
18.0018.00OSTATNI PIĄTEK
KAŻDEGO MIESIĄCA

Dołącz do nas – zaproś przyjaciół i znajomych

jeżdżących na rowerach, hulajnogach, rolkach, deskorolkach!

Zabierzcie gwizdki, trąbki, syreny i flagi rowerowe!

Pamiętajcie o lampkach i dzwonkach przy waszych rowerach!
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MY NIE BLOKUJEMY RUCHU – MY NIM  JESTEŚMY!

masa.waw.pl
Spotykamy się zawsze

w ostatni piątek miesiąca
o 18.00 pod

Kolumną Zygmunta
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 – to comiesięczne, spontaniczne spotkanie nie tylko rowerzystów. W wielu 
miastach świata w każdy ostatni piątek miesiąca użytkownicy najróżniejszych pojazdów poruszanych 
siłą mięśni ludzkich jeżdżą po zatłoczonych ulicach manifestując swoją obecność. Ma to na celu zwró-
cenie uwagi władz na konieczność budowy ścieżek rowerowych, bezpiecznych parkingów i innych 
udogodnień dla rowerzystów. W ten sposób domagamy się respektowania naszych praw na drogach, 
traktowania nas jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego. Protestujemy tak przeciwko 
kierowcom parkującym swoje samochody na ścieżkach rowerowych oraz pieszym spacerującym po 
ścieżkach, zmuszającym rowerzystów do jazdy jezdnią lub chodnikiem. Zwracamy uwagę na zacho-
wanie niektórych kierowców, którzy stwarzają zagrożenie dla życia rowerzystów.

Trasa przejazdu prowadzi zawsze najważniejszymi arteriami stolicy. Przejazd jest legalny, zabezpie-
czany przez policję. Podczas  jedziemy wolno, aby każdy mógł nadążyć za 
peletonem. Nie jeździmy po chodnikach, torach tramwajowych czy wysepkach na rondach, w miarę 
możliwości zgodnie z przepisami.

Chcemy pokazać jak wspaniałym środkiem transportu jest    – tanim, przyjaznym dla środo-
wiska, odstresowującym, podnoszącym sprawność organizmu, niezależnym od korków.


