
Za dużo siedzenia, za mało ruchu …

Aktywność fizyczna to jeden z waż-
niejszych czynników warunkujących 
utrzymanie dobrej kondycji fizycznej 
i psychicznej.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
rekomenduje minimum pół godziny ruchu 
dziennie2 dla dorosłych oraz minimum 
godzinę dziennie dla dzieci i młodzieży 
w wieku 5-17 lat. 

Niestety, współczesny tryb życia jest  
coraz bardziej ‘siedzący’. Pracując, odpo-
czywając, przemieszczając się, większość 
dnia spędzamy w pozycji siedzącej.

Dowiedziono, że siedzący tryb życia, 
niezależnie od diety i podejmowane-
go wysiłku fizycznego, sam w sobie 
jest ważnym czynnikiem ryzyka chorób 
przewlekłych3 oraz przedwczesnej 
śmierci. 

Nie siedź zbyt długo, rusz się…

Teoretycznie każdy wie, że powinien wię-
cej czasu spędzać w sposób aktywny. 
W praktyce jednak często napotyka na 
przeszkody związane z brakiem czasu, 
pieniędzy na siłownię, czy krótko rzecz 
ujmując, samodyscypliny...

Rozwiązaniem mogą być aktywne podró-
że, czyli jak najczęstsze chodzenie,jeż-
dżenie na rowerze, rolkach, hulajnodze 
w celach komunikacyjnych. To najprost-
sza i najskuteczniejsza metoda na zwięk-
szenie codziennej aktywności fizycznej 
i ograniczenie czasu siedzenia.

Nie brzmi przekonująco?
Postaramy się dostarczyć więcej
argumentów na następnych
stronach.

Pieszo, rowerem, multimodalnie1?
Po co, jak i dlaczego?

1 łącząc różne środki transportu np. rower i tramwaj
2 pojedyncza aktywność nie powinna być krótsza niż 10 minut
3 choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, nowotwory piersi 
i okrężnicy

Skala siedzącego trybu życia:

      < 4,5h - niski poziom

      4,5h do 7,5h - średni poziom
 
      > 7,5h - wysoki poziom 

4 wersja anglojęzyczna 

Sam możesz sprawdzić ile godzin dzien-
nie spędzasz w pozycji siedzącej używa-
jąc kalkulatorów dostępnych w Interne-
cie, np. tego4: http://www.juststand.org/
tabid/866/language/en-US/default.aspx



Większość miejskich podróży nie prze-
kracza 5km. Rowerem taką odległość 
bez trudu można pokonać w czasie 
nieprzekraczającym 20 minut.
W godzinach szczytu, średnie prędko-
ści samochodu i roweru są zbliżone, 
a przy tym jadąc rowerem omijasz 
wszystkie korki i nie tracisz czasu na 
szukanie miejsce parkingowego.

Nie masz czasu na ćwiczenia?  
Zacznij więcej chodzić piechotą.

Aż 1/3 podróży w mieście nie prze-
kracza dystansu 2 km. Taką odległość 
możesz pokonać piechotą w mniej niż 
20 min. Idąc, nie tylko możesz wybrać 
najkrótszą drogę, ale także zaoszczę-
dzić czas, który postanowiłeś przezna-
czyć na ćwiczenia.

Wydatki na samochód to istna „stud-
nia bez dna”: kupno, ubezpieczenie, 
utrata wartości wskutek starzenia się 
pojazdu, opłaty parkingowe, napra-
wy… i paliwo! 
Podróżowanie pieszo, czy rowerem to 
dużo tańsza alternatywa. Sam sprawdź 
ile możesz odłożyć jeżdżąc rowerem 
do pracy, korzystając z poniższych kal-
kulatorów.
- kalkulator uproszczony:
http://rowerowytorun.com.pl/
art/437/bicycalculator-oszczednosc-
-rower.html
- kalkulator szczegółowy:
http://cruz511.org/drive/true-cost-of-
-driving/

Regularna aktywność fizyczna pomaga 
utrzymywać dobrą kondycję. Oznacza to 
nie tylko sprawność fizyczną, ale również 
mniejszą podatność na infekcje, krótszy 
czas powrotu do zdrowia po urazach i cho-
robach… krótko mówiąc - wyższą jakość 
życia.

Codzienna jazda rowerem czy chodzenie 
pieszo pomagają zachować prawidłowy 
współczynnik BMI (Body Mass Index). Nie 
zapewni Ci tego ani samochód, ani moto-
cykl. Jeżdżąc regularnie rowerem popra-
wiasz kondycję fizyczną, wzmacniasz serce 
oraz mięśnie nóg i pośladków. 

Już 30 min aktywności dziennie to zastrzyk 
dodatkowej energii, lepszy sen i nastrój, 
łatwiejsza kontrola wagi, dodatkowe lata 
życia.

Chodzenie pozytywnie wpływa na pracę 
serca i płuc, a także wzmacnia mięśnie, ko-
ści i stawy. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) każdy powinien dziennie 
zrobić co najmniej 10 tys. kroków, to jest 
pokonać dystans 7-8 km. Wystarczy zapo-
mnieć o samochodzie odprowadzając dzie-
ci do szkoły czy poruszając się po dzielnicy 
lub wysiąść z autobusu przystanek wcze-
śniej. W drodze do pracy, czy szkoły z ła-
twością wypełnisz zalecaną dawkę ruchu.

Piesi i rowerzyści są szczęśliwsi! Dzięki ak-
tywności fizycznej lepiej radzimy sobie ze 
stresem, wypaleniem w pracy, czy depre-
sją. 
Badania wykazały, że osoby podróżujące 
w mieście w sposób aktywny są trzy razy 
bardziej zadowolone, niż osoby poruszają-
ce się samochodem. I to nie tylko dlatego, 
że omijają korki, oszczędzają, czy ćwiczą.

jeśli się spieszysz,
wybierz rower

jeśli chcesz mieć
więcej pieniędzy,
zostaw auto w garażu

jeśli zależy ci na zdrowiu 
i szczupłej sylwetce, 
postaw na aktywne podróże

brakuje ci endorfin? 
bądź aktywny
w drodze do pracy



Mobilność aktywna pomaga w redukcji 
emisji gazów związanych z transportem, 
ograniczając tym samym efekt cieplar-
niany. Chodzenie pieszo i jazda na rowe-
rze jest zdrowszą alternatywą nie tylko 
dla Ciebie, lecz także dla środowiska. 

Większy udział pieszych i rowerzystów 
w ruchu drogowym to lepsze wskaźni-
ki czystości powietrza, hałasu oraz bez-
pieczniejsze dzielnice i drogi, nie tylko 
dla samych pieszych i rowerzystów, ale 
również dla dzieci i osób starszych.

Mniejsze korki, niższe zużycie infra-
struktury drogowej, mniejsze zapotrze-
bowanie na miejsca parkingowe, to po-
tencjalne źródła oszczędności środków 
publicznych, które można przeznaczyć 
chociażby na zagospodarowanie terenów 
zielonych i lepszej jakości przestrzeń pu-
bliczną.

Duży dystans do miejsca pracy, lub zróż-
nicowanie terenu często mogą zniechęcić 
do aktywnych środków transportu, ale 
i na to są sposoby:
- sprawdź na mapie (np. dostępnej na 
stronie www.rowerowygdansk.pl do-
kładnej mapie rowerowej) inne warianty 
swojej trasy… czasami warto wybrać tę 
dłuższe, ale przyjemniejsze, z łagodniej-
szymi podjazdami lub mniejszym ruchem 
ulicznym.

Odprowadzając dziecko piechotą do 
szkoły, lub pokonując drogę razem na ro-
werach, spędzasz miło i aktywnie wspól-
ny czas, a przy tym w najskuteczniejszy 
sposób uczysz je zdrowego stylu życia. 
To z pewnością zaowocuje w przyszłości.

       Mniej                

          
   a  więcej                  i

to mniejsze zanieczyszczenie
powietrza, mniejszy hałas,
wyższa jakość życia w twojej
dzielnicy i twoim mieście
oraz oszczędności
w budżecie państwowym!

Zmniejszenie ilości aut na uliach miast 
i wprowadzenie niższych prędkości znoszą 
efekt barierowy ulic, co również wzmac-
nia lokalne więzi społeczne, wzrasta bez-
pieczeństwo komunikacyjne i osobiste, 
a także zwiększa się dostępność sklepów 
lokalnych przedsiębiorców. 

Zmiana przyzwyczajeń transportowych 
może mieć wpływ nie tylko na Twój port-
fel. Badania naukowe dowodzą, iż mobil-
ność aktywna jest ważną gałęzią „zielonej 
gospodarki”, która wbrew powszechnej 
opinii, jest ważnym generatorem nowych 
miejsc pracy.

Ewidentny jest natomiast znaczący wzrost 
kosztów opieki zdrowotnej płynący z bra-
ku aktywności fizycznej mieszkańców.  
Od 1% do 2,6% całkowitych wydatków 
na ochronę zdrowia pochłaniają wydatki 
związane z niwelowaniem skutków sie-
dzącego trybu życia.

Obliczono, że roczne oszczędności bu-
dżetów krajów UE, wynikające z częste-
go korzystania z roweru w celach trans-
portowych, przekraczają 200 miliardów 
Euro. W przeliczeniu na osobę, to ponad 
400 Euro, włączając w to zarówno koszty 
pośrednie, jak i bezpośrednie.

Mimo wszystko
masz wątpliwości…..?

bo droga do pracy jest 
zbyt męcząca



Wiele osób jest przekonanych, że jedynie 
samochód zapewni im właściwy komfort, 
również pod względem higieny. Jazda 
rowerem lub podróże aktywne, łączone 
z komunikacją miejską, zbyt często są 
pod tym względem demonizowane. Wy-
starczy przystosować strój do zmiennych 
temperatur, ubierając się „na cebulkę” 
i jechać nieco wolniej.

Jadąc rowerem, nie musisz ubierać się 
na sportowo. W większości najbardziej 
rowerowych miast styl miejski jest na 
porządku dziennym.  Brak Ci inspira-
cji? Przejrzyj strony poświęcone modzie 
rowerowej, tzw. ‘cycle chic’. Co ważne dla 
Pań, na obcasach wygodniej się pedałuje 
niż chodzi :-) 

Powodzenia !!!
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Zacznij od piątku! Trudno jest zmienić 
przyzwyczajenie z dnia na dzień. Zacznij 
na przykład od piątków, a potem jeśli Ci 
się spodoba, stopniowo dodawaj kolejne 
dni. 

bo w pracy chcesz
czuć się świeżo...

bo nie wiesz,
czy dasz radę...

- weź pod uwagę podróże łączone (tzw. 
multimodalne): odprowadź dziecko do 
szkoły, podejdź lub podjedź rowerem do 
przystanku, a dalej skorzystaj z komuni-
kacji miejskiej;
- wypożycz na dzień lub dwa rower elek-
tryczny do przetestowania. Pedałowanie 
pod górkę będzie znacznie łatwiejsze 
i być może jest to idealne rozwiązanie 
właśnie dla Ciebie;
- jeśli rezygnacja z codziennych dojaz-
dów samochodem do pracy jest rzeczywi-
ście niemożliwa, spróbuj ograniczyć jego 
użycie poruszając się aktywnie w obrębie 
własnej dzielnicy.

Prysznic najczęściej nie jest konieczny. 
Jeśli rowerem poruszamy się w umiar-
kowanym tempie, to problem pocenia 
się praktycznie nie występuje. W mia-
stach holenderskich, czy skandynaw-
skich, gdzie większość lub znaczna część 
mieszkańców dojeżdża do pracy rowe-
rem, prysznic nie jest standardowym 
wyposażeniem miejsca pracy. Aczkolwiek 
dla własnego komfortu psychicznego 
możesz zostawić w pracy zastępczy 
komplet ubrań.
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