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Jak zaplanować trasę do pracy? 

Trochę planowania uczyni przesiadkę z auta na rower o wiele łatwiejszą. Oto jak się do tego 

zabrać! 

1. Poświęć chwilę mapie  

 

Najkrótsza droga do pracy może okazać się nie najlepszą, a ta, którą do tej pory 

pokonywałeś autem - zupełnie nieprzystosowana do ruchu rowerzystów. Warto 

jest poświęcić chwilę planowaniu i korzystając z mapy wybrać trasę optymalną. 

 
2. Wykorzystaj infrastrukturę rowerową 

Sprawdź, przy której z ulic na twojej Trasie znajdują się ścieżki rowerowe – 

Gdynia ma całkiem rozwiniętą sieć takich dróg Gdy droga rowerowa się kończy, 

zazwyczaj jazdę można kontynuować jezdnią. Gdy warunki pogodowe są bardzo 

złe, lub jedziemy z dzieckiem, które również kieruje swoim rowerkiem, możemy 

także korzystać z chodników, ale uwaga! Pieszy ma pierwszeństwo. 

 

3. Przemyśl, co ze sobą zabrać 

 

Niektórzy wsiadają na rower w ubraniach do pracy. W zależności od odległości 

i pogody może być to rozwiązanie również dla Ciebie. Jednak w okresie 

jesiennym pogoda bywa kapryśna i często deszczowa. Dobrze wyposażyć się 

w sakwę lub inną torbę rowerową i wozić w niej palto lub kurtkę 

przeciwdeszczową (są również specjalne, rowerowe). Gdy odległość jest większa 

(np. 15 km) warto zastanowić się nad zabraniem czegoś na zmianę. Sprawdź też 

przy okazji, czy w pracy masz miejsce, aby się przebrać.  

 

4. Poznaj piękno swojego miasta dzięki bocznym uliczkom 

 

Gdyby jednak zabrakło jakiegoś odcinka drogi rowerowej, warto wybrać 

spokojniejsze boczne uliczki. Odkrywanie miasta na rowerze należy do wielu zalet 

tego środka transportu Wybór alternatywy do ruchliwych arterii to najczęściej 
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najlepsze rozwiązanie dla początkującego rowerzysty. Jeździ się nimi o wiele 

łatwiej i przyjemniej. 

 

5. Pamiętaj o dobrym zabezpieczeniu dla Twojego roweru. 

 

Dzięki dobrej jakości blokadzie, np. tzw. U-lock możesz zostawić rower tam gdzie 

chcesz, ani chwili się o niego nie martwiąc! W Gdyni powstaje coraz więcej 

stojaków.  

 

Mapę z ich lokalizacją znajdziesz tu: http://www.mobilnagdynia.pl/rower/109-

nowe-stojaki-rowerowe 

 

Możesz również dodać nową lokalizację, a Miasto Gdynia, o ile będzie to możliwe 

ustawi tam dla Ciebie stojak! 


