
EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAZONEGO TRANSPORTU 2019
OLSZTYN – ROZKŁAD JAZDY

Poniżej zobaczycie co się dzieje w poszczególne dni, a na samym dole akcje kilkudniowe
lub zaplanowane na cały tydzień. Zapraszamy!

16 września (poniedziałek)

Jazda po torze Pumptrack   
Miejsce: Pumptrack, Targowisko Miejskie przy ul. Grunwaldzkiej, 
Godz. 17:30
Jazda dostępna dla wszystkich bez względu na wiek, poziom umiejętności, posiadany sprzęt
(podczas  warsztatów  zapewnione  jest  wypożyczenie  kasków,  ochraniaczy  oraz
profesjonalnych rowerów). 
Organizator: Urząd Miasta Olsztyna, w ramach programu Olsztyn.Aktywnie!

"Kolorowy rower" - warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7-9 lat
Miejsce: Filia nr 16 MBP, ul. Bałtycka 145
Godz. 11:30
Zapisy: 89 527 63 54
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

18 września (środa)

Zajęcia dla dzieci „Na ulicy”
Miejsce: Filia nr 16 MBP, ul. Bałtycka 145
Godz. 10:00
"Na ulicy" - zajęcia o bezpieczeństwie na drodze dla dzieci w wieku przedszkolnym
Zapisy: 89 527 63 54
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

Jazda po torze Pumptrack   
Miejsce: Pumptrack - Targowisko Miejskie przy ul. Grunwaldzkiej
Godz. 17:30
Jazda dostępna dla wszystkich bez względu na wiek, poziom umiejętności, posiadany sprzęt
(podczas  warsztatów  zapewnione  jest  wypożyczenie  kasków,  ochraniaczy  oraz
profesjonalnych rowerów).  
Organizator: Urząd Miasta Olsztyna, w ramach programu Olsztyn.Aktywnie!



18 września (środa)

Zajęcia edukacyjne dla dzieci
Miejsce: Biblioteka MULTICENTRUM
godz. 09:00-14:00
Tematy zajęć związane są z ekologicznymi Podróżami
1. Potęga słońca. 
Rozwój  techniki  i  nauki  w  świecie  transportu.  Rower  -  ekologiczny  środek  transportu,
konstrukcje z klocków K’nex i wprowadzane w ruch za pomocą generatora solarnego.
Wiek 8+
2. Świadomie i bezpiecznie na drodze.
Za pomocą oprogramowania z zadaniami, interaktywnej konsoli sensorycznej SenseBox, oraz
licznych  akcesoriów w programie  K-First,  uczestnicy  warsztatów zapoznają  się  zasadami
bezpiecznego poruszania się w ruchu dla pieszych. 
Wiek 4+
3. Olsztyn przyszłości
Co czeka  Olsztyn  w nadchodzących  latach?  Czy  będzie  to  miasto  zieleni?  Czy możemy
spodziewać  się  ekologicznych,  latających  tramwajów?  Wizja  przyszłości  naszego miasta
ukazana w postaci modyfikowanych zdjęć i  kolaży wykonanych przy pomocy programów
graficznych: ArtRage i Corel.
Wiek 8+
Zapisy: 89 526 65 17
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

19 września (czwartek)

Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym  "Mój rower"
Miejsce: Biblioteka „Abecadło” CH AURA,  al. Piłsudskiego 16
godz. 10:00
Uczestnicy  poznają  krótką  historię  roweru  oraz  zasady bezpiecznej  jazdy na  rowerze.  W
czasie działań plastycznych zaprojektują rower marzeń. 
Zapisy: 89 527 28 10
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

"Wybieram rower" - zajęcia dla dzieci przedszkolnych.
Miejsce: Filia nr 6 MBP, ul. Jarocka 65
Godz. 10:00
Zapisy: 89 543 07 68
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

,,Bezpieczni na drodze"- pogadanka i zajęcia plastyczne dla dzieci  w wieku od 6 lat
Miejsce: Filia nr 2 MBP, ul. Świtezianki 4
godz. 16:30
Zapisy: 89 533 50 52
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna



20 września (piątek)

Rowerowa Akademia od juniora do seniora.
Warsztaty na temat bezpiecznej jazdy na rowerze dla olsztyńskich przedszkolaków. Bajkowe
rowery narysowane przez dzieci pomogą im zrozumieć i zapamiętać najważniejsze zasady
obowiązujące najmłodszych rowerzystów oraz ich Rodziców. Zajęcia odbędą się w dwóch
placówkach na terenie Olsztyna – Patryk i PM 4 (zajęcia zamknięte) 
Organizator: radny Mirosław Arczak (Wspólny Olsztyn).  

Rowerowa Wieczorówka
Miejsce: Biblioteka multimedialna Planeta 11 (al. Piłsudskiego 38).
Godz. 17:00
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych na temat bezpiecznej i przepisowej jazdy na rowerze.
Część  teoretyczna  i  praktyczna  przybliży  i  utrwali  właściwe zachowania  rowerzystów na
ulicach Olsztyna. Uwaga! Ograniczona liczba miejsc. 
Zgłoszenia: (imię  i  nazwisko)  należy  przesyłać  do  19.09  na  adres:
arczak@wspolnyolsztyn.pl. Udział bezpłatny. 
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna, radny Mirosław Arczak (Wspólny Olsztyn).  

21 września (sobota) 

Wycieczka po Warmińskiej Łynostradzie. 
Przejazd fragmentem trekkingowej trasy rowerowej mającej połączyć Olsztyn, gminę Dywity,
Dobre Miasto i Lidzbark Warmiński. 
Start: 9:30 pod Wysoką Bramą. 
Dystans: około 60 km. Będzie to także okazja do poszukiwania ciekawych ujęć do konkursu
fotograficznego. Udział bezpłatny. 
Szczegóły: na stronie Warmińskiej Łynostrady na Facebooku.
Organizatorzy: Rowerowy Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Oddział PTTK w Olsztynie. 

"Tramwajem przez historię”
Pogadanki  w  tramwaju  o  historii  komunikacji  miejskiej,  których  autorem  jest  znany
olsztyński przewodnik Marian Jurak. Każdy kto tylko ma ochotę, czas i ważny bilet (kartę
miejską),  może pojechać tramwajem i posłuchać, jak na przestrzeni wieków rozwijała się
komunikacja miejska w stolicy Warmii i Mazur.
Kursy tramwajowe:
Linia nr 1:
godz. 10:20 - kurs: Wysoka Brama – Kanta, 
godz. 11:16 - kurs: Kanta - Wysoka Brama
Linia nr 2:
godz. 13:26 - kurs: Dworzec Główny – Kanta, 
godz. 14:24 - kurs: Kanta – Dworzec



21 września (sobota) 

Parkrun
Miejsce: Park Centralny (przy fontannie), 
godz. 9:00 
Trening biegowy dla dzieci.  W ramach parkrun wszyscy biegamy dla własnej  satysfakcji,
dlatego  każdy  biegnie  własnym  tempem,  bez  względu  na  to,  jakie  ono  jest.  Więcej
na: http://www.parkrun.pl/olsztyn/
Organizator: Urząd Miasta Olsztyna, w ramach programu Olsztyn.Aktywnie!

Wycieczka rowerowa z serii poznajemy olsztyńskie jeziora – Jezioro Sukiel
Miejsce: Fontanna przy Starym Ratuszu
Godz. 09:45
Wycieczka rowerowa w ramach X edycji Olsztyn. Aktywnie! - dyscyplina Rower Podmiejski.
Udział w wycieczce rowerowej jest bezpłatny. Zapisy w Miejskiej Informacji Turystycznej w
Olsztynie lub w dniu wycieczki rowerowej przed startem.
Trasa: Stare Miasto –M. Konopnickiej – ul. Bałtycka – Jez. Sukiel – Plaża Miejska nad Jez.
Ukiel ok. 8 km do Plaży Miejskiej.  Zbiórka uczestników z rowerami przy fontannie obok
Starego  Ratusza  na  olsztyńskiej  starówce  w  dniu  21-09-2019  o  godz.  9:45.  Wycieczka
rowerowa  będzie  krótka.  Zalecamy  rowery  z  szerszymi  oponami.  Zapraszamy  dużych  i
małych  rowerzystów.  Wycieczkę  poprowadzą  kol.  Tomasz  Sowiński  i  kol.  Beata  Akinis-
Sowińska.
W programie:  konkursy dla dzieci  z nagrodami podczas wycieczki  oraz atrakcje na Plaży
Miejskiej nad Jez. Ukiel Co zobaczymy: widoki  J. Długiego,  J. Sukiel i Ukiel, Las Miejski i
nowoczesny  kompleks  turystyczno-sportowy  na  J.  Ukiel  Trasa  przebiega  ścieżkami
rowerowymi, drogami szutrowymi i polnymi.
Podczas wycieczki obowiązuje regulamin Olsztyn. Aktywnie! i Rajdów Rowerowych Klubu
Turystyki Rowerowej 4R. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć wyłącznie pod
opieką  rodziców  lub  opiekunów.  Uczestnicy,  którzy  pobiorą  od  organizatora  i  oddadzą
wypełnioną kartę uczestnictwa są ubezpieczeni od NNW. Uczestnicy przyjeżdżają sprawnymi
rowerami.  Zabezpieczenie  rowerów  należy  do  właściciela  roweru.  Zabieramy  ze  sobą:
zapasową  dętkę  i  klucze,  prowiant  i  picie  oraz  ubiór  odpowiedni  do  warunków
pogodowych.
Organizator: Urząd Miasta Olsztyna, w ramach programu Olsztyn.Aktywnie!

http://www.parkrun.pl/olsztyn/


21 września (sobota) 

Rajd rowerowy Jesienna rozgrzewka na Warmii
Miejsce: Stare Miasto przy fontannie
Godz. 9:45
Udział w wycieczce rowerowej jest bezpłatny.
Trasa rowerowa: Stare miasto Olsztyn – Kortowo – Stary Dwór – Gronity - Kudypy 
-Łupstych – Plaża Miejska na Jez. Ukiel 
Zbiórka uczestników z rowerami przy fontannie obok Starego Ratusza (budynek Biblioteki 
Wojewódzkiej) na olsztyńskiej starówce. Wycieczkę poprowadzą kol. Aleksandra Zapolska
i kol. Piotr Stecki. 
Trasa łatwa, przebiegająca drogami o zróżnicowanej nawierzchni tj. asfaltowymi, szutrowymi
i leśnymi. Zalecana jazda na rowerach ATB, crossowych oraz górskich. Rajd odbędzie się bez
względu na warunki pogodowe. Kaski rowerowe mile widziane. W programie: ciekawe 
historie związane ze zwiedzanymi miejscami. Co zobaczymy: miasteczko studenckie, 
arboretum leśne w Kudypach i dawne grodzisko w Łupstychu. Czy wiesz, że w spisie 
grodzisk pruskich z okolic Olsztyna Łupstych nazwano okopem, Starym Szańcem? 
Podczas wycieczki obowiązuje regulamin Rajdów Rowerowych Klubu Turystyki Rowerowej 
4R. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć wyłącznie pod opieką rodziców lub 
opiekunów. Uczestnicy, którzy pobiorą od organizatora i oddadzą wypełnioną kartę 
uczestnictwa są ubezpieczeni od NNW. Uczestnicy przyjeżdżają sprawnymi rowerami. 
Zabezpieczenie rowerów należy do właściciela roweru. Zabieramy ze sobą: zapasową dętkę
i klucze, prowiant i picie oraz ubiór odpowiedni do warunków pogodowych. Obowiązkowo 
zabieramy dobry humor i słoneczną pogodę -:)
Organizator: wycieczka zorganizowana w ramach Zlotu Zadyszka Oddziału Warmińsko-
Mazurskiego PTTK w Olsztynie.

Pieszo wokół Ukielu na Zadyszkę
Miejsce: Przystanek MPK Żurawia w Gutkowie
Godz. 11:00
Przejście piesze wzdłuż brzegu jez. Ukiel (czarnym szlakiem pieszym) przez Łupsztych do 
CRS Ukiel. Na trasie obejrzenie cmentarza parafialnego w Gutkowie z grobem patrona szlaku
Alojzego Śliwy i wysłuchanie opowieści o Szlaku Jakubowym w Łupsztychu. Długość trasy 
ok. 12 kilometrów. Zakończenie na wspólnym spotkaniu dyscyplin Olsztyn Aktywnie na 
plaży miejskiej. Spacer poprowadzi Adam Frenszkowski.
Organizator: Urząd Miasta Olsztyna, w ramach programu Olsztyn.Aktywnie!

Rajd pieszy Siedmiomilowe na Zadyszce
Miejsce: Przystanek MPK Jakubowo
Godz. 12:00
Spotkanie przy przystanku Jakubowo (CEiK). Trasa - pieszy szlak niebieski im. Mieczysława 
Orłowicza, ul. Jeziorna, Plaża Miejska. Długość odcinka 6 km. Spotkanie z uczestnikami 
innych imprez, o godz. 14.00 . Imprezę prowadzi Mariusz Wiżynis-Gawroński.
Organizator: Urząd Miasta Olsztyna, w ramach programu Olsztyn.Aktywnie!



21 września (sobota)

Spływ Kajakiem po Ukielu
Miejsce: Jez. Ukiel
Godz. 12:00
Spływ kajakowy po jez. Ukiel. Start z Zatoki Kopernika z plaży przy przystanku MPK 
Kanarkowa o godz 12:00 (dojazd autobusem 111). Początek spływu z plaży nieopodal 
przystanku MPK Kanarkowa. Trasa łatwa, po trzech zatokach jeziora Ukiel. 
Zapisy: od 9 września w Miejskiej Informacji Turystycznej
Koszt udziału: 5 zł.
Organizator: Urząd Miasta Olsztyna, w ramach programu Olsztyn.Aktywnie!

Nordic Walking na Zadyszkę
Miejsce: Łupstych, przystanek MPK
Godz. 12.45
Kolejny marsz z kijkami, tym razem brzegiem największego olsztyńskiego jeziora na Plaże 
Miejską. Początek marszu o 12.45. Dojazd na miejsce startu autobusem 107. 
Zadyszka nad Ukielem
Miejsce: CRS Ukiel
Godz. 14
Doroczny Zlot Olsztyńskich Turystów "ZADYSZKA". W tym roku meta zlotu jest na plaży 
w Centrum Rekreacji i Sportu nad jez. Ukiel. Uczestnicy rozmaitych dyscyplin wystartują z 
różnych miejsc - szczegóły poniżej. Spotkanie się razem o godz. 14.00 na plaży miejskiej. Na 
miejscu przewidziane atrakcje, można będzie postrzelać z łuku czy spróbować sił we frisbee. 
Chętni na ciepły posiłek na zakończenie - proszeni są o wpłatę w wysokości 5 PLN w 
Miejskiej Informacji Turystycznej.
Na miejsce dotrzemy w różny sposób:
1. rodziny z dziećmi pojadą rowerami poznając jez. Sukiel - wiecej: 
http://aktywnie.olsztyn.eu/content/poznajemy-olszty%C5%84skie-jeziora-su...
2. ci, co lubią dłuższe wycieczki rowerowe przejadą się około 30 km pod hasłem: "Jesienna 
rozgrzewka na Warmii" - więcej: http://aktywnie.olsztyn.eu/content/jesienna-rozgrzewka-na-
warmi
3. piechurzy przejdą pieszo brzegiem jeziora dystans nie za długi - więcej: 
http://aktywnie.olsztyn.eu/content/pieszo-wok%C3%B3%C5%82-ukielu-na-zady...
4. dzieci zapraszamy na kolejny rajd z cyklu "Zdobywamy 7-milowe buty", więcej: 
http://aktywnie.olsztyn.eu/content/7-milowe-na-zadyszce
5. po Ukielu popłyniemy tez kajakami, wiecej: http://aktywnie.olsztyn.eu/content/kajakiem-
po-ukielu
6. miłośnicy szybkich marszów Nordic Walking też będą nad Ukielem, 
wiecej: http://aktywnie.olsztyn.eu/content/nordic-walking-na-zadyszk%C4%99
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22 września (niedziela)

Spływ Łyną z Bartąga 
Miejsce: Przystanek "Bartąg"
Godz. 9:30
Startujemy z Bartąga, dojazd autobusem miejskim nr 136, by Łyną przepłynąć przez Olsztyn i
zakończyć wyprawę za wodospadem przy zamku. Spływ o małym stopniu trudności. Spływ
poprowadzi doświadczony przewodnik, obecny będzie również ratownik wodny. Ze względu
na ograniczoną ilość kajaków obowiązują zapisy. 
Zapisy:  wystartowały 19  sierpnia  w  Miejskiej  Informacji  Turystycznej  w  Olsztynie,  w
budynku ratusza (wejście od ul. 1 Maja), tel 89 521 03 98.  
Koszt:  10 zł od osoby. Są to koszty wynajmu kajaków i kapoków. W przypadku płatności
przelewem  należy jej dokonać na konto bankowe: Bank Zachodni 19 1500 1562 1215 6004
7189 0000 i potwierdzenie przelewu przesłać na info@olsztyn.eu 
Organizator: Urząd Miasta Olsztyna, w ramach programu Olsztyn.Aktywnie!

16 – 20 września (poniedziałek – piątek)

,,Ekologia na dwóch kółkach" 
Miejsce: Filia nr 18 MBP, ul. Żytnia 71
zajęcia dla grup przedszkolnych (po wcześniejszym ustaleniu terminu tel. 89 527 89 52).

16 – 21 września (poniedziałek – sobota)

"Promocja książek pod hasłem Żyj eko."
Miejsce: Filia nr 15 MBP, ul. Obrońców Tobruku 15/2U
Wystawa książek i materiałów bibliotecznych 

Wystawa książek i materiałów bibliotecznych
Miejsce: Filia nr 12 MBP, ul. Wrocławska 2 (dawna: H. Sawickiej)

16 -22 września (poniedziałek – niedziela) 

Konkurs fotograficzny „Ja, lato i rower na Warmińskiej Łynostradzie”.
Organizatorzy gwarantują upominki dla wszystkich uczestników oraz nagrody rzeczowe dla
Autorów  najciekawszych  prac.  Szczegóły  i  regulamin  konkursu:
https://www.facebook.com/events/919818808410600/
Organizatorzy:  Rowerowy Olsztyn,  Stowarzyszenie  Wizja  Lokalna  Olsztyna,  Warmińsko-
Mazurski Oddział PTTK w Olsztynie. 

Konkurs „Kręć z urzędem”
Za pomocą aplikacji Endomondo pracownicy Urzędu Miasta oraz Urzędu Marszałkowskiego
wspierani przez mieszkańców Olsztyna „kręcą” kilometry.  Celem zabawy będzie przejście,
przebiegnięcie,  przepłynięcie  lub przejechanie na różne sposoby (rowerem, na rolkach,  na
hulajnodze)  jak  największej  liczby  kilometrów  w  czasie  Europejskiego  Tygodnia
Zrównoważonego  Transportu.  Za  każdy  przebyty  kilometr  sponsor  przekaże  złotówkę  na

https://www.facebook.com/events/919818808410600/
mailto:info@olsztyn.eu


rzecz  dzieci  z  olsztyńskiego  Domu  Dziecka.  Szczegóły  na:  https://www.facebook.com/Kr
%C4%99%C4%87-z-Urz%C4%99dem-104171074308231/
Organizator: Urząd Miasta Olsztyna, Urząd Marszałkowski w Olsztynie

16 -23 września (poniedziałek – poniedziałek)

Konkurs fotograficzny
Planeta 11 zachęca swoich czytelników do robienia zdjęć z czytania książek podczas jazdy
komunikacją  miejską  (tramwaj,  autobus).  Zdjęcia  można  przesyłać  do  23.09  na  adres
ula.czuryllo@planeta11.pl.  Autorzy  najciekawszych  zdjęć  otrzymają  gadżety  a  ich  fotki
zostaną opublikowane na profilu FB i stronie Planety 11.
Organizator : Biblioteka Multimedialna Planeta 11
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