
PROJEKTY ZREALIZOWANE 

W 2022 ROKU 

DLA GMINY MICHAŁOWICE

P O L S K I E  Z R Z E S Z E N I E  

I N S T R U K TO R Ó W R O W E R O W YC H



W 2022 roku stowarzyszenie

zrealizowało dla mieszkańców

Gminy Michałowice kolejne 

działania związane z promocją 

jazdy na rowerze oraz edukacją 

rowerową.

Nasze rowerowe projekty zostały

wybrane w procedurze konkursowej

ogłoszonej dla organizacji

pozarządowych i uzyskały

dofinansowanie z budżetu Gminy.



Realizując projekty, chcemy 

aktywizować mieszkańców do 

łatwo dostępnej dawki ruchu

oraz promować jazdę na rowerze 

jako sposób spędzania czasu 

wolnego przez całe rodziny. 

Zależy nam też na promowaniu 

zbudowanej w Gminie 

infrastruktury rowerowej oraz 

tras turystycznych 

pozwalających poznać okolicę. 



Równie ważny cel, stanowiący 

kontynuację działań z 

poprzednich projektów 

realizowanych w Gminie przez 

PZIR, to edukowanie 

rowerzystów w każdym wieku 

do odpowiedzialnych 

zachowań

w ruchu drogowym.



W 2022 roku 

zrealizowaliśmy projekt

„POKOCHAJ ROWER. 

JEDNOŚLADEM PO GMINIE 

MICHAŁOWICE”

W ramach projektu realizowaliśmy zadania: 

1. Michałowicka Mapka Rowerowa i 
Poglądowa Mapa Infrastruktury 
Rowerowej w Gminie Michałowice

2. Rodzinny Rajd Rowerowy Regulska 
Pętelka

3. Michałowicki Quiz Rowerowy



Mapa infrastruktury rowerowej przedstawia ciekawe 
miejsca na terenie Gminy, które można poznać podczas 
rowerowych przejażdżek, a jednocześnie zachęca do 
korzystania z bezpiecznych rozwiązań drogowych 
dedykowanych rowerzystom, czyli wydzielonych i 
oznakowanych dróg rowerowych, przejazdów dla rowerzystów. 
Dodatkowo pokazuje jak rozwinęła się sieć infrastruktury 
rowerowej w Gminie w ostatnich latach oraz promuje działania 
podejmowane przez władze Gminy w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa i komfortu rowerzystów.

Przejechaliśmy wszystkie istniejące drogi rowerowe, pieszo -
rowerowe, przejazdy dla rowerzystów, staraliśmy się wskazać 
planowane inwestycje oraz drogi przyjazne rowerzystom w 
ruchu ogólnym (tempo 30, strefy zamieszkania, osiedlowe 
drogi z niewielkim natężeniem ruchu). 



Mapa infrastruktury rowerowej została 
opracowana w wersji broszurowej i w wersji 
online .
W wersji online [https://tiny.pl/wg6r1] , 
znacznie szerszej niż broszurowe wydanie mapki, 
wskazujemy rekomendowane, bo bezpieczniejsze 
drogi dojazdu do ważnych, ciekawych lub z 
wyznaczoną infrastrukturą rowerową miejsc w 
Gminie oraz rekomendowane trasy turystyczne 
łączące naszą Gminę z sąsiednimi Gminami.
Mapę online uzupełniliśmy zdjęciami, 
komentarzami, informacjami dotyczącymi 
przejazdu, bezpiecznych zachowań czy trudności, 
jakie można napotkać na trasie.



Rodzinny Rajd Rowerowy Regulska 
Pętelka integruje mieszkańców Gminy, 
a przede wszystkim promuje jazdę na 
rowerze jako formę rekreacji i wspólnego 
spędzania wolnego czasu przez całe 
rodziny. 
Dodatkowo utrwala zasady bezpiecznego 
poruszania się rowerem na 
infrastrukturze rowerowej, ponieważ na 
trasie Rajdu w formie zabawy 
prowadzone są działania edukacyjne.



Rajd Rowerowy został przeprowadzony we wrześniu,  
jego trasa przebiegała w okolicy Urzędu Gminy i wzdłuż 
rzeki Raszynki. Uczestnicy otrzymali mapkę z bazami, gdzie 
na małych i większych rowerzystów czekały proste zadania 
ruchowe i merytoryczne. Zadania utrwalały znajomość 
podstawowych przepisów prawa drogowego, wzmacniały 
koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację uwagi. 
Osoby zainteresowane rajdem otrzymały pakiety gadżetów 
podnoszących bezpieczeństwo – opaski, szelki, breloczki, 
chusty odblaskowe oraz odblaskowe nakładki na szprychy. 
Wręczaliśmy także płaszcze przeciwdeszczowe, aby 
podkreślić, że można korzystać z roweru przy każdej 
pogodzie. Rozdawaliśmy również materiały graficzne –
plakaty, ulotki, mapy infrastruktury rowerowej i dyplomy 
dla najmłodszych uczestników przejazdu.



Michałowicki Quiz Rowerowy promuje wśród 
dzieci i młodzieży jazdę na rowerze, utrwala zasady 
bezpieczeństwa – zakładanie kasku, używanie 
prawidłowo wyposażonego roweru oraz 
dodatkowych odblasków i oświetlenia, przyczynia 
się do wypracowania nawyków odpowiedzialnego 
i bezpiecznego poruszania się na rowerze w ruchu 
drogowym. 
Integruje młodzież z różnych gminnych szkół, 
buduje zespół młodych odpowiedzialnych 
rowerzystów, czyli młodych osób, które będą 
propagowały bezpieczną jazdę na rowerze w 
swoim środowisku (szkoła, grono znajomych, 
rodziny).



Quiz był dedykowany dla uczniów michałowickich 
szkół podstawowych. 
Aby ułatwić przygotowanie do udziału w zabawie 
opracowaliśmy materiał dydaktyczny, z którego mogli 
skorzystać zarówno nauczyciele, jak i sami uczniowie 
zainteresowani tematem. Nauczyciele otrzymali 
pakiet edukacyjny – scenariusze lekcji, prezentacje, 
opracowanie merytoryczne przepisów prawa 
drogowego, by omawiać tematykę bezpiecznych 
podróży rowerowych w trakcie lekcji 
wychowawczych, zajęć w-f, czy techniki.



Do udziału w Quizie zaprosiliśmy 4 osobowe drużyny 
reprezentujące każdą z gminnych szkół 
podstawowych. 
W pierwszej części Quizu uczniowie indywidualnie 
rozwiązywali zadania - wszyscy młodzi rowerzyści 
wykazali się wysokim poziomem wiedzy i bardzo 
dobrze poradzili sobie z pytaniami.
W drugiej części Quizu uczestnicy pracowali w 
drużynach, wspólnie z opiekunami – nauczycielami 
opracowywali odpowiedzi na problemowe pytania.
Wszyscy uczniowie otrzymali upominki (nagrody 
rzeczowe), pamiątkowe Dyplomy, ponieważ ich 
zaangażowanie, starania i wiedza o rowerach, 
infrastrukturze rowerowej i zasadach 
bezpieczeństwa jest godna uznania.



ULOTKI i PLAKATY 

EDUKACYJNO -

INFORMACYJNE



NASZE 

DODATKOWE 

DZIAŁANIA NA 

RZECZ GMINNEJ 

ROWEROWEJ 

SPOŁECZNOŚCI

DZIAŁANIA W RAMACH 

GMINNEJ RADY 

ROWEROWEJ

PORADY DOTYCZACE 

DOPASOWANIA, 

WYPOSAŻENIA ROWERU

PORADY W SPRAWIE RENOWACJI 

STARYCH ROWERÓW



FACEBOOK
https://www.facebook.c
om/PolskieZrzeszenieIn
struktorowRowerowych

DZIAŁANIA POPULARYZUJĄCE JAZDĘ NA 

ROWERZE, EDUKACYJNE, ANGAŻUJĄCE 

LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ PROWADZIMY NA:

PZIR
https://www.pzir.pl



BEZPIECZENSTWO TO NASZA WSPÓLNA 

SPRAWA!

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE  

I  MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁTWORZENIA 

ROWEROWEJ SPOŁECZNOŚCI  

W GMINIE  MICHAŁOWICE
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