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P
rezentujemy Państwu album zawierający fotografie pokazujące jak w latach 2007-2021 

zmieniał się Toruń pod kątem infrastruktury rowerowej. Oglądając zdjęcia będzie można 

przenieść się w nieodległą przeszłość i przypomnieć sobie, jak to kilka, kilkanaście lat temu 

wyglądała infrastruktura drogowa i rowerowa naszego miasta. To co 

dziś jest dla nas oczywiste, czyli choćby asfaltowe drogi rowerowe czy 

wygodne stojaki rowerowe, nie zawsze takie było. Wiele pozytywnych 

zmian musieliśmy wywalczyć przy czynnym udziale mieszkanek

i mieszkańców Torunia.

W 2007 roku w Toruniu było około 30 kilometrów wyznaczonych 

tras dla rowerzystów, w roku 2021 

jest ich już około 130 kilometrów.

Te liczby pokazują skalę rowerowych 

zmian w naszym mieście.

Okazją do wydania albumu jest setny 

przejazd toruńskiej Rowerowej Masy 

Krytycznej organizowanej przez 

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń. 

Rowerowa Masa Krytyczna to przejazd 

ulicami miasta promujący rower jako 

świetny środek transportu i rekreacji. 

Na przestrzeni ostatnich 15 lat wraz

z przejazdem Masy odwiedziliśmy 

prawie wszystkie osiedla Torunia 

wielokrotnie udowadniając, że jest dla 

kogo w naszym mieście budować 

odpowiedniej jakości infrastrukturę 

rowerową.

Wstęp
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G
dy zakładaliśmy nasze stowarzyszenie w 

grudniu 2006 roku infrastruktura 

rowerowa w Toruniu była szczątkowa,

a jej jakość niezadowalająca. Ścieżki najczęściej 

wyznaczone były linią farby na chodniku. 

Potrafiły rozpoczynać i kończyć się w niespo-

dziewanych miejscach. Nawierzchnią dróg 

rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych była 

niewygodna kostka betonowa, a krawężniki były 

zdecydowanie za wysokie. Brakowało przeja-

zdów rowerowych. Parkingi i stojaki rowerowe 

praktycznie nie istniały, co najwyżej zamon-

towane były gdzieniegdzie wysoko niefunkcjo-

nalne tzw. "wyrwikółka". 

Celem budowanych w ramach nowych inwestycji 

drogowych ścieżek rowerowych było bardziej 

wyeliminowanie rowerzystów z jezdni niż 

zapewnienie odpowiednich warunków do jazdy. 

Drogi rowerowe powstawały głównie przy 

drogach wylotowych z miasta. Nie było prakty-

cznie udogodnień w centrum. 

Jako stowarzyszenie zaczęliśmy wysyłać liczne 

pisma do władz miasta i występować z głosem 

doradczym w wielu kwestiach dotyczących 

infrastruktury drogowej Torunia, całą kore-

spondencję publikując na naszej stronie 

internetowej:  .www.rowerowytorun.com.pl

Z czasem działania te zaczęły przynosić rezultaty, 

czego efekty widzicie dziś jeżdżąc rowerem

po Toruniu. Możemy zaryzykować stwierdzenie, 

że gdyby nie nasza wieloletnia działalność, jazda 

rowerem po Toruniu nie byłaby jednak tak 

wygodna jaką jest teraz. Oczywiście jeszcze wiele 

pozostało do zrobienia, ale wierzymy, że w bliż-

szej bądź dalszej przyszłości uda się rozwią-

zywać kolejne problemy rowerzystów w naszym 

mieście. 

Toruń sprzed kilkunastu lat
dlaczego działamy
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ul. Gagarina, 3 grudnia 2006 r.

Jedna z pierwszych ścieżek rowerowych w Toruniu. Wytyczona z chodnika linią farby. Dzisiaj 

przebiega w tym miejscu linia tramwajowa, asfaltowa droga rowerowa jest po południowej

stronie ulicy.
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Szosa Lubicka, 9 grudnia 2006 r.

Tak wyglądał fragment głównej trasy rowerowej łączącej centrum z Rubinkowem. Obecnie

w tym miejscu jest asfaltowa droga rowerowa o szerokości 3 metrów oraz chodnik.
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Droga rowerowa wytyczona z chodnika linią farby oraz dwa szpalery drzew.

Dzisiejszy wygląd ulicy możecie zobaczyć na stronie 25.

Aleja Jana Pawła II, 4 września 2008 r.
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ul. Mickiewicza, 11 czerwca 2008 r.

Szeroka jezdnia po dwa pasy ruchu w jedną stronę i parking. Przebudowa ulicy, która rozpoczęła

się w 2008 r. a zakończyła w 2011 r. zmieniła jej charakter. Efekt można zobaczyć na stronie 23.
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Szosa Lubicka, 23 kwietnia 2015 r.

Wyjeżdżony przez rowerzystów trawnik. Obecnie w tym miejscu przebiega

asfaltowa droga rowerowa.
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Skrzyżowanie ulic Bema, Podgórnej i Szosy Chełmińskiej,
13 grudnia 2014 r.

Dziś to miejsce wygląda zupełnie inaczej. Jest tu rozległe skrzyżowanie, przez które

dodatkowo przebiegać będzie linia tramwajowa wiodąca na osiedle Jar.
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Szosa Chełmińska, 16 grudnia 2006 r.

Przed przebudową jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. Po przebudowie

powstał układ 2x2. Droga rowerowa przebiega po zachodniej stronie ulicy i łączy się z trasą

prowadzącą do Unisławia.
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ul. Bema, 4 kwietnia 2009 r.

Zdjęcie dobrze ilustruje standard wyznaczonej przy tej ulicy drogi rowerowej, jednej z pierwszych

w Toruniu. Dziś ul. Bema to dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku oraz drogi

rowerowe i chodniki po obu stronach.
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ul. Kościuszki, 4 sierpnia 2007 r.

Trawnik anektuje wydzieloną z chodnika ścieżkę rowerową, na której dodatkowo postawiony został

kosz na śmieci. Droga rowerowa została przebudowana w roku 2008 do odpowiedniego standardu.
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Rynek Nowomiejski, 6 sierpnia 2012 r.

Niepraktyczne stojaki, tzw. „wyrwikółka” i rowery poprzypinane za ramę.

Jak parkuje się dziś w tym miejscu można zobaczyć na stronie 30. 
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Dwumetrowy chodnik, z którego przez dziesiątki lat korzystali piesi i rowerzyści.

Dziś można korzystać z nowej konstrukcji, którą można zobaczyć na stronie 29.

Most im. Piłsudskiego, strona zachodnia, 4 maja 2020 r.
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P
ierwsza Rowerowa Masa Krytyczna 

zorganizowana przez Stowarzyszenie 

Rowerowy Toruń wyruszyła w trasę

24 marca 2007 r. z Rynku Nowomiejskiego

o godzinie 14:00, pod hasłem "Toruń przyjazny 

dla rowerzystów". W przejeździe wzięło udział 

około 70 osób, trasa liczyła niewiele ponad

3 kilometry i przebiegała wokół Starego Miasta.

Z roku na rok cykliczne rowerowe przejazdy 

przez Toruń wpisały się w krajobraz naszego 

miasta i tak jest do dziś.

Organizowanie Rowerowych Mas Krytycznych

to jedna z ważniejszych inicjatyw Stowarzyszenia 

Rowerowy Toruń. Wspólnymi przejazdami

po ulicach miasta chcemy pokazać władzom 

Torunia, że wśród mieszkańców jest duże 

zainteresowanie rozwojem infrastruktury 

rowerowej oraz przypominać, że rowerzysta

to pełnoprawny choć niechroniony uczestnik 

ruchu drogowego. Przejazdy organizujemy pod 

różnymi hasłami. W styczniu wspieramy ideę 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W marcu 

witamy wiosnę i przypominamy wszystkim,

że najwyższy czas wyjąć rowery z piwnic.

W kwietniu bądź maju odbywa się edycja 

elegancka, podczas której udowadniamy, że na 

co dzień rowerem można jeździć także w szyko-

wnym i stylowym stroju. W czerwcu lub lipcu 

przez Toruń przejeżdża Masa Wakacyjna, a we 

wrześniu odbywa się przejazd z okazji Dnia bez 

samochodu. Rok żegnamy w październiku albo 

listopadzie Masą pod hasłem „Rowerzysto bądź 

widoczny”. Odbywały się także specjalne edycje 

przejazdów jak chociażby Masa Muzyczna czy 

Masa Świetlna organizowana przy okazji 

festiwalu światła Skyway. 

Najliczniejsze toruńskie Rowerowe Masy Kryty-

czne zgromadziły około 700 uczestniczek i ucze-

stników. Były to Masy Świetlne, które odbyły

się 25 sierpnia 2012 roku i 29 sierpnia 2015 roku. 

Kolejna pod względem liczby uczestników była 

Masa Muzyczna z 19 maja 2012 roku i Masa Wio-

senna z 22 marca 2014 roku, które zgromadziły 

około 670 osób. Wszystkie nasze przejazdy

na przestrzeni ostatnich 15 lat zgromadziły 

blisko 28 tysięcy uczestniczek i uczestników!

Dziękujemy wszystkim osobom, które brały

 w nich udział!

Rowerowa Masa Krytyczna
dlaczego jeździmy
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Wzięło w niej udział około 260 osób. Trasa liczyła blisko 14 kilometrów. Prowadziła w kierunku osiedli
Rubinkowo i Na Skarpie. Celem eleganckich przejazdów jest przełamanie stereotypu, że jak na rower
to tylko w sportowym ubraniu i kasku. Otóż nie, można w szykownym stroju pojechać rowerem
do pracy, na spotkanie ze znajomymi, czy imprezę kulturalną.

Elegancka Rowerowa Masa Krytyczna, 19 maja 2018 r.
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Był to czwarty przejazd organizowany przez nasze stowarzyszenie. Wzięło w nim udział około 80 osób.
Przejazd nietypowo wystartował z Placu Zwycięstwa i wyruszył w kilkukilometrową trasę w kierunku
Starego Miasta. Ideą organizowanych we wrześniu przejazdów jest propagowanie zrównoważonego
transportu i zachęcanie do korzystania z roweru na co dzień.

Rowerowa Masa Krytyczna
z okazji Dnia bez samochodu, 22 września 2007 r.
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Rowerowa Masa Krytyczna
z okazji Dnia bez samochodu, 20 września 2014 r.

Siedem lat później nasz wrześniowy przejazd wyglądał już zupełnie inaczej. Wzięło w nim udział około
600 osób, trasa przejazdu wydłużyła się do 15 km, a w trakcie można było posłuchać muzyki granej 
z naszej żółtej rikszy i rowerowej przyczepki. To już tradycja, że muzyką staramy się uprzyjemniać 
uczestnikom i uczestniczkom rowerowy przejazd.
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Był to wyjątkowy przejazd, bo odwiedziły nas wtedy rowerowe ekipy z Warszawy i Łodzi. Masę otwierała
muzyczna riksza jeżdżąca z Warszawską Masą Krytyczną, a trochę dalej jechał sprzęt grający Łódzkiej
Masy Krytycznej. W przejeździe wzięło udział około 670 osób i był to wtedy rekord masowej frekwencji,
który został pobity trzy miesiące później podczas Masy Świetlnej, w której wzięło udział około 700 osób.

Muzyczna Rowerowa Masa Krytyczna, 19 maja 2012 r.
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Orkiestrowa Rowerowa Masa Krytyczna, 13 stycznia 2013 r.

Pomimo mroźnej i śnieżnej aury w styczniowym przejeździe zorganizowanym z okazji 21 Finału WOŚP
wzięło udział około 80 osób. Ze względu na panujące na drogach warunki trasa masy była trochę krótsza
niż zwykle, ale humory i tak dopisywały, co widać na zdjęciu. Udowodniliśmy po raz kolejny, że rower
może być całorocznym środkiem transportu.

-19-



Rowerowa Masa Krytyczna
„Rowerzysto – bądź widoczny!”, 19 listopada 2018 r. 

Ostatnim przejazdem w roku staramy się zwrócić uwagę rowerzystów i rowerzystek na to jak ważne jest
używanie oświetlenia w sezonie jesienno-zimowym oraz że nie warto wstawiać roweru do piwnicy na ten
czas. W tym przejeździe wzięło udział około 80 osób. Zakończyliśmy go, tak jak zdecydowaną większość
naszych przejazdów, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika tradycyjnym wzniesieniem rowerów w górę!
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Pierwszy i setny plakat informujący o przejeździe rowerowej masy krytycznej. Kilka osób na przestrzeni
lat stworzyło dokładnie 100 tematycznych plakatów w różnych technikach i z różnymi rowerowymi
motywami.
Kto wie, może kiedyś też opublikujemy je w jakimś albumie...
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W
 ostatnich latach, głównie przy 

finansowym wsparciu z Unii Euro-

pejskiej, mocno zmieniła się toruńska 

infrastruktura drogowa. Wybudowany został 

nowy most drogowy im. gen. Zawackiej i odcinek 

Trasy Średnicowej Północnej. Przebudowany

został do układu drogowego 2x2 odcinek Szosy 

Chełmińskiej, fragment ul. Skłodowskiej-Curie 

czy ul. Łódzkiej. W ramach tych i wielu innych 

inwestycji powstała także infrastruktura

dla rowerzystów.

Ważną inwestycją była przebudowa ulicy 

Mickiewicza, najważniejszego traktu Bydgo-

skiego Przedmieścia, w ramach której drogę

o trzech pasach ruchu zamieniono w lokalną 

ulicę z wydzieloną drogą rowerową i chodnikami. 

Stało się tak dzięki przeprowadzonym konsul-

tacjom społecznym i  głosom mieszkańców: wła-

dze miasta planowały budowę w tym miejscu 

jednokierunkowej drogi o dwóch pasach ruchu 

bez infrastruktury rowerowej, na którą ponoć

nie było miejsca.

Istotna jest trwająca od wiosny 2020 r. przebu-

dowa mostu im. Piłsudskiego, w ramach której 

powstaną obustronne drogi rowerowe i chodniki 

co znacząco poprawi komfort oraz bezpie-

czeństwo setek rowerzystów i pieszych korzy-

stających na co dzień z przeprawy.

Drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe 

budowane są także w ramach oddzielnych 

inwestycji co jest bardzo ważne, gdyż pozwala

na poprawę spójności już istniejących tras.

Standardem także stały się w naszym mieście

u-kształtne stojaki rowerowe, do których można 

w wygodny i bezpieczny sposób przypiąć rower.

Drogi rowerowe budowane są także w Powiecie 

Toruńskim. Trasy Toruń-Unisław, Toruń-Osiek 

czy Toruń-Chełmża służą nie tylko okolicznym 

mieszkańcom. Chętnie korzystają z nich również 

mieszkańcy Torunia. Stowarzyszenie Rowerowy 

Toruń przez długi okres korespondowało z wła-

dzami Powiatu celem wywalczenia jak najle-

pszej jakości budowanych tras.

Najważniejsze rowerowe inwestycje
 ostatnich lat w Toruniu i okolicy
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ul. Mickiewicza, 13 listopada 2020 r. 

Po przebudowie głównej ulicy Bydgoskiego Przedmieścia zdecydowanie polepszyły się warunki
poruszania się pieszych i rowerzystów. Wydzielono drogę rowerową, zlikwidowano jedną sygnalizację
świetlną, powstały mini-ronda i wyniesione przejścia dla pieszych. Przebudowa ul. Mickiewicza jest
dobrym przykładem, że można pogodzić interesy wszystkich uczestników ruchu.
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Plac Chrapka, 11 września 2021 r. 

Zmodernizowany w ostatnich latach został także Plac Chrapka. Zastosowane rozwiązania pokazują,
że nie wszędzie konieczne jest montowanie sygnalizacji świetlnych. W obrębie całego ronda powstały
wydzielone drogi i przejazdy rowerowe oraz chodniki. Ruch jest płynny i bezpieczny, żaden uczestnik
ruchu nie musi marnować czasu w oczekiwaniu na zielone światło sygnalizatora.
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Al. Jana Pawła II, 13 października 2021 r. 

Przebudowa układu drogowego od mostu im. Piłsudskiego do Placu Niepodległości zakończyła
się na początku 2021 r. Poszerzono jezdnię, wycięte zostały drzewa, pogorszyły się parametry dróg ro-
werowych i chodników, zamontowano nowe sygnalizacje świetlne. Przykład tej modernizacji pokazuje,
że nie wszystkie inwestycje przeprowadzone w naszym mieście w ostatnich latach to zmiana na lepsze.
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Szosa Lubicka, 18 grudnia 2017 r. 

Szosa Lubicka to jedna z toruńskich ulic o największym natężeniu ruchu samochodowego, przecinająca
największe toruńskie osiedle. W ciągu ostatnich lat na prawie całym jej odcinku powstały obustronne
drogi rowerowe o odpowiednich parametrach. Dzięki temu jazda rowerem stała się bardziej bezpieczna
i komfortowa.
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ul. Łukasiewicza, 18 lipca 2021 r.

Droga rowerowa prowadząca z Bydgoskiego Przedmieścia w kierunku Przysieka i Barbarki. Jest to dobry

przykład na połączenie transportowej i rekreacyjnej funkcji trasy rowerowej. Jej dużym atutem jest

przebieg niezależny od trasy dla samochodów.
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Most im. gen. Zawackiej, 6 stycznia 2018 r.

Nowy toruński most oddany został do użytku w grudniu 2013 r. Obiekt posiada drogę rowerową

i chodnik, co pozwala na bezpieczne pokonanie rowerem trasy pomiędzy Rubinkowem

a osiedlem Stawki.
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Most im. Piłsudskiego, 27 czerwca 2021 r.

W ramach realizowanej obecnie przebudowy mostu po obu jego stronach powstaną drogi rowerowe

i chodniki. Dzięki temu znacznie poprawi się komfort oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

pokonujących trasę wiodącą przez most na co dzień i od święta.

-29-



Rynek Nowomiejski, 14 maja 2018 r.

Zadaszony parking rowerowy zastąpił niefunkcjonalne „wyrwikółka” - zmiana zdecydowanie na plus.

Na przestrzeni ostatnich lat w Toruniu znacznie przybyło bezpiecznych parkingów i stojaków rowero-

wych, które tworzone są przez władze miasta, a także inne instytucje i podmioty prywatne.
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Droga rowerowa Toruń – Unisław, 22 lipca 2018 r.

Trasa została oddana do użytku w 2013 roku. 22 kilometrowy odcinek przebiega w dużej mierze

po śladzie dawnej linii kolejowej w malowniczym terenie. Jest to dobry przykład jak należy budować

trasy rowerowe o dobrych parametrach użytkowych.
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Je d n y m  z  g ł ów n y c h  c e l ów  z a ł oż e n i a 

Stowarzyszenia Rowerowy Toruń była chęć 

zmiany sposobu postrzegania roweru. 

Chcieliśmy, żeby rower zaczął być na poważnie 

traktowany jako ekologiczny i ekonomiczny 

środek transportu miejskiego, a nie tylko jako 

weekendowa forma relaksu. Jednak aby rower 

mógł pełnić rolę pełnoprawnego środka tran-

sportu wymagana jest odpowiedniej jakości 

infrastruktura drogowa. Żeby dowiedzieć się jak 

powinna wyglądać dobrej jakości infrastruktura 

rowerowa zaczęliśmy nie tylko zapoznawać się

ze specjalistyczną literaturą, ale także jeździć 

rowerami po polskich i europejskich miastach

aby  obserwować  tamtejsze  rozwiązania . 

Szukaliśmy także kontaktów z lokalnymi 

organizacjami rowerowymi. Wiele nauczyliśmy 

się od polskich stowarzyszeń i grup skupionych 

wokół inicjatywy Miasta dla Rowerów.

Dużo wiedzy oraz sporo energii do działania 

czerpiemy odwiedzając holenderską Lejdę, 

miasto partnerskie Torunia, w którym to mieście 

rower jest pełnoprawnym środkiem transportu. 

Wiele inspiracji dostarczają także inne nider-

landzkie miasta, po których jazda rowerem jest 

czystą przyjemnością. Poznawanie miast,

w których rower dopiero zdobywa swoje miejsce 

w przestrzeni jest również ciekawe, szczególnie

z toruńskiego punktu widzenia.

Podróżując, testując i obserwując infrastrukturę 

rowerową, a także samych rowerzystów możemy 

stawiać sobie nowe cele: często realne i możliwe

do wykonania w bliżej określonej przyszłości,

a czasami również i takie, których realizacja może 

okazać się trudniejsza i zająć o wiele więcej 

czasu.

Nasze inspiracje
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Lyon, Francja, 4 września 2014 r.

Tunel de la Croix-Rousse. Tunel dla rowerzystów, pieszych i autobusów o długości ok. 1,8 km.
Dodatkową atrakcją tunelu są wyświetlane przy różnych okazjach projekcje multimedialne. Tunel jest
dowodem na to, że przy realizacji dużych inwestycji drogowych można uwzględnić także interesy
niechronionych uczestników ruchu.
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Lejda, Holandia, 21 czerwca 2014 r.

Parking na kilka tysięcy rowerów w pobliżu głównej stacji kolejowej. Nie jest to jedyny parking
w obrębie dworca, wszystkie mieszczą łącznie kilkanaście tysięcy rowerów. Nie ma więc wątpliwości,
w jaki sposób najlepiej dotrzeć na dworzec.
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Jedna z głównych ulic centrum miasta, przy której znajduje się ratusz miejski, dostępna jest tylko

dla rowerzystów, pojazdów uprzywilejowanych i autobusów. Przy ulicy znajdują się także strzeżone,

podziemne parkingi rowerowe. Rowerzystki i rowerzyści rządzą na tej ulicy.

Lejda, Holandia, ul. Breestraat, 28 maja 2016 r.
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Biorąc udział w rowerowym projekcie na Litwie uczestniczyliśmy przy okazji w przejeździe wileńskiej
Rowerowej Masy Krytycznej. Odbywała się ona w każdy ostatni piątek miesiąca. Przejazd oficjalnie
nie miał organizatorów oraz nie był zabezpieczany przez żadne służby. Udział w tym przejeździe uświa-
domił nam, że nie tylko w polskich miastach rowerzyści walczą o swoje prawa.

Wilno, Litwa, 31 lipca 2009 r.
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Amsterdam, Holandia, Nesciobrug, 27 maja 2016 r.

Jeden z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych w Holandii o długości ok. 780 m i imponującej,

podwieszanej konstrukcji. Jego parametry pozwalają na wygodne pokonanie trasy pomiędzy dwoma

dzielnicami. Podróży towarzyszy widok na kanał Renu.
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Paryż, Francja, 30 października 2016 r.

Ruch rowerowy w stolicy Francji rośnie z roku na rok. Katalizatorem zmian był duży sukces systemu
wypożyczalni rowerów publicznych, co zachęciło władze miasta do wprowadzenia wielu udogodnień
dla rowerzystów. Rower to świetny sposób na przemieszczanie się po zatłoczonej metropolii o czym
przekonuje się coraz więcej osób.
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W stolicy Wielkiej Brytanii władze miasta również starają się zachęcić mieszkańców do codziennego
korzystania z rowerów. Budowane są wydzielone trasy rowerowe łączące poszczególne dzielnice miasta.
Można odnieść wrażenie, że po Londynie rowerzyści jeżdżą szybciej niż gdziekolwiek indziej. Przyczyną
tego są zapewne dość duże odległości do pokonania.

Londyn, Wielka Brytania, 19 czerwca 2017 r.
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Będąc na wakacjach zawsze warto wypożyczyć rower i udać się na wycieczkę po bliższej i dalszej okolicy.

Zwiedzanie na rowerze zwiększa możliwości poznawcze: rowerem można dojechać w mniej dostępne

i popularne miejsca, często w pięknych okolicznościach przyrody.

Palma de Mallorca, Majorka, 23 października 2018 r.
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Dziękujemy!
Dzi kujemy wszystkim sympatykom stowarzyszenia oraz ę

uczestniczkom i uczestnikom Rowerowych Mas Krytycznych. 

Dzi ki wspólnemu, wieloletniemu dzia aniu mo emy pozy-ę ł ż

tywnie wp ywa  na kszta t infrastruktury rowerowej Torunia ł ć ł

oraz promowa  rower jako wietny rodek transportuć ś ś

i rekreacji.

Jeśli macie jakieś rowerowe pomysły, chcecie działać na rzecz 

poprawy jakości infrastruktury rowerowej oraz propagować 

tę formę komunikacji - piszcie do nas:

stow@rowerowytorun.com.pl 

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń powstało w grudniu 2006 

roku. Zajmujemy się głównie promowaniem roweru jako 

codziennego środka komunikacji miejskiej oraz staramy

się wpływać na kształt infrastruktury rowerowej w Toruniu. 

Wszystkie działania, które podejmujemy opisujemy na stronie: 

www.rowerowytorun.com.pl  

oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Jeśli chcesz finansowo wesprzeć nasze działania, możesz zrobić 

to wpłacając darowiznę na cele statutowe na konto:

BGŻ BNP PARIBAS: 71 2030 0045 1110 0000 0281 9490.

Możesz też przekazać 1% podatku wpisując nasz numer

KRS: 0000299242 w rocznym rozliczeniu finansowym.

Z góry dziękujemy!

Wspiera nas: ais.pl 
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