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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 25
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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KRS: 0000279838
NIP: 813-35-12-068
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Celem zgromadzenia jest przedstawienie sytuacji rowerzystów jako słabszych,
niechronionych uczestników ruchu drogowego, zagrożeń wynikających z niewłaściwego
zachowania innych użytkowników dróg i samych rowerzystów.

Zbliża się Dzień Dziecka, dlatego ten przejazd jest też organizowany z myślą o
najmłodszych. W ten sposób chcemy promować jazdę na rowerze wśród młodych
mieszkańców Rzeszowa. Dodatkowo chcemy zachęcić naszych uczestników do głosowania na
nasze stowarzyszenie w akcji Tesco „Decydujesz, pomagamy”, w której bierzemy udział.

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 zakończenie zgromadzenia
Uczestnicy zgromadzenia będą posługiwać się językiem polskim.

Miejscem rozpoczęcia zgromadzenia, które odbędzie się 25 maja br., jest Rynek w
Rzeszowie, a zakończenia boczny parking sklepu Tesco w Rzeszowie. Przewidywana liczba
uczestników wynosi od 100 do 250 rowerzystów.

Trasa ulic: Rynek – Słowackiego – Grodzisko – Leszczyńskiego – Szopena – Naruszewicza –
most Narutowicza – Wierzbowa – Rejtana – Paderewskiego – Krzyżanowskiego – Armii
Krajowej – Paderewskiego – Witolda – Leszka Czarnego – Warneńczyka – Zygmunta I Starego
– Litewska – Aleja Niepodległości – Kopisto – Podwisłocze – Seniora – Świadka – Popiełuszki
– Kozienia – parking boczny Tesco

Link do mapy https://www.traseo.pl/trasa/majowa-mk
W przypadku załamania pogody zastrzegam możliwość zmiany trasy przejazdu:
Rynek - Słowackiego - Matejki - Sokoła - Kopernika - Bożnicza - Sobieskiego - Sokoła Moniuszki - Zygmuntowska - Zamkowa - 3 Maja .
Link do mapy http://www.traseo.pl/trasa/rzmk-trasa-w-przypadku-zalamania-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 końcu kolumny rowerzystów) oraz czterech motocykli
policyjnych do zabezpieczania przejazdu przez skrzyżowania.
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