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„Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna” i „Dzielmy się mobilnością” – pod takimi
hasłami przebiegał tegoroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz
Europejski Dzień bez Samochodu. Kampania odbywała się od 16 do 22 września.

Kraków już po raz osiemnasty bierze udział w Europejskim Tygodniu
Zrównoważonego Transportu i szesnasty raz z rzędu uczestniczył w Europejskim dniu
bez samochodu. Hasło tegorocznej kampanii brzmiało „Mobilność czysta,
współdzielona i inteligentna”.
Kampania ma na celu promowanie ekologicznych form mobilności, takich jak środki
transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny, czyli łączenie
różnych gałęzi transportu. Szczególne znaczenie ma mobilność współdzielona inaczej
wspólne podróżowanie, poprzez np. tworzenie wypożyczalni rowerów lub innych
pojazdów.
Zrównoważony transport oznacza przede wszystkim poprawę jakości powietrza w
miastach, ograniczenie hałasu, a także zwiększenie atrakcyjności przestrzeni
publicznej. Stanowi szansę na poprawę jakości życia mieszkańców.
Głównym celem kampanii jest wskazanie zalet, wynikających ze współdzielenia
środków transportu. Współdzielona mobilność to także łatwiejsze korzystanie z
różnorodnych środków transportu – samochodów, rowerów i komunikacji publicznej.
Pozwala na zmniejszenie CO2, oszczędniejsze gospodarowanie zasobami finansowymi
i czasem oraz efektywniejszą ochronę środowiska naturalnego.

Program obejmował:
Zakręcona sobota – 200-lecie wynalezienia roweru – dzień pełen atrakcji
z rowerem w roli głównej (w programie m.in. warsztaty dla dzieci i dorosłych,
akrobacje i pokazy, spotkania z podróżnikami i pasjonatami, przejazd
rowerowy z przewodnikiem, rowerowe smaki), ul. św. Wawrzyńca 15
Przejazdy najnowszym elektrycznym przegubowym autobusem do
zajezdni „Wola Duchacka”, połączony z pokazem ładowania autobusu
na nowo otwartej stacji - cichy i bezemisyjny autobus Solaris Urbino
electric. Bezpłatne kursy odbywały się z wyznaczonych przystanków
autobusowych, można było również wypełnić ankietę dotyczącą preferencji w
podróżowaniu
Rowerowe wycieczki edukacyjne, czyli, jak bezpiecznie i przyjemnie
poruszać się po Krakowie na rowerze
Pokaz i szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego połączony ze
zwiedzaniem Zajezdni Tramwajowej Podgórze
Punkt informacyjny na temat poprawy jakości powietrza i możliwości
skorzystania z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji przyjętego
uchwałą Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w

sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
(PONE) i zasad wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne,
przeprowadzenie pogadanek na temat zrównoważonego transportu oraz jego
wpływu na jakość życia mieszkańców miasta. Podczas całej akcji w namiocie
można było złożyć wniosek o zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
Uczestnicy mogli odebrać sadzonki roślin pyłolubnych na dolnym poziomie
ronda Mogilskiego
Dni informacyjne na temat kampanii „Rowerem do pracy, czyli – dom,
rower, praca… i tak w kółko” na rondzie Mogilskim
Dla Ciebie poruszymy Kraków! – nowoczesność w zarządzaniu
komunikacją miejską: transmisja wideo z Centrum Sterowania Ruchem ZIKiT,
rower miejski Krakowa, prezentacja systemu monitorowania ruchu pojazdów,
prezentacja radiowozu hybrydowego MPK SA, nowoczesnego autobusu
elektrycznego MPK SA, autobusu Mobilis spełniającego normę Euro 6,
instruktaż korzystania z automatów biletowych
Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu ochrony powietrza –
materiały merytoryczne dla nauczycieli w tym scenariusze, filmy szkoleniowe,
materiały dydaktyczne do powielania: nauczyciele otrzymali komplet
materiałów umożliwiających im przeprowadzenie ciekawej lekcji w szkole.
Pomoce dydaktyczne dla uczniów, w tym karty pracy: komplet materiałów do
pracy dla uczniów
22 września „Dzień bez samochodu” – wyłączamy kasowniki!
Bezpłatne przejazdy liniami dziennymi i nocnymi w Komunikacji Miejskiej
Kraków (ZIKiT, MPK S.A, Mobilis, ZW Renoma, BikeU, Wavelo) na podstawie
Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXVII/1893/17 z dnia 28 czerwca 2017 r..
O tym wydarzeniu informowali: MPK SA, Mobilis i ZW Renoma podczas całego
Tygodnia Mobilności
Projekt STARS „Rowerem do szkoły” – konferencja inaugurująca piąty rok
realizacji projektu – przeznaczona dla przedstawicieli krakowskich szkół
podstawowych biorących udział w projekcie
Warsztaty „Dziel przestrzeń miejską z tramwajem” – podczas których,
piesi, rowerzyści i kierowcy mogli poznać z perspektywy motorniczego, jakie
mogą być konsekwencje różnych niebezpiecznych zachowań na torowisku
tramwajowym; Symulator tramwajowy – uczestnicy warsztatów mieli
unikatową możliwość poprowadzenia pierwszego polskiego symulatora
tramwajowego. Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych
Wszyscy jesteśmy pieszymi. Wspólna fotografia na rondzie Mogilskim
Przejazd rowerowy – 23 września, od Muzeum Narodowego w Krakowie,
przez Błonia do TAURON Areny Kraków

Ponadto w dniach:
18–21 września
Projekt PUSH & PULL – akcja ulotkowa dot. zasad właściwego parkowania w
mieście oraz promocja parkingów kubaturowych i Park&Ride.

16–22 września
Specjalna oferta abonamentu Wavelo – z kodem promocyjnym
WAVELOETZT2017 na zakup abonamentu miesięcznego „60 minut”. Promocja
dotyczyła obecnych i nowych użytkowników. Szczegóły na stronie
internetowej wavelo.pl.
16–22 września
Kontrola emisji spalin w pojazdach uczestniczących w ruchu drogowym
na terenie Miasta Krakowa: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Inspekcja
Transportu Drogowego w Krakowie, Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców
UMK.
„Wystarczy 1 metr” – ul. Długa, ul. Zwierzyniecka, ul. Piłsudskiego
- akcja dotycząca prawidłowego parkowania samochodów (Straż Miejska
Miasta Krakowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie).
Akcja informacyjna zachęcająca mieszkańców do oddawania krwi
Ponadto w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu wszyscy
posiadacze biletów sieciowych KMK, miesięcznych biletów kolejowych, strefowych
oraz biletów zintegrowanych (Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej), mogli bez
ograniczeń podróżować wszystkimi pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz
pociągami uruchamianymi przez województwo małopolskie.
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