
SPRAWOZDANIE Z 43 BIELSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 

  
organizator Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów 

24 września 2017 r. odbył się 43 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem Prezydenta Bielska-Białej. 
Pierwszy rajd odbył się jesienią 1996 roku od tego czasu na przestrzeni 21 lat w kolejnych edycja przeszło 90 000 
rowerzystów przejechało ponad 1500 km odwiedzając wszystkie miejscowości dookoła Bielska-Białej. Aby to 
zobrazować możemy przyjąć, że nad morze mamy około 700 km czyli tam i z powrotem jest 1400 km. Tym 
samym do kolejnej wizyty nad nasz Bałtyk brakuje nam 600 km i cały czas jedziemy! 
 
Gdybyśmy pomnożyli ilość uczestników rajdu 90 000 osób razy 33 km ( uśredniony kilometraż rajdu) 
przejechanych kilometrów to możemy przyjąć, że razem przejechaliśmy 2 970 000 km. To daje 74 okrążeń ziemi ( 
długość równika 40075,00 km).  

Gospodarzem półmetka jesiennej edycji była STARA WIEŚ 

 
Deszczowy przedrajdowy tydzień skutecznie odstraszył wielu rowerzystów, którzy zrezygnowali z udziału w 
rajdzie. Wielu jednak na przekór aurze zapisało się aby w niedzielny poranek pod „suchym i łaskawym” niebem 
wystartować z Placu Ratuszowego na trasę 43 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Na starcie rajdowicze 
zostali powitani przez Wiceprezydenta naszego miasta Waldemara Jędrusińskiego, przedstawiciela firmy 
Polmotors Marcina Trzopa, przedstawiciela firmy Shiloh Industries Marcina Kukłę, Naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego Krzysztof Stankiewicz i Jolantę Koźmin – Prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, którzy mówili 
o bezpieczeństwie, zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. W rajdzie wzięło udział 
blisko 1 000 osób. 
 
Rowerzystom czas oczekiwania na start umilał zespół KONTRASTY Z DK KOMOROWICE. O godz. 9:30 po 
tradycyjnym odliczaniu i przy dźwiękach dzwonków rowerowych peleton ruszył z Placu Ratuszowego w Bielsku-
Białej na trasę pierwszego etapu o długości 18 km, do Starej Wsi na tereny przy tamtejszym amfiteatrze.  W 
Starej Wsi uczestnicy rajdu zostali serdecznie powitani przez gospodarzy Aleksandra Nowaka dyrektora GOK-u i 
Kazimierza Stanie Naczelnika OPS. Czas półmetka uświetniły roztańczone i piękne mażoretki GRACJA oraz 
Orkiestra Dęta OSP. Cyklistom na półmetku towarzyszyła gorąca atmosfera dodatkowo podgrzewana podczas 
rywalizacji w konkurencjach sprawnościowych przygotowanych przez gospodarzy. Rowerzyści weryfikowali się w 
konkurencjach regulaminowych, których rozstrzygnięcie miało mieć miejsce już niebawem bo podczas finału 43 
BRRR. Dla każdego rowerzysty na półmetku czekało pyszne jabłko, które podarowali rajdowiczom Wilamowscy 
Ogrodnicy : Milczyński, Pudelek, Kubiczek. Po przerwie peleton rowerzystów podążył na trasę drugiego etapu o 
długości 13 km na metę rajdu w Parku Rosta przy ul. Ceramicznej. Na mecie peleton został powitany przez 
hiphopowy zespół taneczny Mad Moves z DK Włókniarzy, który zawładnął sceną rajdową przykuwając uwagę 
swoim występem.  Rowerzystów pyszną grochówką nakarmiło Po Świecie kuchni.  

Serwis rowerowy zabezpieczyła firma Pamirbike. 

Konferansjerem rajdu była Magda Fritz.   
 
Wyniki konkurencji regulaminowych 43 go Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego były następujące: 

Najliczniejsza rodzina, która nie wygrała w poprzednich edycjach: 
I MIEJSCE RODZINA JAGIEŁŁA 

  
Najliczniejsza grupa zorganizowana 
I miejsce: GRUPA KĘTY 

  
Najstarszy uczestnik rajdu, który nie wygrał w poprzednich edycjach: 
NOWAK WŁODZIMIERZ 75 LAT 

  
Najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach: 
KAROLINA PTAK – 19.10.2013 

  
Najmłodszy uczestnik rajdu jadący niesamodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach: 
MAŁGORZATA GRZĘDZIEL – 18.01.2017 

  
Najliczniejsza reprezentacja szkoły: 
I miejsce wśród szkół podstawowych:  S.P. NR 17 
I miejsce wśród szkół gimnazjalnych: NR 18 IM. C.K. NORWIDA 
I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych: II L.O. IM. ADAMA ASNYKA 



  
Wyniki konkursu DOKOŃCZ ZDANIE „ ROWER I MIŁOŚĆ……” 
Komisja pod przewodnictwem dr JACKA PROSZYKA 
 
NAGRODA GŁÓWNA : 
1. ROWER ufundowany przez GRUPĘ KĘTY S.A. 
Katarzyna Bronikowska za hasło „Rower i miłość bo dwa koła to mało! Z sercem trzeba jeździć, by mieć 
zdrowe ciało” 

Nagroda w postaci plecaka ufundowana przez Lokalną Organizację Turystyczną LOT Beskidy 
2. Za hasło: „Rower i miłość potrafią zdziałać cuda. Miłość przenosi góry a rower rzeźbi uda” Dla: Maria 
Semerak 

3. Za hasło: „Rower i miłość łączy ta sama cecha, że największą przyjemność sprawiają, kiedy męczą 
człowieka” Dla: Michał Kabaciński 

 
Nagroda w postaci liczników rowerowych ufundowanych przez Lokalną Organizację Turystyczną LOT Beskidy 
oraz podwójne zaproszenie do KFC 

4. Za hasło: „Rower i miłość – tak nam się trafiło, że idą w parze na zawsze razem”, „Rower i miłość to 
najlepsze co w życiu mi się przydarzyło” 
Dla: Małgorzata i Wojciech Ficek, 

5. Za hasło: „Rower i miłość nami kieruje, gdy nasza rodzina razem pedałuje” 
Dla: Grzegorz Ben, 

 
Nagroda w postaci zestawu gadżetów rowerowych: 

6. Za hasło: „Rower i miłość – trening ciała – ekologicznie, jak natura chciała” 
Dla: Wiktoria Brenzak z Międzyświecia 

7. Za hasło: „Rower i miłość to moje drugie życie, jeżdżę na nim cały rok i jadę prosto a nie skaczę w bok” 
Dla: Dariusz Szczepan 

8. Za hasło: „Rower i miłość to duet nie lada, co nam wspaniale dziś rajd zapowiada” 
Dla: Aleksander Karolus 

Na mecie rozlosowano 29 nagród w LOTERII FANTOWEJ 43 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego w tym 
nagrodę główną 3 rowery ufundowane przez firmę Grupa Kęty, plecaki i liczniki rowerowe ufundowane przez LOT 
Beskidy, zaproszenia do KFC , zaproszenia do pizzerii Margerita, oraz gadżety rowerowe.  

Gratulujemy wszystkim, których nie zniechęciła pogoda i wyruszyli z nami na trasę 43 Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego udowadniając, że żadna pogoda nie jest zła dla rowerzysty. Składamy serdeczne podziękowania za 
wsparcie fundatorom i darczyńcom , dzięki którym mogliśmy nagrodzić uczestników rajdu. 

Urząd Miasta Bielska-Białej  wsparł rajd  finansowo i rzeczowo. 
  
Fundatorem koszulek rajdowych już 5 rok jest firma POLMOTORS. 
  
Fundatorem nagród w postaci rowerów była GRUPA KĘTY S.A.  

TAURON DYSTRYBUCJA ufundowała bidony rowerowe. 
AQUA S.A. ufundowała bidony rowerowe. 
SILOH INDUSTRIES ufundowała bidony rowerowe. 

Fundatorzy dzięki którym uhonorowano zwycięzców w konkurencjach regulaminowych i konkursie Dokończ 
Zdanie ROWER I MIŁOŚĆ…. I LOTERII FANTOWEJ 43 BRRR to: 

- CERAMIKA PILCH z Jasienicy.  
- SPOMET Fabryka Domów ( kosze ciastek ) 



- sklep sportowy DECATHLON 
- PIZZERIA MARGETITA 
- KFC 
- STOWARZYSZENIE LOT Beskidy 
  
Medale dla najmłodszych uczestników ufundowała firma WISS WAWRZASZEK INŻYNIERIA SAMOCHODÓW 
SPECJALNYCH. 

Dziękujemy wszystkim służbom zabezpieczającym OSP, PCK i POLICJI, serwisowi rowerowemu PAMIR 
BIKE , kolegom z CTC z Czechowic - Dziedzic za pomoc w organizacji i zabezpieczeniu rajdu. Dziękujemy 
– gospodarzowi mety i STAREJ WSI – gospodarzowi półmetka.  

Dziękujemy Centrum Sprzedaży FCA Poland ul. Katowicka 24 za wypożyczenie busa na potrzeby 
organizacyjne rajdu. 
Dziękujemy RENAULT WEKTOR za wypożyczenie busów na potrzeby organizacyjne rajdu. 

Naszym ubezpieczycielem jest InterRisk S.A. oddział Bielsko-Biała 

Dziękujemy KRONICE , RADIO BIELSKO I SUPER-NOWA za patronat medialny i prasowy. 
Dziękujemy uczennicom z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 za pomoc przy zapisach na rajd. 
Dziękujemy zespołom KONTRASTY Z DK Komorowice i Hiphopowemu zespołowi tanecznemu i za oprawę 
artystyczną imprezy. 

Dziękujemy wszystkim fundatorom, darczyńcom, wspaniałym i wytrwałym uczestnikom dzięki Wam 
Bielskie Rodzinne Rajdy Rowerowe to największa i najlepsza cykliczna impreza rowerowa. To wy ją 
tworzycie, Dzięki Wam historia rajdów wzbogaciła się o kolejny 43 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy. 

Organizatorem rajdu było Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. 
Zapraszamy na kolejne rajdy w 2018 roku. 

  

 


