
 
 

PROGRAM OBCHODÓW ETZT 2019 W RADOMIU 

16.09.2019 (poniedziałek) 

Konferencja prasowa władz Radomia - inauguracja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2019 
w Radomiu. Podczas konferencji zostaną przedstawione najważniejsze założenia ETZT oraz program jego obchodów. 
Radomianie w godzinach około 10:30-11:30 będą mogli obejrzeć na placu Corazziego jedynego radomskiego ikarusa 
po przeprowadzonej niedawno modernizacji. Możliwość przejażdżki nim będzie natomiast 21 i 22 września (patrz niżej). 
Miejsce: plac Corazziego (przed gmachem Urzędu Miejskiego w Radomiu). 
Godzina: 11:00. 

Ogłoszenie konkursu na nazwy dla autobusów elektrycznych (MPK Radom). Już w przyszłym roku po Radomiu 
zacznie kursować pierwszych 10 autobusów elektrycznych. Aby wyróżniały się one spośród pozostałych pojazdów, 
pojawił się pomysł na nadanie im symbolicznych nazw. Regulamin konkursu będzie na stronach jego organizatorów 
(Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Urzędu Miejskiego w Radomiu). 

Promocja inwestycji zrealizowanych w Radomiu w ciągu roku od poprzedniego ETZT (strona www.mzdik.pl). 

17.09.2019 (wtorek) 

Bezpłatne zwiedzanie Muzeum Polskich Rowerów (dzień otwarty dla grup zorganizowanych oraz indywidualnych 
zwiedzających). Placówka, którą prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, została otwarta 30 marca tego roku. To 
jedyne takie muzeum w Polsce! Są w nim prezentowane eksponaty pochodzące od kolekcjonerów, między innymi od 
członków Radomskiego Towarzystwa Retrocyklistów Sprężyści. W sumie udało się zgromadzić już ponad sto rowerów. 
Można zobaczyć między innymi kilka typów jednośladów produkowanych dawniej w Fabryce Broni w Radomiu, w tym 
na przykład rower wojskowy. Są też prezentowane inne eksponaty pokazujące historię rowerów od XIX wieku do lat 
80. dwudziestego stulecia. Nie brakuje poza tym ciekawych pamiątek związanych z historią radomskiego kolarstwa. 
Miejsce: ulica Curie-Skłodowskiej 4. 
Godziny: 10:00-18:00. 

Promocja inwestycji zrealizowanych w Radomiu w ciągu roku od poprzedniego ETZT (strona www.mzdik.pl). 

18.09.2019 (środa) 

Spacer szlakiem rowerowego Radomia. Fabryka Broni produkowała kiedyś także rowery. Jeżeli ktoś o tym nie wie, 
to powinien wziąć udział w spacerze poświęconym rowerowej historii naszego miasta. Przewodnikiem będzie Łukasz 
Wykrota z Radomskiego Towarzystwa Retrocyklistów Sprężyści. Zapraszamy szczególnie uczniów radomskich szkół. 
Miejsce startu: Muzeum Polskich Rowerów, ulica Curie-Skłodowskiej 4. 
Godzina: 10:00. 

Promocja inwestycji zrealizowanych w Radomiu w ciągu roku od poprzedniego ETZT (strona www.mzdik.pl). 



19.09.2019 (czwartek) 

Oficjalne otwarcie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kuronia. Ciąg ten w znacznym stopniu usprawni 
ruch wzdłuż południowej obwodnicy Radomia - na odcinku pomiędzy Prędocinkiem a Młodzianowem. Był to do 
tej pory jedyny odcinek przy tej trasie, gdzie nie było możliwości bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem. 
Miejsce: ciąg pieszo-rowerowy na wysokości ulicy Pola. 

Promocja inwestycji zrealizowanych w Radomiu w ciągu roku od poprzedniego ETZT (strona www.mzdik.pl). 

20.09.2019 (piątek) 

Podsumowanie akcji ustawiania stojaków przed firmami, zakładami pracy albo sklepami pod hasłem „Rowerem 
do pracy i na zakupy”. W ciągu ośmiu lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i radomskiej redakcji Gazety 
Wyborczej rowerzyści zyskali w Radomiu niemal tysiąc miejsc parkingowych. Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu jest doskonałą okazją do podsumowania tych działań, głównie tych zrealizowanych od ostatniego ETZT. 

Radomskie spotkania podróżników: „Moje podróże rowerowe - Lwów”. Stowarzyszenie Droga Mleczna zaprasza 
wszystkich pasjonatów wypraw rowerowych, a także wielbicieli wschodnich kierunków na wrześniowe spotkanie 
radomskich podróżników. Gościem będzie Grzegorz Boniek, który opowie o swojej rowerowej wyprawie do Lwowa. 
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna MOK Amfiteatr, ulica Parkowa 1. 
Godzina: 19:30. 

Promocja inwestycji zrealizowanych w Radomiu w ciągu roku od poprzedniego ETZT (strona www.mzdik.pl). 

21.09.2019 (sobota) 

Spacer po Radomiu „Komunikacja zbiorowa kiedyś i dziś”. Stowarzyszenie Droga Mleczna zaprasza na spacer, 
podczas którego będzie można poznać początki transportu zbiorowego w naszym mieście i jego dynamiczny rozwój. 
Ponadto w planach są: przejazd kultowym ikarusem, zwiedzanie zajezdni MPK Radom oraz quiz wiedzy o radomskiej 
komunikacji miejskiej. Spacer poprowadzi Krzysztof Skarżycki. Uwaga! Zakończenie imprezy nastąpi w zajezdni MPK 
przy ulicy Wjazdowej 4 - powrót na własną rękę (na przykład autobusami komunikacji miejskiej linii 1, 7, 12, 14, 25). 
Miejsce startu: park imienia Jacka Malczewskiego na Obozisku (obok tężni solankowej). 
Godzina: 15:00. 

Warsztaty nauki jazdy na rolkach. Stowarzyszenie Zarolkujemy Radom zaprasza wszystkich, którzy chcieliby 
podnieść swoje umiejętności jazdy na rolkach. Można będzie nauczyć się między innymi skutecznego hamowania. 
Miejsce: plac Jagielloński (przed Teatrem Powszechnym). 
Godzina: 16:00. 

22.09.2019 (niedziela) 

Wielki festyn z okazji Dnia bez Samochodu i otwarcia zrewitalizowanego parku na Obozisku 
Miejsce: park imienia Jacka Malczewskiego na Obozisku (ulica Parkowa). 
Godziny: 13:00-20:30. 

W programie festynu: 

13:00-14:00. Prezentacje i pokaz rowerów retro. 

13:00-14:00. Joga na trawie. 

13:00-17:00. Akademia „Zwariowane rowery”. Wystrzałowe atrakcje rowerowe, między innymi 8 różnych 
niekonwencjonalnych rowerów: rower przeciwskrętny - zwany również pijanym rowerem, rower o dwóch 
kierownicach, minibike, energorower z bańkami mydlanymi czy energorower z produkcją soków naturalnych. 

15:00-15:20. Pokaz freestyle z Radomskim Kolektywem. 

14:00-16:00. Spektakl plenerowy „Noe” Adama Walnego. „Noe” to oryginalnie zrealizowana, piękna opowieść 
o muzyku - demiurgu, którzy zabiera widzów w niezwykłą podróż do krainy wyobraźni. Tytułowy bohater - dyrygent - 
staje przed zadaniem poprowadzenia koncertu na podstawie partytury o znamiennym tytule „Potop". Niestety, 



członkowie orkiestry przerażeni zapisem treści utworu uciekają, a osamotniony maestro - aby nie zawieść oczekiwań 
publiczności - zaczyna improwizować. I tak na oczach widzów pojawiają się instrumenty - zwierzęta, a wśród nich: 
żyrafa-fortepian, kangur-kontrabas czy słoń-suzafon, z których wkrótce popłyną przepiękne dźwięki. 

14:00-16:00. Warsztaty fotografii smartfonem. Jak komponować zdjęcie? Jak wykonać ciekawe selfie? Jak użyć 
telefonu do dokumentacji czy reportażu? Czym zwrócić uwagę fanów na Instagramie czy Facebooku? Jak używać 
dodatkowych gadżetów i czy ich potrzebujemy? Tego można dowiedzieć się podczas warsztatów z Karoliną Falkiewicz. 

15.30. Pokaz tai-chi. 

15:00-18:00. Wyplatanie kolorowych warkoczyków. 
Prowadzenie: Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. 

16:00-17:30. Nightskating, czyli zorganizowany przejazd rolkarzy i rowerzystów przez miasto (długość: 
około 11 kilometrów). Start i meta przy ulicy Parkowej, trasa przejazdu prowadzi przez centrum Radomia. 

16:00-18:00. Łukasz Bach mówi „Trach!” - warsztaty i pokazy naukowe. 

16:00. Gramy Vabank! - potańcówka na dechach. 

17:00-18:00. Warsztaty „Las w słoju” - zabierz do domu kawałek natury! 

19:00. Wielki finał - koncert zespołu InoRos (muzyka rozrywkowa inspirowana folkiem pasma Karpat). 

20:30. Zakończenie festynu. 

Organizatorzy festynu: Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

Bezpłatna komunikacja miejska w dniu 22 września. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu 
przejazdy autobusami komunikacji miejskiej są w Dniu bez Samochodu BEZPŁATNE DLA WSZYSTKICH PASAŻERÓW! 

Specjalna linia dowozowa P. Od godziny 12:18 do 20:40 z przystanku Park Obozisko będą odjeżdżały autobusy 
specjalnej linii P, która zapewni dojazd na festyn w parku, a potem powrót z niego. Trasa linii: Parkowa, Warszawska, 
Malczewskiego, Wałowa, Lekarska, Tochtermana, Traugutta, Narutowicza, Kościuszki, Dowkontta, Poniatowskiego, 
plac Dworcowy, Beliny-Prażmowskiego, trasa N-S, Szklana, Struga, 11 Listopada, Zbrowskiego, Paderewskiego, 
Sempołowskiej, Rapackiego, Chrobrego, 11 Listopada, Warszawska, Parkowa (okrężna linia jednokierunkowa, tylko 
z jednym przystankiem końcowym). Obsługę linii zapewnią: jedyny radomski Ikarus 280.26 i Solaris Urbino 12 CNG. 

Wycieczki z przewodnikiem zabytkowym autobusem. Okolicznościowe przejazdy po mieście z okazji obchodów 
Dnia bez Samochodu to już niemal tradycja w Radomiu. W tym roku stołeczny Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej 
wypożyczy nam jelcza 043, zwanego potocznie ogórkiem. Autobus wykona 10 piętnastominutowych kursów przez 
osiedle XV-lecia oraz Śródmieście, zaś przewodniczka turystyczna Alina Osieniecka będzie w tym czasie opowiadała 
pasażerom o najważniejszych mijanych obiektach i miejscach. Odjazdy z parkingu obok gmachu sądów u zbiegu ulic 
Warszawskiej i Parkowej będą o godzinach 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:10, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05 i 18:35. 
Wejście do autobusu będzie możliwe wyłącznie na podstawie okolicznościowych bezpłatnych biletów, które będą 
wydawane w namiocie Urzędu Miejskiego w pobliskim parku na Obozisku (podczas festynu). Na każdy kurs będzie 
dostępnych 45 biletów, z czego maksymalnie 20 można pobrać wcześniej (już od godziny 13:00), a wydawanie 25 
pozostałych będzie od 30 do 5 minut przed odjazdem! Szczegóły będą też podane na rozkładzie jazdy na przystanku. 

Godzina darmowej jazdy rowerem miejskim. Z okazji Dnia bez Samochodu firma Nextbike (operator Radomskiego 
Roweru Miejskiego) wydłuża czas bezpłatnych wypożyczeń jednośladów w dniu 22 września - z 20 aż do 60 minut! 

Jazda z Miasta! W Dniu bez Samochodu salon rowerowy Rodex, Gazeta Wyborcza i Bractwo Rowerowe organizują 
kolejną edycję cyklicznej wyprawy pod nazwą Jazda z Miasta!, tym razem do Pionek (długość: około 25 kilometrów). 
Miejsce startu: Kozłów (skrzyżowanie z drogą do Dąbrowy Kozłowskiej, za mostem na ulicy Potkańskiego w Radomiu). 
Godzina: 10:00. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach ETZT jest bezpłatny! 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie obchodów ETZT. 

Szczegóły na stronach www.radom.pl, www.mzdik.pl i www.amfiteatr.radom.pl oraz w wydarzeniu na Facebooku. 


