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Dyrekcja
Sklepu Budowlanego „Castorama Grudziądz”
Konarskiego 47
86-300 Grudziądz

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz i Pełnomocnik Prezydenta Grudziądza – Oficer
Rowerowy zwracają się do Państwa z serdeczną prośbą o zorganizowanie przyjaznego
rowerzystom parkingu rowerowego. Dzięki takiemu parkingowi będą Państwo postrzegani,
jako firma przyjazna rowerzystom, a więc wspierająca ekologię, zdrowy styl życia i rozwój
nieemisyjnego transportu w naszym mieście.
Chcielibyśmy zaznaczyć, że widzimy i doceniamy Państwa dobre chęci w tym
zakresie, gdyż postawili Państwo dla rowerzystów samoobsługową stację naprawy rowerów.
Niestety „stojaki” zamontowane tuż obok niej są nieprzyjazne rowerom, gdyż ich konstrukcja
powoduje niszczenie kół, hamulców tarczowych, przerzutek, obijają lakier z przednich
widelców, często bardzo drogich, a przede wszystkim nie umożliwiają poprawnego
zabezpieczenia roweru przed kradzieżą, gdyż umożliwiają przypięcie jedynie koła, a nie ramy.
Niestety dotyczy to wszystkich „stojaków”, których konstrukcja opiera się na zakleszczeniu w
nim koła. Wciąż są one w sprzedaży jako „stojak rowerowy”, a postawione jako parking,
niszczą rowery nieświadomych, a odstraszają świadomych rowerzystów, którzy nazywając je
popularnie „wyrwikółkami” i „łamikółkami zamiast do nich, przypinają rowery do lamp,
barierek czy płotów, albo po prostu jadą gdzie indziej lub przyjeżdżają samochodem. Puste
„wyrwikółka” i przypięte gdzie indziej rowery, to bardzo częsty widok.
Prawidłowy i przyjazny rowerzystom parking składa się ze stojaków w kształcie
odwróconej litery „U”. Taki parking możecie Państwo podglądnąć przykładowo po sąsiedzku
pod „Galerią Grudziądzką”, który został postawiony również na naszą prośbę i jest on chętnie
przez rowerzystów wykorzystywany.
Nadmieniamy, że powyższe uzasadnienie jest bardzo uniwersalne i wspierane przez
wszystkie środowiska rowerowe w całej Polsce i innych krajach.
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Jeśli zdecydują się Państwo na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, chętnie w razie
wątpliwości skonsultujemy dobór właściwych rozwiązań. Nie jesteśmy jednak powiązani z
żadnym sprzedawcą stojaków rowerowych i nie chcielibyśmy być tak postrzegani, więc nie
chcemy wskazywać żadnego konkretnego sklepu czy firmy. Jesteśmy tylko grupą
rowerowych pasjonatów, którzy lubią rowerami bawić się, wypoczywać, ale również
dojeżdżać do pracy i na zakupy.
Mamy wielką nadzieję, że nasza prośba wraz z jej uzasadnieniem przekona Państwa, że
postawione przy grudziądzkiej Castoramie „stojaki”, pomimo szczerych intencji z Państwa
strony, są nieprzyjazne rowerzystom i warto by ten wizerunek poprawić.

z rowerowym pozdrowieniem
w imieniu
Grudziądzkiej Społeczności Rowerowej

Prezes Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz,
Pełnomocnik Prezydenta Grudziądza – Oficer Rowerowy

Tomasz Kędzior
(Tel. *** *** ***)
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