
Z du¿¹ frajd¹ informujemy, ¿e Federacja 
Zielonych, dziêki wsparciu programu 
"M³odzie¿" Komisji Europejskiej, rozpo-
czyna prace nad koncepcj¹ sieci tras 
rowerowych dla Mazowsza. Chcemy, 
by nasz projekt s³u¿y³ wszystkim cykli-
stom - regularnym, peda³uj¹cym do szko-
³y, pracy, sklepu i kina;  niedzielnym, 
wykorzystuj¹cym rower do rekreacji w 
czasie wolnym; a tak¿e turystom, prze-
mierzaj¹cym Europê na bicyklach z wy-
pchanymi sakwami lub przyczepkami.

Oprócz opracowania samej koncepcji 
przebiegu tras, chcemy równie¿ ozna-
kowaæ jeden ze szlaków w terenie, wydaæ 
rowerow¹ mapê Mazowsza oraz zorga-
nizowaæ kilka rajdów.

Liczymy na Wasz¹ pomoc!

Pod takim has³em obchodzony by³ w 
stolicy tegoroczny Dzieñ bez Samo-
chodu (3 czerwca). Do rezygnacji ze 
zgubnego na³ogu automobilizmu od 
rana namawiali uczestnicy programu 
"M³odzi w Œrodowisku". Zbierali te¿ 
podpisy pod petycj¹ w sprawie 
wydzielenia pasów autobusowo-
tramwajowych na Moœcie Œl¹sko-
D¹browskim, które pozwoli³yby skró-
ciæ czas dojazdu z Dw. Wileñskiego do 
Pl. Pankowego do 5 min i oszczêdziæ 3 
mln z³ w ci¹gu roku. 

Tymczasem z drugiej strony Placu 
Zamkowego roz³o¿y³ siê Salon Wiod¹-

RZUÆ SAMOCHÓD RAZEM Z NAMI!

NOWY SZLAK NA POWITANIE WIOSNY
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Stanowczo dementujemy pog³oski, ja-
koby 18 marca zosta³ otwarty sezon ro-
werowy - sezon rowerowy rozpoczyna 
siê 1 stycznia. Otwarty zosta³ natomiast 
oznakowany przez Federacjê Zielo-
nych

 Szlak rozpoczyna siê przy ron-
dzie Starzyñskiego i asfaltow¹ drog¹ 
techniczn¹ przez tereny kolejowe pro-
wadzi nad Kana³ ¯erañski, gdzie ³¹czy 
siê ze szlakiem do Nieporêtu.  

Zachêcamy inne instytucje do pójœcia w 
œlady kolei. W Warszawie i okolicach 
jest wiele dróg technicznych przezna-
czonych do obs³ugi np. urz¹dzeñ wodo-
ci¹gów czy elektrociep³owni. Nie jest 

 6-km szlak rowerowy na Pradze 
Pó³noc.

mo¿liwe prowadzenie po nich normal-
nego ruchu samochodowego, ale niewiel-
kim kosztem mo¿na je udostêpniæ dla 
cyklistów. Rower nie gryzie!
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obje¿d¿anie regionu
rajd jesienny
ustalenie standardów

ustalenie przebiegu tras
znakowanie 1 szlaku 
wydanie mapy Mazowsza
rajd wiosenny
wystawa fotograficzna
ocena wytyczonego szlaku

ca³y czas
wrzesieñ

do grudnia

do lutego
marzec

kwiecieñ
maj

czerwiec 
lipiec

orientacyjny rozk³ad jazdy

zapraszamy do wspó³pracy

FZtêpniak

Najm³odszy uczestnik wiosennego przejazdu 
- trzyletni Piotrek

U Wiod¹cego Dealera  klima, katalizator czy 
alufelgi to ju¿ standard!

Jeœli znasz jak¹œ atrakcyjn¹ i wygodn¹ 
trasê rowerow¹...

Jeœli uwa¿asz, ¿e gdzieœ ³atwo tak¹ trasê 
wykonaæ...

Jeœli wiesz, jakie s¹ plany rowerowe 
Twojego miasta, gminy, powiatu...

Jeœli znasz sklepy, serwisy, wypo¿yczal-
nie rowerowe lub miejsca szczególnie 
godne zobaczenia w Twojej okolicy...

Jeœli chcia³byœ w³¹czyæ w prace nad 
projektem swoj¹ szko³ê, klub lub urz¹d...

Pisz: warszawa@fz.most.org.pl
lub: SKE "Zielone Mazowsze"
Raszyñska 32/44, 02-026 Warszawa

ISSN 1428-1438
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ROWER (bajk, bicykl, welocyped) - 1. pojazd 
napêdzany si³¹ miêœni, zazwyczaj posiada dwa 
ko³a umiejscowione jedno za drugim; charakte-
ryzuje siê wysok¹ sprawnoœci¹ mech., zerow¹ 
emisj¹ spalin i ha³asu, niskim kosztami inwest., 
eksploat. i zewnêtrznymi (zob.); infrastruktura r. 
jest ok. 100 razy tañsza od samochodowej; r. sto-
sowany regularnie utrzymuje w dobrej kondycji, 

usprawnia uk³ad oddechowy i kr¹¿enia, dwukrotnie 
zmniejsza ryzyko chorób serca; podstawowy œrodek 
transportu w Holandii i Danii, popularny równie¿ w 
Austrii, Niemczech, Szwajcarii i na P³w. Skandy-
nawskim; obecnie obserwujemy sukcesjê (zob.) r. w 
zakorkowanych metropoliach Europy Œrodk.-
Wsch.; 
2. filoz. sposób na ¿ycie.

MAZOWSZE - hist. region w dorzeczu œrodk. 
Wis³y, od pocz. X w. wchodzi w sk³ad Polski; 
krajobraz nizinny; dogodne warunki do jazdy na 
rowerze (zob.)

cego Dealera Rowerowania. Z okazji 
Dnia Otwartego w Salonie mo¿na by³o 
skorzystaæ z darmowych jazd próbnych 
oraz licznych promocji.

W samo po³udnie wspólnie rzuciliœmy 
samochód (tekturowy do fosy, bo te 
prawdziwe to ju¿ dawno). Kilka minut 
póŸniej z placu ruszy³ przejazd 150 
husarzy rowerowych pod sztandarami 
"Miasta dla Rowerów".

Dziêkujemy "M³odym w Œrodowisku 
oraz profesjonalnie zabezpieczaj¹cym 
przejazd policjantom.



Greenways, czyli drogi dla niezmoto-
ryzowanych, przebiegaj¹ przez atra-
kcyjne i gwarantuj¹ce relaks tereny 
wy³¹czone z ruchu samochodowego.  
Najczeœciej s¹ to starannie wykonane 
drogi szerokoœci 2,5 - 3 m z asfaltow¹ 
nawierzchni¹, choæ np. bardzo presti¿o-
wa droga z Nantes do Mauves we Fran-
cji zbudowana jest z dwuwarstwowego 
t³ucznia. Czêsto do budowy tras wyko-
rzystuje siê zlikwidowane linie kole-
jowe czy drogi technologiczne wzd³u¿ 
kana³ów. Przeznaczone s¹ nie tylko dla  
rowerzystów, ale tak¿e dla pieszych, 
rolkarzy, osób niepe³nosprawnych, a 
czasem nawet jeŸdŸców konnych, 
którzy maj¹ wtedy wydzielony szlak 
obok podstawowej œcie¿ki.

Kilka greenways zosta³o w³¹czonych w 
sieæ miêdzynarodowych dróg rowero-
wych EuroVelo, np. droga wzd³u¿ Loa-
ry (Nantes - Mauves) jest czêœci¹ szlaku 
nr 4. Z du¿ej belgijskiej sieci greenways 
zwanej RAVel (w planach 2000 km, 
gotowe 750 km) w³¹czono dwa odcinki 
do szlaków EuroVelo nr 3 i 5.

Wa³ przeciwpowodziowy nad Wis³¹ - ta trasa 
mog³aby rozpoczynaæ siê ko³o ZOO i biec przez 
¯erañ i Tarchomin do Jab³onny, Rajszewa i 
Nowego Dworu Mazowieckiego.

GREENWAYS

OBOWI¥ZKOWE KASKI
ZAGRA¯AJ¥ ZDROWIU
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Polskie prawo jest jednym z najbardziej 
restrykcyjnych wobec cyklistów. Nie wol-
no jechaæ obok innego rowerzysty (a np. w 
Danii jest to wrêcz zalecane) czy bez trzy-
manki. Nie wolno podwieŸæ kole¿anki - 
ani na ramie, ani na baga¿niku. Œcie¿ek 
nie ma, ulice upstrzone s¹ zakazami ruchu 
rowerów, a za korzystanie z chodnika te¿ 
gro¿¹ mandaty. Jakby tego by³o ma³o, 
projekt nowelizacji Prawa o ruchu dro-
gowym przewiduje, ¿e rowerzyœci bêd¹ 
zmuszeni jeŸdziæ w he³mach ochronnych 
oraz ustêpowaæ pierwszeñstwa samo-
chodom nawet na œcie¿ce rowerowej.

Zmiany wprowadzane s¹ rzekomo w tro-
sce o bezpieczeñstwo rowerzystów. Ale w 
ruchu ulicznym wp³yw kasku na bezpie-
czeñstwo jest znikomy, a na d³u¿sz¹ metê 
mo¿e nawet byæ negatywny. W Australii, 
jedynym kraju gdzie kaski s¹ obowi¹zko-
we, po wprowadzeniu przepisu liczba 
rowerzystów spad³a o po³owê, a liczba 
wypadków z udzia³em roweru pozosta³a 
bez zmian!

Przeciwko obowi¹zkowym kaskom wy-
stêpuj¹ nie tylko sami rowerzyœci i ekolo-
dzy, ale równie¿ lekarze. Nic dziwnego - 
korzyœci dla zdrowia zwi¹zane z jazd¹ na 
rowerze 20-krotnie przekraczaj¹ ryzyko 
zwi¹zane z wypadkami!

W Polsce jest 20 mln rowerów. Atestowa-
ny kask dla ka¿dego to na³o¿enie na spo³e-
czeñstwo podatku w wys. 4.000.000.000 
z³! P.os³om zatroskanym bezpieczeñst-
wem rowerzystów podpowiadamy, ¿e 
u³amek tej kwoty wystarczy³by na sieæ 
dróg rowerowych dla ca³ego kraju. 
Natomiast kolejne restrykcje wobec rowe-
rzystów zwiêksz¹ jedynie zakorkowanie 
miast i pogorsz¹ kondycjê przeciêtnego 
Kowalskiego. 

patrz te¿: www.cycle-helmets.com

W Warszawie mamy kilka dróg inten-
sywnie wykorzystywanych zarówno 
przez rowerzystów jak i pieszych, które 
po odpowiedniej modernizacji mog³yby 
pe³niæ rolê warszawskich greenways. 
Dziêki rozrzutnym planistom, mamy te¿ 
wiele terenów rezerwowanych pod drogi, 
które nigdy nie powstan¹ - mo¿e warto 
przeznaczyæ je pod wielokrotnie tañsze i 
mniej uci¹¿liwe trasy dla niezmotory-
zowanych?

Andrzej Cybulski
patrz te¿: www.aevv-egwa.org

Je¿eli prawo nie bêdzie szanowaæ 
rowerzystów, rowerzyœci nie bêd¹ 
szanowaæ prawa.

Warszawa
ul. Dobra 17
tel. 827-97-13

PON-PT: 11:00-19:00

SOBOTA: 10:00-14:00

rowery
czêœci
akcesoria
serwis

rowery
czêœci
akcesoria
serwis
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do ka¿dego roweru 
Wheeler i Schwinn 
LICZNIK GRATIS

20% ZNI¯KI 
NA SERWIS

z tym numerem
KÓ£EK DWÓCH:

PROMOCJA

ZAPRASZAMY:

TAMKA



* Nie mogê zrozumieæ, dlaczego œcie¿ki 
ci¹gle buduje siê z kostki betonowej? To 
tak, jakby drogi dla samochodów budo-
wano z bruku. BRAK WYOBRA•NI 
URZÊDASÓW? KORUPCJA? A wzd³u¿ 
Broniewskiego (od pêtli Piaski do Rey-
monta) pomalowano pasy na chodniku, 
postawiono zakaz wjazdu rowerów na 
ulicy i skutek jest taki, ¿e wiêkszoœæ rowe-
rzystów korzysta z pobliskiej osiedlowej 
asfaltowej alejki, nara¿aj¹c na niebez-
pieczeñstwo pieszych.  

Olson

* Mo¿na w³¹czyæ Park Bródnowski, 
£ojewsk¹, Chodeck¹, Wyszogrodzk¹, £a-
biszyñsk¹ i Bazyliañsk¹ do systemu œcie-
¿ek rowerowych wyznaczaj¹c drogi na 
szerokich chodnikach. Dobrym przyk³a-
dem mo¿e byæ Berlin - tam œcie¿ki s¹ ma-
lowane tak¿e na jezdni. Nasz Urz¹d 
chwali siê zbudowaniem zaledwie 2-km 
drogiej œcie¿ki wzd³u¿ Kondratowicza, a 
mo¿na taniej zrobiæ wiêcej.

Jakub Kucharski

* Przy Podleœnej bywa strasznie. Jadê 
sobie dosyæ szybko, ok. 35 km/h, i w tym 
momencie zauwa¿am zaparkowanego na 
œcie¿ce Peugeota...

Julek

* Z ca³ym szacunkiem do tego, co gmi-
na Bia³o³êka robi dla rowerów, obawiam 
siê, ¿e tego co zosta³o ze œcie¿ki rowero-
wej wzd³u¿ Kana³u ¯erañskiego nie mo-
¿na ju¿ nazwaæ ani œcie¿k¹, ani rowe-
row¹. Od pêtli autobusowej do Kobia³ki 
s¹ takie wyboje, ¿e z trudem da siê jechaæ 
10 km/h. Szczególnie du¿e dziury s¹ w 
pobli¿u bazy Nadbudu, zapewne dziêki 
ciê¿arówkom tej firmy. Apelujê o remont 
tego odcinka. 

Wojtek Sybilski

* Zapewne lada dzieñ w³adze bêd¹ siê 
chwaliæ, ¿e w tym roku oddano tyle a tyle 
km nowych dróg dla rowerów. I bêd¹ mia-
³y na myœli m.in. Szlak Obwodowy, który 
mia³em wczoraj okazjê zobaczyæ. Sama 
idea szlaków jest rzeczywiœcie œwietna, 
ale mam spore w¹tpliwoœci co do jej rea-
lizacji. Nowe fragmenty ww. szlaku ci¹-
gn¹ siê przewa¿nie chodnikami. O ile po 
chodniku wzd³u¿ Trasy AK da siê jeŸdziæ, 
o tyle fragment wzd³u¿ Marymonckiej jest 
beznadziejny (w¹sko, wystaj¹ce p³yty, 
sporo pieszych). Lepiej by³o ten szlak po-
prowadziæ spokojnymi uliczkami Bielan 
a¿ do Podleœnej, a dalej przez Lasek 
Bielañski. Ciekaw jestem, czy ta prowi-
zorka zostanie na sta³e, czy mo¿e kiedyœ 
pojawi¹ siê w tych miejscach œcie¿ki z 
prawdziwego zdarzenia (asfaltowe, osta-
tecznie z kostki). 

Bolo Perez

Masz wiadomoœæ? Pisz:
warszawa@fz.most.org.pl

temat: œcie¿ki rowerowe
MASZ WIADOMOŒÆ

.

* W maju w WOT pojawi³ siê materia³ o 
sto³ecznym ZOO. Dyrekcja stwierdzi³a, i¿ 
spada iloœæ odwiedzaj¹cych przez to, ¿e 
nie ma gdzie zaparkowaæ. Zaplanowano 
miejsca parkingowe na brzegu Wis³y.

Strasznie mnie to zdenerwowa³o. Miesz-
kam niedaleko i czêsto przeje¿d¿am obok 
ZOO z moim dwuletnim synem. Nie raz 
by³em œwiadkiem, kiedy ca³e rodziny na 
rowerach zmuszone by³y odejœæ z kwit-
kiem, poniewa¿ nikt nie pomyœla³ o tym, 
by wprowadziæ parking dla rowerów. 
Miejsca na terenie ZOO, chocia¿by od 
strony Mostu Gdañskiego, gdzie koñczy 
siê œcie¿ka rowerowa, jest bardzo du¿o.

Rozumiem, ¿e nie powinno siê jeŸdziæ po 
samym ZOO ze wzglêdu na zwierzêta, ale 
takie podejœcie do rowerzystów i mówie-
nie o spadku dochodów ze sprzeda¿y bile-
tów, gdy ca³a Warszawa powoli przesiada 
siê na rowery graniczy z absurdem.

Sebastian i syn Maciuœ

ZOO odpowiada: Dziêkujemy za zainte-
resowanie problemami naszego ZOO. 
Ma Pan racjê, doskonale zdajemy sobie 
sprawê, ¿e powinniœmy umo¿liwiæ zwie-
dzaj¹cym przyjazd do ZOO rowerem. 
Wykonaliœmy ju¿ wiele stojaków dla 
rowerów, które zamontujemy na terenie 
Ogrodu, tu¿ za bram¹. Czekamy jedynie 
na koniec budowy œcie¿ki rowerowej 
wzd³u¿ wybrze¿a. Wtedy rzucimy has³o 
"rowerem do ZOO". S¹dzimy, ¿e stanie 
siê to pod koniec miesi¹ca. 

Ewa Zbonikowska

Od redakcji: Powy¿szy list odebrali-
œmy  11.06.2001... trzymamy za s³owo. 

A jakie instytucje ju¿ dzisiaj mo¿na 
odwiedziæ na bicyklu? SprawdŸ w 
Informatorze na stronie:

free.ngo.pl/rowery

ROWEREM DO ZOO?

WARSZAWSKIE SZLAKI ROWEROWE
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W 1999 r. przedstawiliœmy w Zarz¹dzie 
Dróg Miejskich propozycjê wykonania 
niewielkim kosztem 90 km szlaków 
rowerowych. Ostatnio doczekaliœmy siê 
realizacji. Niestety, sprowadzi³a siê ona 
do ustawienia kilku znaków. Nie zosta³y 
obni¿one krawê¿niki, nie oznakowano 
przejazdów, nie wyremontowano nawet 
najbardziej zniszczonych chodników, nie 
zabezpieczono ci¹gów przed nielegal-
nym parkowaniem. Jak na pó³tora roku 
pracy instytucji dysponuj¹cej bud¿etem 
liczonym w setkach mln z³, efekt jest  
mizerny, a odcinki wzd³u¿ Trasy £azien-
kowskiej, Marymonckiej, czy Banacha 
po prostu wo³aj¹ o pomstê do nieba. 

Pozostawienie szlaków w obecnym 
stanie stwarza powa¿ne zagro¿enie, za-
równo dla rowerzystów, jak i pieszych, 
zmuszonych do wspó³dzielenia w¹ziut-
kiego i czêsto zniszczonego lub zasta-

wionego przez samochody chodnika. 

Mamy nadziejê, ¿e raporty, które przed-
stawiliœmy podczas odbioru technicz-
nego szlaków w maju, stan¹ siê podsta-
w¹ do przeprowadzenia niezbêdnych 
modernizacji.

Federacja Zielonych

Szlak Obwodowy - 
nieprzejezdny odcinek przy ul. Banacha

Niepokoj¹ Ciê:
uci¹¿liwoœci motoryzacji?

degradacja transportu publicznego?
marnowanie œrodków publicznych 

na drogi dla samochodów?
Skontaktuj siê z nami! 

Nie rozwi¹¿emy wszystkich problemów 
(przynajmniej od razu), 

ale razem stanowimy wa¿ny g³os 
wiêkszoœci ludzi, którzy korzystaj¹ ze 

wspólnej przestrzeni ¿yciowej.

POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

Pl. Zamkowy 10, II piêtro 
(wejœcie przed pizzahat) 

00-277 Warszawa
tel./faks: 0 - 22 - 831 28 30 

e-mail: bzt@most.org.pl, 
http://

BIURO 
ZRÓWNOWA¯ONEGO 

TRANSPORTU

www.bzt.most.org.pl
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GDAÑSK: Opracowany przez Fede-
racjê Zielonych i Polski Klub Ekologi-
czny, przy wspó³pracy Urzêdu Miasta, 
projekt sieci dróg rowerowych otrzyma³  
milion dolarów z Global Environment 
Facility. Ca³y projekt ma wartoœæ 2,5 mln 
dolarów. W ci¹gu 2 lat w Gdañsku pow-
stanie 30 km wydzielonych dróg rowe-
rowych, a na 70 km ulic ruch samocho-
dowy zostanie w przyjazny dla rowerów 
sposób uspokojony. 

SOSNO: Urz¹d Gminy kupi³ 11 rowe-
rów dla dzieci doje¿d¿aj¹cych do szko³y. 
Pomys³ spodoba³ siê w³adzom, rodzicom, 
a najbardziej dzieciom. Teraz dystans 4 
km z domu do szko³y pokonuj¹ w 15 
minut. My te¿ tak chcemy! Panowie 
burmistrzowie?



SONDA INTERNETOWA

Kazimierz Dln.
Kijów

Augustów
Wilno

Poznañ
Berlin

Czêstochowa
Koszyce

Stolic (nr 2, Galway - Kijów/Moskwa) 
oraz Szlak Europy Wschodniej (nr 11, 
Ateny - Nordkapp). Pierwszy polski 

Orientacyjny przebieg tras 
EuroVelo przez Mazowsze

PORZ¥DKI W PORCIE PRASKIM

EUROVELO - ROWEREM PO EUROPIE

Spó³ka Port Praski, mimo i¿ zatrudnia 
ponad 100 osób, od lat nie wywi¹zuje 
siê z obowi¹zku utrzymania w czystoœci 
terenu Portu - jednego z najcenniej-
szych przyrodniczo miejsc w Warsza-
wie. Zniecierpliwieni tym stanem eko-
lodzy z Federacji Zielonych posta-
nowili posprz¹taæ ten teren spo³ecznie. 
7 kwietnia w ci¹gu 3 godzin wywieŸli z 
³êgów na przyczepkach rowerowych 
ponad 3000 litrów œmieci. Uda³o siê z 
nich wysegregowaæ ok. 1000 l. szk³a, 
aluminium oraz polietylenu, reszta zo-
sta³a dorêczona Zarz¹dowi Portu.

Walory przyrodnicze tego terenu s¹ 
niezwyk³e: mo¿na tu spotkaæ 82 gatun-
ki ptaków (w tym perkoza dwuczubego, 
kormorana, remiza, ba¿anta, kuropa-

twê, strzy¿yka, nurogêœ, kwiczo³a, dziê-
cio³a zielonego, szczyg³a, trznadla, a 
nawet or³a bielika) i 25 gatunków ssaków 
(ryjówkê aksamitn¹, nietoperze, wie-
wiórkê, je¿a, pi¿maka, kunê, ³asicê, 
czasem bobra). 

EuroVelo to projekt sieci 12 wysokiej ja-
koœci tras rowerowych o ³¹cznej d³ugoœci 
62 tys. km, maj¹cej po³¹czyæ du¿e miasta 
i atrakcyjne tereny turystyczne wszyst-
kich krajów Europy. Gotowe jest ju¿ 
22,670 km, w tym ca³y szlak nr 12 (obwo-
dnica Morza Pó³nocnego, 5932 km).

Doœwiadczenia Holandii, Danii, Szwaj-
carii czy Wlk. Brytanii pokaza³y, ¿e 
turystyka rowerowa wi¹¿e siê nie tylko z 
popularyzacj¹ aktywnego wypoczynku i 
popraw¹ stanu œrodowiska, ale równie¿ z 
konkretnymi korzyœciami finansowymi 
dla regionu. Rozwija siê lokalny handel i 
gastronomia, hotele, muzea... Przyk³ado-
wo z sieci Veloland (3300 km) w Szwaj-
carii tylko w 1999 r. skorzysta³o 3,3 mln 
cyklistów, którzy na same noclegi wydali 
140 mln CHF (365 mln z³).

Z 5 tras EuroVelo przecinaj¹cych Polskê, 
przez Mazowsze przechodz¹ dwie: Szlak 

Wa¿niejsze wymaganiaEuroVelo
A trasy przechodz¹ przez centra miast
A min. 80% nawierzchni asfaltowej 
A mo¿liwoœæ jazdy 2 osób obok siebie
A na drogach publicznych ruch max. 
1000 samochodów dziennie
A sklepy co 30 km, noclegi co 50 km, 
transport publiczny co 150 km

patrz te¿: www.eurovelo.org

odcinek, wybudowany przez Œl¹ski 
Zwi¹zek Gmin i Powiatów, zostanie 

z du¿ych osiedli do centrum

w œcis³ym centrum

po³¹czenia miêdzydzielnicowe

w parkach i innych ter. zielonych

dojazd do ter. rekreacyjnych

po³¹czenia wewn¹trz dzielnic

Gdzie w pierwszej kolejnoœci 
powinny powstawaæ 

œcie¿ki rowerowe

SONDA INTERNETOWA

asfalt62%

23%

12%

3%

kostka betonowa

¿wir

inne

Co najlepiej nadaje siê na 
nawierzchniê œcie¿ki rowerowej

34%

21%

16%

12%

9%

8%
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http://free.ngo.pl/rowery

4

Biuletyn wydany przez Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze" - warszawsk¹ grupê Federacji Zielonych, dziêki dotacji Gminy Warszawa-
Centrum. Z³o¿y³: Aleksander Buczyñski. Zdjêcia i artyku³y: Andrzej, Konrad, Krzysiek, Marcin, Olek. Rysunki: Andy Singer. 
Potrzebujemy Twojej pomocy! Jeœli chcesz by warunki jazdy na rowerze poprawia³y siê, do³¹cz do nas! http://www.zm.most.org.pl, 
http://free.ngo.pl/rowery, email: warszawa@fz.most.org.pl, tel. (0-22) 6691282 (Olek), 8339597 (Krzysiek). Mo¿esz te¿ wesprzeæ nas 
finansowo: BOŒ II o/W-wa 15401157-114677-27006-00.

Czêœæ œmieci zebranych przez Zielonych
na po³udniowym pirsie Portu

oficjalnie otwarty na wiosnê 
2002, prace trwaj¹ w Wielkopol-
sce i na Pomorzu. Czy Mazo-
wsze pozostanie bia³¹ plam¹ na 
rowerowej mapie Europy?

rowerzyœci rowerzystom, czyli nowy, w pe³ni interaktywny:

 12:1 00 00  p2 l.a  i Zn aœ mez kr ow w 2 y2

przejazd rowerowy g³ównymi ulicami
EUROPEJSKI DZIEÑ BEZ SAMOCHODU

warszawski inform
ator rowerowy
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