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Właściciel/Zarządca
Bricomarche Grudziądz
Rapackiego 19 a
86-300 Grudziądz

w sprawie możliwości dokonywania u Państwa zakupów przez rowerzystów
Szanowni Państwo
Czy zauważyli Państwo, że pomimo zamontowania przez Państwa stojaka dla rowerów
na terenie parkingu, mało kto z niego korzysta, natomiast większość rowerów poprzypinana
jest do barierek i słupów znajdujących się wokół sklepu? Czy zastanawiali się Państwo,
dlaczego tak się dzieje i jak to wpływa na wizerunek Państwa firmy?
Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz pragnie uświadomić Państwu, że Supermarket
Bricomarche postrzegany jest jako nieprzyjazny rowerzystom. Prosimy wybaczyć szczerość,
ale nasza opinia ma swoje uzasadnienie, jak również propozycję naprawy.
Skąd taka opinia? Posiadają Państwo sporo wygodnych i bezpiecznych miejsc postojowych,
ale wszystkie one przeznaczone są dla samochodów i motocykli. Do tej pory nie istnieje
możliwość bezpiecznego i wygodnego zaparkowania roweru na terenie całego kompleksu.
W ten oto sposób pozbywacie się Państwo dynamicznie rosnącej rzeszy klientówrowerzystów.
Jesteśmy świadomi, że wrogi rowerzystom parking nie wziął się na terenie Bricomarche ze
złej woli, a raczej z nieświadomości, że stojak, jaki Państwo posiadają jest niewłaściwy, będąc
obiektem powszechnej krytyki środowisk rowerowych w całej Polsce.
Powyższy fakt dotyczy wszystkich stojaków, których konstrukcja pozwala na wstawienie
jedynie jednego koła. To przeżytek z czasów, gdzie królowały rowery typu składak i Ukraina.
Nie zaparkuje tam nikt, kto ceni sobie swój rower. Nie daje on bowiem możliwości ani
oparcia roweru, ani zabezpieczenia przed kradzieżą. Popularną praktyką złodziejską jest
odpinanie koła przymocowanego do stojaka i zabranie reszty roweru. Złodzieje przychodzą
nawet z własnym kołem na wymianę, a trzeba pamiętać, że większość nowoczesnych
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rowerów do odpięcia koła nie potrzebuje nawet klucza, gdyż królują mocowania na
szybkozłącza. Z powodu powyższego faktu stojaki takie jak u Państwa, popularnie zwane są
przez rowerzystów „wyrwikółkami”. Aby rower można było poprawnie zabezpieczyć, stojak
powinien umożliwiać przypięcie ramy wraz z co najmniej jednym kołem.
Drugą sprawą, jest niszczenie roweru, którego dokonuje takowy stojak. Niszczy on koło, gnąc
w nim szprychy, zgina przerzutkę tylną, obija lakier na przednim amortyzatorze. W przypadku
trącenia lub podmuchu silnego wiatru, rower przewraca się i zgina koło, wykorzystując jako
dźwignię całość roweru. Kolejną więc popularną nazwę „łamikółka”, stojaki wzięły z tej oto
właściwości.
Trzecim problemem jest niewykonalność zaparkowania roweru z coraz popularniejszym
hamulcem tarczowym, gdyż tarcza zahacza o stojak, powodując jej uszkadzanie.
Jest jeszcze cały szereg wad, dlatego świadomi rowerzyści, pomimo wyposażenia wielu
obiektów w takie „wynalazki”, przypinają rower do lamp i barierek, co z pewnością mogą
Państwo łatwo zaobserwować u siebie.
Mając na uwadze zarówno Państwa interes, jak i możliwość korzystania z Państwa oferty
przez całą rzeszę grudziądzkich rowerzystów, prosimy o zamontowanie stojaków, które
spełnią oczekiwania Waszych potencjalnych klientów - rowerzystów. Państwo zyskają tym
sposobem nową grupę odbiorców, a my przyjazne miejsce do zakupów, posiłku czy rekreacji
oraz krok naprzód w kierunku miasta przyjaznego rowerzystom, o które usilnie zabiegamy.
Jeśli zdecydują się Państwo na krok w nowoczesność i poprawę swojego wizerunku, stawiając
na nowoczesny parking rowerowy, prosimy o kontakt. Chętnie pomożemy w wyborze
najodpowiedniejszych rozwiązań, które zadowolą rowerzystów, jak również ogłosimy, że
Bricomarche dołącza do grona firm przyjaznych rowerzystom. Możliwości jest wiele,
począwszy od zwykłych stojaków, po zadaszone, lub nawet zamykane boksy. Ważne też jest
ich usytuowanie. Pragniemy jednak zaznaczyć, że nie mamy żadnych powiązań z
jakąkolwiek sprzedażą i nie prowadzimy działalności gospodarczej. Jesteśmy tylko
grupą rowerowych pasjonatów z wizją przyjaznego rowerzystom Grudziądza.
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