Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
16 – 22 września 2019 r.
Lublin
Lp. Data

Dzień
tygodnia

Czas
(godziny)

Miejsce

Nazwa
wydarzenia

Opis wydarzenia

Organizator

Krótki podwórzec
miejski –
przestrzeń dla
ludzi

ul. Krótka zaaranżowana w przestrzeń przyjazną dla
pieszych, rowerów, skuterów, motocykli oraz
zapewniającą możliwość przejazdu dla samochodów
obsługujących okoliczne nieruchomości.

UML

1

16-22 Pn-Ndz

Cały dzień ul. Krótka

2

16-22 Pn-Ndz

Cały dzień ul. Zamojska

Poszerzenie mis wokół drzew rosnących przy ul.
UML ZDM
Zamojskiej (strona z numeracją nieparzystą budynków)
spowoduje ograniczenie przestrzeni nielegalnego
parkowania, zwiększając komfort i bezpieczeństwo
pieszych korzystających z chodnika, a przede wszystkim
spowoduje, że drzewa zyskają większą powierzchnię
biologicznie czynną i lepsze warunki życia.

3

16-22 Pn-Ndz

Cały dzień Trolejbus, który "Komunikacja
w terminie 16miększa"
22 września
będzie
zamiennie
kursował na
liniach 151 i 158

Grupa Bombardowanie włóczką na tegoroczną edycję
Bombardowanie włóczką
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
przygotowuje własnoręcznie dekoracje z włóczki do
wnętrza trolejbusu komunikacji miejskiej. Zmieni środek
transportu w kolorowe, radosne i szalone wnętrze.

(przegubowy
trolejbus Solaris,
nr boczny
pojazdu 3943)
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16-22 Pn-Ndz

Cały czas

Całe miasto

5

17

10 - 15

Miasteczko
Bezpieczny
Ruchu
Pasażer
Drogowego
Al.
Zygmuntowskie
4

Wt

Kampania
„Pozwól mi
włączyć się do
ruchu”

Ekspozycja naklejek na 130 pojazdach komunikacji
miejskiej w ramach akcji "Pozwól mi włączyć się do
ruchu". Akcja ma na celu przypominać innym
uczestnikom ruchu drogowego, aby umożliwić pojazdom
komunikacji miejskiej wyjeżdżającym z zatoki
przystankowej bezpieczne włączenie się do ruchu.

Zarząd Transportu Miejskiego
w Lublinie i Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Lublinie

Lekcje edukacyjne pod hasłem „Bezpieczny pasażer”,
czyli pogadanki z zakresu bezpiecznego korzystania z
komunikacji miejskiej oraz ruchu drogowego,
rowerowego.

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji "Bystrzyca" w
Lublinie, Zarząd Transportu
Miejskiego w Lublinie,
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Lublinie i
Komenda Miejska Policji w
Lublinie

1. w godz. 10:00-15:00, w trolejbusie ustawionym w
pobliżu MRD, ZTM razem z MPK prowadzić będzie
atrakcyjne lekcje edukacyjne z zakresu bezpiecznego
korzystania z komunikacji miejskiej,
2. w godz. 10:00-15:00, policjanci z Wydział Ruchu
Drogowego KMP w Lublinie, przeprowadzą, w ramach
akcji profilaktycznej, zajęcia teoretyczne i praktyczne w
zakresie edukacji rowerowej, głównie bezpiecznego
poruszania się po drogach na rowerze.
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20-22 Pt-Ndz

8 - 20

Żywa Ulica

Warsztaty, food trucki, koncerty – szczegółowy plan
wydarzeń w oddzielnym załączniku

Zmieniamy się
dla Ciebie

Punkt konsultacyjno-informacyjny ZTM w Lublinie,
pasażerowie będą mieli możliwość bezpośredniego

Krakowskie
Przedmieście
(odcinek
Wieniawska –
Chopina).
ul. Krótka
7

20

Pt

8:00 –
l5:00

ul. Krótka

Zarząd Transportu Miejskiego
w Lublinie

spotkania z pracownikami ZTM, porozmawiania nt.
zmian zarówno infrastrukturalnych jak i
optymalizujących, które zachodzą w komunikacji
miejskiej, możliwość złożenia wniosku o wydanie Karty
Biletu Elektronicznego, kącik dla dzieci.
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20

Pt

8:00 –
20:00

Przemiany
ul. Krótka

Strefa informacyjno-edukacyjna pozytywnych przemian
przestrzeni miejskich w kontekście transportu.
Tematy:
Jak rozwój transportu wpływa na krajobraz miejski i
percepcję mieszkańców.

Stowarzyszenie Architektów
Polskich
Oddział Lublin

Dlaczego projektując transport powinniśmy myśleć w
szerszym kontekście a projektując przestrzeń miejską o
transporcie.
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20

Pt

16:00

Zbiórka pod
namiotami przy
ul. Krótkiej

10

21

Sob

14:0018:00

Namiot
konsultacyjny

Trakt
komunikacyjny
na przestrzeni
wieków

Temat spaceru: Krakowskie Przedmieście - trakt
komunikacyjny na przestrzeni wieków.

Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytów

Stoiska z materiałami (ulotkami) dotyczącymi segregacji Wydział Ochrony Środowiska
odpadów, ochrony powietrza. Kącik zabaw
ekologicznych dla dzieci w tym gry planszowe

Krakowskie
Przedmieście
(odcinek
Wieniawska –
Chopina)
11

21

Sob

8:00-20:00
Krakowskie

Wystawa
Prezentacja pojazdów elektrycznych:
elektromobilności
12- metrowy Ursus T 70110 Ekovolt (MPK Lublin) -

Zarząd Transportu Miejskiego
w Lublinie

Przedmieście
(odcinek
Wieniawska –
Chopina)

niskopodłogowy autobus elektryczny - na pokład może
Miejskie Przedsiębiorstwo
zabrać 80 pasażerów, w tym 26 na miejscach siedzących. Komunikacyjne w Lublinie
Dla komfortu podróżujących zastosowano klimatyzator
przestrzeni pasażerskiej. Całkowita waga to 18 ton, a
PSPA
jego prędkość maksymalna to 70 km/h.
Samochody elektryczne Polskiego Stowarzyszenia Paliw
Blinkee
Alternatywnych
Elektryczne skutery hulajnogi: Blinkee.city dostarcza
rozwiązania, które w całości projektowane oraz
produkowane są w Polsce
E-cargo - rower towarowy z możliwością przewożenia 4
dzieci lub 100 kg towaru będący własnością Urzędu
Miasta Lublin

12

22

Ndz

Cały dzień
całe miasto

13

22

Ndz

Cały dzień
całe miasto

14

22

Ndz

15:0018:00

Przystanek
autobusowy przy
Ogrodzie
Saskim

Dzień bez
Samochodu

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską za okazaniem
dowodu rejestracyjnego auta.

Zarząd Transportu Miejskiego
w Lublinie

Godzina za darmo
z Lubelskim
Rowerem
Miejskim

NextBike Polska przygotował dla użytkowników
NextBike
Lubelskiego Roweru Miejskiego miłą niespodziankę. W
niedzielę nie będzie naliczana opłata przez całą pierwszą
godzinę każdego wypożyczenia.

Komunikacja
miejska
przyjaznym
środkiem
lokomocji dla
środowiska

Podczas obchodów Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu, na ulice miasta powróci
trolejbus ZIU-tek. W niedzielę 22 września pojazd będzie
oczekiwał na pasażerów o godz. 15.00, 16.00 i 17.00, w
zatoce przystankowej przy Ogrodzie Saskim.
Zainteresowani będą mogli zgłębić tajniki dotyczące
popularnych trajtków. Historię tych pojazdów oraz plany
rozwoju ekologicznego transportu przybliżą członkowie
Lubelskiego Towarzystwa Ekologicznej Komunikacji.
Każdy pasażer ZIU-tka otrzyma pamiątkowy bilet.

Lubelskie Towarzystwo
Ekologicznego Transportu,
Zarząd Transportu Miejskiego
w Lublinie i Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Lublinie

Trolejbus będzie kursował po trasie: Al. Racławickie
(Ogród Saski 03) - al. Kraśnicka - Zana - Wileńska Głęboka - Muzyczna - Stadionowa - Lubelskiego Lipca
'80 - pl. Bychawski - Wolska - Droga Męczenników
Majdanka - Majdanek - Droga Męczenników Majdanka Wolska - pl. Bychawski - al. Piłsudskiego - Lipowa - Al.
Racławickie (Ogród Saski 03).

