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Miasto Jaworzno Aktualności

Dzień polskiej żywności przypada 25 sierpnia

Szanowny Panie 
Prezydencie, Szanowni 
Państwo Radni,

W czasach, kiedy na inwesty-
cje drogowe były dostępne wielkie 
dofinansowania unijne, Jaworzno 
było liderem w ich pozyskiwaniu. 
Składane najważniejsze obietni-
ce wyborcze były wiarygodne, 
a w rozliczeniu umowy wyborczej 
można było napisać: „Dotrzymali-
śmy słowa. Zrobiliśmy więcej niż 
planowaliśmy – mamy nadzieję, 
że mieszkańcy Jaworzna są z tego 
równie dumni jak my”.

Jednak od czasu wyborów 
w 2010 r. to się zmieniło. Miesz-
kańcy dwukrotnie głosowali na Pań-
stwa z nadzieją, że po dziesiątkach 
lat ignorowania komunikacji ro-
werowej, ten praktyczny i szyb-
ki w warunkach miejskich sposób 
przemieszczania się wreszcie bę-
dzie traktowany – jak zapewniano 
– jako „pełnoprawny środek do co-
dziennego transportu”. Tak się jed-
nak nie stało.

Jednym ze sztandarowych ele-
mentów kampanii wyborczej 
sprzed 8 lat był program „Miasto 
rowerów – ścieżki rowerowe łą-
czące dzielnice”. W badaniu opi-
nii publicznej zamówionym przez 
urząd miasta został on potem uzna-
ny obok obwodnic miasta za naj-
bardziej pilny do realizacji projekt 
transportowy. W umowie wybor-
czej na lata 2010–2014 zapewnia-
no: „W przyszłej kadencji zbuduje-
my trzy trasy rowerowe, które połą-
czą ze Śródmieściem Osiedle Sta-
łe oraz osiedla Podłęże, Podwale, 
Skałkę, Bory i Jeleń” oraz: „Do koń-
ca kadencji połączymy ze Śródmie-
ściem siecią ścieżek osiedla: Pod-
wale, Podłęże, Pszczelnik, Skał-
ka, Jeleń, Góra Piasku, Szczako-
wa i Bory”. Tymczasem do koń-
ca kadencji żadna z tych tras nie 
została zrealizowana. Jak to moż-
liwe, że choć były dostępne środ-
ki na wykonanie tylu kosztownych 
projektów infrastrukturalnych, 
to nie zadbano o budowę ani jed-
nej kompletnej trasy rowerowej?

W zasadzie jedyną samodzielną 
inwestycją rowerową realizowaną 
w kadencji 2010–2014 była droga 
rowerowa z kładką w rejonie Geo-
sfery. Z punktu widzenia transpor-
tu rowerowego trudno jednak uznać 
ją za pilną, gdyż wcześniej została 
już zbudowana równoległa droga 
rowerowa wzdłuż Obwodnicy Pół-
nocnej. Ambitny plan tworzenia po-
łączeń międzydzielnicowych zredu-
kowano do kosztownego rozwiąza-
nia mało istotnego problemu.

Co gorsza, po następnych wy-
borach przez kolejne 2 lata nie zre-
alizowano żadnej samodzielnej in-
westycji rowerowej. Badanie opinii 
publicznej z 2016 r. potwierdziło, 
że taki podział środków finansowych 
nie jest zgodny z wolą mieszkańców 
– ważność projektu „Integracja Dróg 
dla Rowerów” ponownie zyskała 
najwyższą średnią ocenę spośród 
planowanych projektów transpor-
towych (4,8 w skali 1-5), wyższą niż 
np. inwestycje drogowe w dzielni-
cach (4,1).

Zarzuty, że w Jaworznie zbudo-
wano niewiele tras rowerowych, by-

Rowery kojarzone są głównie z wielkimi miastami, takimi jak Amsterdam czy 
Kopenhaga – o nich mówi się najczęściej. Tymczasem np. w małym mieście Goes 
(cała gmina liczy ok. 37 tys. mieszkańców) na rowerze odbywa się ok. 50 proc. 
podróży do 7,5 km. W efekcie miasto boryka się z problemem wolnych miejsc 
parkingowych dla rowerów – choć przecież zajmują one wielokrotnie mniej 
miejsca niż samochody. Źródło: Bicycle Dutch

Nawet w Holandii przy granicy z Niemcami zdarzają się miasta, które mają ulice ze stromymi nachyleniami, również w 
historycznym centrum. Przykładem takiego miasta jest Nijmegen. Jednak i tam transport rowerowy jest wykorzystywany na 
masową skalę. Bardzo pomagają w tym rowery elektryczne. Korzystająca z nich widoczna na zdjęciu para może pod górę 
wyjechać dużo łatwiej w porównaniu do osoby jadącej z przodu. Źródło: Bicycle Dutch

Rowery ułatwiają robienie zakupów - dzięki nim nie trzeba wybierać sklepów ze 
względu na dostępne duże powierzchnie do parkowania. Jednak gdy warunki 
do jazdy na rowerze są atrakcyjne, to ludzie wybierają ten sposób podróżowania 
nawet gdy w pobliżu są wielkie parkingi. Na zdjęciu widoczne są rowery 
zaparkowane przed supermarketem wewnątrz galerii handlowej.  Źródło: A view 
from the cycle path

List otwarty do Prezydenta Pawła Silberta i Stowarzyszenia „Jaworzno 
Moje Miasto” w sprawie budowy dróg rowerowych (streszczenie)

wają odpierane argumentem, że po-
wstaje velostrada, mająca teoretycz-
nie połączyć centrum z Os. Stałym. 
W tym kontekście należy przypo-
mnieć, że oś komunikacyjna po-
między tymi dzielnicami została już 
przebudowana, ale wbrew wybor-
czym obietnicom nie wykonano wte-
dy połączenia rowerowego na całej 
jej długości. Trudno jednak nawet 
uznać, że połączenie z Os. Stałym 
zapewni velostrada. Niewątpliwie 
będzie to infrastruktura o wysokim 
standardzie, lecz zaplanowano do-
prowadzenie jej tylko do rejonu, 
gdzie znajdują się zaledwie 3 blo-
ki mieszkalne. Cała pozostała część 
mieszkalna tego osiedla znajduje się 
po drugiej stronie drogi krajowej nr 
79 i nie przewidziano możliwości 
przejazdu w poprzek niej na rowe-
rze. Nawet trasa mająca być „auto-
stradą” dla rowerów „przegrała kon-
kurencję” z napotkaną samochodo-
wą arterią.

Jedna z pozostałych obiecanych 
tras – mająca łączyć Śródmieście 
z Jeziorkami – tak naprawdę bę-
dzie omijać tę dzielnicę jej brze-
giem. Czy zakłada się, że mieszkań-
cy dojadą tylko do obrzeży dzielni-
cy, a dalej do swoich domów doj-
dą pieszo? W przypadku Ciężkowic 
jest podobnie – koniec budowanej 
trasy od centrum tej dzielnicy dzie-
lą kilometry. Nie podjęto nawet 

kroku do poprawy bezpieczeństwa 
rowerzystów i pieszych na głównej 
ulicy polegającego na obniżeniu 
dopuszczalnej prędkości znakami, 
nie mówiąc o fizycznym uspokoje-
niu ruchu.

Ponadto w umowie wyborczej 
znalazła się obietnica: „Inwestycje 
rowerowe wzdłuż obwodnic, któ-
re będziemy kończyć, zapewnią 
nam połączenia z centrum do Bo-
rów i Byczyny oraz do Góry Piasku, 
Szczakowej i Pieczysk”. Jednak 
urzędnicy, zapytani pisemnie o prze-
bieg połączeń z dzielnicami północ-
nymi, nie byli nawet w stanie odpo-
wiedzieć na to proste pytanie. Do-
tychczasowe działania miasta wska-
zywały na to, że za zapowiedzią tych 
tras mógł kryć się plan „wypycha-
nia” ruchu rowerowego z miejskich 
ulic na obwodnice okrężnymi droga-
mi. W takim wypadku nic dziwnego, 
że nie chciano się do tego przyznać, 
skoro obwodnice buduje się w celu 
wyprowadzania z terenów mieszkal-
nych ruchu samochodowego, a nie 
rowerowego.

Spośród obiecanych połączeń 
rowerowych jak dotąd ukończono 
lub są w trakcie budowy jedynie tra-
sy pozwalające dotrzeć do ulic do-
jazdowych wewnątrz Podłęża oraz 
ewentualnie Skałki i Borów. Mimo 
to, nie zabrakło pieniędzy na bu-
dowę kolejnej kosztownej kładki 

(na ul. Królowej Jadwigi). W ścisłym 
centrum należy umożliwić przede 
wszystkim bezpieczne przekracza-
nie jezdni w poziomie terenu, tak 
aby nie utrudniać ruchu pieszym 
i rowerzystom. O to jednak nie za-
dbano – w bieżącym roku w wy-
niku uderzenia przez samochód 
na tej ulicy trafił do szpitala w cięż-
kim stanie starszy człowiek prawi-
dłowo przechodzący przez niebez-
piecznie zaprojektowane przejście 
dla pieszych.

Co gorsza, nadchodząca kaden-
cja może wyglądać jeszcze gorzej 
niż obecna, gdyż nie są przygoto-
wywane żadne projekty tras łączą-
cych centrum z dzielnicami.

Cztery lata temu na stronie in-
ternetowej urzędu miasta napisa-
no: „W badaniach ankietowych za-
pytaliśmy mieszkańców co jest po-
trzebne, by rowery zaczęto wykorzy-
stywać jako codzienny środek loko-
mocji. Odpowiedź była oczywista – 
przesiądziemy się na rowery wtedy, 
gdy będzie w mieście odpowiednia 
infrastruktura (...) Założenie jest ta-
kie, by w 2020 roku nawet kilkana-
ście procent podróży mogło się od-
bywać dzięki jednośladom”.

W Holandii, aby umożliwić ko-
munikację rowerową na masową 
skalę przez cały rok, budżet na in-
frastrukturę rowerową wynosi ok. 30 
euro na osobę rocznie. Co więcej, 

w miastach, które są na etapie po-
czątku budowy infrastruktury, po-
trzebne nakłady są wyższe niż gdzie 
indziej. Tak więc aby umożliwić za-
kładany udział podróży rowerowych, 
w Jaworznie prawdopodobnie są ko-
nieczne wydatki rzędu minimum kil-
kunastu milionów złotych rocznie. 
Może to sprawiać wrażenie ogrom-
nej kwoty – szczególnie biorąc pod 
uwagę to, że istnieje tak wiele in-
nych potrzeb, na które brakuje pie-
niędzy. Jest to jednak tylko niewiel-
ka część środków, jakie miasto prze-
znacza na transport i inwestycje.

Projekty transportowe mające 
znaczenie dla całego miasta – takie 
jak przebudowa układu drogowe-
go czy linie tramwajowe – kosztu-
ją w sumie setki milionów złotych. 
Z siecią rowerową jest podobnie 
– choć jest ona znacznie bardziej 
ekonomiczna niż infrastruktura dla 
pojazdów innego rodzaju, to jed-
nak wymaga nakładów podobne-
go rzędu.

Jeśli uważają Państwo, że poda-
na wyżej szacunkowa kwota – wy-
nosząca ponad 10 zł miesięcznie 
na mieszkańca – jest zbyt wyso-
ka, to trzeba wyraźnie zaznaczyć 
w umowie wyborczej, jakie będą 
konsekwencje niższego finansowa-
nia. Jest to konieczne, aby mieszkań-
cy, którzy byliby chętni do podróżo-
wania rowerem po mieście, mogli 
podjąć świadomą decyzję, czy war-
to na Państwa głosować. Jak wyni-
ka z dwóch badań opinii publicz-
nej, tacy ludzie stanowią przytła-
czającą większość – aż ok. 80 proc. 
Jest to znacznie większy odsetek niż 
w Jaworznie stanowią gospodarstwa 
domowe posiadające samochód (62 
proc. według danych za 2012 r.).

W rozliczeniu umowy wyborczej 
napisano: „Umów należy dotrzymy-
wać. Zwłaszcza tak poważnych jak 
umowa wyborcza – gdzie nagrodą 
jest mandat radnego czy prezydenta 
miasta. Nie może być tak, że co in-
nego się obieca przed wyborami, 
a co innego realizuje”. Mam nadzie-
ję, że jeśli wygrają Państwo kolejne 
wybory, to tym razem te słowa zosta-
ną potraktowane poważnie również 
w odniesieniu do obietnic budowy 
sieci tras rowerowych.

Z poważaniem,
Jan Chrapek, prezes Stowarzyszenia 

„Zrównoważona Mobilność  
w Jaworznie”


