
SPRAWOZDANIE Z 47 BIELSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 

Promującego EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA 
ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU 
 
organizator Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów 

      22 września 2019 r. odbył się 47 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 przeszło 
93000 rowerzystów przejechało przeszło 1650 km odwiedzając wszystkie miejscowości dookoła Bielska¬-Białej.    
  

Gospodarzem półmetka jesiennej edycji było JAWORZE. 

 
      Licznie przybywający na miejsce startu cykliści to zapowiedź wspaniałego święta rowerzystów w Bielsku-
Białej. Całymi rodzinami, grupami zorganizowanymi: szkolnymi, przyjacielskim i indywidualnie przybyli w ilości 
ponad 2000 osób aby wystartować w rajdzie. 
Na starcie rajdowicze zostali przywitani przez prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, który 
wręczył podpisane zarządzenie o powołaniu Zjednoczonej Bielskiej Inicjatywy Rowerowej Jolancie Koźmin oraz 
Alinie Kilian, przedstawicielkom ZBIR-a. Start swoim przybyciem uświetniła długoletnia patronka rajdów Grażyna 
Staniszewska, dzięki, której w rajdzie wystartowała grupa młodzieży z Ukrainy. 
Goście z zagranicy otrzymali z rąk prezydenta Jarosława Klimaszewskiego pamiątkowe kurtki. O bezpieczeństwie 
na drodze mówił Krzysztof Stankiewicz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Jolanta Koźmin – Prezes 
Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, po powitaniu gości opowiadała o trasie rajdu. Rowerzystom czas 
oczekiwania na start umilał zespół KONTRASTY z Domu Kultury Włókniarzy. 

      O 9:30 po tradycyjnym odliczaniu i przy dźwiękach dzwonków rowerowych peleton wraz z Prezydentem, 
któremu towarzyszyła 7 osobowa rodzina oraz grupa pracowników Urzędu Miejskiego ruszył z Placu 
Ratuszowego w Bielsku¬-Białej na trasę pierwszego etapu o długości 16 km, do Jaworza na półmetek 
zlokalizowany na terenie amfiteatru. Na miejscu uczestnicy rajdu zostali serdecznie powitani przez wójta gminy 
Radosława Ostałkiewicza. 
Cyklistom na półmetku towarzyszyła wspaniała pogoda i 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 47 
BRRR. 

 
       Po przerwie peleton rowerzystów podążył na trasę drugiego etapu o długości 14 km na metę rajdu na terenie 
Błoni, gdzie został powitany przez rozśpiewane dziewczyny z zespołu NIŻEJ dzięki któremu w uszach 
uczestników rozbrzmiały wspaniale dźwięki wykonywanych utworów i hymnu rajdowego. 

 
Ostatnim punktem programu było nagrodzenie zwycięzców konkurencji regulaminowych. 
Nagrody zwycięzcom wręczali: przedstawicielka firmy POLMOTORS- fundatora koszulek rajdowych, 
przedstawiciele SKODY KORCZYK , która ufundowała nagrody m.in. dla najliczniejszych grup i Grzegorz Dworak 
– właściciel Dworak Nieruchomości fundator nagród dla najliczniejszych rodzin. 

 
Pyszną grochówką nakarmiło nas Po Świecie kuchni. 

 
Konferansjerem rajdu była Magda Fritz. 

 
Wyniki konkurencji regulaminowych 47 ¬go Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego były następujące: 

Najliczniejsza rodzina, która nie wygrała w poprzednich edycjach: 
I MIEJSCE Rodzina MIANOWSKICH 
 
Najliczniejsza grupa zorganizowana 



I miejsce: GRUPA KĘTY 
 
Najstarszy uczestnik rajdu, który nie wygrał w poprzednich edycjach: 
HENRYK STANISZ – 89 LAT 
 
Najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach: 
JAKUB KRZYŻEK 
 
Najmłodszy uczestnik rajdu jadący niesamodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach: 
OLIWIA KUBISIAK 

Najliczniejsza reprezentacja szkoły: 
I miejsce wśród szkół podstawowych: DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „ PRIMARY STEPS” 
I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH IM. 
FRANCISZKA KĘPKI 

Najliczniejsza reprezentacja przedszkola: 
PRZEDSZKOLE NIEBIESKI BALONIK 

 
Na mecie 47 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego ostatnim punktem programu było losowanie nagród w 
loterii fantowej 47 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego. 

Wśród uczestników rozlosowane zostały nagrody główne: 3 rowery – ufundowane przez Grupę Kęty S.A. 
oraz zaproszenia na pyszną pizzę do Pizzerii Margerita, karty podarunkowe do centrum handlowego Sfera i 
gadżety rowerowe i samochodowe od Skody Korczyk. 

Gratulujemy wszystkim, którzy wyruszyli z nami na trasę 47 Rodzinnego Rajdu Rowerowego, to dzięki Wam 
mogła odbyć się kolejna edycja rajdu. 

  

DZIĘKUJEMY: 

Urzędowi Miasta Bielska-Białej: wsparcie finansowe i organizacyjne 

Wydziałowi Ochrony Środowiska za nagrody rzeczowe: chusta wielofunkcyjna 

POLMOTORS - Fundator koszulek od 34 Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

GK – Grupa Kęty: fundator 3 rowerów dla dorosłych i 6 dla dzieci 

AQUA: nagrody rzeczowe chusta wielofunkcyjna 

SPOMET: kosze pełne słodyczy 

SKODA KORCZYK –partner - Nagrody rzeczowe: worko-plecaki 

Galeria Handlowa SFERA – partner : Nagrody rzeczowe: bony zakupowe i zaproszenia na pizzę 

WISS Wawrzaszek: medale dla najmłodszych 

NINJA PARK Jumpownia: zaproszenia dla najmłodszych 

Sklep Koral: gadżety rowerowe 

Centrum Sprzedaży FCA Poland ul. Katowicka 24: 3 busy dostawcze firmy Fiat 



LOT - Lokalna Organizacja Turystyczna: druk foldera dla każdego uczestnika 

KFC: zaproszenia do KFC 

Pizzeria MARGERITA : zaproszenia na pyszną pizzę 

DWORAK NIERUCHOMOŚCI: Nagrody dla rodzin 

PAMIRBIKE : serwis rowerowy 

  

  

Dziękujemy wszystkim służbom zabezpieczającym OSP, PCK i POLICJI, kolegom z CTC z Czechowic - Dziedzic 
za pomoc w organizacji i zabezpieczeniu rajdu. 

Dziękujemy – gospodarzowi półmetka gminie Jaworze 
oraz gospodarzowi mety: BBOSIR 

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 Bielskiemu Centrum Kultury BCK za wsparcie techniczne 

Dziękujemy wszystkim fundatorom, darczyńcom, wspaniałym i wytrwałym uczestnikom oraz dzięki Wam Bielskie 
Rodzinne Rajdy Rowerowe to największa i najlepsza cykliczna impreza rowerowa, która trwa bez przerwy od 
1996 roku To wy ją tworzycie, Dzięki Wam historia rajdów wzbogaciła się o kolejny 47 Bielski Rodzinny Rajd 
Rowerowy. 

Organizatorem rajdu było Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. 
Zapraszamy na edycję wiosenną 26.04. 2020 roku. 

  

 


