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Streszczenie 

 Prowadzone warsztaty dotyczyły potrzeb mieszkańców i mieszkanek Pruszcza 

Gdańskiego w zakresie mobilności aktywnej - pieszej i rowerowej.  

 Warsztaty prowadzone były w terminie od 26 października do 18 listopada 2015 roku  

w formie otwartych spotkań warsztatowych. Pierwsze warsztaty miały formę rowerowego 

spaceru badawczego, pozostałe dwa spotkania polegały na pracy z mapą.  W warsztatach 

udział wzięły w sumie 32 osoby. 

 Warsztaty prowadziło Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie (PSAL). 

Informacja o warsztatach udostępniona była na plakatach, ulotkach, portalu pruszcz.com, 

profilu Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywni Lokalnie oraz przesłana w newsletterze PSAL.  

 W trakcie warsztatów wskazano na główne kategorie problemów i potrzeb związanych 

z mobilnością aktywną. W przypadku ruchu rowerowego są to przede wszystkim: 

1) brak ciągłości ścieżek rowerowych, 

2) brak ścieżek rowerowych, 

3) możliwość pokonania torów - nowy i stary wiadukt, dworzec PKP, ulica Sikorskiego, 

4) oznakowanie, 

5) miejsca postojowe i inna infrastruktura rowerowa, 

6) miejsca niebezpieczne dla rowerzystów, 

7) strefy tempo 30. 

W przypadku pieszych są to: 

1) brak chodników, 

2) zły stan chodników, 

3) brak oświetlenia,  

4) brak połączeń/przejść, 

5) zbyt wąskie chodniki, 

6) oznakowanie, 

7) wysokie krawężniki. 
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W jakim celu prowadzono warsztaty? 

 Prowadzone warsztaty miały na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców  

i mieszkanek w zakresie komunikacji pieszej i rowerowej w Pruszczu Gdańskim. 

 

Jak prowadzono warsztaty? 

 Warsztaty prowadzone były w trakcie trzech sesji warsztatowych. Obejmowały  

3 spotkania trwające po 3 godziny zegarowe każde w dniach: 

1) 25 października 2015 roku, 12:00-15:00 - warsztaty terenowe, rowerowy spacer 

badawczy, 

2) 4 listopada 2015 roku, 17:00-20:00 - warsztaty dotyczące rowerzystów, 

3) 18 listopada 2015 roku, 17:00-20:00 - warsztaty dotyczące pieszych. 

 

 

Ryc. 1. Trasa spaceru rowerowego 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 W trakcie warsztatów dotyczących ruchu rowerowego uczestnicy warsztatów 

odpowiadali na pytania: 

1. Którędy jeżdżę po Pruszczu? 

2. Którędy chcę jeździć po Pruszczu? 
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3. Jakie przeszkody napotykam jeżdżąc po Pruszczu? Czego brakuje? 

 W trakcie warsztatów dotyczących ruchu pieszego uczestnicy warsztatów odpowiadali 

na pytania: 

1. Którędy chodzę po Pruszczu? 

2. Którędy chcę chodzić po Pruszczu? 

3. Jakie przeszkody napotykam chodząc po Pruszczu? Czego brakuje? 

 

Kto prowadził warsztaty? 

 Warsztaty prowadziło Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie (PSAL)  

w ramach projektu "Wspólna przestrzeń - aktywni obywatele i obywatelki Pruszcza 

Gdańskiego na rzecz poprawy jakości publicznej miasta" finansowanego ze środków 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  

 

Jak informowano o warsztatach? 

 Informacja o warsztatach rozpowszechniana była na ulotkach i plakatach 

rozwieszanych na słupach ogłoszeniowych, udostępniona została na profilu Facebook 

Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywni Lokalnie, portalu pruszcz.com oraz przesłana  

w newsletterze PSAL.  

 

Kto uczestniczył w warsztatach? 

 Warsztaty były otwarte i dostępne dla każdego zainteresowanego. Uczestniczyli  

w nich mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego, w sumie 32 osoby..  

 

Ruch rowerowy 

 W trakcie warsztatów dotyczących ruchu rowerowego wśród potrzeb i problemów 

dominowały następujące kwestie:  

1) brak ciągłości ścieżek rowerowych, 

2) brak ścieżek rowerowych, 

3) możliwość pokonania torów - nowy i stary wiadukt, dworzec PKP, ulica Sikorskiego, 

4) oznakowanie, 

5) miejsca postojowe i inna infrastruktura rowerowa, 

6) miejsca niebezpieczne dla rowerzystów, 

7) strefy tempo 30. 
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Ryc. 2. Wyniki prac warsztatowych - grupa 1 

Źródło: archiwum PSAL. 

 

Ryc. 3. Wyniki prac warsztatowych - grupa 2 

Źródło: archiwum PSAL. 
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Ryc. 4. Wyniki prac warsztatowych - grupa 3 

Źródło: archiwum PSAL. 

 

 Najczęściej wskazywanym problemem jest brak ścieżek rowerowych i brak ciągłości 

ścieżek rowerowych. Jako najpilniejsze do realizacji wskazano następujące trasy: 

1) mostek na wysokości dworca przy plaży miejskiej, 

2) Chopina, 

3) Przemysłowa - wjazd na wał (zrealizowany po zakończeniu warsztatów w ramach 

remontu kanału Raduni), wiadukt, 

4) Gałczyńskiego, 

5) Obrońców Westerplatte, 

6) Zastawna, 

7) Batalionów Chłopskich, 

8) dojazd do Cieplewa, 

9) dojazd do szlaku menonitów - Lędowo / Grabiny Zameczek, 

10) Raciborskiego - wjazd na wał, skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, 

11) urywająca się droga rowerowa wzdłuż kanału Raduni od strony pól - kontynuacja albo 

mostek 
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12) Droga Słowackiego / Szkolna. 

Problemem są urywające się ścieżki rowerowe, czy ścieżki rowerowe/pasy rowerowe 

prowadzone jedynie jedną stroną ulicy. Utrudnia to poruszania się i przestrzeganie przepisów. 

 

 

Fot. 1. ul. Podmiejska                                          Fot.2. ul. Grunwaldzka 

Źródło: archiwum PSAL. 

 

  

Fot. 3. Rondo ul. Matejki                                     Fot. 4. ul. Powstańców Warszawy 

Źródło: archiwum PSAL. 

 

 Dużym wyzwaniem jest także pokonanie torów kolejowych: 

1) brak działających wind, zbyt małe windy, brak szyn rowerowych na Dworcu PKP, 

2) brak możliwości przejazdu rowerem przez stary wiadukt, 

3) zawężona przez bariery energochłonne szerokość ciągu pieszo-rowerowego na nowym 

wiadukcie (rowery mają trudności w mijaniu, wymijaniu się), 

4) brak możliwości przekroczenia torów na wysokości ul. Sikorskiego (proponowane 

rozwiązania takie jak zastosowane w Radunicy). 
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Fot. 5. Nowy wiadukt 

Źródło: archiwum PSAL. 

 

 Uczestnicy warsztatów proponowali rozszerzenie wachlarz dostępnych udogodnień 

rowerowych - parkingów rowerowych, zadaszonych parkingów rowerowych, stacji naprawy 

rowerów oraz rozbudowanie infrastruktury rowerowej przez wprowadzania stref tempo 30. 

 Proponowane lokalizacje nowych parkingów rowerowych (stojaki typu U): 

1) urzędy (Urząd Miasta, Gminy, Starostwo, Urząd Skarbowy, Straż Miejska, ZUS), 

2) Szkoła Podstawowa  nr 4, szczególnie na Kasprowicza, 

3) biblioteka, 

4) Faktroria, 

5) przy kościołach, 

6) przy cmentarzach, 

7) Przemysłowa / nowy wiadukt, 

8) centrum - ul. Waląga, Kossaka, 

9) plaża miejska, 

10) dworzec PKP od strony Biedronki. 

 Postulowano także budowę większej ilości wiat chroniących przed deszczem (takich 

jak na ul. Przemysłowej), np. na części większych parkingów rowerowych czy wzdłuż tras 

rowerowych czy na Faktorii.  

 Stacje naprawy rowerów, np. samoobsługowe - Faktoria, Grunwaldzka, przy stacjach 

benzynowych, główne ulice i trasy rekreacyjne. 

 Proponowane lokalizacja dla stref tempo 30: 
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1) osiedle Bajkowe, 

2) osiedle Piastowskie, 

3) osiedle Wschód, 

4) osiedle Sady, 

5) osiedle Na Wzgórzu, 

6) rejon Nowowiejskiego - Sikorskiego - Przy Torze. 

  

 Postulowano także możliwość ruchu rowerowego na deptaku łączącym ul. Chopina  

i park miejski z ul. Mickiewicza. 

 

Fot. 6. Deptak łączący ul. Chopina i park miejski 

Źródło: archiwum PSAL. 

 

 Wśród uczestników warsztatów pojawiały się także pomysły wprowadzenia jasnego, 

spójnego, zgodnego z Kodeksem Drogowym systemu oznakowania tras rowerowych oraz 

wprowadzenie odpowiedniego oznakowania w rejonie: 

1) Batalionów Chłopskich - zachowaj dostęp od rowerzysty, 

2) rondo na ul. Dworcowej na wysokości starego wiaduktu - ustąpi pierwszeństwa, 

3) oznakowanie z dróg dojazdowych, wyjazdów z osiedli. 
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Fot. 7. Rondo przy starym wiadukcie                   Fot. 8. Deptak, widok od strony ul. Wita Stwosza 

Źródło: archiwum PSAL. 

 

 W trakcie warsztatów wskazano także miejsca niebezpieczne dla rowerzystów: 

1) wyjazd z cukrowni na ul. Chopina - potrzebne lustro, 

2) przejście dla pieszych przy Powstańców Warszawy 22, 

3) Batalionów Chłopskich, Zastawna od torów - brak chodnika, pobocza, 

4) skrzyżowanie pieszo-rowerowe przy mostku przy plaży miejskiej - deptak/droga 

rowerowa wzdłuż Raduni , 

5) skrzyżowanie Chopina / Skalskiego / Powstańców Warszawy,  

6) kolizyjne przejście dla pieszych na drogach rowerowych na deptaku od urzędu miasta 

do dworca, 

7) ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kossaka - kamyczki wysypywane na drogę rowerową  

(z sąsiednich donic), 

8) ścieżka rowerowa przed przystankiem Nowowiejskiego w stronę Gdańska, 

9) słupki na ścieżkach rowerowych. 
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Fot. 9. Nowe wiadukt - odstająca śruba              Fot. 10. Nowy wiadukt - wyrwana blacha  
Źródło: archiwum uczestnika warsztatów. 
 

  

Fot. 11. Pobocze ul. Zastawnej                           Fot. 12. Pobocze ul. Zastawnej 
Źródło: archiwum uczestnika warsztatów. 
 

 

 

Fot. 13. ul. Kossaka od strony ul. Mickiewicza  Fot. 14. Przystanek Nowowiejskiego w stronę 
                                                                                            Gdańska 
Źródło: archiwum uczestnika warsztatów. 
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Fot. 15. Via Ambra na wysokości ul. Mickiewicza  
Źródło: archiwum uczestnika warsztatów. 

 

Ruch pieszy 

 W trakcie warsztatów dotyczących ruchu pieszego wśród potrzeb i problemów 

dominowały następujące kwestie:  

1) brak chodników, 

2) zły stan chodników, 

3) brak oświetlenia,  

4) brak połączeń/przejść, 

5) zbyt wąskie chodniki, 

6) oznakowanie, 

7) wysokie krawężniki. 
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Ryc. 5. Wyniki prac warsztatowych 

Źródło: archiwum PSAL. 

 

 Poniżej przedstawione zostały zastrzeżenia co do poszczególnych ulic miasta: 

1) Batalionów Chłopskich - zły stan nawierzchni, brak oświetlenia, zły stan po deszczu, 

brak pobocza, po odśnieżaniu brak miejsca dla pieszych. 

2) Powstańców Warszawy - droga od strony giełdy - ludzie idą drogą rowerową 

zlokalizowaną po stronie giełdy, cień, na wysokości pizzerii kałuże, wysokie chodniki, 

przydałyby się lustra przy wyjazdach, skrzyżowanie na wysokości dworca - 2 pasy 

(sygnalizacja albo rondo), od strony giełdy przechodząc przez ulicę nie jest się 

widocznym dla zbyt szybko jadących samochodów, 

3) Gałczyńskiego- zły stan chodników, odkręcany słupek przy muldzie, 

4) Sienkiewicza - zły stan chodników, muldy, 

5) Prusa/Niemcewicza - brak ciągłości chodnika, 

6) Niemcewicza - brak przejścia z ronda do nowego pawilonu, 

7) Chopina - zły stan chodników, 
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8) Chopina / Powstańców Warszawy - zbyt wąski nowy wzdłuż pawilonów i sklepu 

Arbat, 

9) Obrońców Westerplatte - zygzakowaty chodnik, 

10) Obrońców Pokoju - niepotrzebne schody w stronę cmentarza, 

11) Grunwaldzka - zły stan zejścia do starej przychodni, wysokość Faktorii - brak 

przejścia dla pieszych 

12) Kochanowskiego - zły stan chodnika, drzewo na chodniku, 

13) Goplany - zły stan chodnika, zlikwidowana strefa zamieszkania 

14) Okrzei - zły stan chodników, 

15) Wojska Polskiego - drzewa na chodniku, brak znaku ustąp pierwszeństwa przy 

skrzyżowaniu z Grunwaldzką, 

16) Matejki / Grota Roweckiego - oznakowanie drogi rowerowej i chodnika, szczególnie 

przy szkole, piesi wchodzą na ścieżkę rowerową, 

17) Horszyńskiego - brak oznakowania, brak pierwszeństwa przejazdu, 

18) Beniowskiego - wyjazd - lokalizacja znaków, 

19) Os. Piastowskie, na wysokości ul. Kasprowicza  - wyjazd - lokalizacja znaków, 

20) Obrońców Pokoju - mulda bez oznakowania, 

21) droga na Radunicę, Rokitnicę - brak drogi, pobocza, 

22) nowa obwodnica Pruszcza - brak chodnika, tylko droga rowerowa, 

23) Wojska Polskiego, bar Dukat koło Starostwa - zły stan chodnika, słup ogłoszeniowy 

na środku chodnika, schody tylko w połowie, piesi i tak raczej chodzą rampą, 

24) Kolejarzy - brak przejścia dla pieszych, 

25) Obrońców Westerplatte 30 (SP mała czwórka) - przenieść za przystanek za pasy, 

zwężający się chodnik ze słupkami - brak miejsc, kałuże, wysokie chodniki, brak 

przejścia dla pieszych, 

26) Kasprowicza - wysokie krawężniki. 

 

 Kolejną podnoszoną kwestią był sposób zaplanowania dojść do niektórych miejsc,  

tak jak. np. brak bezpośredniego dojścia do TESCO, LIDLA czy przejścia z parku  

przy ul. Mickiewicza w stronę Stokrotki. Powstają tam wydeptane, nie zawsze bezpieczne, 

ścieżki. Przy wyjściu z parku w stronę ul. Grunwaldzkiej pojawiły się barierki, jednak  

nie rozwiązuje to problemu, ponieważ wydeptana ścieżka pojawia się już w miejscu, gdzie 

barierki się kończą. Z kolei na ul. Kasprowicza warto zastanowić się nad nowym przejściem 
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dla pieszych łączącym nowe centrum handlowe ze sklepem LIDL - jest to miejsce, w którym 

piesi bardzo często przebiegają przez jezdnię. 

Fot. 16, 17, 18. Wydeptane ścieżki przy Tesco i Stokrotce 
Źródło: archiwum PSAL. 
 

 Podobnie, w parku w rejonie ul. Kossaka, Grunwaldzkiej i Mickiewicza zwracano 

uwagę na niedostosowanie wyznaczonych ścieżek do sposobu poruszania się pieszych, brak 

schodków na osiedla, brak utwardzonej drogi do ul. Grota-Roweckiego. 

 Zgłaszanym problemem były także wąskie chodniki. Przepisy dopuszczają wprawdzie 

możliwość zawężenia chodnika do szerokości 1 m, jednak pod warunkiem, że urządzenia  

na chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe  

nie utrudniają użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne. Niestety, nawet 

nowe realizacje nie zawsze spełniają te warunki. 

 

Fot. 19. ul. Wojska Polskiego 
Źródło: archiwum PSAL. 
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Fot. 20. ul. Podmiejska  
Źródło: archiwum PSAL. 

 

 
Fot. 21. ul. Grunwaldzka 
Źródło: archiwum PSAL. 
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Fot. 22. ul. Grunwaldzka 
Źródło: archiwum PSAL. 
  

 Kolejnym tematem była organizacja ruchu wokół Dworca PKP, przede wszystkim: 

1) niedziałające windy, 

2) brak przejścia od parkingu od strony ul. Dworcowej w stronę dworca,  

3) zły stan chodników od strony ul. Dworcowej oraz od strony pasażu, 

4) kolizyjną lokalizację przejść dla pieszych, 

5) brak przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej na wysokości wjazdu na parking. 

 Wskazywano także na duże zagrożenie kolizjami pieszych z rowerzystami na deptaku 

prowadzącym od Urzędu Miasta do Dworca PKP, zwracano także uwagę na bezkolizyjną 

lokalizację ławek (tzn. nie bezpośrednio przy ścieżce rowerowej). 

 W przypadku rowerzystów pojawiały się postulaty wprowadzania w mieście większej 

liczby stref tempo 30. Z kolei z perspektywy pieszych lepszym rozwiązaniem okazują się 

strefy zamieszkania - część uczestników warsztatów zwracała uwagę, że zastępowanie stref 

zamieszkania strefami tempo 30 negatywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu pieszych, 

szczególnie dzieci.  
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 Część podnoszonych w trakcie warsztatów problemów została rozwiązana w trakcie 

ukończonego w grudniu 2015 roku remontu kanału Raduni. Stało się tak np. ze zbyt wąskim 

mostkiem dla pieszych i rowerzystów łączącym ul. Wojska Polskiego z Faktorią. Mostek 

został poszerzony, jednak nie zmieniono dojścia do mostku - rozpadających się schodków i 

wydeptanej ścieżki w stronę ul. Spacerowej i Sportowej. 

Fot. 23, 24, 25. Mostek przy ul. Wojska Polskiego 
Źródło: archiwum PSAL. 
 

 Ponadto, w trakcie warsztatów pojawiły się także zagadnienia: 

1) zasypywanego gruzem przejścia dla żab na ul. Raciborskiego, 

2) braku pasów na przejściach dla pieszych na rondzie przy ul. Dworcowej, na wysokości 

starego wiaduktu, 

3) przekraczania dozwolonej prędkości przez samochody na ul. PCK, 

4) wysokich krawężników na przejściach dla pieszych, 

5) długiego oczekiwania na zielone światło dla pieszych na przejściach przy Urzędzie 

Miasta i przy nowej sygnalizacji na ul. Wojska Polskiego,  

6) unikania rozwiązań zagrażających bezpieczeństwu - np. skos na granicy ścieżki 
rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Sportowej. 

 
Fot. 26. ul. Sportowa 
Źródło: archiwum PSAL. 
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Wniosek 

 Z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów zwracamy się z prośbą  

o rozwiązanie kwestii wskazanych w raporcie jako miejsca niebezpieczne. 

 Warsztaty wskazały także, że przy kolejnych remontach i nowych realizacjach warto 

wprowadzać: 

1) spójne oznakowanie, 

2) harmonogram remontów, 

3) zasady projektowania uniwersalnego, 

4) konsultacje społeczne w miejscach i godzinach dogodnych dla mieszkańców. 

 Metodą przynoszącą pozytywne efekty jest planowanie partycypacyjne,  

czyli zapraszanie mieszkańców do rozmowy i projektowania przestrzeni na etapie założeń 

nowych inwestycji czy remontów, a później angażowanie mieszkańców na każdym etapie 

prac. Pozwala wypracować to rozwiązania odpowiadające potrzebom mieszkańców i skali 

przestrzeni. Skutkuje rozwiązaniami funkcjonalnymi dla użytkowników, czyli powstawaniem 

chodników tam, gdzie chodzą piesi, nie tam, gdzie ładnie komponowało się projektantowi  

na mapie; możliwością wyboru - strefa tempo 30 czy strefa zamieszkania w zależności  

od charakteru osiedla/ulicy. Przynosi także korzyści ekonomiczne - zamiast wydzielonych 

ścieżek rowerowych (budowanych często kosztem chodnika) potrzebom mieszkańców lepiej 

odpowiadają pasy rowerowe, przestrzeń współdzielona czy ciągi pieszo-rowerowe. 

 
Fot. 27. Oznaczenie kontrapasa w Krakowie  
Źródło: archiwum uczestnika warsztatów. 


