Kraków, 04.06.2013
Informacja prasowa
Finał Święta Cyklicznego 2013 – połączmy Kraków rowerowo
„Cykliści wszystkich krajów łączcie się” – już w niedzielę 9 czerwca, o godzinie
12.00 na placu przed Galerią Krakowską odbędzie się piąty finał Święta
Cyklicznego. Tego dnia na ulice Krakowa wyruszy kilka tysięcy rowerzystów,
którzy spróbują przekonać mieszkańców do tego, że to właśnie rower jest
najlepszym środkiem komunikacji w mieście.
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przekształciło się w festiwal kultury rowerowej, gdzie postulaty kierowane do władz są
równie ważne jak manifestowanie radości płynącej z poruszania się po mieście na dwóch
kółkach.
Podobnie jak w ubiegłych latach, punktem kulminacyjnym festiwalu będzie Wielki
Przejazd Rowerowy, który ruszy 9 czerwca 2013 r. o 12:00 z placu przed Galerią
Krakowską. Ulicami Krakowa przejedzie barwny korowód rowerzystów w kierunku
stadionu Klubu Sportowego Korona przy ulicy Parkowej 12a, gdzie odbędzie się Piknik
Finałowy. W zeszłym roku w Wielkim Przejeździe Rowerowym wzięło udział ponad 1500
rowerzystów. W tym roku organizatorzy spodziewają się nawet 3000 miłośników
rowerów.

Hasło tegorocznej edycji festiwalu brzmi „Połączmy Kraków rowerowo”. Organizatorzy
chcą zwrócić uwagę władz miasta na dzielnice oddalone od centrum. Sprawny dojazd na
rowerze z takich miejsc jak Nowa Huta, Bieżanów czy Kurdwanów wciąż jest utrudniony.
Rozwiązaniem jest wpisanie istniejącego Studium Tras Rowerowych do Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Krakowa oraz stworzenie harmonogramu wykonania kluczowych
odcinków sieci rowerowej, łączącej dzielnice z centrum.
Głównym organizatorem Święta Cyklicznego 2013 jest stowarzyszenie Kraków Miastem
Rowerów. Festiwal wspierają fundacja Aeris Futuro, sieć Miasta dla Rowerów oraz portal
Polska na Rowery. Festiwal nie tylko jest organizowany oddolnie, ale również jest
finansowany przez samych uczestników. Pełną listę organizatorów, program Święta
Cyklicznego
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www.swietocykliczne.pl.
Więcej informacji udziela:
Maciej Kurek: tel.: 660 723 680, e-mail: m.kurek@kmr.org.pl,
Ryszard Wysokiński: Dyrektor Centrum Galerii Krakowskiej, ECE Projekt Management
Polska, tel.: +48 12 428 99 00, e-mail:ryszard.wysokinski@ece.com

