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- Mobilność aktywna-

Gospodarka niskoemisyjna w strategii zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego, 
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GDAŃSK – struktura emisji CO2



Harmonogram rzeczowo-finansowy PGN dla Gdańska



Gdańsk – ruch rowerowy
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79,2 mln zł

35 km ddr
26 węzłów i parkingów 
rowerowych

Inwestycje infrastrukturalne – drogi rowerowe i parkingi

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej
RPO 2007-2013









Jak skutecznie zmieniać nawyki komunikacyjne

- kampania Rowerowy Maj



Część szkoleniowa

Mobilność w Mieście

• Zajęcia w centrum zarządzania systemem TRISTAR

• 25 klas IV-V

• Czym jest Zrównoważony Transport?

• Jak stworzyć Szkolne Plany podróży?

• Jak wybrać najlepszą drogę do szkoły? 



Rowerowy Maj

• Rywalizacja na trzech poziomach:

• 4 majowe tygodnie (4-29 maja)

• ponad 20 tys. uczniów

• 48 szkół podstawowych

• 30 przedszkoli

Część konkursowa

szkolnym klasowym indywidualnym



MATERIAŁY



Plakat konkursowy + naklejki



Broszura dla rodziców



Książeczka rowerowa + naklejki



Klasowy dziennik rowerowy



NAGRODY



Nagroda główna dla zwycięskiej szkoły



Dla najbardziej aktywnych uczestników

Dla bardziej aktywnych uczestników

Dla najmniej aktywnych uczestników

Nagrody indywidualne



Nagrody dla najlepszych klas

Zajęcia rekreacyjne na 

stadionie PGE Arena

Zwiedzanie stadionu + kolej 

tyrolska (5 klas)

Zwiedzanie stadionu + park 

trampolin (5 klas)



Nagrody dla najlepszych klas

Zajęcia plenerowe w parku linowym 

„Port Brzeźno” (7 klas)

Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne 

w LOOPY’S World (6 klas)

Zajęcia w kręgielni mk Bowling (5 klas)



Nagrody dla najlepszych klas

Zajęcia na ściankach wspinaczkowych:

Blok Fit (5 klas)

Wspinalnia (3klasy)

Fun Climb (1 klasa)



Nagrody dla najlepszych klas

Zabawa na zjeżdżalniach wodnych 

w Brzeźnie (4 klasy)

Warsztaty chemiczne w EduParku

(6 klas)

Wycieczka do gdańskiego ZOO

(3 klasy)



Nagrody dla najlepszych klas

Wystawa w Centrum Hewelianum

(3 klasy)

Rejs statkiem na trasie 

Gdańsk – Westerplatte – Gdańsk

(1 klasa)

Seans filmowy w kinie Helios

(1 klasa)



Organizatorzy                                    Patronat Medialny 

Nagroda codzienna

Darmowy kompot w BIOWAY

Każdy z uczestników będzie mógł codziennie 

zajechać, oczywiście rowerem, na orzeźwiający 

kompot do któregokolwiek z gdańskich barów 

BIOWAY. Wystarczy pokazać książeczkę 

rowerową z wklejoną naklejką za dany dzień. 



KOSZTY



10.369 aktywnych uczestników

=
100 metrów



Dziękuję za uwagę

Remigiusz Kitliński – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej

kontakt: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl tel.: (58) 526-80-81


