
PROGRAM OBCHODÓW „EUROPEJSKIEGO DNIA  

BEZ SAMOCHODU W SUWAŁKACH” 

9:45  

– zbiórka rowerzystów na parkingu przy markecie Kaufland,  

– rozdanie losów przez pracowników Wydziału OSGK, Straż Miejską i Oficerów Rowerowych 

ZDiZ zainteresowanym rowerzystom i ich wypełnienie. 

 

10.00  

– rozpoczęcie przejazdu rowerowego przez Miasto Suwałki z Prezydentem Miasta Suwałk na 

czele. 

Łączna długość trasy ok. 5 km.  

Trasa przejazdu: 

a) start na parkingu Market Kaufland (ścieżką rowerową), wzdłuż ul. Armii Krajowej (ścieżką 

rowerową) do ronda ul. Reja z ul. Armii Krajowej (rondo z Pomnikiem Ofiar Obławy 

Augustowskiej) – odcinek długości około 1 km, 

b) od ronda ul. Reja z ul. Armii Krajowej do ronda ul. Reja z ul. Franciszkańską  (prawym 

pasem jezdni ul. Reja do ronda) - odcinek długości około 0,35 km, 

c) od ronda ul. Reja z ul. Franciszkańską do skrzyżowania ul. Franciszkańskiej  

z ul. Daszyńskiego i ul. 11 Listopada (ścieżką rowerową po prawej stronie) – odcinek 

długości około 0,25 km, 

d) od skrzyżowania ul. Franciszkańskiej z ul. Daszyńskiego i ul. 11 Listopada  do skrzyżowania 

ul. Szpitalna z ul. Daszyńskiego (ścieżką rowerową po prawej stronie) - odcinek długości 

około 0,4 km, 

e) od skrzyżowania ul. Szpitalna z Daszyńskiego do skrzyżowania ul. Szpitalna z ul. Reja przy 

sklepie Biedronka (ścieżką rowerową po lewej stronie) – odcinek długości około  

1 km, 

f) przejazd na drugą stronę skrzyżowania ul. Szpitalna z ul. Reja w kierunku centrum do ronda 

przy ul. Reja przed sklepem „Krystian” (prawym pasem jezdni) – odcinek długości około 

0,58 km, 

g) od ronda przy ul. M. Reja przed sklepem „Krystian” do ronda Plac Św. Krzyża (prawym 

pasem jedni) – odcinek długości około 0,2 km, 

h) od ronda Plac Św. Krzyża (prawym pasem jezdni), przez skrzyżowanie ul. Sikorskiego,  

ul. Dwernickiego z ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Plac Marszałka 

Józefa Piłsudskiego do Parku Konstytucji 3 Maja – odcinek długości około 0,89 km. 

 

 

około 10:30  

– przyjazd do Parku Konstytucji 3 Maja i rozpoczęcie mini festynu, 

– przywitanie rowerzystów, 

– przygotowane przez organizatora atrakcje dla uczestników: 



a) gry i zabawy sprawnościowe z drobnymi gadżetami dla dzieci i młodzieży (Straż Miejska, 

WORD, Fundacja Teraz Wschód),  

b) zabawy dla małych dzieci (Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT), 

c) zabawy z animatorami - skręcanie balonów, malowanie twarzy, bańki mydlane (Usługi 

Rekreacyjne BAJKOWO), 

d) bezpłatne badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą 

urządzenia smokerlyzer, badanie ciśnienia tętniczego, badanie alkogoglami (SANEPID), 

e) pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (Suwalski WOPR), 

f) zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze po ścieżkach rowerowych i ulicach oraz 

symulator zderzeń (Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach), 

g) zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznego poruszania się na rowerze oraz  

z istniejącą infrastrukturą rowerową w Suwałkach (Zarząd Dróg i Zieleni  

w Suwałkach),  

h) doradztwo techniczne oraz regulacja rowerów przez specjalistów (stoiska sklepów 

rowerowych), 

i) hulajnogi elektryczne (Blinkee City Suwałki), 

j) pokaz samochodów elektrycznych z możliwością wykonania krótkiej jazdy testowej 

(Toyota Suwałki), 

k) występ taneczny oraz muzyczny (SOK Suwałki). 

 

około 10:30 – 14:00  

– od razu po przyjeździe uczestnicy wrzucają do urny wypełnione losy, 

– quizy i konkursy dla uczestników mini festynu (pytania przygotowane przez Wydział 

OSGK, Nadleśnictwo Suwałki, Wigierski Park Narodowy), 

– rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego „Eko-pojazd przyszłości”, 

– losowanie zwycięzców rowerów oraz nagród pocieszenia (w przypadku nieobecności osoby 

wylosowanej, losowana będzie kolejna osoba, która zostanie zwycięzcą nagrody. 

Obowiązkowy dokument tożsamości, celem potwierdzenia wylosowanego zwycięzcy), 

– wręczenie nagród przez Prezydenta Miasta Suwałk, 

– Finał akcji Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2022 oraz Suwalskiej Rywalizacji Rowerowej 

2022. 

 

14:10  

– zakończenie imprezy, 

– składanie stoisk i sprzątanie terenu po mini festynie. 

  


