
Szanowni Państwo,

 

w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 5 lipca br. chciałbym podziękować za zaproszenie na kolejne 
spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej w Katowicach 8 września. Spotkania te
uważam za bardzo interesujące i w miarę możliwości staram się w nich brać udział, jednak natłok 
obowiązków nie zawsze na to pozwala.

 

Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące zamierzeń Województwa Śląskiego dot. tworzenia i 
wdrażania polityki rowerowej, pierwszym krokiem w tym kierunku było powołanie we wrześniu 
ubiegłego roku Pełnomocnika Marszałka ds. Polityki Rowerowej (Śląskiego Oficera Rowerowego),
którą to funkcję mam zaszczyt i przyjemność piastować. Śląskie jest trzecim województwem w 
Polsce, które utworzyło takie stanowisko. W tym krótkim czasie udało się nakreślić zręby polityki 
rowerowej na kolejne lata oraz przystąpić do konkretnych działań. W pierwszej kolejności 
chciałbym wymienić dwa projekty - zakończony właśnie audyt Wiślanej Trasy Rowerowej i projekt
Velo Silesia. 

 

Pierwszy pozwolił na ocenę realizacji WTR w poszczególnych gminach oraz jej stanu 
technicznego. Audyt wykazał także konieczność wprowadzenia korekt przebiegu trasy. Obecnie 
ostateczny przebieg WTR został zaakceptowany przez wszystkie gminy i projektowane jest już 
oznakowanie trasy. Wiosną przyszłego roku zamierzamy przystąpić do jej oznakowania nowymi 
tablicami typu R.

 

Drugi projekt pozwoliłem sobie przedstawić Państwu parę tygodni temu. Opis przesyłam jeszcze 
raz w załączniku.

Realizacja ww. projektów pozwoli na stworzenie wojewódzkiego „kręgosłupa” dla sieci tras 
rowerowych. Naturalnie nasze działania uwzględniają projekty rowerowe w poszczególnych 
gminach i w miarę możliwości będziemy chcieli, aby przebieg tras przez nas projektowanych 
uwzględniał zarówno trasy już zaprojektowane jak i istniejące.

 

Z innych działań istotnych dla polityki rowerowej województwa wymienię tylko te najważniejsze: 

·         Zakup rowerów służbowych do dyspozycji pracowników UMWŚ

·         Podpisanie DEKLARACJI REALIZACJI WSPÓLNEJ POLITYKI ROWEROWEJ NA 
TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO pomiędzy Województwem Śląskim a Górnośląskim 
Związkiem Metropolitalnym, w tym wdrażanie jednolitych standardów rowerowych (Standardy i 
wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej)

·         Rozpoczęcie współpracy z Kolejami Śląskimi, której pierwszym efektem jest możliwość 
darmowego przewozu rowerów na wybranych liniach kolejowych

·         Przystąpienie do stworzenia interaktywnej rowerowej mapy województwa przy współpracy i 
przy wykorzystaniu zasobów Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zagadnienia dotyczące polityki rowerowej i promocji szeroko pojętego ruchu rowerowego zapisane
zostały także w dokumentach strategicznych województwa takich jak Strategia Rozwoju Terenów 
Wiejskich, Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku (prace są w toku), Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+.

Niezależnie od tego opracowany zostanie dokument Strategia Rowerowa Województwa Śląskiego.



 

Ogromy nacisk kładziemy na współpracę z JST oraz organizacjami pozarządowymi. Odbyło się 
kilkadziesiąt spotkań (prezentacji, konferencji i warsztatów) w całym województwie, w kraju i za 
granicą. Do najważniejszych zaliczyć trzeba wystąpienia podczas I Konferencji SILESIA 
TRANSPORT w Katowicach (kwiecień 2016), II Małopolskiego Forum Drogowego w Zakopanem 
(maj 2016), prezentację projektu Velo Silesia na konferencji „Rola komunikacji rowerowej w 
zintegrowanym systemie transportowym miasta” w Dąbrowie Górniczej (czerwiec 2016) i na 
Konwencie Marszałków Województw RP w Ogrodzieńcu (czerwiec 2016) oraz udział w 
konferencji poświęconej tworzeniu szybkich tras rowerowych o wysokim standardzie w Essen (luty
2016). W ramach tej aktywności miałem przyjemność spotkania i rozmowy także z Panem 
Marcinem Krupą – Prezydentem Katowic.

Organizacja udziału przedstawicieli śląskich organizacji rowerowych w 3-dniowych ogólnopolskich
warsztatach rowerowych Stowarzyszania Miasta dla Rowerów w Krakowie (październik 2015) 
także przynosi efekty w postaci integracji środowiska rowerzystów i wymiany doświadczeń w skali 
regionu i kraju. Spotkania Śląskiego Oficera Rowerowego z przedstawicielami NGO odbywają się 
nadal regularnie.

 

Ponadto rozpoczęliśmy współpracę z GZM, z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, 
Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Europejską Federacją 
Cyklistów, ADFC – największą organizacją rowerową w Europie, International Cycling Film 
Festival, Francuską Organizacją Rowerzystów i innymi.

 

Od września ur. pro-rowerowej działalności Województwa Śląskiego poświęconych zostało 
kilkadziesiąt (!!!) audycji radiowych, telewizyjnych i artykułów prasowych w mediach lokalnych i 
ogólnopolskich.

 

Do tej pory na realizację projektów Zarząd WŚ przeznaczył ok. 300 tys. złotych. Model 
finansowania budowy infrastruktury w kolejnych latach nie jest jeszcze sprecyzowany, ale pod 
uwagę branych jest kilka wariantów (np. model małopolski).

 

Mam nadzieję, że mój list przybliżył Państwu zakres działania Województwa Śląskiego w kwestii 
tworzenia i realizacji polityki pro-rowerowej w naszym regionie.

Zachęcam także do odwiedzenia naszych stron na facebooku:

https://www.facebook.com/alex.kopia.oficer.rowerowy/

https://www.facebook.com/velosilesia/

 

W razie dalszych pytań jestem do Państwa dyspozycji.

 

 

Pozdrawiam,

Alex Kopia

https://www.facebook.com/alex.kopia.oficer.rowerowy/
https://www.facebook.com/velosilesia/

