Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Europejski Dzień bez Samochodu
16-22 września 2014 r.
Kraków już po raz piętnasty weźmie udział w Europejskim Tygodniu
Zrównoważonego Transportu i trzynasty raz z rzędu będzie uczestniczył
w Europejskim Dniu bez Samochodu. Hasło tegorocznej kampanii - „Nasze ulice,
nasz wybór” - nawiązuje do toczącej się obecnie dyskusji na temat roli jaką ma
mieć przestrzeń miejska. Ma zachęcić mieszkańców wszystkich europejskich
miast do stworzenia przestrzeni miejskiej, w której chce się żyć. Widoczna
w Europie presja na „odzyskanie” dla mieszkańców przestrzeni miejskiej obecna
jest też w naszym mieście. Kraków od lat prowadzi działania na rzecz
uspokojenia ruchu samochodowego w Śródmieściu, dlatego też oddawanych jest
pieszym coraz więcej przestrzeni zajmowanych kiedyś przez auta. Można tu
przedstawić choćby takie przykłady jak przekształcenie w miejską przestrzeń niedostępną dla ruchu - Małego Rynku i placu Szczepańskiego, czy ulicy
Grodzkiej i fragmentu ul. Krupniczej. Ważnym elementem kampanii jest
promocja
zrównoważonego
transportu
oraz
zwiększenie
świadomości
społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz
przyjaznych dla środowiska form transportu.
Jakie w tym roku czekają nas atrakcje podczas Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu?
Już 16 września odbędzie się tradycyjny przejazd rowerowy z udziałem
władz miasta. Tym razem trasa poprowadzona będzie po Nowej Hucie. Wyjazd
o 12.00 spod budynku UMK przy os. Zgody 2. Dzień później, 17 września chętni
będą mogli zrobić kartę rowerową. Tego dnia odbędą się też warsztaty z obsługi
miejskich rowerów. 18 września Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice
organizuje rajd rowerowy, a koło Kraków Areny odbędzie się prezentacja
ekologicznych pojazdów w ramach konferencji „Ekologiczny Transport
Przyszłości”. Tego dnia zaplanowane jest też m.in. seminarium otwierające
projekt pn.: Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla
poprawy jakości powietrza w Krakowie, współfinansowany ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z kolei na 19
września zaplanowano akcję Park(Ing) Day, która ma pokazać, że miejsce
postojowe, gdy usunie się z niego pojazd, może być doskonałą przestrzenią na
aktywność społeczną. Tego dnia kierowcy będą też mogli skontrolować emisję
spalin w swoich pojazdach, a na Miasteczku Studenckim AGH zorganizowany
będzie Festiwal rowerowy - wstęp wolny. Ciekawie zapowiada się też kolejny
dzień Tygodnia Mobilności. 20 września o 19.00 w klubie „Pauza In Garden” ul.
Rajskiej 12 odbędzie się IX Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych– wstęp
wolny. Na ten dzień zaplanowano również akcje „Rowerem na zakupy”
i
„Rowerem
na
targ”.
Przedostatni
dzień
Europejskiego
Tygodnia
Zrównoważonego Transportu to okazja do zwiedzania Muzeum Inżynierii
Miejskiej - wstęp wolny. Można będzie tam dojechać zabytkowym tramwajem linii
„0”. Z kolei 22 września w Europejski Dzień bez Samochodu każdy będzie mógł
bezpłatnie poruszać się komunikacją miejską. Wystarczy okazać dowód
rejestracyjny. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca
dokument wraz z osobami towarzyszącymi – w liczbie zgodnej z wpisem
określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie. Warto wiedzieć, że w tym
roku przez cały czas trwania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu prowadzone będą: kampania „Kraków Mobilny”, akcja „Bezpieczna
droga do szkoły”, a także miejska kampania „Tak dla czystego powietrza”.
Będziemy w niej zachęcać do wymiany pieców węglowych i informować
mieszkańców, co powoduje największe zanieczyszczenie i jak postępować, by
zmniejszać emisję szkodliwych substancji. Organizatorem Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Transportu jest Gmina Miejska Kraków. Partnerami
są m.in. Komenda Miejska Policji Młodzieżowy Dom Kultury Fort
49 „Krzesławice”, Politechnika Krakowska, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska,
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, Inspekcja Transportu Drogowego
w Krakowie, Fundacja Miasta dla Ludzi oraz sklep mobilny-Dr Albin.

PROGRAM ETZT i EDbS
16 WRZEŚNIA (WTOREK) 2014
09.00-14.00 Pokaz i szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego,
ul. Brożka 3 (wg. zgłoszeń)
12.00
Przejazd rowerami z udziałem władz Miasta, os. Zgody 2
17 WRZEŚNIA (ŚRODA) 2014
09.00-14.00 Egzamin na kartę rowerową, w placówkach oświatowych wg.
zgłoszeń
organizator: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
www.krakow.policja.gov.pl

12.00-18.00 Obsługa rowerów miejskich KMK Bike - warsztaty, Plac
Wszystkich Świętych, stacja rowerowa KMK Bike
organizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

- obsługa rowerów miejskich
- szkolenie z bezpiecznej jazdy na rowerach miejskich
- bezpłatne atlasy rowerowe

18 WRZEŚNIA (CZWARTEK) 2014
10.00-13.00 Forteczny Rajd Rowerowy, os. Na Stoku 27b
organizator: Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”,
www.mdkFort49.krakow.pl

18:00-20:00 Pokaz ekologicznych pojazdów w ramach konferencji
„Ekologiczny Transport Przyszłości” , ul. Lema , Kraków Arena
- parking
12.00–13.00Konferencja otwierająca projekt pn.: Zintegrowany system
monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości
powietrza w Krakowie, współfinansowany ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wstęp wolny, sala Lea, Plac Wszystkich Świętych 3-4
11.30

www.ekocentrum.krakow.pl/244,a,monit-air.htm

Uroczystość wręczenia certyfikatu Przyjazny Rowerom dla EDF
Polska I Oddział w Krakowie, ul. Ciepłownicza 1. Zapraszamy na
rowerach!
organizator: EDF Polska I Oddział w Krakowie, Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska www.fpds.pl/etzt

Rowerem do Szkoły - przejazd rowerowy ścieżkami Nowej Huty uczniów XI
Liceum Ogólnokształcącego i zaprzyjaźnionych szkół . Wycieczka
rowerowa uczniów połączona ze zwiedzaniem Elektrociepłowni
organizator: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska www.fpds.pl/etzt
EDF I Oddział w Krakowie

18-19 WRZEŚNIA (CZWARTEK-PIĄTEK) 2014
08.00-13.00 Międzynarodowa Konferencja “ Stepping Stones: How to
make Mobility Patterns More Sustainable", ul. Warszawska 24
organizator: Politechnika Krakowska, www.pk.edu.pl

19 WRZEŚNIA (PIĄTEK) 2014
09.00-19.00 Park(Ing) Day, plac Nowy
organizator: Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, www.kmr.org.pl

09.00-14 .00 Kontrola emisji spalin w pojazdach uczestniczących w ruchu
drogowym na terenie Miasta Krakowa
organizator: Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK,Komenda
Miejska Policji w Krakowie, Inspekcja Transportu Drogowego w Krakowie

16.00–21.00 Festiwal rowerowy - wstęp wolny
Miasteczko Studenckie AGH ul. Józefa Rostafińskiego (boisko
do kosza)
organizator: Dr Albin –Mobilny sklep, serwis rowerowo-narciarski, www.dralbin.pl

-

darmowy serwis i diagnoza roweru
test zapięć rowerowych
konkursy i inne atrakcje
koncert zespołów Amusing Companions i Voodoo Bragga

20 WRZEŚNIA (SOBOTA) 2014
19.00

IX Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych – wstęp
wolny, Klub Pauza In Garden, ul. Rajska 12
organizator: Fundacja Miasta dla Ludzi, www.cyclingfilms.pl

Rowerem na Zakupy - akcje promocyjne Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i
Galerii Bronowice www.fpds.pl/etzt
Rowerem na Targ - akcja promocyjno-edukacyjna Fundacji Partnerstwo dla
Środowiska i Stowarzyszenia PODGORZE.PL na Targu
Pietruszkowym, www.fpds.pl/etzt
21 WRZEŚNIA (NIEDZIELA) 2014
Przejazd na trasie Cichy Kącik/Kopiec Wandy – ul. Św. Wawrzyńca – Muzeum
Inżynierii Miejskiej, zabytkowym tramwajem nr „0” rozkład jazdy:
www.kmkrakow.pl

Przejazd na tresie Rynek Główny – Grodzka, Dominikańska, Starowiślna,
Podógrska, Gazowa, Św. Wawrzyńca – Muzeum Inżynierii Miejskiej (powrót: ul.
Św. Wawrzyńca, Starowiślną) zabytkowym taborem autobusowym „M”, rozkład
jazdy: www.kmkrakow.pl
10.00-16.00 Zwiedzanie Muzeum Inżynierii Miejskiej – wstęp wolny
ul. Św. Wawrzyńca 15
www.mimk.com.pl

22 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK) 2014
DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
Bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej (KMK) za
okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu (z bezpłatnego przejazdu może
korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny wraz z osobami towarzyszącymi
– maksymalnie w ilości zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących
w samochodzie)
16-22 WRZEŚNIA 2014 – dalej przez cały rok szkolny 2014/2015
Bezpieczna droga do szkoły
organizator: Straż Miejska Miasta Krakowa, www.strazmiejska.krakow.pl

- zajęcia profilaktyczne z uczniami na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
- prelekcje realizowane z Inspektorem MPK na temat komunikacji
miejskiej, bezpieczeństwa i poszanowania mienia

16-22 WRZEŚNIA 2014
Kampania „TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA” www.krakow.pl

Trasa przejazdu rowerami

budynek UMK, os. Zgody

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW ROWEROWYCH KRAKÓW 2014
Organizator:Fundacja Miasta dla Ludzi
Miejsce: Pauza In Garden
Kraków, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego)
Czas:20.09.2014, początek o godz. 19:00
Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych / International Cycling Film
Festival odbywa się od dziewięciu lat w Herne w Zagłębiu Ruhry w Niemczech,
a od 2012 roku ma także swoją polską edycję. W Polsce Festiwal organizowany
jest przez fundację Miasta dla Ludzi. Do tej pory filmy pokazano już
w Częstochowie, w Katowicach i w Krakowie. Nagrodą główną polskiej edycji
Festiwalu są „Trzy Złote Szprychy“, przyznane po raz pierwszy Konradowi
Lewandowskiemu za film „Tomasz Kluska“ w Częstochowie w 2013 r.
W ciągu dziewięciu lat istnienia Festiwalu pokazano kilkuset filmów z kilkunastu
krajów świata, które zawsze spotykały się z ogromnym zainteresowaniem
publiczności zarówno niemieckiej jak i polskiej. Festiwal stał się ważnym
elementem promocji szeroko pojętej kultury rowerowej, która zdobywa coraz
więcej zwolenników we wszystkich niemal krajach Europy.
Tegoroczny 9. Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych odbędzie 20. września
w Krakowie w Klubie Pauza In Garden. Projekcja filmów rozpocznie się o godzinie
19.00. Wcześniej zapraszamy na warsztaty rowerowe, które poprowadzą nasi
przyjaciele z Żywej Pracowni i Dr Albin!
Plan warsztatów przy stacji KMK Bike
Miejsce happeningu: stacja KMK Bike przy Placu Wszystkich Świętych.
Czas:
17.09.2014, poczatek o godz. 12.00
Czas happeningu: na tą chwilę dowolny dzień w ramach ETZT, happening będzie
trwał około 6 godzin.
Wydarzenie zostanie zorganizowane przez ZIKiT we współpracy z KMR.
Podczas eventu zainteresowanym przechodniom rozdawane będą atlasy
rowerowe oraz ulotki z instrukcją obsługi rowerów miejskich.
Odbędą się warsztaty poświęcone wypożyczaniu rowerów miejskich oraz
dotyczące bezpiecznej jazdy w różnych warunkach ruchu drogowego. Szkolenie
z bezpiecznej jazdy odbywać się będzie na rowerach miejskich w formule 1:1 –
jeden instruktor: jeden uczeń.
Forteczny Rajd Rowerowy
miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 "Krzesławice" w Krakowie
Czas:
18.09.2014, godz. 9:00 - 13:00
Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (grupy
zorganizowane) z Dzielnicy XVII Miasta Krakowa - Wzgórza Krzesławickie.
Trasa rajdu będzie przebiegać na terenie wyłączonym z ruchu. Dla uczestników
rajdu przygotowane będą zadania sportowe, rekreacyjne i edukacyjne.
Rajd to propozycja dla dzieci, które lubią sportową rywalizację, chcą spróbować
swoich sił na naturalnych przeszkodach terenowych i nie boją się nowych
wyzwań.
Ponadto w programie pokaz cyklistów.
Park(ing) Day, plac Nowy
Park(ing) Day to ogólnoświatowy happening który polega na zamienieniu na
1 dzień miejsc parkingowych w mini parki. W ten sposób mieszkańcy miast na
całym świecie chcą zademonstrować o ile lepiej i pożyteczniej można
wykorzystać miejską przestrzeń. Na parkingu przy placu Nowym będą ustawione
stoły, stołki (okoliczni restauratorzy) oraz będą odbywały się konkursy i gry
zręcznościowe.

Konferencja “ Stepping Stones: How to make Mobility Patterns More
Sustainable", ul. Warszawska 24
W dniach 18-19 września 2014 roku odbędzie sie na Politechnice Krakowskiej
konferencja podsumowująca projekt era-net Transport pt. “Stepping Stones:
Kształtowanie zrównoważonych wzorców zachowań transportowych”. Nurtem
przewodnim konferencji jest zrównoważona mobilność. W szczególności
tematyka konferencji skupia się na identyfikacji czynników, które wpływają na
efektywności zrównoważonych polityk i strategii transportowych oraz analizie
Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP). W trakcie konferencji
zostaną wygłoszone referaty dotyczące projektów realizowanych w ramach
konsorcjum Stepping Stones dotyczących zrównoważonej mobilności. Tej samej
tematyce zostaną poświęcone warsztaty.

