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CELTIC SAFARI BIKETOUR

Wyj¹wszy ciep³e ubranie, jazda rowerem
po mieœcie na dobrze wyposa¿onym
rowerze miejskim nie ró¿ni siê wiele od
jazdy w ka¿dej innej porze roku. Zima
jest nawet ca³kiem przyjaznym dla rowe-
rzystów okresem. Po jesiennej s³ocie
nadchodz¹ mrozy, dziêki którym nie ma
b³ota i ka³u¿. Kiedy spadnie œnieg, nawie-
rzchnia dróg robi siê bia³a, dziêki czemu
rowerzysta jest znacznie lepiej widoczny
na jezdni. Nieuprz¹tniêty, ubity œnieg
wyrównuje dziury w nawierzchni i

ROWER JEST DOBRY

NA KA¯D¥
PORÊ ROKU

u³atwia np. wjazdy na krawê¿nik.
Oczywiœcie, zdarzaj¹ siê utrudnienia,
np. obfite opady œniegu lub gwa³towne
roztopy i nastêpuj¹ce po nich mrozy,
które parali¿uj¹ ca³y ruch na drogach,
pokrywaj¹c je lodem - ale takich dni w
zimie nie ma wiele. Zreszt¹ wtedy
równie¿ rower radzi sobie lepiej ni¿
tkwi¹ce w wielogodzinnych korkach
samochody.
O zimowym ubraniu, sprzêcie i tech-
nice jazdy czytaj .na stronie 2

Warszawska Masa Krytyczna nabiera
cech regularnoœci - mimo jesiennych
s³ot i coraz ni¿szych temperatur, w
ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca pod
kolumn¹ Zygmunta pojawia siê 150-
200 cyklistów. Oby tak dalej! Pamiê-
tajcie o prawid³owym oœwietleniu.

WeŸ udzia³ w planowaniu miêdzynaro-
dowego rajdu rowerowego i ju¿ teraz
zarezerwuj sobie czas w lipcu 2003 r.,
by wspólnie ruszyæ na Ukrainê.

gäller ej cyklar
(szw.) -

- nie dotyczy
rowerów

Bubel za miliard PLN

Jadê 40 km/h, trasa robi sie coraz bardziej
stroma. Po obu stronach wyrastaj¹ œciany,
tworz¹c w¹ski korytarz. Nagle uœwiada-
miam sobie, ¿e przede mn¹ te¿ jest œciana.
Na liczniku 50 km/h, dajê po hamulcach.

NOWA HARDKOROWA TRASA W STOLICY

miesi¹c   dzieñ  godz.  opóŸn.

grudzieñ         18:00  15min.

grudzieñ         21:00

styczeñ     31   18:00

luty        28   18:00

marzec      28   18:00

27

31

OpóŸnienie przejazdów mo¿e ulec zmianie.
Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

A jednak siê krêci...

Zim¹ obudŸ w sobie instykt stadny!

Zajrzyj na...
W ostatnim momencie zauwa¿am tunel
po prawej stronie. Tunel siê koñczy,
nastêpny ostry zakrêt. Ledwo z niego
wychodzê, bo ko³a trac¹ przyczepnoœæ
na œliskiej nawierzchni. Na koñcu
nastêpnego zjazdu przeszkoda - trzeba
szybko podj¹æ decyzjê czy omijamy j¹ z
lewej czy z prawej. Uff, trasa
ukoñczona bezb³êdnie.
Gdzie w Warszawie mo¿na znaleŸæ
takie atrakcje? Zjazdy z Mostu
Siekierkowskiego od strony Pragi.
Zjazdy koñcz¹ce siê zakrêtami z
tunelami s¹ tam norm¹. Zakrêty o 90
(jeden nawet o blisko 180 ) te¿.

°

°

A garœæ wra¿eñ ze œcie¿ek
wzd³u¿ Wa³u Miedzeszyñskiego.

na stronie 3



MASA KRYTYCZNA! ZIMOWE PORADY
A jednak siê krêci...

rys. Dominik Komar

ubierz siê ciep³o

sprawdŸ swój rower
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M
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Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w zimowym
rowerowaniu s¹ ciep³e rêkawiczki.
Nagie d³onie przy szybszej jeŸdzie
grabiej¹ i bol¹.

Druga wa¿na rzecz to ciep³y szalik,
a trzecia - czapka, najlepiej z daszkiem,
który skutecznie potrafi ochroniæ oczy
rowerzysty przed zamieci¹.

Pozosta³e elementy stroju s¹
zdroworozs¹dkowe - ubranie powinno
byæ ciep³e i nie krêpowaæ ruchów.

W zimniejsze dni warto dbaæ o
kolana i zak³adaæ na nie we³niane
elastyczne opaski (producenci odzie¿y
rowerowej robi¹ te¿ takie z windstop-
pera, ale nie spotka³em ich w polskich
sklepach) ocieplaj¹ one stawy i
zapobiegaj¹ reumatyzmowi. Podobnie,
przydaæ siê mog¹ ubrane pod spodnie
d³ugie kalesony.

Na d³u¿sze wycieczki mo¿e przydaæ
siê druga para skarpetek.

Obni¿aj¹c siode³ko, obni¿asz
œrodek ciê¿koœci roweru, co poprawia
jego stabilnoœæ na œliskiej nawierzchni.

Wyprostowana sylwetka pomaga
w utrzymaniu równowagi. Nawet przy
sportowej geometrii roweru lepiej
podnieœæ mostek i kierownicê powy¿ej
poziomu siode³ka.

Przyczepnoœæ opon mo¿na popra-
wiæ, spuszczaj¹c z nich czêœæ powietrza
( z wyczuciem ).

W sklepach rowerowych dostêpne
s¹ zimowe opony z kolcami. S¹ drogie -
co najmniej 150 z³, ale u¿ytkownicy s¹
z nich bardzo zadowoleni. Z regu³y
wystarcza w rowerze tylko jedna taka
opona, za³o¿ona na przednie ko³o. Ale
wiêkszoœæ zimowych rowerzystów
miejskich i tak nie zmienia na zimê
opon i u¿ywa zwyk³ych .

W zimie osprzêt niszczy siê
znacznie szybciej. Jeœli u¿ywasz
lepszych przerzutek zewnêtrznych,
lepiej je zdemontowaæ i na okres zimy
za³o¿yæ najprymitywniejsze, u¿ywane
Shimano TY-20, tym bardziej, ¿e z
wielu powodów w zimie nie nale¿y
jeŸdziæ szybko i agresywnie.

Oblepione œniegiem zewnêtrzne
hamulce i przerzutki pracuj¹ gorzej
przerzutki wewnêtrzne i tzw. kontra s¹
bardziej niezawodne, a przy tym
bardziej odporne na korozje.

Jeœli u¿ywasz nosków, poluzuj
paski.
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rzecz jasna

semi-slicków

technika jazdy
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Przy ujemnych temperaturach jad¹c
szybko po suchym, zmro¿onym asfalcie
mo¿emy nagle wpaœæ na fragment po-
kryty lodem. Dlatego nale¿y unikaæ szyb-
kiej jazdy i gwa³townych manewrów. Jest
to szczególnie istotne, kiedy nawierz-
chnia jest pokryta cienk¹ warstw¹ œniegu
i nie widaæ, co siê pod ni¹ kryje.

Tory tramwajowe nale¿y przekraczaæ
pod k¹tem maksymalnie zbli¿onym do
prostego. To samo dotyczy krawê¿ników,
progów spowalniaj¹cych itp.

Zdradliwe s¹ w zimie nierówne
¿eliwne pokrywy studzienek.

W przypadku poœlizgu przedniego
ko³a, nie nale¿y hamowaæ (zw³aszcza
przednim hamulcem!) czy wykonywaæ
gwa³townych ruchów - lepiej pozwoliæ
rowerowi sun¹æ w wybranym przezeñ
kierunku, mo¿na wrêcz skierowaæ w tam-
t¹ stronê kierownicê. Poœlizg tylnego ko³a
jest mniej niebezpieczny i zdarza siê
najczêœciej przy zbyt ostrym hamowaniu.

Rower jest dobry na ka¿d¹ porê roku

27 wrzeœnia: Rekordowo d³ugi
przejazd. Tym razem policjanci zamiast
strzelb przywieŸli ze sob¹ rowery, na
których razem z innymi cyklistami
przejechali ca³¹ trasê.

25 paŸdziernika: Ze wzglêdu na porê
roku, przejazd ochrzczony Festiwalem
Migaj¹cych Œwiate³ek. Ci, którzy
zapomnieli lampek, mieli okazjê je
wygraæ w jednym z licznych konkursów.

29 listopada: Masa kilkukrotnie
zaszczyci³a sw¹ obecnoœci¹ ulicê
Marsza³kowsk¹, by podkreœliæ swój
Krytyczny stosunek do planów ZDM
wobec tej arterii (patrz ni¿ej). Mimo
deszczu i bliskiej zeru temperatury
stawi³o siê 140 cyklistów.
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Uk³ad o trzech punktach podparcia
jest niewywracalny - mocno trzymaj¹c
kierownicê, zawsze mo¿emy po prostu
podeprzeæ siê nog¹.

Jazda w kopnym œniegu przypomina
nieco jazdê po piaszczystej drodze.

Zanim pierwszy raz w ¿yciu
wyjedziemy na zaœnie¿on¹ ulicê, warto
trochê oswoiæ siê ze œniegiem, je¿d¿¹c po
podwórku czy parku i próbuj¹c ró¿nych
technik jazdy.

Marcin Hy³a

Autor tego tekstu (oraz wielu jego znajomych)
spêdzi³ na rowerze wszystkie zimy od 1992 roku.

CYTAT MIESI¥CA
"Czerwony kolor œcie¿ki rowerowej
brzydko wygl¹da" - tak pan W³odzimierz
Sidorczuk, jeden z autorów projektu
przebudowy po³udniowego odcinka ulicy
Marsza³kowskiej,

zabrak³o drogi dla rowerów.
uzasadni³, dlaczego w

projekcie



POWIEDZ CZEŒÆ!
NOWE EKIPY

ODSZKODOWANIE ZA ZANIECZYSZCZENIA

Górski zwyczaj przeniesiony do Warszawy?

Nowoœcie¿ki

Sto lat temu turyœci górscy zapocz¹tko-
wali zwyczaj mówienia ka¿demu
napotkanemu piechurowi. Mo¿liwoœæ
spotkania innego cz³owieka w górach
by³a tak niewielka, ¿e ju¿ jakiœ
zosta³ przez oko maniaka górskiego
wychwycony, to powodowa³o to zwê-
¿enie Ÿrenic, b³ysk w oku oraz entuzja-
styczne powitanie. Pozosta³oœci¹ po tym
jest owo .
Ale po co pisaæ o górskich zwyczajach
piechurów w biuletynie cyklistów nizin-
nych? Chcia³bym wprowadziæ podobny
obyczaj wœród mazowieckich rowe-
rzystów. Do mówienia doda³bym,
w miejscach gdzie siê da, przyjazne
machniêcie rêk¹ i, w nastrojach w któ-
rych ma siê si³ê, radosny uœmiech. Jest ku
temu parê powodów.
Pierwszy to poprawa nastroju. Jako
student psychologii spo³ecznej wiem, ¿e
takie zachowania zmniejszaj¹ niezwykle
uci¹¿liwe w wielkich miastach poczucie

czeœæ

czeœæ

czeœæ

kiedy

obcoœci miêdzy ludŸmi. Zgodnie z
regu³¹ zaraŸliwoœci emocjonalnej
nastrajaj¹ radoœnie i poprawiaj¹ humor.
Po drugie, by³aby to alternatywa dla
zachowañ kierowców samochodów,
którzy zamkniêci w swoich kabinach
mog¹ na siebie co najwy¿ej potr¹biæ.
Po trzecie, przyci¹ga³oby to ludzi do
je¿d¿enia rowerami, bo jak wiadomo
cz³owiek lgnie tam gdzie unosi siê
wiele pozytywnych wibracji. Uœmiechy
i radosne pozdrowienia dzia³aj¹ na
innych jak magnes - miêdzy innymi
dlatego wêdrówki po górach maj¹ dla
nas taki urok.
Apelujê zatem do wszystkich fanów
dwóch kó³ek o radosne pozdrawianie
innych rowerzystów na ka¿dym metrze
œcie¿ki rowerowej, na ka¿dej ulicy i na
ka¿dych œwiat³ach. Niech ka¿dy nie
produkuj¹cy spalin bêdzie dla nas jak
brat lub siostra!

iMaciej Roszkowsk

WZD£U¯ WA£U MIEDZESZYÑSKIEGO
Zrobione sa oczywiœcie z kostki. Tam
gdzie woda nie zd¹¿y³a wyp³ukaæ piasku
œcie¿ka zaros³a traw¹: miejscami nadaje
siê ju¿ do remontu. Prowadzenie œcie¿ki
jest co najmniej dziwne: w miejscu gdzie
s¹ na Wale Miedzeszyñskim sklepy
(okolice yacht-klubu), œcie¿ka idzie
drug¹ stron¹ - aby do nich dojechaæ trzeba
siê nieŸle nagimnastykowaæ i jeŸdziæ po
chodniku. W kilku miejscach do prowa-

dzonej do³em œcie¿ki dochodz¹ schody
z przystanków autobusowych. Zrobio-
ne jest to tak, ¿e piesi nie widz¹ œcie¿ki
rowerowej, a rowerzyœci wchodz¹cych
nagle na œcie¿kê pieszych. Aby prze-
jechaæ od mostu do Francuskiej trzeba
dwa razy przekraczaæ ulicê. Jak ma siê
pecha, to straci siê na tym przynajmniej
5 minut - œwiat³a zmieniaj¹ siê bardzo
rzadko. Jest te¿ przynajmniej jeden
stromy zjazd, który koñczy siê ostrym
zakrêtem i skrzy¿owaniem z drog¹ -
jeœli w tym miejscu komuœ wysi¹d¹
hamulce, wypadek murowany. Jeszcze
jedno: podjazdy pod krawê¿niki. Zaraz
przed krawê¿nikami jest odp³yw wody
(rowek), co utrudnia jazdê, szczególnie
gdy ma siê ko³a szosowe.
Jedyn¹ fajn¹ spraw¹ na œcie¿kach jest
oœwietlenie: jest nawet w mikrotunelu
przy samym moœcie.

Maciej Ostaszewski

Po oœmiu latach procesu siedmiu
mieszkañców Tokio wygra³o od rz¹du
odszkodowania za zatrucie spalinami
pochodz¹cymi z publicznych autostrad.
Ka¿dy z nich dostanie 79,2 mln jenów
(ok. 2,6 mln z³). W uzasadnieniu decyzji
s¹d wytkn¹³ rz¹dowi, ¿e
nieprawid³owo zbudowa³ i zarz¹dza
drogami w Tokio. W³adze miasta, które
równie¿ bêd¹ musia³y ponieœæ koszty

japoñskiemu

kary, zapowiedzia³y ¿e nie bêd¹ siê
odwo³ywaæ od wyroku.
Nietrudno przewidzieæ, ¿e za jakiœ czas
takie procesy czekaj¹ równie¿ Warsza-
wê, której w³adze nie maj¹ ¿adnej
koncepcji zapewnienia mieszkañcom
bezpieczeñstwa ekologicznego, za to
bezmyœlnie rozbudowuj¹ uk³ad
drogowy.

...to grupa (na razie nieformalna)
prorowerowo nastawionych ludzi o
bardzo ró¿nych zainteresowaniach, od
sportu poprzez turystykê do ekologii. Na

rzysz³o kilku radnych gminnych,
przewodnicz¹cy rady powiatu, radna
sejmiku mazowieckiego, dyrektor
GOSiR, trener kolarstwa z lokalnego
klubu, przedstawiciele PTTK oraz
Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze".
PTC stara siê o wpisanie do bud¿et miasta
na 2003 r. wydatków na infrastrukturê
rowerow¹ - plan minimum to 100 tys. z³.
Jest ku temu mocna podstawa w postaci
dwóch uchwa³ rowerowych, w tym kon-
cepcji rozwoju infrastruktury rowerowej.
Wiktor Nowotka, autor koncepcji,

W grudniu otwarta zosta³a w Piasecznie
wystawa poœwiêcona transportowi
przyjaznemu dla cz³owieka i œrodowiska
- . Wystawa bêdzie
prezentowana tak¿e w Konstancinie-
Jeziornej i Górze Kalwarii.

inauguracyjne spotkanie 22 listopada
2002 r. p

pra-
cuje nad harmonogramem jej realizacji.
Wiele rzeczy mo¿na wykonaæ ma³ym
nak³adem, nie obci¹¿aj¹c nadmiernie
bud¿etu miasta, a znacznie poprawiaj¹c
warunki dla ruchu rowerowego.

Miasta bez spalin

Marcin Ciechomski,
mmcgolkow@pro.onet.pl, tel. 604-132669

Radomianie Sebastian Paw³owski
i Tomasz Kosiec chc¹ za³o¿yæ stowa-
rzyszenie, które doprowadzi³oby do
utworzenia w ich mieœcie sieci œcie¿ek
rowerowych. Chcieliby, by powsta³o
kilka œcie¿ek ³¹cz¹cych centrum z naj-
wiêkszymi osiedlami oraz te osiedla
miêdzy sob¹. Staraj¹ siê równie¿ o stojaki
na rowery przed instytucjami i firmami.

Kontakt:
Szukaj¹ ludzi, którzy je¿d¿¹ na rowerze i
którym chce siê coœ robiæ.

Sebastian Paw³owski,
pitagor@interia.pl, tel. (48)3662280

Warszawski Klub Kolarski jest nowo
powsta³ym stowarzyszeniem kultury
fizycznej. Utworzy³y go osoby, które
w ostatnich latach œciga³y siê w wyœci-
gach MTB reprezentuj¹c Uniwersytet
Warszawski i AWF, z kilkuletnim doœ-
wiadczeniem w organizacji uczelnianych
sekcji kolarskich. Cele WKK to m.in.
propagowanie zdrowego stylu ¿ycia
poprzez jazdê na rowerze i sportowe
wspó³zawodnictwo. Kontakt:

B³a¿ej Maresz, tel. 600-452865

Piaseczyñskie Tow. Cyklistów

Rowerowy Radom

Warszawski Klub KolarskiNiebezpieczny rowek odp³ywowy na przejeŸdzie



Biuletyn wydany przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze - warszawsk¹ grupê Federacji Zielonych,
dziêki wsparciu finansowemu Gminy Warszawa-Centrum. Teksty i zdjêcia: Cinek, Kikmen 7272,
Maciuleczek, Mefju, .
Jeœli chcesz by warunki jazdy na rowerze poprawia³y siê, do³¹cz do nas! WWW:
www.fz.eco.pl, email: warszawa@fz.eco.pl, fax: (22)8289129, tel: 691-339300 (Olek), 605-369123 (Marcin).
Mo¿esz te¿ wesprzeæ nas finansowo: BGK I o/W-wa 11301017-30000984-27006-1-111.

NN Mason, Olek, PrzeraŸliwy Pingwin, Radzio Z³o¿y³: Aleksander Buczyñski.
warszawa.rowery.org.pl,

SONDA INTERNETOWA

idealny

bardzo dobry

dobry

mierny

taki sobie

beznadziejny

SONDA INTERNETOWA

KOMENTARZE

Jak oceniasz system
sto³ecznych tras rowerowych?

Oznacza to, ¿e za minione szeœæ lat
drogowcy uzyskali

œredni¹ ocen .
wdra¿ania systemu

w skali szkolnej 1,5

Badol:

Vuyu:

Herka:

My:

Phat:

Adam:

Wiktor Nowotka:

Powiedzmy to sobie szczerze:
system œcie¿ek rowerowych w stolicy
nie istnieje. Ja osobiœcie do takich
warunków siê dawno przyzwyczai³em,
zawsze siê jakoœ dojedzie, ale dla
spokojniejszych rowerzystów warunki
s¹ fatalne.

Permanentna bezmyœlnoœæ, jak
siê ju¿ pojawiaj¹ jakieœ scie¿ki to
donik¹d nie prowadz¹.

Dla mnie œcie¿ki s¹ nieprze-
jezdne - u¿ywam roweru szosowego.

Dobre œcie¿ki s¹ wzd³u¿ Alei
Prymasa Tysi¹clecia.

Œcie¿ki mo¿e i s¹, ale nie da siê z
nich korzystaæ! Wiêc sieci¹ tego nie da
siê nazwaæ! Œcie¿ki koñcz¹ siê i
zaczynaj¹ bez ci¹g³oœci jakiejkolwiek!

System? PrzejedŸcie siê ulic¹
Marsa od ¯o³nierskiej do dworca
Rembertów to umrzecie ze wzglêdu na
spaliny i szalej¹cych kierowców, a tak
jest w ca³ym mieœcie. PS. By³em
œwiadkiem (jako kierowca samochodu)
akcji pó³ roku temu jak ok. 2000
rowerzystów je¿dzi³o po Warszawie i
blokowa³o ruch samochodowy w
centrum. Najdziwniejsze, ¿e kierowcy
siê œmiali, a z³oœci³a siê tylko policja,
której rowerzyœci ci¹gle uciekali,
skrêcaj¹c w boczne uliczki.

ZDM co trochê
zbuduje, to trochê rozbierze. I tak stale
mamy dalej do koñca ni¿ bli¿ej. W tym
tempie na realizacjê OSDR poczekamy
jakieœ 150 lat. Nie dziwmy siê jednak,
oni naprawdê siê nie znaj¹ na proje-
ktowaniu i budowie tras rowerowych.

3%

0%

1%

14%

27%

19%

http://warszawa.rowery.org.pl

w ogóle nie ma takiego systemu36%

KONTRAPAS TO JE ONO

DEKALOG BUDOWY DRÓG DLA ROWERÓW

ALLEYCAT

We wrzeœniu otwarto w Krakowie
kolejny kontrapas rowerowy. Pas do
ruchu rowerów pod pr¹d na

zosta³ zwyczajnie wymalowany na
asfalcie, jedynie na skrzy¿owaniach
odgrodzony jest od jezdni wysepkami z
¿ó³tymi pylonami.
Po trzech miesi¹cach ju¿ widaæ, ¿e jest
to rozwi¹zanie wzrocowe. Odblaskowe
pylony zwracaj¹ uwagê kierowców, a
jad¹cy pod pr¹d rowerzyœci utrzymuj¹
sta³y kontakt wzrokowy z kierowcami,
co gwarantuje bezpieczeñstwo. Dodat-
kowo kontrapas u³atwia ruch karetek ze
znajduj¹cego siê przy Kopernika
szpitala, umo¿liwiaj¹c zarówno omi-
niêcie korka jak i jazdê pod pr¹d.
W centrum Warszawy takie kontrapasy
powinny powstaæ m.in. przy ulicy
Podwale, OboŸnej, Mokotowskiej,
Bednarskiej, Koszykowej, Noakow-
skiego, Chocimskiej i wielu innych.

ul. Koper-
nika

...to nowa publikacja "Zielonego
Mazowsza" - porêczny folder, prezen-
tuj¹cy 10 najwa¿niejszych punktów,
o których nale¿y pamiêtaæ podczas
planowania, projektowania i budowy
dróg dla rowerów. Punkty te zosta³y
wybrane na podstawie literatury,
doœwiadczeñ z codziennej praktyki
poruszania siê na rowerze po mieœcie
oraz sonda¿y przeprowadzonych wœród

...to zawody wymyœlone i organizo-
wane przez kurierów, ale otwarte dla
wszystkich chêtnych. To rowerowy rajd
na orientacjê w mieœcie, w normalnym
ruchu ulicznym. Oprócz kondycji
wymaga nieco sprytu, refleksu oraz
znajomoœci miasta. Wygrywa ten, kto
najszybciej rozwiezie wszystkie
przesy³ki pod wskazane adresy.
Niewykluczone s¹ urozmaicenia w
postaci punktów ruchomych albo zadañ
specjalnych.

1 km wzorowego kontrapasu kosztowa³ 30 tys. z³
- szeœæ razy mniej ni¿ œcie¿kanormalna

"Super jazda, fajni ludzie i dobra
temperatura. Tylko plecak mi zamarz³."

- uczestnik miko³ajkowego alleycata
7 grudnia, przy -14°C (odczuwalna -20°C),

kiedy jedn¹ z przesy³ek specjalnych
by³a torba pe³na wody...

Zabójcy samochodów na wojennej œcie¿ce.
Na szczêœcie to tylko "Halloween Alleycat"
31 paŸdziernika (przebranie obowi¹zkowe).

Alleycat staje siê coraz bardziej
popularny w Warszawie, ostatnio wyœcigi
odbywaj¹ siê raz na miesi¹c. Zobacz:

www.wck.u3.pl

rowerzystów. Dekalog ilustrowany jest
zarówno dobrymi jak i z³ymi przyk³a-
dami, pokazuje rozwi¹zania wzorcowe
oraz najczêœciej pope³niane b³êdy.
Dla projektantów oraz urzêdników
i radnych samorz¹dowych folder
dostêpny jest bezp³atnie.
Dekalog w Internecie:
free.ngo.pl/rowery/raporty/dekalog


