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Beata
51 lat, pracownik LROT przy ul. Bramowej, 
mieszkanka dzielnicy Wieniawa

Lubię rower. Nigdy nie zastanawiałam się szczególnie, 
jaki on ma być. Po prostu ma mi się podobać, 
mieć ładny kolor i nie męczyć mnie, gdy na nim 
jadę. Podobnie jest z samochodem, który także 
posiadam. Rowerem jeżdżę głównie do pracy, po 
drobne zakupy, przy ładnej pogodzie nad zalew 
lub na dłuższą przejażdżkę.

Ubranie? Przecież nie jadę na rajd tylko głównie 
wąwozem, wzdłuż rzeki, wśród przyrody. Cieszę
się samą jazdą, świeżym powietrzem i przestrzenią, 
a więc czymś, czego nie daje mi samochód. 
W centrum zapinam rower do stojaka i jestem 
gotowa do pracy. Nie szukam miejsca parkingowego, 
nie muszę płacić za parkowanie.

Wcześniej było inaczej. Odkąd na ul. Zamojskiej 
pojawiły się pasy rowerowe, jest zdecydowanie 
bezpieczniej. To, że do centrum jadę szybciej niż 
samochodem, przekonało mnie do codziennego 
użytkowania roweru. Widzę, że coraz więcej osób 
także zaczyna dostrzegać jego zalety.
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Rower jako
środek transportu
w mieście
Jeszcze nie tak dawno rower postrzegany był przede wszystkim 
jako sposób spędzania wolnego czasu. Powstająca w latach 90. 
XX w. infrastruktura pogłębiała ten stan, gdyż ścieżki rowerowe 
budowane były zwykle w celach rekreacyjnych. W Lublinie taka 
właśnie jest trasa wzdłuż Bystrzycy prowadząca nad Zalew 
Zemborzycki.

Na szczęście wraz ze wzrostem liczby rowerzystów w mieście 
zaczęły pojawiać się odcinki tras wydzielone z chodników,
a następnie pierwsze drogi dla rowerów budowane w ramach 
inwestycji drogowych. Na ewolucję w postrzeganiu roweru 
wpłynęły także rosnące problemy komunikacyjne miast, w tym 
korki oraz trudności z parkowaniem samochodów.

Rozwój ruchu rowerowego w Lublinie opierał się na wzorcach 
wykorzystywanych w innych polskich miastach, np. w Gdańsku
i Wrocławiu, ale także w krajach Europy Zachodniej, m.in.
w miastach Holandii czy Danii, gdzie wyrósł na fali troski
o lepszą przestrzeń, lepszą jakość życia. Dziś rower to ważny 
środek transportu, obok samochodu czy autobusu.
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W wielu miastach Europy 10-15 
procent podróży odbywa się właśnie 
na rowerze. W Kopenhadze nawet do 
40 procent. O popularności tego 
środka transportu decyduje wiele 
czynników, w szczególności znakomita 
infrastruktura rowerowa, po której 
poruszają się wszyscy bez względu 
na wiek, cel podróży czy zajmowane 
stanowisko.

Rower jest atrakcyjny zwłaszcza na 
krótkich dystansach, do 3-5 kilome-
trów. Dalej dzięki odpowiednim 
działaniom edukacyjnym, budowie 
bezkolizyjnych tras rowerowych, 
tworzeniu skrótów, ograniczaniu 
strat czasu na skrzyżowaniach
i zużycia energii dystans ten można 
znaczniego wydłużyć. Coraz bardziej 
popularne rowery elektryczne 
stanowią również interesującą 
alternatywę zwiększaniającą zasięg 
roweru. Ponadto stanowią ułatwienie 
dla osób starszych. Chętnie używa 
się ich także  lub w miastach, w których 
jest z wiele podjazdów. Dobrze 
sprawdzają się też tam, gdzie jest 
urozmaicone ukształtowanie 
terenu, podobnie jak w Lublinie.
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Efektywna jazda
Jazda rowerem po mieście nie jest wyścigiem, a jej 
efektywność można poprawić kilkoma prostymi działaniami. 
Pozwolą one na podniesienie komfortu i zmniejszenie 
zmęczenia jazdą. To także ograniczenie ryzyka kontuzji
lub urazu. Równolegle nawet 30 minut jazdy dziennie 
znakomicie będzie wpływać na zdrowie, dając niezbędną 
porcję ruchu.

Siodełko – jego wysokość powinna umożliwiać 
dostanie stopą do ziemi, a w przypadku trzymania stopy 
na pedale, pewne ugięcie nogi w kolanie. Jeśli jest zbyt 
nisko ustawione, powoduje bardzo duże męczenie się 
jazdą i bóle w nogach.

Odpowiednie przełożenia – biegi w rowerze 
spełniają podobną funkcję jak w samochodzie. Jechanie 
pod górę na ciężkim przełożeniu jest męczące, z kolei na 
prostej i z górki zbyt niski bieg i bardzo szybkie kręcenie 
pedałami nie pozwala uzyskać wystarczającej siły potrzebnej 
do osiągnięcia odpowiedniej prędkości jazdy.

Łańcuch (napęd) – cały napęd w rowerze powinien 
być czysty i nasmarowany, a przerzutki wyregulowane. 
Skrzypiący łańcuch szybko niszczy napęd, a źle ustawione 
przerzutki mogą stwarzać zagrożenie i zwiększają ryzyko 
zerwania łańcucha.

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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Opony – do jazdy po mieście najlepiej jest 
używać opon z łagodnym bieżnikiem i możliwie 
wąskich. Rowery na grubych oponach zwiększają 
zużycie energii, podobnie jak jazda z oponą
o zbyt małym ciśnieniu powietrza. Wyjątkiem 
jest zima, kiedy niższe ciśnienie w kole i mocniej-
szy bieżnik zwiększają bezpieczeństwo jazdy.

Ubranie „na cebulkę” – jazda na 
rowerze wyzwala energię, która powoduje 
dodatkowe ogrzewanie organizmu. W czasie 
dłuższej jazdy w chłodnych miesiącach czasami 
zachodzi potrzeba regulacji temperatury ciała, 
gdyż przegrzanie organizmu zmniejsza siłę do 
jazdy, a pocenie się i przewianie może być 
przyczyną choroby. Dlatego najlepiej ubierać się 
„na cebulkę”, czyli założyć kilka cienkich warstw 
zamiast jednej grubej i odpowiednio wcześnie 
reagować na zmianę warunków termicznych.

Dynamika jazdy i hamowanie – 
podczas podróży tymi samymi trasami, gdzie 
sygnalizacje występują jedna po drugiej, można 
po pewnym czasie w przybliżeniu nauczyć się ich 
trybu pracy i przewidzieć moment nadawania 
sygnału zielonego. Jeżeli wiemy, że do następnych 
świateł jest 100 metrów, a zielone zgaśnie za
10 sekund, to szkoda energii na szybką jazdę,
a później jej stratę na hamowanie.

7



Dziecko i rower
Każdy w życiu przechodzi kilka „rowerowych” etapów. 
Zanim dziecko samodzielnie zacznie poruszać się na 
rowerze, najpierw jest pasażerem. Jest wiele sposobów
na przewożenie dziecka. Na rynku dostępnych jest wiele 
modeli fotelików rowerowych, ale wygodniejsze mogą 
okazać się przyczepka rowerowa lub hol. Wielofunkcyjnym 
rozwiązaniem jest rower transportowy (cargo), którym 
można bezpiecznie w zapiętych pasach przewieźć nawet 
czwórkę dzieci.

Fotelik jest rozwiązaniem najbardziej powszechnym
z uwagi na cenę i wagę. Znacznie droższa od niego 
przyczepka ma za to wiele dodatkowych funkcji. Chroni 
dziecko przed złymi warunkami atmosferycznymi, 
zapewnia więcej miejsca oraz umożliwia jednocześnie 
przewożenie np. zakupów.

Naukę jazdy najlepiej zacząć od rowerka biegowego. Taka 
praktyka sprawi, że później dziecko w wieku 5–6 lat 
bardzo szybko opanuje jazdę na rowerze dwukołowym bez 
podpórek. Umiejętność utrzymania stabilności na rowerze 
będzie początkiem procesu nauki bezpiecznej jazdy
w ruchu drogowym, w którym największy swój udział 
powinni mieć rodzice i szkoła.

Rower jest pojazdem znakomicie kształtującym rozwój dziecka. 
To środek transportu i sposób spędzania wolnego czasu.

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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Rowerem do szkoły
Jazda rowerem do szkoły jest korzystna dla dziecka, gdyż daje 
dodatkową porcję ruchu i aktywności. Jest to szczególnie ważny 
aspekt w obliczu narastającego problemu otyłości, która dotyczy 
około 25 procent dzieci w Polsce.

Dziecko wybierające dojazd do szkoły rowerem często motywuje 
rodziców lub opiekunów, którzy sami także zaczynają jeździć na 
rowerze, np. do pracy. Wspólna podróż to ponadto świetna zabawa
i okazja, by dziecko nauczyło się odpowiedzialności na drodze.

Popularyzacja takiej formy transportu wpływa na zmniejszenie 
liczby osób odwożących dzieci samochodami, a tym samym zmniej-
sza niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernego ruchu pojazdów 
przy szkołach.

Ważne jest, aby rower dziecka był sprawny technicznie, a rodzic 
kontrolował jego stan. Szczególny nacisk należy położyć na hamulce, 
oświetlenie i dobre zabezpieczenie przed kradzieżą.

Od 2017 roku wszystkie szkoły podstawowe w Lublinie posiadają 
bezpieczne, modułowe parkingi rowerowe, a ich liczba systematycznie 
rośnie. Niektóre parkingi mają również zadaszenie w formie wiaty. Te 
działania oraz sukces kampanii Rowerowy Maj i Rowerowa Wiosna 
sprawia, że dzięki temu coraz więcej dzieci dociera do szkoły rowerem.
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Edukacja
rowerowa
Zasady poruszania się rowerzystów po drogach publicznych 
regulują przede wszystkim Prawo o ruchu drogowym oraz 
ustawa o kierujących pojazdami. Sama znajomość przepisów 
to nie wszystko. Niemniej ważne jest ich praktyczne zastoso-
wanie, umiejętność jazdy w ruchu drogowym, analiza i ocena,
a także ich unikanie zagrożeń oraz kultura i życzliwość na 
drodze.

Dziecko na rowerze do 7 roku życia musi znajdować się pod 

opieką osoby w wieku 10 lat lub starszej. Wyjątek stanowi 
strefa zamieszkania i droga przeznaczona wyłącznie dla 
pieszych. Do ukończenia 10 roku życia dziecko poruszające 
się pod opieką osoby dorosłej uznawane jest za pieszego
i może jechać rowerem po chodniku razem z opiekunem.

Pomiędzy 10 a 18 rokiem życia do poruszania się po 
drogach publicznych wymagana jest karta rowerowa lub 
prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T. Po ukończeniu 18 lat nie 
są wymagane żadne uprawnienia do kierowania rowerem.

Obecny system wychowania komunikacyjnego w szkołach 
podstawowych obejmuje jedynie naukę podstawowych 
zagadnień związanych z poruszaniem się rowerem, a także 
przygotowuje do egzaminu na kartę rowerową. Jego wadą 
jest brak nauki praktycznej jazdy w ruchu drogowym.

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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Lublin jest liderem praktycznej edukacji rowerowej, która 
realizowana jest od 2013 roku w formie zajęć ponadpro-
gramowych. Znajduje się w gronie niewielu miast, w których 
taka oferta jest dostępna. Podczas zajęć zarówno dzieci, 
młodzież, jak i dorośli poznają w warunkach ruchu drogowego 
nie tylko zasady bezpieczeństwa, przepisy, infrastrukturę, ale 
też ćwiczą indywidualnie na skrzyżowaniach. Zajęcia 
prowadzone są przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka 
– Porozumienie Rowerowe przy finansowym wsparciu 
Urzędu Miasta Lublin. 

Co więcej, w Lublinie od 2014 roku przy
Al. Zygmuntowskich 4 funkcjonuje Miasteczko Ruchu 
Drogowego, na którym dzieci mogą poznawać najważ-

niejsze znaki drogowe i uczyć się podstawowych 
manewrów, zanim wyjadą na ulice. MRD posiada także 
salę wykładową dla grup szkolnych oraz wypożyczalnie 
rowerów do nauki.

Nauka jazdy na rowerze może odbywać się również
w Ogrodzie Saskim, gdzie dzieci do 10 roku życia mogą 
poruszać się na rowerach po wszystkich utwardzonych 
alejkach. Specjalnie w celach edukacyjnych przy wejściu 
do Ogrodu od strony ul. Leszczyńskiego zlokalizowano 
jedną ze stacji dziecięcych Lubelskiego Roweru Miejskiego 
z rowerami o kołach 20 cali. Druga stacja dziecięca 
znajduje się nad Zalewem Zemborzyckim, w miejscu 
równie przyjemnym do nauki.
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Rowerem
do pracy i na 
studia
Osoby, które nie pracują w domu lub jego 
bezpośrednim sąsiedztwie, muszą dojeżdżać do 
swojego miejsca pracy. Drogi prowadzą bardzo 
często przez zatłoczone miasto. Korki nie są 
niczym przyjemnym, a w dodatku wydłużają czas 
dojazdu do pracy. Osoby, których praca nie jest 
bezpośrednio związana z poruszaniem się 
samochodem, a wykorzystują go wyłącznie
w celu dojazdu, mogą rozważyć zmianę środka 
transportu. Z nadmiarem liczby samochodów 
boryka się większość miast, więc dzięki poruszaniu 
się rowerem można zmniejszyć zatłoczenie
i poprawić ogólną mobilność miasta. Nawet 
konieczność jazdy w eleganckim ubraniu czy 
przewóz laptopa nie stanowią bariery. Ważne 
jest, by wiedzieć, jak robić to bezpiecznie dla 
siebie i przewożonych rzeczy. 

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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Bagaż na rowerze
Plecak – jest powszechnie wybierany przez rowerzystów, 
jednak obciąża kręgosłup (przy większym ciężarze), a przede 
wszystkim powoduje pocenie się organizmu i duże uczucie 
dyskomfortu po dojeździe do miejsca docelowego. Dobry 
na krótkie dystanse i w nieformalnym stroju.

Koszyk na kierownicę – występuje w wersjach mocowanych 
na stałe lub z możliwością ściągania i zabrania ze sobą. 
Dobrze spisuje się w przypadku przewożenia podstawowych 
rzeczy w drodze do pracy lub małych zakupów. Jego wadą 
jest otwarta konstrukcja, co naraża ładunek na uszkodzenie, 
np. podczas opadów. Ponadto zbyt duże obciążenie kierownicy 
wymaga większej uwagi i ostrożności podczas jazdy.

Sakwa klasyczna – najbardziej optymalne rozwiązanie, 
biorąc pod uwagę stosunek ładowności do komfortu jazdy. 
Sakwa mocowana na bagażniku nie obciąża pleców i nie 
powoduje pocenia się. Należy zwrócić uwagę na materiał,
z jakiego jest wykonana. Często są to materiały przemakalne 
i w takim wypadku warto zaopatrzyć się w specjalny 
pokrowiec przeciwdeszczowy. Wadą sakw jest niska 
amortyzacja i przenoszenie wszelkich drgań z jezdni na 
rzeczy znajdujące się w środku, dlatego podczas transportu 
sprzętu elektronicznego zalecane jest unikanie szybkiej 
jazdy po wyższych krawężnikach lub ubytkach w jezdni.

Sakwa turystyczna – jest podobna do sakwy klasycznej, 
jednak ma większą objętość. Zwykle jest to około 30 
litrów. Większa pojemność osiągana jest tu kosztem 

komfortu. Taka sakwa jest po prostu mniej wygodna 
podczas częstego przenoszenia. Wszystkie modele 
renomowanych firm są w pełni nieprzemakalne, więc 
nawet intensywne opady nie spowodują uszkodzenia 
cennego sprzętu elektronicznego lub innych przewożo-
nych przedmiotów. Świetnie sprawdzają się podczas 
codziennych zakupów.

Bagażnik – niegdyś popularny sposób transportu, 
obecnie zanikający z uwagi na zmianę sposobu konstrukcji 
nowych bagażników i pojawienie się koszyków lub sakw. 
Przy braku sprężynowego mocowania można z niego 
korzystać, używając np. elastycznych linek mocowanych 
na hak przy podstawie bagażnika.
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Rower w złą 
pogodę
Znane jest wśród rowerzystów powiedzenie, że nie ma 
złej pogody na rower, są tylko źle ubrani rowerzyści. 
Oczywiście jazda w czasie opadów nie jest przyjemna, ale 
takich dni w roku jest stosunkowo niewiele. W pozostałe 
można unikać deszczu, śledząc radary opadowe, przesu-
nąć termin wyjazdu lub poczekać aż pogoda się poprawi.

Podstawowym wyposażeniem roweru, które chroni przed 
wodą na drodze, są błotniki. Najlepiej pełne i szersze niż 
opona. W przypadku niepewnej pogody warto mieć ze 
sobą płaszcz przeciwdeszczowy, a opcjonalnie worki na 
buty, które są szczególnie narażone na przemoczenie 
podczas intensywnego deszczu.

Nawet przy niższych temperaturach trzeba ubierać się 
lżej niż w przypadku spaceru. Jazda rowerem wyzwala 
sporo ciepła ogrzewającego organizm. Przy niskich 
temperaturach, silnym wietrze i dużej wilgotności warto 
chronić drogi oddechowe, korzystając z maski lub 
kominiarki.

Ważne! W czasie złej pogody (tj. mgła, silny deszcz, wiatr, 
śnieżyca czy gołoledź) można jechać rowerem po 
chodniku przy zachowaniu ostrożności i ustępowania 
pierwszeństwa pieszym.

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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komfortu. Taka sakwa jest po prostu mniej wygodna 
podczas częstego przenoszenia. Wszystkie modele 
renomowanych firm są w pełni nieprzemakalne, więc 
nawet intensywne opady nie spowodują uszkodzenia 
cennego sprzętu elektronicznego lub innych przewożo-
nych przedmiotów. Świetnie sprawdzają się podczas 
codziennych zakupów.

Bagażnik – niegdyś popularny sposób transportu, 
obecnie zanikający z uwagi na zmianę sposobu konstrukcji 
nowych bagażników i pojawienie się koszyków lub sakw. 
Przy braku sprężynowego mocowania można z niego 
korzystać, używając np. elastycznych linek mocowanych 
na hak przy podstawie bagażnika.

Rower w zimie
Za zimno i zbyt ślisko, by jechać rowerem? Wbrew 
pozorom nie. Pierwsze skojarzenia z połączenia roweru
i zimy niekoniecznie są słuszne. To piękna pora roku, o ile 
tylko nie ma odwilży i opadu śniegu z deszczem. Doświad-
czenie jazdy na rowerze zimą może być niezwykle przyjemnie 
i interesujące, ale należy pamiętać o odpowiednim ubiorze, 
dobrze przygotowanym rowerze i technice jazdy.

Na rowerze w zimie nie odczuwa się zimna, gdyż ciągły 
ruch wytwarza ciepło potrzebne do ogrzania organizmu, 
podobnie jak podczas biegania lub szybkiego marszu. 
Warto ubierać się, podobnie jak w innych porach roku
w chłodniejsze dni, zakładając kilka cienkich warstw, zamiast 
jednej grubej, czyli na cebulkę, gdyż przegrzanie i spocenie 
się jest gorsze niż chwilowe uczucie chłodu. Najbardziej 
narażone na zimno są głowa, ręce i stopy, dlatego dobrze 

jest założyć ciepłą czapkę, grube, ale umożliwiające 
normalną jazdę, rękawiczki i ocieplane buty. W pierwszej 
fazie podróży warto jechać spokojnie i na lżejszych 
przełożeniach, bez nadmiernego obciążania kolan.

Rower, o ile nocą nie stoi na otwartym terenie, zawsze 
„odpali” i nie trzeba z niego skrobać lodu – daje to duże 
oszczędności czasowe w porównaniu z zimową jazdą 
samochodem. Największym wrogiem roweru jest sól, która 
negatywnie oddziałuje na stalowe elementy, a zwłaszcza 
napęd. Warto więc po zakończonej jeździe oczyścić napęd 
ze śniegu i częściej niż w lecie smarować go. W pojazdach 
posiadających hamulce typu V gromadzi się na klockach 
śnieg i lód, obniżając skuteczność hamowania. Podobnie 
jest z zamarzającą wodą w pancerzach linek. Najlepiej jest 
schować rower do ciepłego pomieszczenia i dokładnie 
wysuszyć.

Jadąc po zaśnieżonej lub oblodzonej drodze należy unikać 
gwałtownych manewrów kierownicą i odpowiednio wcześniej 
przewidywać sytuację na drodze. Zwykle nie ma problemów 
z jazdą po drogach dla rowerów, które częściowo są
w Lublinie objęte stałym zimowym utrzymaniem.

Na koniec kilka kluczowych zasad dla bezpiecznego 
poruszania się rowerem po śniegu lub śliskiej nawierzchni:
1. Zmniejsz ciśnienie w kole, by zwiększyć przyczepność 
 opony do drogi.
2. Załóż opony szersze lub z większym bieżnikiem.
3. Zmień położenie siodełka tak, by środek ciężkości 
 znajdował się nieco niżej.
4. Załóż na przednie koło oponę z kolcami, jeżeli  
 planujesz jazdę po oblodzonych drogach.
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Podróże
z przesiadkami
Każdy środek transportu ma swoje zalety i ograniczenia. 
Rower pozwala ominąć korki, ale jego efektywność maleje 
wraz ze wzrostem koniecznego do pokonania dystansu. 
Optymalnie jest zatem łączyć zalety różnych środków 
transportu. Rower jest świetnym uzupełnieniem komunikacji 
zbiorowej. Można go wykorzystywać do dojazdu do przystanku 
lub stacji kolejowej. Dotyczy to zwłaszcza podróży

z miejsc, które nie znajdują się przy drogach, którymi jeżdżą 
autobusy, a dojście pieszo do przystanku zajmuje powyżej
10 minut. Jazda na rowerze jest średnio czterokrotnie szybsza 
niż spacer, co daje znaczące oszczędności czasowe.

Dla rozwoju podróży z przesiadkami budowane są w Lublinie 
węzły przesiadkowe w pobliżu granic miasta, ale także 
parkingi Bike & Ride przy zespołach przystankowych, gdzie 
można pozostawić rower. Wsparciem systemu przesiadko-
wego jest też Lubelski Rower Miejski. 

Jeżeli czas podróży rowerem i komunikacją miejską jest 
porównywalny z samochodem, ale koszty są dużo niższe,
to taki wariant daje korzyść zarówno mieszkańcom, jak
i całemu miastu.

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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Lubelski Rower Miejski to 961 rowerów zlokalizowanych
w 98 stacjach wypożyczeń w Lublinie i Świdniku. Obok 
rowerów standardowych dostępnych jest także 5 tande-
mów i 20 rowerów dziecięcych. Do wypożyczenia roweru 
wystarczy zarejestrowane w systemie NextBike konto
i telefon komórkowy. Wypożyczenia nieprzekraczające 20 
minut są bezpłatne, a pierwsza godzina jazdy kosztuje 
jedynie złotówkę.

Szczegóły dostępne są na stronie lubelskirower.pl

Społeczna Wypożyczalnia Cargo została uruchomiona
w lipcu 2016 roku we współpracy Towarzystwa Dla Natury
i Człowieka – Porozumienia Rowerowego i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.

W następnych latach została rozbudowana dzięki 
zakupom kolejnych rowerów ze środków Gminy Lublin. 

Rowery cargo znajdujące się we flocie wypożyczalni 
pozwalają na przewożenie dzieci lub ładunku w skrzyni
z przodu roweru. Dopuszczalna masa ładunku nie może 
przekraczać 100 kilogramów. Dla dzieci przeznaczone są 
specjalne ławeczki (4 miejsca) z pasami punktowymi.
W rowerach ze wspomaganiem elektrycznym istnieje 
możliwość wypożyczenia odpowiednich poduszek na 
ławeczki. Rowery można wypożyczyć w 5 filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, bezpłatnie na 24 godziny, posiadając 
zaledwie kartę biblioteczną.

Szczegóły dostępne są na stronie cargo.lublinrowerem.pl

Lubelski Rower Miejski
i Wypożyczalnia Cargo
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Planowanie
podróży
Jeśli nie posiadasz roweru lub nie masz go 
gdzie trzymać, skorzystaj z systemu 
Lubelskiego Roweru Miejskiego;

Popatrz na mapę rowerową Lublina, znajdź 
źródła i cele potencjalnych podróży oraz 
sprawdź, czy są połączone infrastrukturą 
rowerową;

Na pierwszą podróż wybierz się w dzień wolny 
od pracy, gdy ruch na drogach jest mniejszy
i do tego nie masz presji czasu. Sprawdź trasę 
i warunki do jazdy, poznaj miejsca, które 
oceniasz jako niebezpieczne lub wymagające 
ominięcia, zrób korektę trasy;

Zdecyduj, czy najważniejszy jest czas 
podróży, czy może wygoda albo atrakcyjna 
przestrzeń. Podróż wzdłuż Bystrzycy lub 
zielonymi dolinami może być dłuższa, ale 
przyjemniejsza i z dala od samochodów 
oraz bez oczekiwania na skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlną. Poza tym warto 
zmieniać trasę, by uniknąć codziennej 
monotonii;

Jeżeli masz dziecko, które chce jeździć rowerem do szkoły – zacznijcie 
jeździć razem. Zapytaj też znajomych, możecie jechać razem lub 
umawiać się na trasie. Wspólna podróż to świetna sprawa;

Regularną jazdę zacznij od ciepłej pory roku, nie martw się, gdy rano 
pada lub nie masz siły. Jazda rowerem to nie przymus;

W miarę zdobywania doświadczenia wydłuż swój sezon rowerowy
o wczesną wiosnę i późną jesień. Kiedyś może doświadczysz, że także 
zima jest odpowiednia na rower, a sezon może trwać cały rok.
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Rower i wózek 
rowerowy
Polskie prawo już dawno przestało definiować rower jako 
jednoślad lub wieloślad, pozostawiając jedynie zapis, że 
długość roweru z przyczepą to 4 metry. Aktualny podział
to rower i wózek rowerowy.

Rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 
metra poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; 
może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały 
pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu 
nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie 
większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się 
stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Wózek rowerowy – pojazd o szerokości powyżej 0,9 
metra przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany 
siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; może być wyposa-
żony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd 
elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż
48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, 
którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada
do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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Wyposażenie
Rower oraz wózek rowerowy powinny 
być wyposażone:
1. z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne   
 barwy białej lub żółtej selektywnej (jasnożółtej);
2. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy  
 czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co   
 najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
3. co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
4. w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraź-
 liwym dźwięku.

Światła nie muszą być włączone, a nawet zamontowane 
w sytuacji, gdy kierujący rowerem nie jest zobowiązany 
do ich stosowania. Od świtu do zmierzchu, w warunkach 
dobrej widoczności, wymagane są wyłącznie odblaski.

Do nieobowiązkowego, ale zalecanego wyposażenia 
roweru i wózka rowerowego można zaliczyć stosowanie 
m.in. odblasków na pedałach, białego odblasku z przodu 
roweru, a w szczególności opon z paskami odblaskowymi. 
Odblaski na nogach i rękach rowerzysty, a także kamizelka 
nie należą do wyposażenia roweru, ale warto z nich 
korzystać w nocy, deszczu lub mgle, zwłaszcza poza 
terenem zabudowanym.
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Rower w ruchu 
drogowym
Jazda rowerem w ruchu drogowym nie jest trudna, jednak 
wymaga pewnej wiedzy i umiejętności, które najlepiej 
rozwijać w praktyce. Same przepisy to za mało, gdyż ważne 
jest nie tylko ich rozumienie, ale także stosowanie
w zmieniających się warunkach. Z drugiej strony nie zawsze 
ścisłe stosowanie się do przepisów jest bezpieczne, np. gdy 
w ciągu wielopasowej drogi z dopuszczalną prędkością
50 km/h nie ma infrastruktury rowerowej, rowerem mimo 
wszystko nie można poruszać się chodnikiem. Polskie 
prawo nie jest w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji
i zwalniać z odpowiedzialności na drodze.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Uczestnik 
ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani 
zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – 
szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które 
mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub 
porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo
w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny 
oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie 
rozumie się również zaniechanie. Oznacza to, że jazda 
rowerem wymaga odpowiedzialności na drodze bez 
względu na to, że rower jako pojazd stanowi mniejsze 
zagrożenie niż samochód.

Nie wszędzie znajduje się wydzielona infrastruktura 
rowerowa, nie zawsze jest, nawet z punktu widzenia 
rowerzysty, bezwzględnie konieczna. Zatem duża część 
podróży odbywa się po jezdni, wśród samochodów, co 
jest naturalne.

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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Rower
na chodniku
Podczas poruszania się po mieście rowerzysta powinien 
przede wszystkim korzystać z istniejącej infrastruktury 
rowerowej, a gdy tej nie ma – z jezdni. Są jednak sytuacje, 
kiedy może, a nawet powinien korzystać z chodnika.
To oczywiście wyjątki, ale warto wiedzieć, kiedy mają 
zastosowanie, by móc po chodniku poruszać się legalnie.

Prawo o ruchu drogowym przewiduje trzy sytuacje, gdy 
kierujący rowerem może skorzystać z chodnika:
1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą 
 rowerem;
2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch 
 pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż
 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje 
 wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla 
 rowerów;
3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty 
 na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Należy jednak pamiętać, że kierujący rowerem, korzystając 
z chodnika, jest obowiązany zachować szczególną 
ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Niedozwolone 
jest także przejeżdżanie po przejściu dla pieszych. 
Wyjątkiem jest tu dziecko do lat 10 będące pod opieką 
osoby dorosłej, ale już nie dorosły.

W praktyce rowerzyści dużo częściej jeżdżą po chodnikach, 
łamiąc przy tym przepisy, co czasami jest obiektywnie 
uzasadnione względami bezpieczeństwa. Podobnie rzecz 
ma się z osobami przewożącymi dzieci w fotelikach
i przyczepkach, które poza wymienionymi wyjątkami 
również powinny poruszać się jezdnią.
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Rower na jezdni
Rowerzystę w Polsce na drodze obowiązuje ruch prawostronny. 
W przypadku braku drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla 
rowerów, jest on obowiązany korzystać z pobocza, chyba że 
jego stan nie nadaje się do jazdy lub utrudnia ruch pieszych.

W przypadku poruszania się po jezdni należy trzymać się 
możliwie blisko jej prawej krawędzi. Należy jednak pamiętać, 
że okolice krawężnika to miejsce, gdzie gromadzą się 
zanieczyszczenia z drogi, występują studzienki kanalizacyjne, 
a nawierzchnia jest bardziej zniszczona. W takich warunkach 
jazda rowerem zbyt blisko obrzeża może być niebezpieczna, 
a kierowców zachęcać do wyprzedzania bez zachowania 
wymaganej odległości co najmniej 1 metra. Dlatego 
bezpieczna odległość powinna wynosić co najmniej
0,5 metra na równej drodze i do około 1 metra na gorszej 
nawierzchni.

Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli 
jadące pojazdy z ich prawej strony, np. w czasie gdy występują 
korki lub przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Wymaga to 
jednak zachowywania szczególnej ostrożności, gdyż pojazdy 
mogą się zatrzymać, a ktoś nagle otworzyć drzwi i wysiąść. 
Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim można poruszać 
się środkiem pasa ruchu w sytuacji, gdy pas ten umożliwia 
opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku. 
Każda zmiana pasa ruchu lub kierunku jazdy wymaga 
wcześniejszego sygnalizowania manewru, tak by inni 
uczestnicy ruchu nie byli tym zaskoczeni.

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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Szczególnie trudnym manewrem dla rowerzysty jest 
skręcanie w lewo, zwłaszcza na skrzyżowaniach
o większej liczbie pasów ruchu, gdy dochodzi do 
przeplatania się torów ruchu: wolniejszego rowerzysty
i szybciej jadących pojazdów. Na skrzyżowaniu
z sygnalizacją dla bezpieczeństwa warto rozważyć tzw. 
skręcanie na dwa razy, czyli jazdę po prawej stronie drogi
i ustawienie się na wlocie drogi poprzecznej,a następnie 
przejazd na wprost po zmianie światła na zielone.

Dopuszcza się również wyjątkowo jazdę po jezdni rowerem 
obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to 
poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób 
nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Liczba rowerów lub wózków rowerowych jadących w zorgani-
zowanej kolumnie nie może przekraczać 15, a odległość 
pomiędzy kolumnami musi wynosić minimum 200 metrów. 
Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od 
przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
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Infrastruktura 
rowerowa
Wzrost ruchu rowerowego w ostatnich kilkunastu latach 
przyczynił się do dynamicznego rozwoju sieci infrastruktury 
rowerowej, obejmującego zarówno inwestycje twarde, czyli 
drogi dla rowerów, jak i rozwiązania miękkie w zakresie 
organizacji ruchu, takie jak pasy dla rowerów, kontrapasy lub 
kontraruch. Poszczególne rozwiązania różnią się między sobą 
warunkami, w jakich są stosowane, a także zasadami, które 
na nich obowiązują. 

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla 
rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone 
dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. 
Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca 
pieszym. Jeżeli zakończenie drogi dla rowerów nie ma 
połączenia z jezdnią, rowerzysta może zjechać z niej 
wcześniej w dogodnym miejscu i kontynuować podróż po 
jezdni. Te same zasady obowiązuje także, gdy początek drogi 
dla rowerów nie ma połączenia z jezdnią. Rowerzysta nie ma 
również obowiązku poruszania się drogą dla rowerów 
zlokalizowaną po lewej stronie, patrząc zgodnie z jego 
kierunkiem jazdy, o ile na jezdni nie znajduje się znak „zakaz 
wjazdu rowerów”.

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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Podstawowym i najbardziej popularnym rozwiązaniem 
dla rowerzystów są drogi dla rowerów umożliwiające 
poruszanie się rowerem poza jezdnią. Zgodnie z definicją 
z ustawy Prawo o ruchu drogowym droga dla rowerów 
jest to droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, 
oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla 
rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej 
samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Drogi dla rowerów oznaczone są znakiem pionowym C-13, 
a ich zakończenie znakiem C-13a. Na nawierzchni zgodnie 

z kierunkiem jazdy wykonane są znaki poziome P-23. 
Zjeżdżając z drogi dla rowerów na jezdnię rowerzysta 
włącza się do ruchu i musi ustąpić pierwszeństwa 
przejazdu wszystkim uczestnikom znajdującym się na 
jezdni.

Drogi dla rowerów mogą być zarówno jedno-, jak
i dwukierunkowe, o czym informują odpowiednie znaki 
drogowe. W Lublinie większość dróg dla rowerów 
pozwala na jazdę w obu kierunkach, a ograniczenia 
związane są jedynie z wjazdami na jezdnię i zjazdami
z niej, a także łącznikami do pasów ruchu dla rowerów.

Drogi dla rowerów
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Od wielu lat drogi dla rowerów budowane są z przyjaznej 
rowerzystom nawierzchni asfaltowej, która zastąpiła 
stosowaną dawniej nierówną kostkę brukową. Ich 
szerokość to 2 lub 2,5 metra.

Droga dla rowerów zwykle przebiega obok drogi dla 
pieszych (chodnika). Taki ciąg jest oznaczony znakiem 
C-13 połączonym z C-16 kreską pionową, gdzie po jednej 
znajduje się część rowerowa, a po drugiej piesza. 
Zarówno rowerzyści, jak i piesi zobowiązani są poruszać 
po właściwej stronie zgodnie ze znakiem.

Rzadko spotykanym w Lublinie rozwiązaniem jest droga 
dla rowerów i pieszych oznakowana jako C-13 i C-16
z kreską poziomą. W ten sposób oznaczone są odcinki
o mniejszej szerokości, gdzie niemożliwe jest dokonanie 
podziału powierzchni na chodnik i drogę dla rowerów.
Na takim ciągu piesi i rowerzyści poruszają się razem po 
całej szerokości, jednak to rowerzysta musi ustępować 
pierwszeństwa pieszym.

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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Przejazdy dla 
rowerzystów
i śluzy
Ruch rowerowy w obrębie skrzyżowań ułatwiają przejazdy 
dla rowerzystów, będące powierzchnią jezdni lub torowiska 
przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną 
odpowiednimi znakami drogowymi, to jest P-11 w formie 
kwadratów lub rombów. W przypadku ograniczonej 
przestrzeni, stosuje się przejazdy łączone razem z przejściem 
dla pieszych. Przejazd umożliwia rowerzyście pokonanie 
skrzyżowania bez konieczności schodzenia z roweru. Za 
każdym razem jednak niezbędne jest zachowanie ostrożności 
i obserwacja wszystkich relacji, z których może nadjechać 
inny pojazd.

Niestety na razie rzadko stosowanymi a bardzo przydatnymi 
rozwiązaniami są śluzy dla rowerów poprawiające organizację 
i bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowania. Zgodnie
z definicją śluza jest to część jezdni na wlocie skrzyżowania 
na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu 
przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany 
kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona 
odpowiednimi znakami drogowymi. Są dwa podstawowe 
rodzaje śluz: „klasyczna”, czyli do ustawienia się przed 
samochodami, oraz druga, która dodatkowo pozwala 
wykonać skręt w lewo w dwóch etapach.
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Pasy ruchu dla 
rowerów
Pas ruchu dla rowerów jest to część jezdni przeznaczona do 
ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi 
znakami drogowymi;

Łącznie w Lublinie pasy ruchu dla rowerów znajdują się na 
blisko 20 ulicach o łącznej długości około 25 kilometrów,
z których najwięcej powstało w 2014 roku, podczas 
realizacji projektu unijnego Europejska Stolica Turystyki 
Rowerowej i systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.

Rozwiązanie to jest stosowane głównie na drogach 
jednojezdniowych o prędkości nieprzekraczającej 50 km/h, 
gdzie nie zawsze istnieje możliwość lub potrzeba budowy 
drogi dla rowerów. Pasy ruchu dla rowerów umożliwiają 
szybkie poruszanie się po mieście, przy jednoczesnym 
wyższym poziomie bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań
i zjazdów w porównaniu z przejazdami dla rowerzystów 
zlokalizowanymi na przedłużeniach dróg dla rowerów 
wykonanych poza jezdnią. Ich szerokość wynosząca 1,5 m 
zapewnia rowerzyście większy odstęp od innych pojazdów 
niż w czasie jazdy po jezdni na zasadach ogólnych.

Pasy rowerowe są zawsze jednokierunkowe, oznakowane 
znakiem pionowym F-19 oraz poziomym P-23.

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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Jednym z elementów organizacji ruchu poprawiającym bezpieczeństwo 
i wygodę jazdy rowerem jest dopuszczenie go dwukierunkowo na 
drogach jednokierunkowych. W Lublinie po raz pierwszy rozwiązanie to 
pojawiło się w 2014 roku w formie kontraruchu na ul. Koziej i nieco 
później jako kontrapasy, m.in. na ul. Konopnickiej i Wschodniej. Obecnie 
takich ulic jest 18 i znajdują się przede wszystkim na terenie Śródmieścia.

Ruch „pod prąd” jest oznakowany tabliczką „nie dotyczy rowerów” 
pod znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” bądź B-2 „zakaz wjazdu”. 
Kontrapas jest pasem wyznaczonym oznakowaniem poziomym
i znakami pionowymi. Dodatkowe oznakowanie stosowane w przypadku 
kontrapasa to znak P-23 „rower”. Kontraruch, poza znakiem P-27 
wskazującym „kierunek i tor ruchu roweru”, będącym informacją 
zarówno dla rowerzystów, jak i kierowców, organizowany jest
w zasadzie zgodnie z opisanymi wcześniej tabliczkami.

Jazda taką infrastrukturą pozwala na skrócenie drogi rowerzysty
 i ominięcie niebezpiecznych odcinków ulic, na których nie wyznaczono 
innej infrastruktury rowerowej. Bezpieczeństwo zapewnia tu wzajemny 
kontakt wzrokowy między rowerzystą a kierowcą. To rozwiązanie dobre 
do stosowania również na wąskich ulicach, gdzie prędkości pojazdów 
są niskie. W razie potrzeby wyminięcia się pojazdów stosowane są 
ogólne przepisy Prawa o ruchu drogowym, nakazujące zachować 
bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu,
a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub 
zatrzymać się. Na wybranych ulicach stosowane jest również dodatkowe 
oznakowanie ustalające pierwszeństwo przejazdu na zawężonym odcinku.

Kontrapasy i kontraruch
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Parkowanie 
roweru
Pozostawienie roweru w przestrzeni publicznej lub miejscu 
zamieszkania jest zwykle dużo łatwiejsze niż samochodu, 
co wynika z jego dużo mniejszych rozmiarów. Liczba 
stojaków i parkingów rowerowych w Lublinie rośnie
z każdym rokiem, a do przypięcia roweru można opcjonalnie 
wykorzystywać również inne obiekty, takie jak słupki lub 
poręcze, o ile tylko nie stwarza to zagrożenia i nie utrudni 
ruchu pieszym lub osobom o ograniczonej mobilności.

Najlepszym i zalecanym do przypinania stojakiem 
rowerowym jest forma odwróconej litery U, która umożliwia 
wygodne i bezpieczne przypięcie za ramę bez ryzyka 
uszkodzenia. Niestety w dalszym ciągu często można 

napotkać stojaki, do których rower przypinany jest za koło. 
Jest to jeden z najmniej bezpiecznych sposobów na 
pozostawienie roweru. Ryzyko kradzieży i uszkodzenia 
roweru to wręcz cechy tego typu stojaka. Ponadto niesta-
bilność konstrukcji naraża sprzęt, hamulce, koła, przerzutki.

W osiedlach mieszkaniowych rowery zwykle przechowywane 
są w piwnicach i na balkonach, czasami także na klatkach 
schodowych. Coraz częściej można też spotkać rowery 
pozostawiane na noc na zewnątrz. To ostatnie rozwiązanie 
jest niezwykle popularne w krajach Europy Zachodniej
i wynika z łatwego dostępu do pojazdu i braku konieczności 
noszenia go po schodach lub ryzyka zabrudzenia wnętrza 
mieszkania. Pozostawiając rower na dworze oczywiście 
trzeba pamiętać o zdjęciu ruchomych elementów,
tj. oświetlenie, licznik czy torby. Jeśli parkingi budowane
są przez lokalne wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie, 
warto pomyśleć również o zadaszeniu, co ogranicza 
negatywne skutki oddziaływania np. deszczu lub śniegu
na stan techniczny roweru, głównie napędu i hamulców.

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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Zabezpieczanie 
roweru
Źle przypięty rower lub słaba blokada to wystawianie pojazdu 
na ryzyko kradzieży. Najlepszymi zapięciami do roweru są 
łańcuch i U-lock, wykonane z dobrej jakości hartowanej stali, 
których nie da się przeciąć zwykłymi nożycami. Niestety wciąż 
bardzo popularne wśród rowerzystów są tanie linki, które 
można łatwo przeciąć w taki sposób, że postronny obserwator 
nawet nie zauważy, że dochodzi do kradzieży. Jednak dobre 
zapięcie to nie wszystko. Zawsze należy zapinać rower za ramę, 
a jeżeli długość zapięcia na to pozwala, także razem
z przednim kołem. Spięcie na sztywno sprawia, że rower nie 
ulegnie przypadkowemu wywróceniu się, ale także utrudnia 
ewentualne próby przecięcia blokady i dostęp do zamka. 
Przedmiot, do którego zostanie przypięty rower, również ma 
znaczenie – musi to być element masywny, trudny do 
przecięcia lub wyjęcia  z podłoża.

Zapamiętaj!
• dobre zapięcie (najlepiej U-lock lub łańcuch)
• dobry stojak rowerowy lub inny stały element
 (nie wyrwikółka)
• poprawność połączenia roweru ze stojakiem
 (zawsze za ramę)
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Dla kierowców 
Odpowiedzialne zachowanie na drodze kierujących 
samochodami jest niezwykle ważne dla bezpie-
czeństwa ruchu rowerowego. Mimo iż rowerzyści nie 
muszą posiadać formalnych uprawnień do  
kierowania rowerem po ukończeniu 18 roku życia, 
a system edukacji rowerowej wymaga gruntownej 
zmiany, to i tak większość zdarzeń z ich udziałem 
jest powodowanych przez kierowców.

Dlatego w trosce o bezpieczeństwo na drodze
 i budowanie dobrych relacji, warto podczas 
kierowania samochodem pamiętać o pewnych 
zasadach i dobrych praktykach:

1. Poruszaj się po mieście z przepisową prędkością
 i wyprzedzaj z zachowaniem minimum 1 metra odstępu. 
 Inaczej rowerzysta nie czuje się bezpiecznie na jezdni
 i ucieka na chodnik, czego efektem jest m.in. późniejsze  
 przejeżdżanie po przejściach dla pieszych.

2. Skręcając w drogę poprzeczną lub wyjeżdżając z drogi   
 podporządkowanej, zwracaj szczególną uwagę na   
 przejazdach dla rowerzystów; przy braku dostatecznej   
 widoczności zwolnij, a nawet zatrzymaj się, jeżeli nie   
 jesteś pewien, czy nadjeżdża rowerzysta.

3. Nie wyprzedzaj rowerzysty przed skrzyżowaniem, jeżeli
 i tak będziesz musiał za chwilę zatrzymać się na   
 czerwonym świetle; pozostaw mu także wolne miejsce   
 przy krawężniku;

4. Wysadzając pasażera na jezdni, spójrz w lusterko, nagłe  
  otwarcie drzwi jest niebezpieczne dla nadjeżdżającego   
 rowerzysty.

5. Nie trąb na rowerzystę, nawet jeżeli popełnił wykroczenie,  
 gdyż może to spowodować jego upadek i poważne   
 zagrożenie na drodze.

6. Nie parkuj na drogach i pasach dla rowerów; niszczy to   
 nawierzchnię i stwarza zagrożenie w ruchu.

7. Podczas opadów deszczu zachowaj odstęp i nie wjeżdżaj  
 w kałuże, jeżeli mogłoby to ochlapać rowerzystę.

Lublin Przyjazny Rowerzystom
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Zasady bezpiecznej
jazdy w pigułce
1. Umiejętność jazdy i utrzymania stabilności na rowerze.
2. Sprawny technicznie rower i wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stosowanie dobrej jakości oświetlenia, a także dodatkowych elementów   
 odblaskowych oraz odzieży w czasie deszczu lub mgły.
4. Znajomość przepisów ruchu drogowego i ich praktycznego zastosowania.
5. Znajomość różnych typów infrastruktury drogowej i rowerowej oraz zasad 
 zachowania się na nich.
6. Umiejętność dynamicznej i asertywnej jazdy, zwłaszcza na jezdni.
7. Umiejętność oceny i analizy zagrożeń w ruchu drogowym.
8. Unikanie zachowań niebezpiecznych i zaskakiwanie innych uczestników ruchu.
9. Życzliwość na drodze, unikanie i neutralizowanie konfliktów.

Rowerzysto:
1. Nie jedź pod wpływem alkoholu.
2. Trzymaj ręce na kierownicy.
3. Nie rozmawiaj przez telefon podczas jazdy.
4. Nie utrudniaj innym poruszania się.
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