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Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta Tczewa 

 

W dniu 5 lipca 2016 roku, w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie odbyło się XXIII spotkanie 

Zespołu ds. polityki rowerowej.  

 

Obecni według załączonej listy obecności. 

 

Spotkanie zostało otwarte przez Prezydenta Mirosława Pobłockiego, który poinformował o zmianie 

na stanowisku osoby kierującej Zespołem. Prezydent poinformował, że od 01 lipca br. Grzegorz 

Pawlikowski pełni funkcję doradcy prezydenta ds. polityki rowerowej i jednocześnie będzie kierował 

pracami Zespołu. Następnie Prezydent podziękował Annie Peichert za dotychczasową pracę. 

 

Następnie głos zabrała Anna Peichert, która podziękowała wszystkich za współpracę i zadeklarowała 

dalszy udział w pracach Zespołu. Pani Anna Peichert przekazała Grzegorzowi Pawlikowskiemu 

dokumentację związaną z pracami Zespołu.  

 

Grzegorz Pawlikowski poinformował zebranych jakie zadania będzie realizował w najbliższym czasie. 

W pierwszej kolejności będą one dotyczyły spraw związanych ze stacjami naprawy rowerów i ich 

naprawą, przejazdem rowerowym organizowanym w ramach Dnia bez Samochodu oraz wdrożeniem 

się we wszystkie projekty unijne i inwestycje związane z budową dróg dla rowerów. 

 

W pierwszej części spotkania Prezydent Mirosław Pobłocki zwrócił uwagę na potrzebę zmiany 

zarządzenia o powołaniu Zespołu ds. Polityki Rowerowej. Zmiany mają dotyczyć uzupełnienia składu 

Zespołu o przedstawiciela Straży Miejskiej, o nową osobę reprezentującą Miejski Zarząd Dróg, 

ustaloną ostatecznie osobę reprezentującą Komendę Powiatową Policji w Tczewie oraz 

stowarzyszenie Tczewska Inicjatywa Rowerowa. W związku z przejęciem od Zarządu Powiatu 

Tczewskiego zdecydowanej większości dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Tczewa, 

z Zespołu zostanie wyłączony przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie, Pani Maria 

Witkowska. 

 

W dalszej części Zespół na wniosek Grzegorza Pawlikowskiego, dyskutował o propozycji włączenia się 

w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, jaki w tym roku dzięki miejskiemu 

grantowi organizują dwa stowarzyszenia: Przestrzeń Kultury ZEBRA oraz Tczewska Inicjatywa 

Rowerowa. Grzegorz Pawlikowski przedstawił po krótce zakres działań jakie będą realizowane w 

ramach projektu „MIŁO! Tydzień z mobilnością aktywną”. Po dyskusji wyrażono wstępną zgodę na 

udział miasta w tym przedsięwzięciu. Grzegorz Pawlikowski zadeklarował przesłanie drogą mailową 

do Zespołu oraz Pana Prezydenta, szczegółowych informacji na temat projektu. Ustalono, że w 

drodze mailowej zostanie ustalony zakres udziału miasta w obchodach Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu. 

 

Następnie dyskutowano o bieżącym uzupełnianiu oznakowania dróg dla rowerów. Edmund Woyda z 

Miejskiego Zarządu Dróg, zadeklarował uzupełnienie oznakowania poziomego dotyczącego 

przejazdów rowerowych na Al. Kociewskiej i Al. Zwycięstwa, do końca br. Ustalono, że obniżenie 

krawężników jakie zaplanowano w harmonogramie na ten rok, zostanie wykonane na ul. Pomorskiej 

i ul. Dworcowej. 
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Odnośnie montażu podpórek rowerowych ustalono, że na drogach miejskich jest tylko jedna taka 

potencjalna lokalizacja i jest nią przejazd rowerowy zlokalizowany między al. Zwycięstwa, a ul. 

Pomorską. W związku z przebudową ul Gdańskiej ustalono, że montaż podpórek rowerowych 

zostanie dodany do projektu węzłowego realizowanego w ramach środków z ZIT. 

 

W związku z licznymi aktami wandalizmu miejskich stacji naprawy rowerów jakie zostały zakupione 

przez stacje GPEC, Grzegorz Pawlikowski poinformował Zespół, że jeszcze w lipcu zostanie 

przeprowadzona przy jego udziale, inwentaryzacja stanu stacji rowerowych. GPEC zgodnie 

z zawartym porozumieniem wynajmie serwis, który będzie miał za zadanie usunąć wszystkie ubytki. 

Zespół zdecydował o wstrzymaniu się z decyzją co do zakupu dwóch stacji naprawy rowerów 

z miejskich pieniędzy. Ustalono, że w pierwszej kolejności zostaną zweryfikowane potrzeby na 

kolejne stacje oraz zebrane zostaną dobre praktyki odnośnie samych stacji rowerowych, ich 

wyposażenie, konstrukcja, koszty serwisowania itp. Grzegorz Pawlikowski zadeklarował zebranie 

takich informacji. 

 

Grzegorz Pawlikowski poinformował o chęci zorganizowania w najbliższym czasie spotkania ze 

stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi działającymi w Tczewie w obszarze polityki rowerowej. 

 

Zespół na wniosek Grzegorza Pawlikowskiego ustalił, że kolejne spotkanie odbędzie się po wakacjach 

w zwyczajowym dniu i godz. tj. w pierwszą środę miesiąca 07.09 o godz. 13.00.  

 

 

 
Opracowanie sprawozdania:  

Grzegorz Pawlikowski 

Doradca Prezydenta ds. Polityki Rowerowej 

 

 


