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                                                    PODSUMOWANIE 
 



Celem Rajdu było : 
o popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku 
o poznanie walorów turystyczno - krajoznawczych Polski 
o zwiedzanie ciekawych zabytków historii znajdujących sie na trasie przejazdu 

 
Rajd trwał 9 dni w okresie od 30.07.2017 r. do 07.08.2017 r. 
 
Trasa Rajdu – składała się z ośmiu etapów : 

1. 30.07.2017 r.  -  Zakopane – Kalwaria Zebrzydowska 
2. 31.07.2017 r.  -  Kalwaria Zebrzydowska – Częstochowa 
3. 01.08.2017 r.  -  Częstochowa – Zduńska Wola 
4. 02.08.2017 r.  -  Zduńska Wola – Licheń 
5. 03.08.2017 r.  -  Licheń – Nakło nad Notecią 
6. 04.08.2017 r.  -  Nakło nad Notecią – Kościerzyna 
7. 05.08.2017 r.  -  Kościerzyna – Gniewino 
8. 06.08.2017 r.  -  Gniewino – Hel 

 
      ---   07.08.2017 r. – jednodniowy pobyt na Helu ---- 
 
Liczba uczestników - 83 osoby. 
 
Uczestnicy otrzymali : 
o koszulkę rajdową z wytyczoną na tylnej jej części - trasą i terminem rajdu oraz  z własnym imieniem 
      i nazwiskiem 
o pamiątkowy, okolicznościowy medal rajdowy. 
 
Uczestnikom zapewniono : 
o całodzienne wyżywienie - usługa cateringowa 
o zakwaterowanie 
o powrót  - wynajętym autokarem 
 
IX Rajd Rowerowy tradycyjnie rozpoczął się wejściem uczestników na masyw górski - GIEWONT - , 
a zakończył się kąpielą w polskim morzu – w BAŁTYKU. 
 
Wszyscy uczestnicy przemierzyli szczęśliwie i w zdrowiu Polskę - z południa na północ - przejeżdżając 
rowerem około 1.000 kilometrów przy nieograniczonym ruchu drogowym, bez względu na panujące 
warunki atmosferyczne. Towarzyszyło im silne słońce i temperatura powyżej 35 ºC, nie ominął ich  
również lekki deszcz. 
Uczestnicy podziwiali piękne polskie krajobrazy naszych miast i wsi otoczonych rzekami i jeziorami, 
obcowali z otaczającą nas przyrodą - z leśną głuszą i hałasem miast - oraz zwiedzali ciekawe zabytki 
historii znajdujące się na trasie przejazdu / szczegółowy opis niezwykłych miejsc- plan rajdu z dnia 
07.07.2017 r. - zrealizowany w 100 % /. 
 
 
Uczestnicy spotkali  wielu ciekawych, wartościowych ludzi, którzy z wielkim zaangażowaniem 
i serdecznością przyjmowali ich w swoich miejscowościach, poznając kulturę miejscowej społeczności. 
Ludzie gościli ich bezinteresownie, częstując regionalnymi potrawami oraz zapraszali na skorzystanie 
z lokalnych atrakcji. Bardzo często  poświęcali swój własny wolny czas, aby spotkać się i porozmawiać 
” z góralami „- za co serdecznie wszystkim dziękujemy. 
 
Dziękujemy  również wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, bo bez ich wsparcia 
w jakiejkolwiek formie, zamierzona inicjatywa nie mogłaby być zrealizowana. 
 
 



P.S. 
Uczestnicy IX Rowerowego Rajdu Zakopane - Hel – jeszcze nie zdążyli wypocząć, nie zdążyli 
zregenerować sił, nie opadły emocje i wrażenia po tegorocznej wyprawie, a już planują udział  
w następnym X Jubileuszowym Rajdzie Rowerowym, zachęcając znajomych i przyjaciół do wzięcia  
w nim udziału, proponując nowe trasy, wydłużony termin trwania rajdu itp. 
 
Towarzystwo Cyklistów „Orzeł” w Spytkowicach składa obietnicę, iż dołoży wszelkich starań, aby 
następny, już  X Jubileuszowy  Rajd Rowerowy Zakopane - Hel,  w 2018 roku w okresie wakacyjnym 
został zorganizowany.  
 
 
 
 
Organizatorem głównym Rajdu Rowerowego 
jest Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice,  
34-745 Spytkowice 26 , e-mail: info@tcorzel.pl, 
tel.602381503 

 
 
 

 

 
Współorganizatorem Rajdu Rowerowego jest  Związek Podhalan 
34-400 Nowy Targ,ul. Rynek 21, tel./fax 18 26 49 523 
 
Komitet Organizacyjny Rajdu : 
 

1. Kazimierz Bielak – Dyrektor Rajdu, Z-ca Sekretarza Związku Podhalan 
34-745 Spytkowice 424, tel. 781 678 005 

2. Jan Blańda – Kierownik Rajdu, 34-713 Skawa 766, tel. 501 509 244 
3. Ks. Stanisław Skupień  - Kapelan Rajdu, Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła  

w Dębnie 
4. Piotr Winiarski , 34-400 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 48 
5. Anna Blańda, 34-713 Skawa 766 
6. Stanisław Bryja, Klikuszowa 112 a 
7. Ks. Jarosław Czepczyński – wikariusz w Parafii pw Matki Odkupiciela w Gdańsku 
8. Andrzej Trzop – Prezes Towarzystwa Cyklistów Orzeł Spytkowice 
9. Stanisław Kowalcze – Sekretarz Towarzystwa Cyklistów Orzeł Spytkowice  

 
 
Opracowała : Małgorzata Blańda- Kalemba 

 
 


