19 KWIETNIA - DZIEŃ ROWEROWY
Holandia

to

prawdopodobnie

idealne

miejsce,

aby

świętować

rowerowy dzień. Przecież ów pojazd jest jednym z symboli tego kraju.
Powiedzenie, że w Holandii jest dużo rowerów jest truizmem. Być
może jednak nie każdy wie, że Holandia jest jedynym na świecie
krajem, w którym jest więcej rowerów niż mieszkańców!

84% mieszkańców Holandii ma przynajmniej jeden rower. Wiele
osób ma kilka. W kraju tym przypada 1,3 roweru na osobę i z każdym
rokiem przybywa tych dwuśladów.
Również z każdym rokiem zwiększa się liczba pokonywanych na
rowerze kilometrów. W sumie wszyscy jeżdżący na nim ludzie co roku
pokonują 15,5 miliarda kilometrów. Średnio osoby jeżdżące na rowerach
pokonują dziennie 3,6 kilometra i zazwyczaj jeżdżą do pracy lub szkoły.
Poruszanie

się

na

rowerach

w

Holandii

ułatwia

niezwykle

rozbudowana sieć ścieżek rowerowych. Znajduje się tu prawie 20 tysięcy
kilometrów dróg.
Poza

nimi

jest

jeszcze

65

tysięcy

kilometrów

szlaków

przystosowanych do jeżdżenia rowerem, które znajdują się poza terenem
zabudowanym.

Dobre rady …
W Polsce wiele osób „pomyka” rowerem bez względu na pogodę.
Z tego względu należy wiedzieć, jak się poruszać np. gdy pada deszcz.
Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na nawierzchnię.
Gdy jest mokro należy omijać drewniane elementy, jeśli takie
znajdują się na drodze, pokrywy włazów, stalowe płyty oraz metalowe
siatki, pod którymi pod ulicą przechodzą małe zwierzęta. Wszystko to jest
bardzo śliskie. Również znaki namalowane na drodze mogą być zdradliwe
i również lepiej na nie nie najeżdżać.
Niezwykle

ważne

jest

także

odpowiednie

oświetlenie

roweru

i trzymanie kierownicy dwoma rękoma. Ponadto nie można zapomnieć,
jak ważną rolę odgrywa odpowiednie ciśnienie w oponach - czyli należy je
porządnie napompować.
Gdy pogoda jest wyjątkowo brzydka zaleca się nieco obniżyć
siodełko, ponieważ kiedy straci się panowanie nad rowerem, łatwiej jest
stanąć na nogach, dzięki czemu można uniknąć upadku. Przecież
bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze.

Czym wygrywa rower jako transport w mieście:
o Rowerem nie stoi się w korkach,
o

Miasto z pozycji siodełka wydaje się o wiele ciekawsze,

o Codzienny ruch wzmacnia zdrowie i kondycję,
o Rower ma co najmniej trzykrotnie większy zasięg niż piechur,

o Rower nie zatruwa środowiska w którym mieszkasz,
o Rower nie hałasuje,
o Rower to niezależność od komunikacji miejskiej,
o Rower to brak wydatków na paliwo.
W Grudziądzu Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku od lat
organizuje dla mieszkańców Grudziądza i turystów miejskie rajdy
rowerowe.
Ciekawostki

związane

z

organizowanymi

w

Grudziądzu

rajdami rowerowymi:
 99 - łączna liczba wszystkich rajdów rowerowych
 30 km - długość pierwszego rajdu 10 września 2005 r.
 130 osób - tylu rowerzystów jechało na pierwszym rajdzie
 14 km - najkrótszy raj szklakiem Twierdzy Grudziądz
 56 km - najdłuższy rajd rowerowy
 462 osoby pojechały na autostradę A1
 37.642 km - tylko w 2011 roku uczestnicy prawie okrążyli równik!
Opr. Mateusz Czepek

