĘCEJ ŚCIEŻEK
ROWEROWYCH?
Za budowę ścieżek rowerowych odpowiadają
różne jednostki miejskie (m. in. Zarząd Dróg Miej‑
skich czy Zarząd Miejskich Inwestycji Drogo‑
wych). Obecnie realizowany jest Program Rozwo‑
ju Tras Rowerowych do roku 2020 – dostępny do
wglądu na stronie www.rowery.um.warszawa.pl
w zakładce „Strategie, plany i raporty”. Konkret‑
ne plany rozbudowy na najbliższy rok są także
publikowane na bieżąco na tej samej stronie
w zakładce „Projekty” – tu można śledzić plany
rozbudowy infrastruktury rowerowej dla Warsza‑
wy, a do niezrealizowanych jeszcze projektów
zgłaszać swoje uwagi.

CZY MOJE DZIECKO JEST BEZPIECZNE
JADĄC DO SZKOŁY NA ROWERZE?
Właściwa edukacja i znajomość przepisów – kła‑
dąc nacisk na te kwestie, można przygotować
dziecko do tego, aby jego droga do szkoły czy
przedszkola była jak najbezpieczniejsza. Odpo‑
wiednio zaplanowana i omówiona trasa, ostroż‑
ność i uważność, a także przykład, jaki swoją
postawą dają rodzice – te wszystkie czynniki
zwiększają bezpieczeństwo dziecka.
CO SĄDZĄ INNI RODZICE?
Wielu rodziców zastanawia się, co robią inne
mamy i ojcowie: czy puszczają dziecko samo
do szkoły? Czy każą mu nosić kask? Jak przygo‑
towali dziecko do samodzielnej drogi? To dobre,
aby wymieniać się uwagami i opiniami, a także
wspólnie zastanawiać się nad rozwiązywaniem
problemów. Dlatego zachęcamy, aby rodzice or‑
ganizowali się między sobą, tworzyli w internecie,
w mediach społecznościowych grupy czy fora
dyskusyjne dla klasy, grupy czy szkoły swoich
dzieci i wymieniali się tam doświadczeniami.
Może uda się stworzyć osiedlowy rowerowy au‑
tobus, strefę wolną od parkowania pod szkołą
czy przedszkolem, sąsiedzki komis rowerowy lub
umówić się na weekendową wycieczkę za miasto.
CZY DZIECI SIĘ EDUKUJE? JAKIE PROWADZI
SIĘ AKCJE INFORMACYJNE W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO?
Rowerowy Maj to największa akcja promująca
aktywność wśród dzieci. Podstawą jest jednak
odpowiednia edukacja: dlatego we wszystkich
placówkach biorących udział w kampanii prze‑
prowadzany jest szereg warsztatów dotyczących
między innymi bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Niezależnie od tego Straż Miejska co weekend
od kwietnia do października otwiera swoje mia‑
steczko ruchu drogowego przy ul. Sołtyka 8/10.
Można tam poznać przepisy drogowe, a następnie
sprawdzić w praktyce swoje umiejętności na bez‑
piecznym, zamkniętym terenie. Dla grup zorganizo‑
wanych istnieje też możliwość przeprowadzenia
egzaminu na kartę rowerową. Poza tym na terenie
Warszawy działalność edukacyjną prowadzi także
Warszawski Ośrodek Ruchu Drogowego.
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Do zobaczenia na rowerze!
PRZYDATNE ADRESY:
www.rowery.um.warszawa.pl
Tu znajdziesz wszystkie aktualne i oficjalne informacje dotyczące transportu rowerowego
w Warszawie. Tu także w zakładce “Mapa rowerowa” dostępny jest dokładny plan Warszawy
z zaznaczonymi wszystkimi DDR, ciągami pieszo‑rowerowymi, kontrapasami, stacjami rowerów
miejskich Veturilo, a nawet stojakami i punktami serwisowymi.
BAZA WIEDZY
www.rowery.um.warszawa.pl/rowerowy‑maj/baza‑wiedzy
Tu zamieszczamy praktyczne rowerowe porady, rozwiązania i instrukcje, jak najlepiej przygotować
siebie i dziecko do sezonu rowerowego.
www.edukacjarowerowa.pl
Edukacja Rowerowa 2.0. to projekt edukacyjny skierowany do młodszych i starszych rowerzy‑
stów, dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znajdziesz tu opisy konkretnych ćwiczeń,
które możesz we własnym zakresie przeprowadzić z dzieckiem oraz wskazówki, na co zwracać
szczególną uwagę.
www.veturilo.waw.pl
To strona miejskich rowerów. Tu założysz konto w systemie, znajdziesz mapę stacji i sprawdzisz
dostępność rowerów. Dostępna także wersja mobilna w aplikacji!
Aplikacja „miejski.bike”
To mobilna wersja rowerowej mapy Warszawy, tworzona we współpracy z Urzędem Miasta.
Znajdziesz tu wszystkie ścieżki, stojaki, punkty serwisowe i stacje Veturilo, ale także nagrasz
swoje przejechane trasy.

Pomysłodawca
kampanii:

Organizator:

Patronat honorowy:

Partnerzy:
AktywnySmyk.pl
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Patronat
medialny:

