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1. ROWEROWY SPACER BADAWCZY POŁĄCZONY Z WARSZTATEM – 29.05.2021 R. 

W ramach projektu pn. „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element ostródzkiej idei Human Smart 

Cities” w maju 2021 r. zorganizowany został rowerowy spacer badawczy połączony z warsztatem dot. 

utworzenia systemu ścieżek rowerowych w Ostródzie. Program spaceru oraz warsztatu zakładał identyfikację 

przeszkód w przestrzeni publicznej.  

2. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-

PROMOCYJNYCH 

Aby dotrzeć do jak największej liczby 

odbiorców i zaprosić mieszkańców do 

wzięcia udziału w spacerze badawczym, 

użyto różnych kanałów informacyjnych 

promujących wydarzenie, tj.:  

1. W Gazecie Ostródzkiej 

opublikowano ogłoszenie informujące 

o nadchodzącym wydarzeniu. 

2. W Meloradiu emitowano spoty 

radiowe informujące o całym projekcie.  

3. Na terenie miasta rozwieszono 

plakaty A2 informujące o nadchodzących 

wydarzeniach.  

4. Utworzono promocję na 

platformie Facebook, o zasięgu 

organicznym. 

5. Przeprowadzono akcję 

mailingową, do uczestników 

wcześniejszych spotkań konsultacyjnych 

w ramach projektu, którzy zdeklarowali 

chęć otrzymywania informacji 

o wydarzeniach z nim związanych.   

6. Dodatkowo, na stronie projektu 

www.smart.ostroda.pl również 

znajdowało się zaproszenie na spacer 

badawczy.  

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Plakat promujący spacer i warsztat w maju 2021 r.  

Źródło: materiały własne 

http://www.smart.ostroda.pl/


3. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA 

Spacer badawczy   

Data spotkania Sobota: 29.05.2021 r. od godziny 11.00 do 15.00 

Miejsce spotkania Miejsce rozpoczęcia spaceru: Zamek Krzyżacki w Ostródzie (ul. Adama 

Mickiewicza 22), miejsce przeprowadzenia warsztatu: Szkoła Podstawowa nr 3 

(ul. Piłsudskiego 4). 

Uczestnicy 
Mieszkańcy miasta, ekspert zewnętrzny, przedstawiciele Urzędu Miasta. 

 

Spacer rozpoczął się o godzinie 11:00. Wzięło w nim udział około 8 osób. Były to osoby zainteresowane 

zmianami w Ostródzie jako jej mieszkańcy.  

Na spacer nie obowiązywały wcześniejsze zapisy, można było jednak zadeklarować udział przy pomocy 

formularza dostępnego online (patrz rys. 2).  

 

Każda osoba zarejestrowana otrzymała 

informacje organizacyjne oraz 

przypomnienie o wydarzeniu. 

 

Wraz z rejestracją każdy zainteresowany 

mógł wyrazić chęć otrzymywania 

informacji promocyjnych związanych 

z projektem.  

  

 

 

  Rysunek 2. Formularz zgłoszeniowy. 

Źródło: materiały własne. 

 



4. RAPORT Z ROWEROWEGO SPACERU BADAWCZEGO 

Przebieg trasy oraz przystanków rozplanowany został na bazie istniejącej infrastruktury rowerowej, aby 

zapewnić bezpieczeństwo i komfort uczestnikom. Przebieg prezentuje poniższa mapa (patrz mapa 1). 

Rysunek 3. Trasa przejazdu w ramach rowerowego spaceru badawczego. 

 

Ponadto każdy uczestnik rowerowego spaceru badawczego, aby móc wziąć w nim udział zobowiązany był 

zapoznać się oraz zaakceptować regulamin rowerowych konsultacji społecznych (patrz zdjęcie 1).  

Mapa 1. Trasa przejazdu w ramach rowerowego spaceru badawczego. 

Źródło: materiały własne. 



Zdjęcie 1. Regulamin rowerowych konsultacji społecznych. 

Źródło: Opracowanie własne.  

4.1.  TEREN ZIELONY PRZY SKRZYŻOWANIU ULICY DRWĘCKIEJ I RZEKI DRWĘCY  

• Zdaniem uczestnika spaceru nie ma sensu robić przejazdu dla rowerzystów przy szlabanach kolejowych 

na Słowackiego, ponieważ nie ma żadnego ciągu komunikacyjnego dla rowerzystów. 

• Brak zajadu dla rowerzystów z wiaduktu.  

• Nie wchodzi w grę zrobienie ciągu wzdłuż ul. Sienkiewicza, bo nie ma gdzie go zrobić. 

• Brakuje miejsca dla rowerzystów po zamknięciu szlabanów, co oznacza oczekiwanie po drugiej stronie 

jezdni i czekanie na przejazd wszystkich samochodów oczekujących na otwarcie szlabanu.  

• Zrobienie ulicy jednokierunkowej na Czarneckiego od DH Fiołek (ul. Czarneckiego 12) 

i wydzielenie odrębnego pasa dla rowerów, następnie przeprowadzić ruch nad jezioro.  

• Osoby dojeżdżające ulicą wyraziły swoje niezadowolenie z zachowania kierowców samochodów wobec 

rowerzystów poruszających się jezdnią, dlatego przejazdy z dziećmi są bardzo niebezpieczne.  

• Dzieci zapytane o przejazdy wspomniały, że poruszają się głównie w okolicy domu.  

• Brak bezpiecznego połączenia rowerowego ze szkołami, przez co mało prawdopodobne są dojazdy 

dzieci rowerem do szkoły. Rodzice boją się zagrożenia.  

  



4.2.  CZERWONE KOSZARY 

• Uczestnicy zgodzili się, że ścieżki powinny być budowane z asfaltu i betonu z przewagą dla asfaltu, ze 

względu na amplitudy temperatur, z jakimi borykamy się w Polsce. 

• Dla obszarów zielonych powinno się stosować nawierzchnie przepuszczalne lub bitumiczne.  

• Kostka niefrezowana jest dopuszczalna, jednak należy zwrócić dużą uwagę na jej podbudowę oraz 

unikanie bezpośredniego sąsiedztwa skarp.  

• Asfalt jest rzadziej wykorzystywany ze względu na infrastrukturę podziemną i przyłączą, jego zerwanie 

i położenie generuje więcej problemów niż przy często używanej w Ostródzie kostce. Problematyczne 

dla tego typu nawierzchni jest też rozwarstwianie spowodowane działaniem roślinności.  

• Uczestnicy zgodzili się, że powinny powstać standardy/wykonawcze dla dróg rowerowych 

w Ostródzie.  

• Pojawia się opór włodarzy związany ze stosowaniem asfaltu. 

• Prowadzenie ruchu rowerowego przez zatoki autobusowe jest natenczas rozwiązaniem bezkolizyjnym 

ze względu na ma małą liczbę kursów w ciągu dnia (cztery kursy).  

• Problematyczny jest również pośpiech przy zamówieniach publicznych, który nie pozwala na spójne 

planowanie.   

• Nowe budownictwo nie uwzględnia infrastruktury dla rowerów jak rowerownie, stojaki, wiaty, czy 

dojazdy.  

• Rowerowy ruch turystyczny nie rozwinie się bez koniecznej infrastruktury. Bark bezpiecznych miejsc na 

zostawienie prywatnego roweru w obiektach hotelarskich oraz w miejscach docelowych. Brak 

rozwiniętej struktury wypożyczalni rowerowych.  

• Należy w dokumentach miejskich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego normować 

kwestie związane z infrastrukturą rowerową, w tym dostępnością parkingów rowerowych.  

• Większe zaangażowanie Radnych i zaangażowanie w kwestie rowerowe.  

• Rozważane jest powstanie sieci wypożyczalni roweru Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego. 

• Należy rozważyć utworzenie przejazdu od ul. Drwęckiej przez ul. 1 Dywizji zamkniętym nasypem 

kolejowym, która w kierunku południowo-wschodnim pozwoli na wyjazd z miasta, natomiast 

w kierunku północnym do ul. Olsztyńskiej. Odcinek w stronę Olsztyńskiej połączony kładką nad 

torami mógłby być pieszo-rowerowy, aby skrócić dojście do cmentarza, do którego teraz dotrzeć 

można głównie samochodem.   

4.3.  RONDO SOLIDARNOŚCI  

• Brak spójności związany z brakiem przejazdów rowerowych oraz miejsc zatrzymania dla 

rowerzystów.  

• Zajmowanie pasa rowerowego przez samochody osobowe. Uczestnicy uważają, że brakuje reakcji służb 

mundurowych oraz społeczeństwa na takie zachowanie. Priorytet samochodu na drodze i chodniku. 

Brak systemowego działania. Przytoczono przykład z Sopotu, gdzie odpowiednie zachowanie jest 

egzekwowane od wszystkich uczestników ruchu. 

 



4.4.  ARENA I PRZEJAZD POD S5 

• Niewystarczające oznaczenie dot. ścieżek rowerowych jednokierunkowych, przez co użytkownicy 

ruchu nie zdają sobie sprawy z nieprawidłowego poruszania się.  

• Ponownie nawiązano do edukacji zarówno dzieci, jak i dorosłych. Uczestnicy założyli, że dorośli nie 

będą zainteresowani edukacją w zakresie ruchu rowerowego i przepisów z nim związanych.  

• Ze stosunkowo pozytywną reakcją spotkała się propozycja nakładania na kierowców parkujących 

na ciągach rowerowych obowiązku udziału w takim szkoleniu. Problem jest jednak jednostki, 

która byłby zainteresowana prowadzeniem takich szkoleń.  

• Wspomniano o możliwościach wyprowadzenia ruchu za miasto i do miasta z okolicznych wsi (np. 

Kajkowo).  

• Utworzenie ciągu do i pod S5 (53°40'48.2"N 19°59'43.1"E) – pod przejazdem gospodarczym.  

• Przeniesienie ruchu z trasy DK16 na bezpieczną wydzielaną drogę rowerową.  

• Niebezpieczne elementy na trasie przy jeziorze, słupy ograniczające poruszenie się kładów.  

• Uczestnicy pozytywnie zareagowali na poszerzenie uczestników ruchu dróg rowerowych.  

4.5.  MOLO 

• Uczestnicy nie mieli preferencji w zakresie lokalizowania dróg rowerowych, mogą one biec wzdłuż dróg, 

jak i w otoczeniu natury. Ważne, żeby powstały.  

• Problematyczny jest przebieg drogi rowerowej przy molo, istnieje duża obawa o konflikty z pieszymi.  

• Uczestnicy uważają, że brakuje oświetlenia ścieżki przy jeziorze Sajmino, jednak może być to 

problematyczne technologiczne. Oświetlenie korzystające z systemu solarnego w tak zalesionym 

obszarze będzie niewydajne.  

• Wprowadzenie oświetlania przy jeziorze Sajmino jest również dużym zagrożeniem dla drzew 

i roślinności.  

  



4.6.  ZDJĘCIA Z PRZEJAZDU ROWEROWEGO  

  

Zdjęcie 2. Zamek. 

Autor: Łukasz Kalinowski (PIXELDANCE). 

 

Zdjęcie 3. Zamek. 

Autor: Łukasz Kalinowski (PIXELDANCE). 



 

Zdjęcie 4. Molo. 

Autor: Łukasz Kalinowski (PIXELDANCE). 

 

Zdjęcie 5. Przejazd. 

Autor: Łukasz Kalinowski (PIXELDANCE). 

  



5. RAPORT Z WARSZTATU 

Warsztat przeprowadzony został przy użyciu zestawu kart pozwalających, na określenie odbiorców, 

problemów, działań i  podmiotów powiązanych z realizacją inwestycji w ramach użytkowania i budowy 

infrastruktury rowerowej. 

 
Zdjęcie 6. Karty. 

Autor: Łukasz Kalinowski (PIXELDANCE). 

5.1.    KARTY UŻYTKOWNIKÓW   

Uczestnicy warsztatu określili następujących użytkowników: 

1. Młodzież szkolna; 

2. Dzieci do 10 r.ż.; 

3. Dzieci szkół podstawowych; 

4. Młodzież ze szkół średnich; 

5. Turyści; 

6. Seniorzy; 

7. Działkowcy; 

8. Dorośli; 

9. Pracownicy; 

10. Sportowcy amatorzy; 

11. Młodzi sportowcy – na treningi; 

12. Zarządcy instytucji kultury i sportu; 

13. Rowerzyści ze szczególnymi potrzebami; 

14. Użytkownicy elektrycznych urządzeń 

osobistych; 

15. Urzędnicy; 

16. Branża turystyczna; 

17. Osoby pracujące poza miastem; 

18. Firmy sprzątające; 

19. Serwisy rowerowe; 

20. Wypożyczalnie rowerowe; 

21. Kierowcy samochodów. 

5.2.    KARTY PROBLEMÓW  

 



Użytkownik  Problemy wszystkich grup Problem  

Młodzież szkolna; 

Dzieci do 10 r.ż.; 

Dzieci szkół podstawowych; 

Młodzież ze szkół średnich; 

• Brak spójności sieci dróg 

rowerowych; 

• Jakoś infrastruktury 

rowerowej; 

• Bariery architektoniczne; 

• Brak odpowiedniej 

edukacji. 

 

• Brak infrastruktury rowerowej przy 

szkołach; 

• Brak propagowania/promowania 

rowerów 

• Potrzebne wyższe standardy 

bezpieczeństwa przy szkołach; 

• Brak bezpiecznych przejść przez drogi; 

• Potrzebna edukacja; 

Turyści; • Brak bezpiecznych miejsc 

przechowywania; 

• Brak dróg dojazdowych do miejsc 

docelowych; 

• Brak wypożyczalni; 

• Brak oznakowania szlaków 

turystycznych; 

• Brak dróg wylotowych poza miasto, 

w wielu kierunkach; 

• Stosunek kierowców samochodów do 

rowerzystów i duża prędkość. 

Seniorzy; 

Działkowcy; 

• Bariery terenowe. 

Dorośli; • Brak bezpiecznych miejsc 

przechowywania; 

• Brak dróg dojazdowych do miejsc 

docelowych; 

• Brak dróg wylotowych poza miasto; 

• Stosunek kierowców samochodów do 

rowerzystów i duża prędkość. 

Pracownicy; • Brak stojaków w pracy; 

• Brak bezpiecznych miejsc 

przechowywania; 

• Brak dróg dojazdowych do miejsc 

docelowych; 

• Brak dróg wylotowych poza miasto; 

• Stosunek kierowców samochodów do 

rowerzystów i duża prędkość. 

Sportowcy amatorzy; • Potrzeba dróg asfaltowych. 



Użytkownik  Problemy wszystkich grup Problem  

Młodzi sportowcy – na 

treningi; 

Zarządcy instytucji kultury 

i sportu; 

• Potrzebne wyższe standardy 

bezpieczeństwa jak przy szkołach. 

Rowerzyści ze szczególnymi 

potrzebami; 

Urządzenie transportu 

osobistego (UTO); 

• Rodzaj nawierzchni; 

• Przeszkody terenowe. 

Urzędnicy; • Brak bezpiecznych miejsc 

przechowywania; 

• Brak dróg dojazdowych do miejsc 

docelowych; 

• Brak dróg wylotowych poza miasto; 

• Stosunek kierowców samochodów do 

rowerzystów i duża prędkość; 

• Brak zapisów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego.  

Branża turystyczna; • Brak bezpiecznych miejsc 

przechowywania; 

Osoby pracujące poza 

miastem; 

• Brak stojaków w pracy. 

Firmy sprzątające; • Nie posiadają odpowiednie sprzętu do 

obsługi; 

• Przeszkody infrastrukturalne. 

Serwisy rowerowe; 

Wypożyczalnie rowerowe; 

• Zbyt mała liczba klientów; 

 

Kierowcy samochodów • Rowerzyści. 

5.3.    DZIAŁANIA NAPRAWCZE   

• Projekty poprzedzone koncepcjami; 

• Spójne planowanie; 

• Szkolenia; 

• Standardy; 

• Finansowanie; 

• Promocja; 

• Współpraca podmiotowa, użytkowników, jednostek samorządowych; 

• Wymogi w zakresie standardów wykonania; 

• Nadzór nad realizacją; 



• Zachęcenie użytkowników do udziału w projektowaniu; 

• Problem informacyjny – większa promocja projektów.  

5.4.    KTO POWINIEN BYĆ ZAANGAŻOWANY W PROCES ZMIAN    

• Oficer rowerowy; 

• Deweloperzy; 

• Instytucje kultury i sportu; 

• Spółdzielnie mieszkaniowe; 

• Samorządy; 

• Włodarze; 

• Wspólnoty; 

• Oficer pieszy.  

5.5.    UWAGI OGÓLNE  

• W świadomości użytkowników ruchu głównymi drogami są te już istniejące, przez co rzadziej wybiera 

się trasy w nowopowstałe; 

• Sugerowano badanie kilku użytkowników poruszających się rowerami np. na treningi z punktu, A do 

punktu B, co pozwoliłoby określić najczęściej wybierane trasy w podziale na konkretnych użytkowników; 

• Należy przykładać większą uwagę do prowadzenia tras rowerowych z uwzględnieniem uwarunkowań 

terenu, a przede wszystkim jego formy;  

• Jedyna droga rowerowa wylotowa poza miasto prowadzi w kierunku S7. 

• Należy zadbać o lepsze oznakowanie rowerowych szlaków rowerowych w mieście, gdyż są one 

praktycznie niewidoczne.  

• Duże zakłady dysponują zapleczem sanitarnym pozwalającym na wzięcie prysznica czy zmianę odzieży 

do pracy, problemem pozostają wyłącznie drogi dojazdu i możliwość pozostawienia roweru.  

• Konieczne są większe wymagania przetargowe w zakresie sprzętu używanego przez firmy sprzątające 

obsługujące drogi rowerowe, aby uniknąć uszkodzeń nawierzchni.  

• Brakuje spójnego planowania przestrzennego, inwestycje traktowane są indywidualnie, a nie jako 

element szerszego planu.  

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, są już dość stare i nie dotykają omawianego 

aspektu.  

• Wyższe standardy bezpieczeństwa przy szkołach, wprowadzenie stref tempo 30, zastosowanie progów 

zwalniających, bądź wyłączenie ruchu samochodowego z bezpośredniego sąsiedztwa szkoły, wozem 

krajów skandynawskich.  

• Wyniesienie całych stref na drogach, nie tylko przejść dla pieszych czy przejazdów rowerowych.   

• Infrastruktura dostosowana do uprawiania kolarstwa sportowego, czyli zastosowanie nawierzchni 

asfaltowych.  

• Brak opracowań technicznych na infrastrukturę rowerową, uwzględnienie rezerw przestrzennych.  

• Wysokie koszty znacznie utrudniają inwestycje w zakresie infrastruktury rowerowej, a tym bardziej 

stosowanie nowoczesnych rozwiązań i nawierzchni przepuszczalnych dedykowanych dla dróg 

rowerowych.  

• Standardy budowy i sytuowania dróg rowerowych powinny być spójne dla wszystkich, aby inwestycje 

między samorządowe miały zastosowanie. 

• Brak zainteresowanie użytkowników na etapie przystąpienia do inwestycji, które później intensyfikuje się 

na etapie realizacji projektu.  

• Sugerowano utworzenie stałego punktu konsultacyjnego, w którym można zapoznać się projektami.    



5.6.    ZDJĘCIA Z WARSZTATU  

 

 

Zdjęcie 7. Karty użytkowników. 
Autor: Łukasz Kalinowski (PIXELDANCE). 

 

Zdjęcie 8. Praca warsztatowa. 
Autor: Łukasz Kalinowski (PIXELDANCE). 
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