
Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności 

w Olsztynie 

L.P. Działanie Data Organizator

1.

Chodnik dla pieszych! Chodnik, jak sama 
nazwa wskazuje służy do chodzenia, ale nie 
tylko. Na pewno nie służy do parkowania 
samochodu. Chodnik to również miejsce 
spotkań, rozmów, zabawy. Czego jeszcze? 
Przyjdź i zobacz 

16 września
12:00, ul.

Pieniężnego, 
przed dawnym
kinem Polonia 

FRO

2.

„Smart mobility. Strong economy”- konkurs
Na profilu Planety11 na Facebooku  
codziennie o godzinie 12.00 pojawi się jedno 
pytanie związane z Tygodniem 
Zrównoważonego Transportu. Każdego dnia 
nagrodzimy jedną osobę, która jako pierwsza 
udzieli prawidłowej odpowiedzi w poście pod 
pytaniem

16 - 22.09 Planeta 11

3.

Konkurs na dokończenie haseł:
Wybieram rower...
Ja jeżdżę tramwajem...
Do autobusu wsiadam...
Autorzy najciekawszych haseł otrzymają 
drobne nagrody

16 - 22.09. Abecadło

4. „Dzień otwarty” w zajezdni MPK
17.09 w godz.
11.00 – 13.00

MPK 

5.

Wykłady oraz dyskusja o transporcie w 
mieście. Jak powinien rozwijać się układ 
transportowy miasta, w jaki sposób kształt 
drogi, szerokość jezdni, obecność sygnalizacji 
wpływają na nasze bezpieczeństwo, jak 
walczyć z korkami. O tym wszystkim 
opowiedzą zaproszeni specjaliści w swoich 
dziedzinach:

• „Zasady  współczesnych  systemów
transportu  miejskiego”  –  wykład  dr.
hab. inż. arch. Jacka Wesołowskiego z
Politechniki Łódzkiej; 

• „Poprawa  bezpieczeństwa  na  ulicach.
Prosto  i  skutecznie.”  –  wykład
psychologa  transportu  Jacka  Grunt  –
Mejera z Uniwersytetu Warszawskiego;

17 września
(sobota,)

godzina 17:00,
Miejski
Ośrodek
Kultury –
Kamienica

Naujacka przy
Dąbrowszczak

ów 3 

FRO/MOK



6.

„Jesteśmy! Jedziemy!” rowerowy przejazd 
przez miasto. Pokażemy alternatywną trasę 
dojazdu do centrum miasta. Przypomnimy 
zasady, jakie obowiązują rowerzystów. Trasa 
będzie wiodła z Nagórek, przez Os. Kormoran 
trasą Kołodrom, przez Park Kusocińskiego, 
obok Wysokiej Bramy w kierunku pumptrucku
przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie odbędą się 
pokaz i warsztaty jazdy po torze. Zbierzemy 
również podpisy pod petycją w sprawie 
dostosowania skrzyżowania przy dawnym 
sklepie Rolnik dla potrzeb rowerzystów. 

18 września,
niedziela,

godz. 12:00,
START – pętla

autobusowa
Nagórki;
META –

Pumptrack ul.
Grunwaldzka 

FRO

7.

„Czy sygnalizacja jest jedynym 
rozwiązaniem?” Na powyższe pytanie 
odpowie członek FRO w trakcie wykładu. 
Przedstawi niuanse działania sygnalizacji oraz 
wskaże alternatywne rozwiązania. 

20 września,
wtorek,

godzina 18:00,
kawiarnia

TasBike przy
ul. M. Curie-
Skłodowskiej

12A/1 

FRO

8.

O współistnieniu drzew i dróg. Wykłady 
architekt krajobrazu i specjalisty firmy GCL 
dotyczące pozytywnego wpływu drzew na 
przestrzeń drogi, czyli dlaczego ulice nie 
powinny być pustyniami. A także o tym, jak w 
nowoczesny sposób sadzić drzewa, tak żeby 
nie przeszkadzały infrastrukturze drogowej, w 
tym podziemnej oraz co robić, aby nie trzeba 
było ich wycinać, gdy staną się już duże. 

21 września,
środa, godzina

18:00,
kawiarnia

TasBike przy
ul. M. Curie-
Skłodowskiej

12A/1 

WMSPAK/GCL

9.
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych 
„Jestem multimobilny!"

22.09.2016 o
godzinie 10:00

Abecadło

10.

„Dzień bez samochodu” - każdy, kto zostawi
samochód i przesiądzie się do autobusu 
będzie mógł jeździć za darmo (konieczne 
okazanie dowodu rejestracyjnego)

22.09 ZDZiT


