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Szczegółowy program wydarzeń z okazji Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu 

Poniedziałek – piątek (16-20 września): akcja ulotkowa, badania ankietowe 

i odblaski dla mieszkańców  

Akcja ulotkowa w strefie parkowania: od poniedziałku – 16 września, pracownicy 

Strefy Parkowania Zarządu Dróg Miejskich będą wkładać za wycieraczki samochodów 

zaparkowanych w strefie ulotki mające zachęcić kierowców do skorzystania z możliwości 

przejazdów na liniach ZTM na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu w 

dniu 20 września. To wspólna akcja ZTM i ZDM, mająca ma celu poinformowanie 

zmotoryzowanych, żeby spróbowali podróży transportem publicznym. Mamy nadzieję, że raz 

próbując, wielu kierowców zostanie z komunikacją zbiorową na dłużej. 

Badania ankietowe ZTM: od poniedziałku do piątku (16-20 września) w przestrzeni 

miasta będą prowadzone badania ankietowe na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego. 

Badania te nie tylko pozwolą pozyskać informacje na temat wiedzy mieszkańców o Tygodniu 

Zrównoważonego Transportu, sposobach przemieszczania się lub oceny funkcjonujących w 

Poznaniu systemów transportu współdzielonego, ale także będą sposobem zachęty do 

skorzystania z możliwości przejazdów na liniach ZTM na podstawie ważnego dowodu 

rejestracyjnego samochodu w dniu 20 września.  

Odblaski dla bezpieczeństwa w Punktach Obsługi Klienta ZTM: od poniedziałku do 

piątku (16-20 września) w ramach akcji promującej bezpieczeństwo podczas Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przygotował dla 

mieszkańców opaski odblaskowe, które od poniedziałku – 16 września (do wyczerpania 

zapasów), będą rozdawane w 11. Punktach Obsługi Klienta ZTM.  

Piątek – 20 września: bezpłatne przejazdy na dowód rejestracyjny, event ZTM 

przy Starym Marychu na ul. Półwiejskiej  

Bezpłatne przejazdy na dowód rejestracyjny: 20 września 2019 r. można bezpłatnie 

korzystać z transportu publicznego ZTM oraz pociągów w obrębie Województwa 

Wielkopolskiego obsługiwanych przez Koleje Wielkopolskie lub Przewozy Regionalne na 

podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu. Jeden ważny dowód rejestracyjny 

auta upoważnia do darmowego przejazdu jedną osobę.  



 

 

Event na ulicy Półwiejskiej: w godzinach od 14.00 do 17.00 w jednym z najruchliwszych 

miejsc Poznania (przy Starym Marychu) zapraszamy na event promujący transport 

publiczny. Wiata na przystanku  Plac Wiosny Ludów zostanie przystrojona balonami i będzie 

przypominała kadry z filmu dla dzieci „Odlot”. Pasażerowie będą witani przez hostessy 

cukierkami i dostąpią jedynej w swoim rodzaju możliwości wysiadki na… czerwony dywan 

przy oklaskach i fanfarach.  

Podczas zabawy przewidziano m.in. prelekcje dotyczące dbałości o środowisko  

i bezpieczeństwa na drogach i chodnikach, konkurs na najładniej przystrojony rower, 

tworzenie makiet komunikacji miejskiej przez dzieci. Będzie można podszkolić się ze 

znajomości kodeksu drogowego, wykonać tatuaż lub wymalować twarz.  

O tym, że rower jest pojazdem ekologicznym, nie trzeba nikogo przekonywać. Podczas 

eventu przy Starym Marychu będzie można podładować telefon komórkowy poprzez 

stacjonarny rower lub wycisnąć sok ze świeżych owoców także pedałując na rowerze. Nie 

zabraknie pysznej kawy z rowerowej kawiarni i możliwości wygrania w konkursach 

praktycznych gadżetów, takich jak: lampki rowerowe, bidony, krokomierze, butelki na wodę, 

kamizelek lub osłon odblaskowych na plecak.  

Chętni będą mogli otrzymać także mapę rowerową „Poznań 2019”, z pewnością wiele emocji 

wzbudzi rywalizacja na specjalnym 4-liniowym torze samochodowym, na którym modele 

samochodów będą napędzane energorowerami.    

Sobota – 21 września: Parking Day Poznań na Łazarzu i piknik sąsiedzki Centrum 

Inicjatyw Lokalnych na osiedlu Grunwald Północ 

Parking Day Poznań - parkujemy na łazarskim skwerze Eki z Małeki: 

zrównoważony transport to nie tylko efektywna i minimalizująca szkodliwy wpływ pojazdów 

na środowisko komunikacja. Idea ta zakłada też m.in. tworzenie przyjaznej dla wszystkich 

mieszkańców przestrzeni publicznej. Jak to wygląda w praktyce, będzie się można przekonać 

podczas sobotniego (21 września, w godzinach od 10.00 do 19.00) wydarzenia 

Parking Day Poznań, którego organizatorami są: Fundacja Malta, Zarząd Dróg Miejskich w 

Poznaniu oraz Rada Osiedla św. Łazarz. Partnerem wydarzenia jest Fundacja Otwarta Strefa 

Kultury oraz Centrum Ogrodnicze Zawady 19. Tym razem miejscem akcji będzie Łazarz.  

Parking Day to uliczne święto, podczas którego mieszkańcy miast na całym świecie 

zamieniają parkingi w przestrzenie aktywności sąsiedzkiej. Na skwerze Eki z Małeki odbędzie 

się całodzienny piknik. Na otaczających go miejscach parkingowych i fragmencie jezdni na 



 

 

jeden dzień pojawią się ławki, stoliki, zielone poduchy, donice z roślinami. Uczestnicy będą 

mogli odpocząć, ale też podyskutować nad przyszłością tego miejsca podczas konsultacji 

architektonicznych, organizowanych przez Miasto Poznań. W programie również: warsztaty 

dla dzieci i dorosłych, spotkanie z behawiorystką zwierzęcą, wystawa archiwalnych fotografii 

dzielnicy, spacer śladami łazarskiego transportu, wycieczki rikszą. Na skwerze powstanie 

także strefa kawiarniana stworzona przez łazarskie lokale: Masz Babo Placek, Pączuś i 

Kawusia, Vege Pizza i Cafe Przymiarka. W menu: pyszne pączki, drożdżówki i ciasta z 

rodzinnych przepisów, wytrawne tarty i najlepsza w Poznaniu wegetariańska pizza, a także 

kawa i lemoniada.  

Skwer przy zbiegu ulic Małeckiego, Łukaszewicza i Granicznej otoczony jest miejscami 

parkingowymi. W kolejnych latach planowana jest jego rozbudowa, dlatego podczas Parking 

Day Poznań 2019 organizatorzy zapraszają do rozmowy o przyszłości tego miejsca, jego 

potencjałach, architekturze, funkcjach, o potrzebach i obawach jego użytkowników. 

Na finał Parking Day porwie łazarskie ulice do tańca! Na skwerze (godz. 18.00) zagra 

Orkiestra Prowincjonalna, czyli nietypowy kwartet tworzony przez profesjonalnych 

muzyków, którzy grają na niecodziennym instrumentarium: od tuby, perkusji, banjolele, 

trąbki przez śpiew, dziecięce dzwonki, megafon i wiertarkę. Utwory grane przez orkiestrę to 

często własny repertuar, który przeplata się z anegdotą i stand-upowym dowcipem. Urokliwe 

i zapadające w ucho melodie łączą się z niebanalnym poetyckim słowem, a żywa, pełna 

energii sekcja rytmiczna porywa do tańca.  

Piknik sąsiedzki przy Szkole Podstawowej nr 91 (ulica Promyk 4): w sobotę 21 

września, w godzinach od 13.00 do 17.00 na osiedlu Grunwald Północ można się 

wybrać na piknik sąsiedzki podczas którego przewidziane są następujące atrakcje: warsztaty 

serwisowania rowerów w ramach włączenia się w obchody tygodnia zrównoważonego 

transportu, joga w ogrodzie sensorycznym założonym z mieszkańcami, stanowisko łączności 

stworzone przez lokalną drużynę harcerską oraz animacje, gry i zabawy dla dzieci. 

Organizatorem pikniku – wspólnie z mieszkańcami - jest Wielkopolska Rada Koordynacyjna 

Związek Organizacji Pozarządowych prowadzący w Poznaniu Centrum Inicjatyw Lokalnych 

na osiedlu Grunwald Północ. W ramach prowadzonych działań instytucja animuje, wzmacnia 

i integruje  mieszkańców.  

Link do wydarzenia na: facebooku.  Więcej informacji na stronie: https://wrk.org.pl/ 

 Niedziela – 22 września  

https://www.facebook.com/events/469628853618707/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1568207818114353
https://wrk.org.pl/


 

 

Event na ulicy Półwiejskiej: w godzinach od 12.00 do 15.00 w jednym z najruchliwszych 

miejsc Poznania (przy Starym Marychu) zapraszamy na event promujący transport 

publiczny. Wiata na przystanku  Plac Wiosny Ludów zostanie przystrojona balonami i będzie 

przypominała kadry z filmu dla dzieci „Odlot”. Pasażerowie będą witani przez hostessy 

cukierkami i dostąpią jedynej w swoim rodzaju możliwości wysiadki na… czerwony dywan 

przy oklaskach i fanfarach.  

Podczas zabawy przewidziano m.in. prelekcje dotyczące dbałości o środowisko i 

bezpieczeństwa na drogach i chodnikach, konkurs na najładniej przystrojony rower, 

tworzenie makiet komunikacji miejskiej przez dzieci. Będzie można podszkolić się ze 

znajomości kodeksu drogowego, wykonać tatuaż lub wymalować twarz.  

O tym, że rower jest pojazdem ekologicznym, nie trzeba nikogo przekonywać. Podczas 

eventu przy Starym Marychu będzie można podładować telefon komórkowy poprzez 

stacjonarny rower lub wycisnąć sok ze świeżych owoców także pedałując na rowerze. Nie 

zabraknie pysznej kawy z rowerowej kawiarni i możliwości wygrania w konkursach 

praktycznych gadżetów, takich jak: lampki rowerowe, bidony, krokomierze, butelki na wodę, 

kamizelek lub osłon odblaskowych na plecak.  

Chętni będą mogli otrzymać także mapę rowerową „Poznań 2019”, z pewnością wiele emocji 

wzbudzi rywalizacja na specjalnym 4-liniowym torze samochodowym, na którym modele 

samochodów będą napędzane energorowerami.    

 


