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Corocznie we wrześniu w całej Europie obchodzony jest Europejski Tydzień 

Zrównoważonego Transportu (ETZT). Ta europejska inicjatywa zachęca miasta  

i gminy do wprowadzania i promowania środków na rzecz zrównoważonego 

transportu oraz do zachęcania ludzi do wypróbowywania alternatyw dla korzystania 

z samochodów. 

Co roku Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu skupia się na konkretnym 

temacie związanym z mobilnością zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

W 2018 roku tematem przewodnim jest multimodalność. Multimodalność promuje 

wykorzystanie i łączenie różnych rodzajów transportu w podróżach miejskich (takie 

jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy), co oznacza maksymalizację 

korzyści dla pasażerów: kosztów, szybkości, elastyczności, komfortu, niezawodności 

itp. Przynosi ono również korzyści społeczeństwu: zmniejszenie zanieczyszczenia  

i zatorów komunikacyjnych, poprawę jakości życia i zdrowia itp. 

 

W dniach 15-22 września br. zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego 

miasta do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram Kampanii.  

 

Tegoroczną Kampanię koordynuje Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym  

i Mobilnością Urzędu Miasta Kielce.   
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15 września – Inauguracja Kampanii ETZT 
 

Parada Rowerowa „Od bicykla do elektryka” 

 

Na rozpoczęcie tegorocznej Kampanii ETZT Urząd Miasta Kielce wraz z Targami Kielce zapraszają 

wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w Wielkiej Paradzie Rowerowej „Od bicykla do 

elektryka”. Wyruszy ona 15 września o godzinie 11.00 z kieleckiego Rynku i dotrze do Targów 

Kielce, gdzie tego dnia odbywać się będzie Dzień dla Publiczności w ramach targów  

Kielce Bike-Expo. Pierwsi uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki, wszyscy otrzymają natomiast 

specjalne opaski, które będą przepustką do bezpłatnego wejścia na teren Targów Kielce (bilet wstępu 

dla pozostałych osób to koszt 20zł) 

 

•       Godzina    09:00    –   otwarcie punktu rejestracyjnego na Rynku 

• Godzina 10:45 – uroczysta inauguracja tegorocznego Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu – wystąpienie Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego  

• Godzina    11:00    –    parada rowerowa „Od bicykla do elektryka” 

 

Trasa przejazdu Parady Rowerowej: Rynek – Duża – Sienkiewicza – Paderewskiego – Żytnia – 

Żelazna – Gosiewskiego – 1 Maja – Batalionów Chłopskich – Zakładowa 

 

Rejestracja oraz regulamin Parady Rowerowej na stronie http://targikielce.pl/pl/bike-expo.htm  

lub po kliknięciu w poniższy baner: 

 

                     
 

                                                          REGULAMIN PARADY 

 

Na uczestników Parady, sympatyków dwóch kółek oraz wszystkich zwiedzających targi  

Kielce Bike-Expo czeka w tym dniu szereg atrakcji m.in. 

1. KAPSUŁA 5D Regionalnej Organizacji Turystycznej, 

2. Spotkania z Ekstremalnymi Podróżnikami m.in. z Dorotą Chojnowską, Jakubem Czajkowskim, 

Pawłem Puławskim, Mateuszem czy Valerianem Romanovskim, 

3. Strefa Testowa Rowerów Elektrycznych, 

4. Konferencja triatlonowa TRI BIKE EXPO, 

5. Pokazy freestylowej jazdy na rowerze, 

6. Testowanie pojazdów do driftowania, 

8. Pokazy pierwszej pomocy i sprzętu ratowniczego. 

 

 

http://targikielce.pl/pl/bike-expo.htm
http://phavi.targikielce.pl/at/attachments/2018/0903/regulamin-parady-rowerowej-15-09.pdf
https://partner.targikielce.pl/aktywator/php/visitor_form.php?EVENT=106849659298&LANG=PL
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16 i 17 września – Mobilne Centrum Testowe Merida 

 

W niedzielę oraz poniedziałek tj. 16 i 17 września 2018r. na kielecki Rynek zawita Mobilne Centrum 

Testowe Merida czyli ciężarówka wypełniona najlepszymi rowerami Meridy - jednej  

z czołowych dwukołowych marek świata. Mieszkańcy Kielc będą mieli niepowtarzalną okazję 

bezpłatnie przetestować topowe modele marki.  

 

Rejestracja na dzień 16 września (odnośnik poniżej) 

 
 

 

Aby wziąć udział w testach wystarczy zapisać się na akcję oraz zarezerwować rower. Wszystkie 

informacje, regulamin oraz zapisy na https://testy.rowerymerida.pl/ (wkrótce zostaną uruchomione 

zapisy na dzień 17 września)  

 

16 września – Cycle Wash 

 

Również w niedzielę 16 września firma Cycle Wash na kieleckim Rynku zorganizuje dla 

mieszkańców Kielc akcję bezpłatnego mycia rowerów – będzie to możliwość zapoznania się  

z produktami firmy czyli przenośnymi, szybkimi, kompaktowymi i przyjaznymi dla środowiska 

urządzeniami do czyszczenia rowerów. 

 

 
 

Zapraszamy na stronę http://cyclewash.de/index-polish.html aby zobaczyć jak wygląda to  

w praktyce. W przypadku dużego zainteresowania mieszkańców ww. akcją – zostanie ona 

powtórzona również w poniedziałek 17 września. 

 

 

https://testy.rowerymerida.pl/
http://cyclewash.de/index-polish.html
https://testy.rowerymerida.pl/zapisz-sie/krok2.html
http://cyclewash.de/index-polish.html


                                           KIELCE, 15-22 WRZEŚNIA 2018                                                                                                       
 
 

18 września – BIKEROOM Demo Days 

 

We wtorek 18 września w godzinach od 10 do 18 zapraszamy 

serdecznie mieszkańców miasta na kielecki Rynek. Zostanie 

zorganizowany tam Demo Day Trek ze sklepem Bike Room. 

Wyjątkowa okazja do  bezpłatnego przetestowania na własnej 

skórze topowych modeli Treka. Będą do przetestowania nowe 

modele 2019 – DOMANE SL, DOMANE SLR, CHECKPOINT, 

EMONDA SLR, SLASH w tym również POWERFLY ze 

wspomaganiem elektrycznym. Aby wypożyczyć rower wystarczy 

mieć ukończone 18 lat, dwa dokumenty ze zdjęciem i podpisać „Umowę cywilno-prawną”. 

Należy mieć ze sobą własne pedała, kask i najlepiej oświetlenie! Zapraszamy! 

 

19 września i 20 września – Muzeum Historii Kielc 
 

W środę i czwartek tj. 19 i 20 września serdecznie zapraszamy wszystkich 

kielczan do odwiedzenia Muzeum Historii Kielc. W tych dniach każda osoba, 

która przyjdzie do Muzeum, na hasło: ‘Europejski Tydzień 

Zrównoważonego Transportu’ będzie mieć możliwość darmowego 

zwiedzania wystaw i ekspozycji ww. jednostki. Muzeum posiada w swoich 

zbiorach wiele zbiorów nawiązujących tematycznie do charakteru Kampanii 

ETZT. Serdecznie zapraszamy zarówno osoby indywidualne, rodziny oraz 

grupy zorganizowane do skorzystania z możliwości nieodpłatnego zapoznania 

się z ekspozycjami jakie posiada w swoich zbiorach Muzeum Historii Kielc. 

Wszelkie informacje odnośnie samego Muzeum, zbiorów oraz rezerwacji terminów dla grup 

zorganizowanych na http://www.mhki.kielce.eu/  

 

21 września – Przystanek: Muzeum Zabawek i Zabawy Kielce 

 

W ramach Kampanii ETZT Muzeum Zabawek i Zabawy  

w dniu 21 września (piątek) zorganizuje dla Przedszkola 

Samorządowego nr. 42 – zwycięzcy Kampanii Rowerowy Maj 2018 

specjalne zajęcia pt. Przystanek: Muzeum Zabawek i Zabawy. 

Składały się będą one z dwóch części. Pierwsza część zajęć 

(poznawcza) – Zabawa w detektywa będzie poświęcona zwiedzaniu 

muzealnych ekspozycji pod kątem eksponatów, będących środkami transportu. Dzieci dowiedzą się 

m.in.: ile lat ma rower, co to jest drezyna lub jak wygląda model statku budowany przez 500 godzin. 

Druga część zajęć (ruchowa) – Zabawa z kołem odbędzie się w Aptece Wyobraźni, gdzie uczestnicy 

zajęć będą mogli wprawić w ruch nie tylko siebie, ale i chustę animacyjną. 

http://www.mhki.kielce.eu/
http://www.mhki.kielce.eu/
http://www.muzeumzabawek.eu/
http://bike-room.pl/
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22 września – Zakończenie Kampanii ETZT  

Piknik Rodzinny na Rynku w Kielcach oraz Dzień bez Samochodu 

 

22 września serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Kielc na kielecki Rynek.  

W godzinach od 14 do 16 odbędzie się tam piknik podsumowujący tegoroczną Kampanię 

ETZT. Zaplanowany został szereg atrakcji, zarówno dla najmłodszych jak i tych trochę starszych 

mieszkańców. Tradycyjnie ostatni dzień naszej Kampanii upłynie również pod znakiem „Dnia bez 

Samochodu”. 

 

Zarząd Transportu Miejskiego 22 września z okazji tegorocznych obchodów Dnia Bez 

Samochodu w Kielcach  zapewnił  możliwość nieodpłatnego korzystania w tym dniu z autobusów 

miejskich osobom rezygnującym z podróżowania  samochodami  - za okazaniem dowodu 

rejestracyjnego samochodu.  

 

W ramach atrakcji na kieleckim Rynku: 

▪ Radio Kielce będzie prowadziło na żywo audycję z Pikniku, 

▪ Komenda Miejska Policji zaprezentuje rowerowe miasteczko ruchu drogowego  dla 

dzieci i młodzieży, przeprowadzi instruktaż dotyczący bezpiecznego korzystania  

z infrastruktury drogowej, konkursy z nagrodami oraz zaprezentuje nowoczesny radiowóz, 

▪ Straż Miejska w Kielcach wystąpi z kampanią edukacyjną dot. ekologii oraz 

zrównoważonego rozwoju, 

▪ Zarząd Transportu Miejskiego zaprezentuje nowoczesny autobus, 

▪ Świętokrzyskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapewni w godzinach  

od 12 do 16 mobilny ambulans do poboru krwi dla ofiar wypadków drogowych - Oddaj krew 

i jedź za darmo, 

▪ Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zorganizuje pokazy udzielania pierwszej 

pomocy oraz zaprezentuje sprzęt ratowniczy, 

▪ Wodociągi Kieleckie zapewni saturator z darmową wodą, 

▪ Dom Kultury „Zameczek” - występy wokalne, 

▪ Świętokrzyski Klub Tańca JUMP - występy taneczne, 

▪ Kielecki Klub Sportowy Karate – pokaz karate. 
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Organizatorem tegorocznej Kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu jest Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym  

i Mobilnością, przy udziale: 

 

• Targów Kielce, 

• Radia Kielce, 

• Echa Dnia, 

• Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, 

• Straży Miejskiej, 

• Muzeum Historii Kielc, 

• Wodociągów Kieleckich S.A., 

• Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, 

• Muzeum Zabawek i Zabawy, 

• Rowerowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

• Meridy Polska, 

• Cycle Wash, 

• BIKEROOM, 

• Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, 

• Domu Kultury „Zameczek”, 

• Świętokrzyskiego Klub Tańca JUMP, 

• Kieleckiego Klubu Sportowego Karate. 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusz w wersji elektronicznej do pobrania ze stron:  

www.um.kielce.pl oraz www.targikielce.pl w zakładce Kielce BIKE-EXPO. 

http://www.um.kielce.pl/
http://www.targikielce.pl/

