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Wy czy no we wa żą na wet po ni żej 6 kg, kosz tu jąc ty le co wie le

uży wa nych sa mo cho dów, a ich war tość jest nie ma lże na wa gę

zło ta (od 4000 do 8000 PLN za ki lo gram). Oczy wi ście prze wa gą

ta kie go ro we ru nad zło tem jest to, że ma po zy tyw ny wpływ na

na sze zdro wie, co ozna cza, że je śli po do ko na niu te go ty pu  in -

we sty cji zo sta ną nam ja kieś pie nią dze, to przy naj mniej dłu żej bę -

dzie my mo gli się ni mi cie szyć. 

Sam za czą łem jeź dzić na ro we rze, kie dy zo ba czy łem mo je go

obec nie 5-let nie go sy na, prze bie ra ją ce go nó żka mi w łó żecz ku w

pierw szych mie sią cach swo je go ży cia. Po my śla łem, że po zwo li mi

to utrzy mać się w for mie, aby móc na dą żyć za nim przez na stęp -

ną de ka dę lub dwie. Obec nie, co ro ku po ko nu ję na ro we rze dy -

stans 8000 km, a więc pra wie ty le co sa mo cho dem.  Zsu mo wa -

łem od le gło ści głów nie z po łu dnia Fran cji, pół noc no -wschod niej Bra zy lii i ró żnych czę ści Sta nów Zjed no czo nych. Mia łem oka zję jeź -

dzić w wie lu nie sa mo wi tych miej scach, nie któ re z nich bie gną w po łu dnio wej czę ści Wi la no wa. Wie le tras wzdłuż Wi sły jest gład ka

jak stół a przy tym ruch jest bar dzo spo koj ny – praw dzi wa uczta dla ko la rza szo so we go.

Jed ną z mo ich ulu bio nych jest tra sa wio dą ca do Po wsi na, przez Okrze szyn, Czer ni dła z nie wiel kim pod jaz dem do Słom czy na. Na -

stęp nie z po wro tem w kie run ku Wi sły i wzdłuż niej przez Dę bów kę z ma łą wspi nacz ką do Gó ry Kal wa rii. Mo żna stam tąd po je chać

na po łu dnie, gdzie znaj dzie my wie le cie ka wych tras, a nie zwy kłe jest to, że od Okrze szy na (je dy nie 7 km od Mia stecz ka Wi la nów)

je dzie my przez dzie wi czy kra jo braz pol skiej wsi, gdzie w nie dzie lę jeź dzi wię cej ro we rów niż sa mo cho dów. Na po rząd ku dzien -

nym są tu li sy i ba żan ty, któ re mo żna wy stra szyć w cza sie jaz dy, gdyż ro wer szo so wy jest tak ci chy (wi dzia łem je wczo raj sze go wie -

czo ru!). Nie zwy kle rzad ko zda rza się mieć tak atrak cyj ny kra jo braz tak bli sko sto li cy.

Jed nym z po wo dów, dzię ki któ rym Mia stecz ko Wi la nów otrzy ma ło mię dzy na ro do we na gro dy, jest fakt, że by ło po strze ga ne, ja ko

przy kład do brych roz wią zań na pro ble my, któ re nie sie ze so bą nie kon tro lo wa ny roz rost miast („urban sprawl’”, eks ur ba ni za cja),

któ re go przy kła da mi są Pia secz no czy Mar ki. Two rząc zwar te i spój ne z ideą zrów no wa żo ne go roz -

wo ju śro do wi sko ży cia Mia stecz ko chro ni ota cza ją ce je go spo dar stwa i la sy przed za bu do wą

o ni skiej in ten syw no ści i wy so kiej emi sji dwu tlen ku wę gla. W cza sie mo ich ostat nich

prze ja żdżek, za uwa ży łem, że ob sza ry roz pro szo nej za bu do wy zbli ża ją się co raz szyb -

ciej do Wi la no wa. Miej my na dzie ję, że pro ces ten bę dzie kon tro lo wa ny i ogra ni -

czo ny, nie tyl ko dla ro we rzy stów ta kich jak ja, ale dla na szych dzie ci i przy szłych

po ko leń. 

Guy C. Per ry

Jesz cze dzie sięć lat te mu trud no so bie by ło wy obra zić, że naj lep szym spo so bem

pod ró żo wa nia w Pa ry żu bę dzie jaz da na ro we rze. Mia sto nie tyl ko za pew nia ty -

sią ce ro we rów do stęp nych za dar mo, ale pra wie wszę dzie wpro wa dzo no ście -

żki ro we ro we, nie wy dzie lo ne pa sy ro we ro we, ta kże bie gną ce w prze ciw nym

kie run ku do dróg jed no kie run ko wych, a wszyst ko po to, aby uła twić pod ró żo -

wa nie na dwóch kół kach. Pierw szym mia stem, któ re za czę ło udo stęp niać dar -

mo we ro we ry miej skie na ma so wą ska lę był Wie deń, ale oka zu je się, że pre kur -

so rem te go no we go miej skie go tren du by ło Hol ly wo od. Roz le głe za ple cza stu -

diów fil mo wych w Hol ly wo od po cząw szy od lat 30. XX w. do dzi siaj udo stęp -

nia ją wspól ne ro we ry dla wszyst kich uczest ni czą cych w pro ce sie two rze nia fil -

mów. Ja mes Ste wart re lak so wał się mię dzy uję cia mi „Okna na po dwó rze” Al fre -

da Hitch coc ka na prze ja żdżkach ro we ro wych.

Ja kże mi ło jest wi dzieć, gdy dzie siąt ki pie szych i ro we rzy stów po ru sza ją się w

sło necz ne week en dy Ale ją Rze czy po spo li tej i uli cą Klim cza ka. Wie lu mi ja na sze

osie dle w dro dze na Ka ba ty, na wet nad kła da jąc dro gi, in ni trak tu ją je ja ko punkt

do ce lo wy – aby wstą pić na prze ką skę do pie kar ni Ba ti da czy ka wiar ni obok.

Ście żki ro we ro we, mi mo że jesz cze nie ukoń czo ne, od po cząt ku by ły prze wi -

dzia ne w Mia stecz ku Wi la nów. Obec nie mo że my do je chać ta ką ście żką (na wet

dwie ma) aż do Pla cu Trzech Krzy ży. Luk sus, któ ry miesz kań cy za czną do ce niać z

cza sem. Oczy wi ście w kie run ku po łu dnio wym mo że my cie szyć się mo der ni zo -

wa nym ostat nio szla kiem ro we ro wym na Ka ba ty. Mu szę przy znać, że nie je stem

wiel kim fa nem ście żek ro we ro wych. Są dzę, że skrzy żo wa nia z jezd nią są miej -

sca mi po ten cjal nych kon flik tów i nie jed no krot nie two rzą sy tu acje bar dziej nie -

bez piecz ne niż, gdy sa mo cho dy dzie lą jezd nie z ro we ra mi. Ma łe dzie ci za wsze

mo gą jeź dzić po chod ni kach – i ro bią to. Fran cu scy ro we rzy ści zdo ła li przy zwy -

cza ić się do sa mo cho dów na dro gach w cią gu za le d wie kil ku lat. Być mo że to

sa mo roz wią za nie spraw dzi się kie dyś ta kże tu taj.

Chciał bym zwró cić jed nak uwa gę na du ży po ten cjał Wi la no wa ja ko miej sca do

upra wia nia ko lar stwa szo so we go. Ro we ry szo so we uży wa ne są w ta kich wy ści -

gach jak To ur de Fran ce czy To ur de Po lo gne. 

Na pierwszym planie Guy C. Perry wraz z kolegami z
teamu Rondo Babka

Raj na dwóch kółkach
Nie ma wąt pli wo ści co do te go, że naj lep szym spo so bem

na po ru sza nie się la tem po oko li cy jest… ro wer.

Wi la nów mo że czuć się bło go sła wio ny, gdyż mi ło śni cy

jed no śla dów ma ją tu mo żli wość za rów no ła twe go do jaz -

du do cen trum, jak i spraw nej uciecz ki na ło no na tu ry

jak naj da lej od zgieł ku mia sta.
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Guy C. Per ry na le ży do Cyc lo Club de Can nes, w któ rym człon ko wie w wie ku od 18 do 80 lat je -

żdżą na wspól ne tre nin gi o dłu go ści 120–150 km czę sto z wie lo ki lo me tro wy mi pod jaz da mi. Wszy -

scy do je żdża ją do koń ca, choć naj star si uczest ni cy, w ich wła snym tem pie. Bę dąc w War sza wie miał

rów nież przy jem ność je żdże nia z war szaw skim ze spo łem Ron do Bab ka – wie lo ma na praw dę szyb ki mi ko -

la rza mi ...
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Dla zainteresowanych: W okolicy Wilanowa funkcjonują dwie grupy:

Grupa Wilanów, która wyjeżdża spod pomnika Jana Sobieskiego o godz.

10:00 w sobotnie i niedzielne poranki oraz grupa Ośka, która rozpoczyna

jazdę z Powsina w dni tygodnia o 5:30.

Obaj ame ry kań scy zwy cię scy To ur de Fran ce - Lan ce Arm strong i Greg Le Mond za wdzię cza ją swo je wy ni ki pol skie mu, le gen -

dar ne mu tre ne ro wi Ed die mu Bo ry se wi czo wi. To on zre wo lu cjo ni zo wał me to dy szko le nio we (miej my na dzie ję, że nie przez do -

ping) w cza sach, kie dy ame ry kań skich szko le niow ców ta dys cy pli na spor tu w ogó le nie in te re so wa ła. Przed je go przy jaz dem

do USA, ża den z Ame ry ka nów nie wal czył o naj wy ższe miej sca w mię dzy na ro do wych im pre zach ro we ro wych. 


