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Wzrastający ruch rowerowy, który już od kilku lat obserwujemy na ulicach Elbląga, jest dobrym
prognostykiem na przyszłość. Większa liczba nowych rowerzystów to także zwiększone ryzyko
popełniania różnych błędów związanych z brakiem praktyki i niedostateczną znajomością
przepisów ruchu drogowego.
Warsztaty organizowane w ramach Programu Bezpieczny Elbląg - Współdziałanie i Aktywizacja
Społeczna przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Komendę Miejską Policji w Elblągu,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu przy współudziale Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych TUW są przeznaczone dla osób pełnoletnich, które mają niewielkie
doświadczenie w poruszaniu się rowerem po Elblągu.
- Udział indywidualny osób niepełnoletnich jest możliwy, o ile posiadają one kartę rowerową, a
ich opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na udział w warsztatach. Maksymalną ilość
uczestników będących z jednym instruktorem określamy na 8-10 osób – informuje Marek Kamm
z Działu Organizacji Imprez MOSiR.
Każde spotkanie składać się będzie z praktycznej nauki w ruchu ulicznym z instruktorami. Trasa
może być opracowana na żądanie grupy lub zarekomendowana przez instruktora. Będzie to
okazja do przejazdu po mieście pod opieką trenerów, którzy pokażą jak bezpiecznie pokonać
mijane skrzyżowania, kiedy jechać jezdnią, kiedy drogą dla rowerów, a kiedy można
chodnikiem. Instruktorzy wskażą też newralgiczne punkty podróży ze zwróceniem szczególnej
uwagi na kwestię pierwszeństwa na skrzyżowaniach i przejazdach rowerowych. Nauczymy się
też poprawnie parkować rowery oraz omówimy obowiązkowe wyposażenie roweru. Nasze
spotkania będą trwały do 2 godzin. Na rowerze będziemy mieli do przejechania nie więcej niż
5-10 km.
Warsztaty będą prowadzone przez instruktora turystyki rowerowej Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Elblągu, funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w
Elblągu oraz specjalistów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Elblągu legitymujących się dużym doświadczeniem w poruszaniu się
rowerem po Elblągu.
Zgłoszenia
Aby umówić się na zajęcia prosimy o zgłoszenie na adres marek.kamm@umelblag.pl w tytule
wpisując WARSZTATY ROWEROWE. W treści proszę podać czego oczekuje się po spotkaniu
(co sprawia trudność, czego się obawiasz, czego nie umiesz) oraz zawrzeć jak najwięcej
informacji o sobie, np.:
w jakich rejonach miasta chciałbyś trenować jazdę?
jakie tematy najbardziej Cię interesują: przewóz dzieci, zakupów itp.?
podaj swoje najczęstsze cele podróży (praca, szkoła, sklep, park, plac zabaw itp.)
jakie masz dotychczasowe doświadczenie rowerowe?
czy posiadasz prawo jazdy i czy używasz samochodu?
Gdzie i kiedy się spotykamy?
Przewidujemy zorganizowanie w tym roku jeszcze 4 edycji warsztatów: 18 maja, 15 czerwca,
14 września i 5 października. W razie potrzeby ilość ta ulegnie zwiększeniu. Na drugą edycję
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warsztatów zapraszamy na Plac Jagiellończyka w sobotę, 18 maja o godzinie 10.
Bezpośrednio po warsztatach pojedziemy pod siedzibę Biblioteki Elbląskiej, skąd o godzinie 12
ruszymy na wycieczkę rowerową pod znakiem ,,Odjazdowego Bibliotekarza''.
Odjazdowy Bibliotekarz to rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz miłośników książki,
bibliotek i rowerów. Do udziału w rajdzie zapraszamy miłośników dwóch kółek i książek,
przyjaciół bibliotek i wszystkich tych, którzy będą mieli na to ochotę. Rajd ma na celu
promowanie bibliotek i czytelnictwa oraz propagowanie roweru jako środka lokomocji. W akcji
elbląskich bibliotekarzy wspierają też PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej oraz Wójt Gminy Markusy
Dorota Wasik.
- W tym roku jedziemy przez Żuławy Elbląskie, zwiedzamy parową pompę w Różanach, robimy
piknik z ogniskiem w Markusach i wracamy do Elbląga. Trasa liczy 40 km – Elbląg – Wikrowo –
Jegłownik – Gronowo Elbląskie – Różany – Markusy – Elbląg. Jedziemy powoli, rodzinnie.
Robimy liczne przystanki przy wszelkich żuławskich ciekawostkach, o których opowie
przewodnik Leszek Marcinkowski z PTTK Oddziału Ziemi Elbląskiej – informuje Marek Kamm z
Działu Organizacji Imprez MOSiR.
Przygotujcie rowery, piknikowe przekąski, kiełbaski na ognisko, zaproście krewnych i
znajomych i widzimy się pod Biblioteką Elbląską przy ul. św. Ducha 3-7 o godz. 12. Udział jest
bezpłatny.
Przypominamy, że osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie tylko wraz z opiekunami, a
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i sprzętu podczas
wycieczki.
Dziękujemy pani Dorocie Wasik, Wójt Gminy Marusy, za przygotowanie ogniska.
Partnerzy imprezy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz PTTK Oddział Ziemi
Elbląskiej.
Tekst. MOSiR. Fot. WORD Elbląg, Biblioteka Elbląska.
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