HARMONOGRAM WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WARSZAWĘ
Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO TYGODNIA MOBILNOŚCI 2022
1) Od 16 do 22 września - Mobilny Serwis Rowerowy
Przez cały czas trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, na ulicach Warszawy działać
będzie bezpłatny miejski serwis rowerowy. Zgodnie z nazwą serwis będzie się
przemieszczał. Każdego dnia zostanie zorganizowany w innej części stolicy. Odwiedzi
różne dzielnice i będzie obecny po obu stronach Wisły. Harmonogram działania serwisu:
•

•

•

•

piątek, 16 września – Śródmieście
o

rondo Dmowskiego, przy stacji metra Centrum

o

godz. 7.00-18.00

sobota, 17 września – Wola
o

park Edwarda Szymańskiego, na boisku do koszykówki przy ul. Elekcyjnej

o

godz. 9.00-17.00

niedziela, 18 września – Praga-Północ
o

park Praski, u zbiegu Wybrzeża Helskiego i al. „Solidarności”

o

godz. 9.00-17.00

poniedziałek, 19 września – Bielany
o

„serek bielański”, u zbiegu Marymonckiej i Żeromskiego, naprzeciwko
wschodniego wejścia do stacji metra Słodowiec

o
•

godz. 7.00-18.00

wtorek, 20 września – Targówek
o

przy stacji metra Targówek, w rejonie skrzyżowania ul. Ossowskiego i
Pratulińskiej

o
•

godz. 7.00-18.00

środa, 21 września – Ursynów
o

przy stacji metra Kabaty, w rejonie skrzyżowania al. Komisji Edukacji
Narodowej i ul. Wąwozowej

o
•

godz. 7.00-18.00

czwartek, 22 września – Praga-Południe
o

rondo Waszyngtona, przy Stadionie Narodowym

o

godz. 7.00-18.00

Usługi Mobilnego Serwisu Rowerowego będą całkowicie bezpłatne. Oprócz szybkich usług
wykonywanych „na poczekaniu”, jednoślad będzie można zostawić na bardziej
zaawansowany serwis odebrać go za kilka godzin. Wśród usług oferowanych przez serwis

są m.in. kontrola stopnia zużycia łańcucha, regulacja hamulców i przerzutek, czyszczenie
kasety czy wymianę dętki (dętka własna użytkownika). Szczegółowe informacje
dotyczące MSR wraz z harmonogramem jego działania można znaleźć w wydarzeniu na
portalu Facebook.
Europejski Tydzień Mobilności będzie również promowany na rowerach Veturilo. Na
dwustu miejskich jednośladach pojawią się grafiki z hasłami „Rower łączy miasto”,
„Rower łączy miejsca”, „Rower łączy ludzi”, nawiązującymi do tematu tegorocznej edycji
ETM „Lepsze połączenia”. Kontynuowany będzie również cykl #OdkryjRowerNaNowo. W
nadchodzącym tygodniu pojawią cztery nowe filmy, które będzie można zobaczyć na
portalu Facebook.

2) Piątek, 16 września - „Biletobranie” i konferencja
Obchody ETM rozpoczną się kolejną edycją konkursu „Biletobranie”. Aby wziąć w nim
udział, wystarczy mieć aktywny bilet długookresowy i w okresie 16 – 30 września (poza
Dniem Bez Samochodu przypadającym 22 września) odwiedzić stronę internetową
biletobranie.wtp.waw.pl i wpisać w konkursowym formularzu numer Warszawskiej Karty
Miejskiej. Do wygrania jest 210 biletów 30-dniowych.
W piątek, 16 września odbędzie się również konferencja „Planowanie transportu
publicznego w Warszawie wczoraj, dziś i jutro”. Uczestnicy spotkania kompleksowo zajmą
się organizacją komunikacji zbiorowej w przyszłości. Zostanie przeanalizowana historia
warszawskiego transportu publicznego, plany rozwojowe oraz wpływ zmian
wprowadzanych na warszawskich ulicach na jakość i rozwój komunikacji miejskiej. W
konferencji wezmą udział m.in.: przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, operatorów
komunikacji miejskiej, Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji oraz pracownicy i studenci Politechniki
Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Wydarzenie będzie częściowo transmitowane na profilu Warszawskiego
Transportu Publicznego na Facebooku.

3) Weekend, od 17 do 18 września – Dni Transportu Publicznego
Tradycyjnie już trzecią sobotę września warto zarezerwować na Dni Transportu
Publicznego, czyli cykliczną imprezę promującą transport publiczny. Z tej okazji będzie
można poznać zaplecze działania komunikacji miejskiej oraz zobaczyć miejsca na co
dzień niedostępne dla mieszkańców. W tym roku, w sobotę, 17 września, od godz. 10.00
do 16.30, Miasto zaprasza warszawianki i warszawiaków, starszych i młodszych, na teren
zajezdni Stalowa. Podczas rodzinnego pikniku będzie można zwiedzić zaplecze techniczne
Miejskich Zakładów Autobusowych, przejechać się zabytkowymi autobusami oraz wziąć
udział w licznych konkursach i zabawach. Na scenie wystąpi zaś DJ Fogg oraz Orkiestra
na Dużym Rowerze.
Sami gospodarze przygotowali też różne atrakcje, takie jak: wyścig autobusów
napędzanych energią elektryczną z rowerowych trenażerów lub autobusowy dmuchaniec.
W namiocie nadzoru ruchu dostępna będzie interaktywna mapa Warszawy, na której
widać położenie każdego autobusu w czasie rzeczywistym.
W zwiedzaniu zajezdni pomogą członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Jak?
Jeśli pogoda na to pozwoli, chętnych przewiozą zabytkowymi autobusami w tym
„ogórkiem” z przyczepą oraz „ogórkiem” cabrio po terenie zajezdni, a także zabiorą na
krótką wycieczkę po praskiej części Warszawy.
Dodatkowo:
•

na stoisku ZTM będzie można porozmawiać o Warszawskim Transporcie
Publicznym, a najmłodsi porysują, pograją w warcaby lub odpowiedzą na
komunikacyjne pytania w naszym kole fortuny;

•

Tramwaje Warszawskie postawiły na sport i zaprosiły zawodników drużyn, które
wspierają na co dzień. Obok ich namiotu będzie można odbyć profesjonalny
trening koszykarski z zawodnikami Legii Warszawa, albo przybić piątkę i
porozgrzewać się z siatkarzami MOS Wola;

•

swoje stoisko będzie miał także Zarząd Oczyszczania Miasta. Najmłodsi będą
mogli wziąć udział w sprawnościowych i kreatywnych konkursach z nagrodami.
Starsi – sprawdzić swoją wiedzę na temat zadań ZOM i czystości w mieście.
Będzie można obejrzeć kolekcję modeli miniaturowych, historycznych i
współczesnych pojazdów służb oczyszczania miasta. Nie zabraknie też pojazdów
realnej wielkości – pługoposypywarki, zamiatarki oraz polewaczki, w tym
zabytkowej;

•

jeśli ktoś zgłodnieje, to będzie mógł skorzystać z bogatej oferty strefy food truck,
a potem spalić nadmiarowe kalorie, wprawiając w ruch drezynę napędzaną
ruchem mięśni tzw. kiwajkę. Będą też funkcjonariusze różnych służb: strażacy
wystawią swój wóz, policjanci przyjadą z radiowozem i zaprezentują wyszkolenie
psów oraz postawią miasteczko ruchu drogowego. Zapowiadają się też Oddziały
Specjalne Żandarmerii Wojskowej.

•

w trakcie imprezy będzie można także wygrać zaproszenia na niedzielne
zwiedzanie zajezdni tramwajowej Żoliborz, Sekcji Techniczno-Eksploatacyjnej
Szybkiej Kolei Miejskiej Szczęśliwice oraz Stacji Techniczno-Postojowej Metra
Warszawskiego Kabaty.

4) Sobota, 17 września - Zabytkowe tramwaje i autobusy
Atrakcje będą też krążyć po ulicach miasta. W sobotę, 17 września, uruchomiona
zostanie specjalna linia tramwajowa 30. Jej numer został wybrany nieprzypadkowo - ma
przypominać o jubileuszu Zarządu Transportu Miejskiego. W tramwajach linii 30
obowiązuje taryfa biletowa WTP.
Historyczne wagony będą jeździły na trasie:
30: PL. NARUTOWICZA – Grójecka – pl. Zawiszy – Towarowa – Okopowa – al.
„Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Środkowa
– Wileńska – CZYNSZOWA; powrót: CZYNSZOWA – Stalowa – 11 Listopada – Targowa –
al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona – al. Poniatowskiego – most Poniatowskiego – al.
Jerozolimskie – Grójecka – PL. NARUTOWICZA.
Do zajezdni na Stalowej będą również dowoziły autobusy dwóch linii. Między 10.00 a
16.30 zmieni się trasa linii turystycznej 100:
100: CENTRUM – … – al. ,,Solidarności” – Szwedzka – Stalowa – Inżynierska –
Ratuszowa – … CENTRUM.
Dzięki współpracy z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej na ulice wyjadą historyczne
autobusy linii 30BIS, które dowiozą chętnych na teren zajezdni:
30BIS: PL. HALLERA - Dąbrowszczaków – Inżynierska – Stalowa –
ZAJEZDNIA

STALOWA.

5) Poniedziałek, 19 września – wystawa „Zarząd Transportu Miejskiego w
Warszawie w latach 1992-2022”.
Tego dnia na terenie węzła komunikacyjnego Młociny zostanie otwarta wystawa „Zarząd
Transportu Miejskiego w Warszawie w latach 1992-2022”. W drodze powrotnej z pracy
lub szkoły będzie można zatrzymać się na chwilę i powspominać, a najmłodszym
pokazać, jak komunikacja miejska wyglądała 30 lat temu.

6) Wtorek-środa, od 20 do 21 września - zajęcia z wychowania
komunikacyjnego
Wtorek i środa będą należały dla najmłodszych pasażerów Warszawskiego Transportu
Publicznego. Zarząd Transportu Miejskiego zaprosił uczniów warszawskich szkół
podstawowych na zajęcia z wychowania komunikacyjnego, podczas których nie tylko
będą świetnie się bawić, ale poznają także zasady bezpiecznej podróży komunikacją
miejską. Zajęcia odbędą się m.in. w miasteczku ruchu drogowego Straży Miejskiej. Nadal
przyjmowane są zgłoszenia szkół na lekcje, które odbywają się w ciągu roku szkolnego –
szczegółowe informacje są tutaj.

7) Czwartek, 22 września - Dzień Bez Samochodu
Ostatni dzień ETM to Dzień Bez Samochodu. Tego dnia warszawianki i warszawiacy mogą
(bez żadnych konsekwencji) podróżować Warszawskim Transportem Publicznym bez
biletu. Kasowniki zostaną wyłączone, a bramki metra otwarte. Wszystko po to, by każdy
mógł przekonać się, że przesiadka do nowoczesnej, ekonomicznej i ekologicznej
komunikacji miejskiej to prosty sposób by oszczędzić czas, pieniądze i środowisko
naturalne.

