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Celem projektu „ODRA VELO – 
ODER VELO” jest stworzenie bazy 
rozwoju sieci szlaków turystyki 
rowerowej na pograniczu pol-
sko – niemieckim ze wskazaniem 
ścieżek regionalnych przebiegają-
cych w powiatach i gminach oraz 
powiązanych z projektowanymi 
i istniejącymi trasami rowerowymi 
w Niemczech i województwach 
ościennych dla lubuskiego wraz 
z wdrożeniem aplikacji mobilnej, 
w partnerstwie ze Związkiem Tu-
rystycznym Seenland Oder-Spree 
e. V. z Bad Saarow, Regionalną 
Dyrekcją Lasów Państwowych 
w Zielonej Górze oraz Regional-
ną Dyrekcją Lasów Państwowych 
w Szczecinie. – W ostatnich latach 
obserwujemy w całej Europie re-
nesans turystyki rowerowej, który 
nie omija także transgraniczne-
go regionu – mówi Tadeusz Ję-
drzejczak, członek zarządu wo-
jewództwa lubuskiego. – Rowery 
odzyskują znaczenie w systemach 
transportowych, przełamując po-
pularność podróżowania samo-
chodem, czy uzupełniając ofertę 
komunikacji zbiorowej. Jazda na 
rowerze staje się coraz popular-
niejszą formą rekreacji i turystyki. 
Z powodzeniem rozwija się biznes 
rowerowy.

– Dotąd nie podjęto współpra-
cy o tak szerokim zakresie, skut-
kującej udostępnieniem terenów 
leśnych turystyce rowerowej. Ta-
kiego rozwiązania w wojewódz-
twie lubuskim jeszcze nie ma. 

Dzięki projektowi, będzie można 
zastosować rozwiązania, które 
wniosą istotny wkład w rozwój 
sieci komunikacyjnej na obszarze 
transgranicznym i co najważniej-
sze, będą przyjazne dla środowi-
ska naturalnego – podkreśla Mar-
cin Jabłoński, członek zarządu 
województwa lubuskiego.

Uczestnicy Forum Regionów 
Partnerskich również podkreśla-
li ogromny nacisk na rozwijanie 
infrastruktury rowerowej w ich 
regionach i prezentowali rozwią-

zania tamże wdrożone. Być może 
niektóre z ich doświadczeń da się 
przełożyć na praktyczne zastoso-
wania na pograniczu polsko-nie-
mieckim. Jan Sviták z Kraju Libe-
reckiego wskazywał: – Jeśli chodzi 
o rozwój turystki rowerowej chcie-
libyśmy przenieść punkt ciężkości 
z gmin i miast na poziom woje-
wódzki. Wzorem Francji będziemy 
większy nacisk kładli nie tylko na 
ścieżki rowerowe asfaltowe, ale 
ścieżki, które będą prowadziły 
przez tereny leśne i w otwartych 
przestrzeniach polnych.

Lubuskie to region, którego 
naturalne warunki wręcz są wy-
marzone do uprawiania turystyki 
rowerowej: ogromna ilość jezior 
polodowcowych, rzek, największe 
w kraju zalesienie, drogi ekspre-
sowe, które odciążają drogi lo-
kalne, które tym samym otwierają 
się na rowerzystów. Wszystko to 
sprawia, że inwestycje w turystykę 
rowerową, są oczywistym kierun-
kiem rozwoju. Jeśli dodamy do 
tego szlaki turystyczne rozsiane 
po małych miejscowościach (np. 
Szlak Kościołów Drewnianych 
czy Lubuski Szlak Wina i Miodu) 
otrzymamy przepis na sukces. Je-

śli naprawdę chcesz poznać lubu-
skie – wskocz na rower!

Na coraz większą popularność 
rowerów ma wpływ nie tylko 
moda, ekonomia, czy rosnący 
tłok motoryzacyjny na drogach. 
Ma tu również znaczenie rosnąca 
świadomość ekologiczna na te-
mat globalnych problemów kli-
matycznych, w tym świadomość 
gwałtownego, szkodliwego dla 
zdrowia i życia wzrostu zanie-
czyszczenia powietrza. Transport 
samochodowy jest odpowie-
dzialny za 25% globalnej emisji 
gazu cieplarnianego CO2. Dla-
tego tak ważne jest tworzenie 
alternatywy dla komunikacji op-
artej na pojazdach spalinowych. 
Polityka klimatyczna Polski i Nie-
miec mówi wprost o konieczno-
ści redukcji zanieczyszczeń ge-
nerowanych przez pojazdy oraz 
o poprawie infrastruktury rowe-
rowej. We wszystkich statysty-
kach i badaniach wyraźnie widać, 
że w ostatnim czasie udział ko-
munikacji rowerowej w miastach 
się znacznie zwiększył. Jeżeli ro-
wer staje się codziennością dla 
człowieka, to używa go nie tylko 
dojeżdżając do pracy, ale rów-

nież do weekendowej rekreacji 
i w czasie urlopu.

Lubuskie posiada doskonałe 
warunki do rozwoju wszystkich 
możliwych form ruchu rowero-
wego. Na ten potencjał składają 
się między innymi zróżnicowane 
ukształtowanie terenu z przewagą 
obszarów nizinnych, sieć osadni-
cza silnie powiązaną z siecią ko-
lejową i drogową oraz łagodny 
klimat, który skutecznie wydłuża 
sezon rowerowy. – O ile turystyka 
i rekreacja rowerowa na pogra-
niczu polsko-niemieckim rozwija 
się od lat bardzo dynamicznie, 
o tyle rozwój systemu komunika-
cji rowerowej, jak dotąd następu-
je zbyt powoli – oceniał Marcin 
Jabłoński, członek zarządu wo-
jewództwa lubuskiego. – Istotną 
barierą rozwoju systemu sieci tras 
rowerowych, a co za tym idzie 
dostępu do odpowiednio dużej 
ilości ofert turystycznych, jest brak 
poświęconego im systemu pla-
nowania. Brakuje rozwiązań pro-
ceduralnych i administracyjnych 
zabezpieczających odpowiednie 

praktyki projektowania i ułatwia-
jących współpracę partnerów 
realizujących inwestycje. Brak 
również kompleksowego systemu 
edukacji, podnoszącego świado-
mość uczestników ruchu na temat 
korzyści i właściwych zachowań 
komunikacyjnych. Temu rozwojo-
wi będzie sprzyjać przygotowanie 
w ramach projektu finansowane-

go z Programu Współpracy Inter-
reg VA BB-PL 2014-2020 wspólnej 
oferty turystycznej z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii: 
multimedialne urządzenia i apli-
kacje mobilne.

Na obszarze województwa lu-
buskiego infrastruktura rowerowa 
o charakterze komunikacyjnym 
(trasy i węzły rowerowe) powsta-
je fragmentarycznie, zazwyczaj 
w miastach. Nie ma szlaków i tras 
rowerowych łączących obszar 
polsko-niemieckiego pograni-
cza. – Konieczność korzystania 
z dróg publicznych przyczynia 
się do zatrważającej ilości wy-
padków z udziałem rowerzystów. 
Brak spójnej informacji i oferty 
turystycznej pogranicza zakłóca 
zrównoważony rozwój turystyki 
i powstrzymuje napływ turystów 
do sąsiadujących regionów Polski 
i Niemiec – dodaje Tadeusz Ję-
drzejczak.

Aby móc zrealizować założony 
cel, w projekcie konieczne jest 
zdiagnozowanie infrastruktury 
turystycznej pod kątem między-

narodowego ruchu rowerowego. 
Będzie to możliwe poprzez inwen-
taryzację stanu zastanego i pla-
nowanego, stworzenie koncepcji 
przebiegu szlaków rowerowych 
po stronie polskiej z włączeniem 
jej w istniejącą sieć szlaków po 
stronie niemieckiej i stworzenie 
mobilnej ogólnodostępnej aplika-
cji na telefony komórkowe.

ROWEREM DO EUROPY
14 czerwca br. w Zielonej Górze podczas Święta Województwa Lubuskiego odbyło się Forum Regionów Partnerskich „Rowerem po 
regionach” z udziałem przedstawicieli Francji, Czech, Białorusi, Słowacji, Chin, Niemiec, Mołdawii i Serbii. Podczas międzynarodowego 
Forum podpisano porozumienie partnerów projektu „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju 
infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 
2014-2020.

Tadeusz  Jędrzejczak 
członek zarządu województwa lubuskiego 

„Obecnie ścieżki transgraniczne funkcjonują tylko w Kostrzynie, Słubicach i w Gubinie. 
Chcielibyśmy, żeby te pozostałe dawne przejścia graniczne również miały takie połączenia, 
by swobodnie można było pojechać rowerem z jednego kraju do drugiego. Za kilka miesięcy 
nasze prace nad poprawą infrastruktury rowerowej będą już widoczne.”

Marcin Jabłoński
członek zarządu województwa lubuskiego 

„W efekcie podejmowanych działań obszar przygraniczny będzie miał pierwsze w historii 
międzynarodowe powiązanie rowerowe o charakterze komunikacyjnym i turystycznym, 
gwarantujące bezpieczeństwo i zintegrowanie z transportem zbiorowym. Edukacja 
i promocja korzyści płynących z wykorzystania roweru staje się powszechna.”
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