
 SPRAWOZDANIE Z 46 BIELSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 

organizator Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów 

28 kwietnia 2019 r. odbył się 46 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem Prezydenta 
Bielska¬-Białej. Pierwszy rajd odbył się jesienią 1996 roku od tego czasu na przestrzeni 23 lat w 
kolejnych edycja prawie 93000 rowerzystów przejechało przeszło 1600 km odwiedzając 
wszystkie miejscowości dookoła Bielska¬-Białej. 

Niesprzyjające warunki pogodowe nie odstraszyły przeszło 1000 rowerzystów, którzy całymi 
rodzinami, grupami zorganizowanymi: szkolnymi, przyjacielskim i indywidualnie przybyli na start 
rajdu na Pl. Ratuszowym w Bielsku-Białej. 
Na starcie rajdowicze zostali przywitani przez prezydenta naszego miasta Jarosława 
Klimaszewskiego, który na rowerze przejechał całą trasę rajdu, posłankę Mirosławę Nykiel, 
Naczelnika Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Ryszarda Radwana, przedstawiciela firmy 
Polmotors, fundatora koszulek rajdowych Mateusza Trzopa, Krzysztofa Stankiewicza Naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego, Zbigniewa Hendzela dyrektora Miejskiego Domu Kultury i Jolantę 
Koźmin Prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów. 

Rowerzystom czas oczekiwania na start umilał zespół KONTRASTY z Domu Kultury w 
Komorowicach.  
O 9:30 po tradycyjnym odliczaniu i przy dźwiękach dzwonków rowerowych peleton ruszył z Placu 
Ratuszowego w Bielsku -Białej na trasę pierwszego etapu o długości 16 km do Bystrej na teren 
OSP. Na półmetku uczestnicy rajdu zostali serdecznie powitani przez zastępcę Wójta gminy 
Wilkowice Jacka Zająca oraz prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego. Cyklistom 
na półmetku pomimo fatalnej aury 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 46 BRRR.  
Po przerwie peleton rowerzystów podążył na trasę drugiego etapu o długości 14 km na metę 
rajdu na terenie ZIADU, wjazd od ul. Bliskiej.  
Na mecie peleton został powitany przez rozśpiewane dziewczyny z zespołu NIŻEJ z DK 
Włókniarzy, dzięki któremu w uszach uczestników rozbrzmiały wspaniale dźwięki wykonywanych 
utworów. 
Ostatnim punktem programu było nagrodzenie zwycięzców konkurencji regulaminowych.  
Posłanka Mirosława Nykiel, przedstawiciel firmy POLMOTORS Mateusz Trzop, sponsora 
koszulek rajdowych , wręczali nagrody uczestnikom i grupom, które były najliczniejsze w 
kategoriach regulaminowych. 

Rowerzystów pyszną grochówką nakarmiło Po Świecie kuchni.  
Konferansjerem rajdu była Magda Fritz. 

Wyniki konkurencji regulaminowych 46 ¬go Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego były 
następujące: 

Najliczniejsza rodzina, która nie wygrała w poprzednich edycjach: 
I MIEJSCE RODZINA MICHALIKÓW – 14 OSÓB 

Najliczniejsza grupa zorganizowana  
I miejsce: GRUPA KĘTY 

Najstarszy uczestnik rajdu, który nie wygrał w poprzednich edycjach: 
DANUTA JAGIEŁŁA – 66 LAT 

Najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach: 
EMMA KULIG 

Najmłodszy uczestnik rajdu jadący niesamodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach: 
OLIWIA KUBISIAK 

Najliczniejsza reprezentacja szkoły: 
I miejsce wśród szkół podstawowych: OXFORD PRIMARY SCHOOL 
I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych: TECHNIKUM HANDLOWE IM. FRANCISZKA KĘPKI 



Najliczniejsze przedszkole 46 BRRR – NIEBIESKI BALONIK 

Na mecie 46 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego ostatnim punktem programu było 
losowanie nagród w loterii fantowej 46 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Nagrody 
wręczał przedstawiciel firmy GRUPA KĘTY, sponsor rowerów- głównych nagród losowania 

Wśród uczestników rozlosowane zostały nagrody główne: 
3 rowery – ufundowane przez Grupę Kęty S.A. 
Oraz nagrody dodatkowe: 
Bony podarunkowe do sklepu DECATHLON 
Bony podarunkowe od PARTNERA rajdu do galerii handlowej Galeria Sfera  
Pakiety gadżetów rowerowych ufundowanych przez FCA POLAND – Partnera rajdu i AQUę S.A 
Zaproszenia do KFC i pizzerii MARGERITA 

 
Gratulujemy wszystkim, którzy niewystraszeni pogodą wyruszyli z nami na trasę 46 Rodzinnego 
Rajdu Rowerowego, to dzięki Wam mogła odbyć się kolejna edycja rajdu. 

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 7 rok jest firma POLMOTORS. 

Fundatorem nagród w postaci rowerów, rowerków dziecięcych i bonów zakupowych do sklepu 
rowerowego była GRUPA KĘTY S.A. 

Medale dla najmłodszych uczestników ufundowała firma WISS WAWRZASZEK INŻYNIERIA 
SAMOCHODÓW SPECJALNYCH. 

AQUA S.A. ufundowała gadżety rowerowe 

FCA POLAND – PARTNER RAJDU, ufundował workoplecaki 

Galeria Sfera – PARTNER RAJDU, ufundowała karty zakupowe, torby ekologiczne, zaproszenia 
na pizzę 

SPOMET ufundował kosze ciastek 

SKLEP DECATHLON – ufundował karty zakupowe 

SILOH INDUSTRIES ufundowała zaproszenia dla najmłodszych do parku trampolin 

PIZZERIA MARGERITA - nagrody w postaci zaproszeń na pyszną pizzę 

KFC - nagroda w postaci zaproszeń 

Centrum Sprzedaży FCA Poland ul. Katowicka 24 użyczył busy na potrzeby organizacyjne rajdu 

Firma BESKID VI – użyczyła rusztowań 

Dziękujemy wszystkim służbom zabezpieczającym OSP, PCK i POLICJI, STRAŻY MIEJSKIEJ, 
serwisowi rowerowemu PAMIR BIKE , kolegom z CTC z Czechowic - Dziedzic za pomoc w 
organizacji i zabezpieczeniu rajdu. 

Dziękujemy – gospodarzowi mety spółce ZIAD za gościnność i pomoc w organizacji 
oraz gospodarzowi półmetka, którym była Bystra w gminie Wilkowice. 

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

Dziękujemy KRONICE , RADIO BIELSKO I SUPER-NOWA za patronat medialny i prasowy. 
Dziękujemy uczennicom z Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica za pomoc 
przy zapisach na rajd. 

Dziękujemy zespołom NIŻEJ I KONTRASTY za oprawę artystyczną imprezy. 

Dziękujemy wszystkim fundatorom, darczyńcom, wspaniałym i wytrwałym uczestnikom to dzięki 
Wam Bielskie Rodzinne Rajdy Rowerowe to największa i najlepsza cykliczna impreza, w dwóch 
edycjach: wiosennej i jesiennej rowerowa, która trwa bez przerwy od 1996 roku To wy ją 
tworzycie, Dzięki Wam historia rajdów wzbogaciła się o kolejny 46 Bielski Rodzinny Rajd 
Rowerowy. 

https://www.facebook.com/galeriasfera/?__xts__%5B0%5D=68.ARApyKL8e_38qJCwd8THNwL5EpO8_hHOgZzrhSgCBflffmEX-nOkGpvKA8RSBWcKOp69-jLCJGwR8JE3tqWaiT-EVQQwbGyuMOfV9dYqn8qtngtReraCkRYqANzxCo3deNu7rhbwRMYzEXNZgxvCEot49UdVnsfrmDC3uFetWf6QBH0udVA-2QWUX_6KL2dTTono1cc7SoBkj3HxMv6MrqwUUWsKP2ttNrCo0kpcgp1R2kxAF6HPwgTMfLaV0zDXk6HAf-HIHbs72PrffVM58AI690llO0i2WD493vYRmZR--pZUpHCqWI7y2z_1GMwqNJ_N72kheLrc1ut0k-gay__GYZY85rmaXT6N5FACZ0Gr&__xts__%5B1%5D=68.ARCCM0roJI-2zIA3_zB5ZEWrqoNw90mIGMIQyF9vRNdD5WFtAXtqkOsZqKfWNFCuH0gJmShwzv-a-TcHUK7jm6UqVgie899i5ETn0b9KYyRB_JJuyROZ68XcaTM56gObG1HADNEg0iT61d2IOMt_2mA4-6vyyf_a_fTbqO76ofatcVc9DVjiXi_hMjv-AugqyCXQl-_jqoqaxP-tScpF21m_piHgDBkSQadAyoFv5_GGsFBCQw4qgxSowtsQlvLb3o9ocSv_5uj-EfUpMr6EgAPpG0XVFGexNj4xmNXVkb6klDhSefYFY-Bs2fOosOg&__tn__=K-R&eid=ARBss0ruFIlIXV3RXlanbrkglMb0u4Krej6oGvn3MWTshQt3uF2JHtBwxvRwmpi_DGfHixezTIusPLBK&fref=mentions
https://www.facebook.com/galeriasfera/?__xts__%5B0%5D=68.ARApyKL8e_38qJCwd8THNwL5EpO8_hHOgZzrhSgCBflffmEX-nOkGpvKA8RSBWcKOp69-jLCJGwR8JE3tqWaiT-EVQQwbGyuMOfV9dYqn8qtngtReraCkRYqANzxCo3deNu7rhbwRMYzEXNZgxvCEot49UdVnsfrmDC3uFetWf6QBH0udVA-2QWUX_6KL2dTTono1cc7SoBkj3HxMv6MrqwUUWsKP2ttNrCo0kpcgp1R2kxAF6HPwgTMfLaV0zDXk6HAf-HIHbs72PrffVM58AI690llO0i2WD493vYRmZR--pZUpHCqWI7y2z_1GMwqNJ_N72kheLrc1ut0k-gay__GYZY85rmaXT6N5FACZ0Gr&__xts__%5B1%5D=68.ARCCM0roJI-2zIA3_zB5ZEWrqoNw90mIGMIQyF9vRNdD5WFtAXtqkOsZqKfWNFCuH0gJmShwzv-a-TcHUK7jm6UqVgie899i5ETn0b9KYyRB_JJuyROZ68XcaTM56gObG1HADNEg0iT61d2IOMt_2mA4-6vyyf_a_fTbqO76ofatcVc9DVjiXi_hMjv-AugqyCXQl-_jqoqaxP-tScpF21m_piHgDBkSQadAyoFv5_GGsFBCQw4qgxSowtsQlvLb3o9ocSv_5uj-EfUpMr6EgAPpG0XVFGexNj4xmNXVkb6klDhSefYFY-Bs2fOosOg&__tn__=K-R&eid=ARBDurg5UShn6Y73kjJNLg1Vr0QyO7rHynMvbAkibZcgv350d7f1X4plILLDWG-x8u_04vPY29Ry-pMA&fref=mentions


Organizatorem rajdu było Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. 
Zapraszamy na edycję jesienną 22.09. 2019 roku. 

 


