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Zawiadomienie o zgromadzeniu

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1485, z późniejszymi zmianami), niniejszym zawiadamiam o
zgromadzeniu publicznym pn. „Rzeszowska Masa Krytyczna”, które odbędzie się w dniu 26
maja br. w Rzeszowie.
Organizatorem zgromadzenia jest Stowarzyszenie Rowery.Rzeszów.pl, z siedzibą w
Rzeszowie przy ul. Boruty-Spiechowicza 13/2. Przewodniczącym zgromadzenia jest Marcin
Bonowicz ur. 9 kwietnia 1997 r., (nr PESEL 97040904131) zamieszkały w Rzeszowie przy ul.
Baldachówka 14/29 reprezentujący Stowarzyszenie Rowery.Rzeszów.pl,

Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl
ul. Boruty-Spiechowicza 13/2
35-224 Rzeszów

tel. 661 036 797
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NIP: 813-35-12-068
REGON: 180234103

Celem zgromadzenia jest przedstawienie sytuacji rowerzystów jako słabszych,
niechronionych uczestników ruchu drogowego, zagrożeo wynikających z niewłaściwego
zachowania innych użytkowników dróg i samych rowerzystów.

Majowa Masa Krytyczna odbywa się pod hasłem „NIE dla wysokich krawężników!”.
Nadal prosimy miasto o poprawę infrastruktury drogowej. Wiele krawężników w naszym
mieście jest za wysoka, czujemy się przez to podczas jazdy niebezpiecznie. Często kooczy się
własnoręcznym poprowadzeniem roweru, lub nawet uszkodzeniem koła. Obniżenie
wysokości krawężników byłoby dobre również dla poprawy komfortu poruszania się osób na
wózkach inwalidzkich.

Program zgromadzenia:
18.00 – zebranie uczestników na Rynku w Rzeszowie
18.15 – początek przejazdu ulicami Rzeszowa
19.30 – koniec przejazdu ulicami Rzeszowa
20.00 – podziękowanie za udział w imprezie i zakooczenie zgromadzenia

Uczestnicy zgromadzenia będą posługiwad się językiem polskim.
Miejscem rozpoczęcia i zakooczenia zgromadzenia, które odbędzie się 26 maja br., jest
Rynek w Rzeszowie. Przewidywana liczba uczestników wynosi od 150 do 300 rowerzystów.

Planowana trasa przejazdu ulicami Rzeszowa:
Trasa ulic: Rynek – Kościuszki – Grunwaldzka – Grottgera – Fredry – Głowackiego –
Piłsudskiego – Lwowska – Mieszka I – Niepodległości – Krzyżanowskiego – Armii Krajowej –
Sikorskiego – Strażacka – Kwiatkowskiego – Podwisłocze – Most Zamkowy – Kilara – Szopena
– Leszczyoskiego – Grodzisko – Słowackiego – Rynek.

Link do mapy http://www.traseo.pl/trasa/2-aa7-5-26-nie-dla-wysokich-kraweznikow
W przypadku załamania pogody zastrzegam możliwośd zmiany trasy przejazdu:
Rynek – Kościuszki – Grunwaldzka – Grottgera – Fredry – Głowackiego – Targowa –
Szopena – Leszczyoskiego – Grodzisko – Słowackiego – Rynek.
Link do mapy http://www.traseo.pl/trasa/2-aa7-5-26-zalamanie-pogody
Organizator, w celu zapewnienia pokojowego przebiegu zgromadzenia, planuje
zabezpieczenie przez własnych członków należących do Stowarzyszenia Rowery.Rzeszów.pl.

Dla zabezpieczenia kolumny uczestników zgromadzenia optymalne byłoby użycie
dwóch pojazdów Policji (na początku i koocu kolumny rowerzystów) oraz czterech motocykli
policyjnych do zabezpieczania przejazdu przez skrzyżowania.
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