
Bitwa na kilometry - 171 383,5 km 

aktywnych podróży w ciągu 30 dni 

Uczniowie, rodzice i nauczyciele trzech gdańskich szkół podstawowych w ciągu 30 dni piechotą, 

rowerem na rolkach odbyli nie jedną (jak zakładała akcja), ale ponad 4 podróże dookoła świata! 

Wielkie zwycięstwo Gdańska w „Bitwie na kilometry”. Gdańskie Piecki i Karczemki zmieniły się w 

ostatnim miesiącu w pole pozytywnej bitwy. Bitwy o aktywny i zdrowy styl życia. Uczniowie, rodzice i 

nauczyciele trzech gdańskich szkół podstawowych w ciągu 30 dni piechotą, rowerem na rolkach 

odbyli nie jedną (jak zakładała akcja), ale ponad 4 podróże dookoła świata! 

Przypomnijmy, przeprowadzona na przełomie września i października pilotażowa kampania „Bitwa 

na kilometry” realizowana w ramach projektu SWITCH,miała na celu przekonać gdańszczan do 

aktywnych podróży zachęcając zarówno dzieci, jak i dorosłych do częstszego chodzenia pieszo, 

korzystania z rowerów, hulajnóg, czy rolek, zwłaszcza na niewielkich dystansach. Celem akcji było 

odbycie aktywnej podróży dookoła świata w 30 dni. Ale uczniowie, rodzice i nauczyciele 3 szkól 

podstawowych wybranych do realizacji projektu (SP nr 1, SP nr 2 i Pozytywna SP), którzy z wielkim 

entuzjazmem podjęli się wyzwania sprostali mu w zaledwie 5 dni. 

- W kampanię włączyły się całe rodziny, pokolenia, szkoły i dzielnice, łącznie ponad 4300 osób. 

Wszyscy, niezależnie od pory i pogody, zbierali punkty i kilometry za pomocą kart magnetycznych i 

rozlokowanych w okolicach szkół czytników(...) Walkę o zdrowy styl życia i czyste powietrze podjęły 

już miasta angielskie, włoskie, australijskie, amerykańskie i japońskie, ale to właśnie w Gdańsku padły 

rekordowe wyniki. Licznik Bitwy na kilometry zatrzymał się na 171 383,5 kilometrze, czyli w ciągu 30 

dni uczestnicy ponad 4 razy okrążyli całą Ziemię. Gdańszczanie po raz kolejny udowodnili, że hasło 

„Jestem z Gdańska – jestem aktywny” nie jest pustym hasłem – podkreślał na podsumowaniu akcji 

zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak. 

Więcej informacji nt. kampanii na stronie www.bitwanakilometry.pl oraz www.switchtravel.eu. 

 

http://www.switchtravel.eu/

