
 
 

Gmina Baranów po raz 
pierwszy bierze udział 

w Europejskim Tygodniu 
Zrównoważonego Transportu 

Kampania promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport 
multimodalny. Ma na celu pokazanie różnorodnych korzyści wynikających ze zrównoważonego transportu, takich jak: oszczędność 
pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach, pozytywny wpływ na środowisko i poprawę jakości powietrza, 
przyjazna przestrzeń miejska, rozwój przedsiębiorczości lokalnej oraz zwiększenie atrakcyjności gminy  dla inwestorów. Na zakończenie 
i podsumowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu „Rodzinny Rajd Rowerowy”. 

 TYDZIEŃ DZIAŁAŃ 

„Czytelnicy na dwóch kółkach” – każdy czytelnik, który w Europejskim Tygodniu 
Zrównoważonego Transportu przyjedzie do Biblioteki rowerem i wypożyczy książkę dostanie 
kamizelkę odblaskowa z napisem „Wybieram rower” 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna

16-20 
września 

 2019 r.  

 

Poniedziałek 
16 września 

2019 r.

Niespodzianka dla każdego kto przyjedzie na rowerze lub przyjdzie pieszo załatwić 
sprawy w Urzędzie Gminy w wyznaczonym dniu 

Organizatorzy: Przewodniczący Rady Gminy Baranów, Gminne Centrum Kultury 

Akcja „Przesiądź się na ekologiczne środki transportu”  (poruszamy się na hulajnodze 
lub rolkach) – konkursy  z nagrodami dla dzieci i młodzieży 

Organizatorzy:  Gminne Centrum Kultury, Zespół Szkolno–Przedszkolny 
 

„Odjazdowy bibliotekarz” – akcja promująca czytelnictwo, zachowanie proekologiczne 
i zdrowy tryb życia. Czytelnicy  i bibliotekarze uczestniczą w rajdzie rowerowym poznając 
ciekawe zakątki swojej Gminy 

Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna 

Wtorek 
17 września 

2019 r.  

Środa 
18 września 

2019 r.  

Nauka bezpiecznej jazdy na rowerze dla dzieci z Gminy Baranów 
– spotkanie z dzielnicowym Policji w Kurowie 

Organizator: Gminne Centrum Kultury 

Nauka bezpiecznej jazdy na rowerze dla dzieci z Gminy Baranów – spotkanie 
z dzielnicowym Policji w Kurowie 

Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury, Zespół Szkolno–Przedszkolny 

Czwartek 
19 września 

2019 r.  

 

Piątek 
20 września 

2019 r.

„Świeć przykładem – bądź widoczny na drodze” – pogadanka dla dzieci na temat 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozdawanie opasek odblaskowych i znakowanie rowerów 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy z Dzielnicowym z Komisariatu Policji w Kurowie 
 

„Dzień bez samochodu” – pracownicy Urzędu Gminy przychodzą pieszo lub przyjeżdżają 
rowerami, hulajnogą lub na rolkach do pracy 

Organizator: Gminne Centrum Kultury 

Rajd pieszy z okazji „Dnia bez samochodu dla dzieci z Gminy Baranów 
 Poznajemy najpiękniejsze zakątki naszej Gminy”  

Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury, Zespół Szkolno–Przedszkolny 
 

Sobota 
21 września 

2019 r.

Niedziela 
22 września 

2019 r., g. 14:00  

„Rodzinny Rajd Rowerowy” (rodzice, dziadkowie, dzieci, młodzież) dla mieszkańców 
Gminy Baranów – poznajemy Miejsca Pamięci Narodowej na terenie Gminy 
(dziadkowie młodszemu pokoleniu opowiadają historię tych miejsc) 

Organizator: Gminne Centrum Kultury 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W EUROPEJSKIM 

TYGODNIU ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU 


