
Grudziądz, dnia ………… 
administrator  
Grudziądzkiej Strony Rowerowej 
www.rowerowygrudziadz.pl 
w imieniu  
Grudziądzkiego Środowiska Rowerowego 

…………………………………… 
(nazwa sklepu) 

…………………………………… 
(adres sklepu) 

…………………………………… 
 (adres sklepu) 

 
Dotyczy: stojaków rowerowych przy wejściu do sklepu/hipermarketu/centrum handlowego ……………. 
 
Szanowni  Państwo,  
 

Sklep/hipermarket/centrum handlowe ………………… to miejsce, w którym zakupy robią również 
rowerzyści. Do Państwa sklepu przyjeżdżają najczęściej własnymi rowerami. Niestety znajdujące się przed 
wejściem do obiektu stojaki rowerowe nie pozwalają przypiąć jednośladu w bezpieczny sposób, czyli za ramę. 
Oznacza to, że w łatwy sposób mogą stać się one łupem złodziei. Dodatkowo w przypadku silniejszego wiatru 
lub trącenia przez przechodniów stojaki mogą uszkodzić rower, jego koło, tylną przerzutkę lub tarczę hamulca. 

Z tego względu często  rowerzyści zamiast do stojaków przypinają swoje rowery do lamp, barierek i innych 
solidnych podpór lub decyduję się robić zakupy w konkurencyjnym sklepie. 

W imieniu swoim oraz innych rowerzystów odwiedzających sklep/hipermarket/centrum handlowe 
……………. zwracam się z prośbą o zainstalowanie solidnych stojaków rowerowych. Dobry stojak powinien 
dawać możliwość oparcia roweru oraz przypięcia do niego ramy oraz jednego koła pojedynczym zapięciem typu 
U-lock (kłódka szeklowa), niezależnie od typu roweru. Stojak powinien też być w sposób stabilny i trwały 
przymocowany do podłoża.  

Takie warunki bardzo dobrze spełnia stojak w kształcie odwróconej litery „U”. Daje on możliwość oparcia i 
przypięcia co najmniej dwóch rowerów dowolnego typu, o różnej wielkości ramy, szerokości opon oraz kształtu 
kierownicy. Istnieją różne warianty dobrych stojaków rowerowych – np. stojaki półkoliste, w kształcie rombu 
lub odwróconej litery ”V”.  

Szczegółowe informacje o solidnych stojakach rowerowych można znaleźć na internetowej stronie 
www.rowerowygrudziadz.pl/pliki/stojaki.pdf lub w naszej pobieralni. 

Warto pamiętać, że zamontowanie solidnych stojaków rowerowych to bardzo tani i prosty sposób na 
zbudowanie lojalności niemałej i szybko rosnącej grupy klientów-rowerzystów.  

Wierzę, że prowadząc działalność handlową, potrzeby klientów (w tym rowerzystów) są dla Państwa sprawą 
najwyższej wagi. Mam nadzieję, że poważnie i z wykazaniem troski o klienta podejdą Państwo do opisanego  
problemu. Liczę na odpowiedź na łamach naszej strony lub na e-mail: matematolek@poczta.fm 

O wynikach naszej akcji chcielibyśmy poinformować społeczność nie tylko na naszej stronie, ale również dzięki 
uprzejmości zaprzyjaźnionych mediów. 
 

Z poważaniem 
Tomasz Kędzior 

(ewentualnie Grudziądzcy Rowerzyści i kilka podpisów) 


