


• Punkt widzenia rowerzystów na 12 slajdach – Ryszard Kruk, prezes SPAM (moje wyniki za rok 
2015: wiek 65 lat, przejechane 3053 km, średnia 22.3 km/godz., 18 km suma wzniesień). 

• Rowerowe plany Wojewódzkiego Zarządu Dróg – Robert Górecki, wicedyrektor WZD 

• Eurovelo 11 w zamierzeniach gospodarzy – dr Jan Golba, burmistrz Muszyny  

• Bezpieczni na drodze – podinspektor Albert Kogut, Komenda Policji w  Nowym Sączu     

• Rowerowe Inicjatywy Festiwalu Biegowego – Jerzy Bochyński, prezes Fundacji Sądeckiej 

• Podsumowanie – Leszek Zegzda, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, członek 
zarządu Województwa Małopolskiego  

 

Agenda dla Rowerowej Doliny Popradu 



Biegi/Narty/Rower w Dolinie 
Popradu – analiza SWOT 
 
 
 
 

 Zależność od warunków atmosferycznych (+/-) B-R-N  

 Czasokres (+/-) B-R-N 

 Koszt dla uczestnika – jednorazowy (-/+) B-R-N  

 Koszt dla uczestnika – wielokrotny (-/+) B-R-N  

 Warunki w Dolinie Popradu – naturalne (+/-) R-B-N  

 Warunki w Dolinie Popradu – infrastruktura (+/-) N-B-R 

 Nakłady inwestycyjne (+/-) B-R-N  

 Bezpieczeństwo (+/-) N-B-R 

 Impreza flagowa (+/-) B-N-R  

 Obecność w necie (+/-) N-B-R 

 



Praca nad planem = Praca w terenie 
 

Droga rowerowa (także: droga dla rowerów, trasa rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy) – wydzielony 
pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu 
drogowym droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami 
drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Trasa rowerowa – ciąg komunikacyjny przeznaczony dla ruchu rowerowego. Trasa rowerowa 
obejmować może wydzielone drogi rowerowe, drogi pieszo-rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, 
pasy rowerowe w jezdniach (w tym kontrapasy), skróty rowerowe. 

Szlak rowerowy — trasa wycieczkowa dla rowerzystów, oznaczona specjalnymi symbolami 
wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Zgodnie z normami 
znakowania PTTK, szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z czarnym symbolem roweru i 
paskiem koloru szlaku (szlaki krajowe), lub literą R i numerem szlaku (szlaki międzynarodowe) 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_rowerowa 

Ile tego mamy w Dolinie Popradu? MAŁO! 

Przebieg Eurovelo 11 w Dolinie 
Popradu powinni wytyczać 

wspólnie projektanci i rowerzyści ! 

Planowanie – razem możemy więcej! 
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 Nie ma nas na:  

 

 

 

 

 

Kto podejmie się tego zadania? 

Potrzebna jest współpraca samorządu, 
rowerzystów i dysponentów bazy 
turystycznej.   

Nie ma tego w necie – to znaczy, 
że tego nie ma ! 
 

http://trasyrowerowe.net 

http://mojrower.pl/ http://www.szlaki-rowerowe.pl/ 



„Mapa zagrożeń” rowerowych, czyli takich, w których przejazd z punktu A 
do punktu B wymaga korzystania z drogi publicznej o dużym natężeniu 
ruchu, szczególnie samochodów ciężarowych: 

• Leluchów – Folwark  

• Powroźnik – Krynica 

• Rytro – Stary Sącz 

• Wjazdy do Nowego Sącza (ul. Węgierska) 

• Przejazd przez Piwniczną   

 

Panowie i Panie, czapki z głów, kaski na głowy! 

Bezpieczeństwo na trasie 
Tworzona „mapa zagrożeń” obrazować będzie stan bezpieczeństwa na danym terenie. 
Powstaje ona nie tylko w oparciu o dane statystyczne związane w występowaniem 
konkretnych zdarzeń w danym rejonie, ale również w oparciu o sygnały przekazywane 
przez mieszkańców - powiedział portalowi Sądeczanin mł. insp. Jarosław Tokarczyk, 
komendant miejski Policji w Nowym Sączu.  



1. II Rajd rowerowy „Odkryj szlak”: 21 maja, cel: zapoznanie z cerkwiami na szlaku architektury 
drewnianej.  Meta: Muszyna, długość trasy 30-40 km, organizator – Czesław Kucz  e-mail: 
kuczemu@gmail.com  

2. 51. Rajd Rowerowy o Puchar Ziemi Sądeckiej: 26-28 maja, meta: SP w Nawojowej , 
organizator – Komisja Turystyki Rowerowej Oddziału PTTK „Beskid” Nowy Sącz 
http://beskid.pttk.pl/  sekretariat@beskid.pttk.pl  

3. V Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy Pętla Popradu: 13 sierpnia, dł. trasy 42 km, 
meta: Muszyna, organizatorzy – Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, BT Vector, 
Hans Sport  www.rajd-rowerowy-muszyna.pl redakcja@almanachmuszyny.pl  

4. 20. Jesienny Rajd Rowerowy na Raty o Puchar Prezesa Komisji Turystyki Rowerowej: od 5 
września do 1 października, meta: SP Maciejowa, organizator – Komisja Turystyki Rowerowej 
Oddziału PTTK „Beskid” Nowy Sącz http://beskid.pttk.pl sekretariat@beskid.pttk.pl  

5. XVII Turystyczny Rowerowy Rajd Górski Pograniczem Polsko-Słowackim: 9-10 września,  
meta: Čirč Słowacja, organizator – Komisja Turystyki Rowerowej Oddziału PTTK „Beskid” Nowy 
Sącz http://beskid.pttk.pl/  sekretariat@beskid.pttk.pl  

6. I Żegiestowski Rajd Rowerowy: 17 września, Żegiestów-Legnava-Muszyna-Palenica-
Żegiestów, dł. trasy ok. 40 km: meta: Żegiestów, organizator – Paweł Dulak: 
pawel.dulak@onet.pl  

7. II Rajd Rowerowy Szlakiem Harasymowicza: wrzesień/październik, Muszyna-Mochnaczka-
Krynica-Jastrzębik-Muszyna Meta: Muszyna, organizator – Renata Kopacz : rena_kr@o2.pl  

Prosimy organizatorów Festiwalu Biegowego o wstawienie do programu oferty dla rowerzystów! 

Kalendarz imprez rok 2016 i lata następne  
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 www.rajd-rowerowy-muszyna.pl 

 

  





czyli trzy magiczne miejsca, które każdy szanujący się 
cyklista powinien zdobyć wedle Renaty ! 
Mincol (1157mnpm)/SK ; Bacówka nad Wierchomlą (895mnpm)/PL ; Malolipnicke Sedlo (589mnpm)/SK 

 

Triada Doliny Popradu 2016 –   



Pogranicze polsko-czeskie 

A jak robią to inni? 

 Singletrack – górskie jednokierunkowe ścieżki 
rowerowe, wytyczone i przygotowane w 
naturalnym terenie z poszanowaniem przyrody 

 Świeradów Zdrój – Singletrack pod Smrkiem  

 80 km polsko–czeskich górskich szlaków 
rowerowych – www.singletrack.pl  

 Trasy dla wszystkich – od rodzinnych po 
zaawansowane 

 Kolejny trasy i projekty w Polsce 

 Bielsko Biała – 4 trasy, 10 km 

 Sudety - Srebrna Góra – www.strefamtbsudety.pl, 
8 tras 

 Singletrack Glacensis – Bardo/Kłodzko, 
projektowane, polsko-czeski projekt, 320 km tras, 
budżet 5 mln EUR (program Interreg V-A), 
realizacja 2016-2018 
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„Do kogo dzwonić, jeśli chcę rozmawiać z Europą?” 

Potrzebny jest nam ombudsman 
rowerowych spraw 

Owszem, nasz region posiada gigantyczny potencjał w tej dziedzinie, ale 
dzisiaj ten potencjał wykorzystany jest w znikomej części. Moim zdaniem 
taka sytuacja ma wyłącznie dobre strony:  
- możemy obudzić ten potencjał, próbować wycisnąć z niego jak najwięcej 
dla własnego pożytku i radości tych, którym pomożemy odkryć te tereny; 
- albo też możemy zaakceptować taki stan, delektując się samotnością na 
naszych rowerowych szlakach, uznając je za dziewicze. 
O obalaniu mitów, dylematach i sprzecznościach 
Wojciech Molendowicz,  
prezes Sądeckiego Towarzystwa Cyklistów 



15 października 2016 roku Muszyna/Piwniczna 

 

Start: 11:00 – Muszyna, Zapopradzie 
Honorowy starter – dr Jan Golba, burmistrz Muszyny 

Odcinek 1: Zapopradzie, Borysów, Legnava, Starina, Maly Lipnik – odpoczynek 
„U Financa” 

Odcinek 2: Maly Lipnik, Sulin, Mnišek (odcinek specjalny – przejazd na czas dla 
zainteresowanych, pozostali  własnym tempem)  

 Odcinek 3:  przejazd kolumną pod honorową eskortą Policji przez Zagrody, 
ulicami Krynicką i Kościuszki na metę na basenach na Radwanowie,  
Piwniczna-Zdrój 

Zakończenie: 14:00 – Piwniczna, Kąpielisko na Radwanowie 
Powitanie uczestników przez Zbigniewa Janeczka, burmistrza Piwnicznej-Zdroju 

Wręczenie pamiątkowych nagród, wspólne pamiątkowe zdjęcie, ustalenie 
miejsca inauguracji rowerowego sezonu Dolina Popradu 2017   

Poczęstunek (grochówka, herbata), występ kapeli góralskiej  i stoisko z  
regionalnymi potrawami  i upominkami. 

 

Małopolskie zakończenie  
letniego sezonu rowerowego 2016  



  

 

O co wa(l)rczymy? 
 

Pięć zadań na piątkę:  

 

1. Włączcie rowerzystów do planowania tras 

2. Co będzie wykonane – czekamy na daty i kilometry  

3. Ustalmy kalendarz imprez na 2016 i lata następne 

4. Zwracajmy uwagę na niebezpieczne miejsca   

5. Rozhulajmy Internet „Rowerowa Dolina Popradu” 
 

kontakt: redakcja@almanachmuszyny.pl 

I FORUM ROWEROWE DOLINY POPRADU 


