Konkurs „Nowoczesny transport łączy ludzi”
Karta informacyjna konkursu
Zapraszamy uczniów klas 1-3 szkół gimnazjalnych z miast Bydgoszczy i Torunia oraz powiatów
bydgoskiego i toruńskiego do udziału w konkursie pt. „Nowoczesny transport łączy ludzi”
organizowanym przez Gminę Miasta Toruń oraz Partnerów w ramach realizowanego projektu
„Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” (zwanego w dalszej
części „Projektem”).
Celem Projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej obszaru funkcjonalnego
(obejmującego Bydgoszcz i Toruń oraz Powiaty ziemskie: Bydgoski i Toruński) poprzez
wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych,
w celu podejmowania wspólnych decyzji w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów
transportowych.
W ramach tych działań przeprowadzony zostanie Konkurs, który polega na wykonaniu pracy
plastycznej w dowolnym formacie w kontekście przedstawienia atrakcyjności transportu
publicznego, ochrony środowiska i ekologii oraz przygotowania opisu do pracy plastycznej
zachęcającego do korzystania z transportu publicznego.
Prace konkursowe mają zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, a także
propagować wynikające z tego korzyści dla środowiska, ekologii i zdrowia.
Hasłem Projektu oraz tytułem konkursu jest „Nowoczesny transport łączy ludzi” przekazujące
ideę Bydgosko-Toruńskiego Partnerstwa na rzecz zrównoważonego transportu
Hasło „nowoczesny transport” niesie ideę zmian efektywności systemu transportowego.
Opracowane w ramach Projektu „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych
Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy
i Torunia” oraz dokumentacja techniczna dla inwestycji wynikających ze studium będą dla władz
samorządowych planem umożliwiającym realizację przedsięwzięć mających na celu
unowocześnienie transportu publicznego. „Nowoczesny transport” to zapowiedź zmian dla
mieszkańców terenów objętych Projektem. Hasło Projektu propaguje wśród mieszkańców ideę
korzystania z tych właśnie środków transportu i zachęca do zmniejszenia wykorzystania
pojazdów indywidualnych, co poprzez redukcję natężenia ruchu przyczyni się w znaczącym
stopniu do ochrony walorów środowiska naturalnego i wpłynie na poprawę stanu zdrowia
mieszkańców oraz standardu ich życia .
Użycie w haśle słowa: „łączy” ma pozytywny wydźwięk oraz integruje i podkreśla wspólnotę
mieszkańców obszaru ponad zawężonymi podziałami administracyjnymi typu miasto, powiat,
gmina itp.
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