
 

Rajd dla klimatu 2021. 
Podstawowe informacje. 

 
1.   Celem Rajdu jest promowanie postaw proekologicznych poprzez: 

a) Zwrócenie uwagi na katastrofalne w skutkach ocieplenie klimatu spowodowane 
działalnością człowieka, a szczególnie korzystania z paliw kopalnych, których spalanie jest 
jednocześnie jedną z przyczyn trującego smogu, zalegającymi nad polskimi miastami. 

b) Zwrócenie uwagi na globalny problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem, który 
zagraża zdrowiu ludzi i przyczynia się do śmierci każdego roku milionów istnień m.in. 
morskich ptaków, ssaków, ryb. 

c) Popularyzacja roweru, jako doskonałego środka transportu nie emitującego spalin  
      i hałasu a jednocześnie sprzyjającemu codziennej aktywności fizycznej, która jest  
      najlepszym sposobem zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. 

2. Terminy: 
5 czerwca 2021 o godzinie 10:00 prologiem na trasie Sobótka Rynek  – Wrocław Pl. Nowy Targ 
inaugurujemy Rajd dla klimatu 2021. 
6 czerwca 2021, w dniu Wrocławskiego Święta Rowerzysty o godzinie 12:00 z pl. Nowy Targ 
ruszymy do I Etapu Rajdu.  
9 czerwca wsiadamy na prom w Hirtshals i po dopłynięciu do Langesund rozpoczynamy część 
Norweską Rajdu wiodącą do najdalej wysuniętej na północ części Europy - przylądka Nordkapp  
i dalej do granicy z Rosją. 
14 czerwca meldujemy się w Trondheim – przekazujemy gospodarzom miasta list od Prezydenta 
Wrocławia z pozdrowieniami dla mieszkańców i przesłaniem ochrony środowiska i klimatu.  
19 czerwca jesteśmy w Tromso – przekazujemy gospodarzom miasta list od Prezydenta 
Wrocławia z pozdrowieniami dla mieszkańców i przesłaniem ochrony środowiska i klimatu.  
W tym dniu, a właściwie nocy odbędzie się  niezwykle prestiżowy MIDNIGHT SUN 
MARATHON, którego będziemy uczestnikami.  
23 czerwca Rajd dociera do Murmańska. Przekazujemy gospodarzom miasta list od Prezydenta 
Wrocławia z pozdrowieniami dla mieszkańców i przesłaniem ochrony środowiska i klimatu. 
28 czerwca 2020 kończymy Rajd dla klimatu na Wrocławskim Rynku.  
Na 10-20 kilometrów przed wjazdem do Trondheim, Tromso i Murmańska mamy w planie 
spotykania się z miejscowymi kolarzami, by wspólnie przejechać do centrum miasta. 
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Przejazd cyklistów w dniu Wrocławskiego Święta Rowerzysty A.D. 2019 
 
3. Strona techniczna. 
 
Rajd dla klimatu to wyzwanie logistyczne ale przede wszystkim próba charakterów  
i wytrzymałości organizmów. Przed nami ponad 5,5 tysiąca kilometrów kręconych przez pięć 
krajów. Początkowo przez płaskie i ciepłe tereny Polski, Niemiec i Danii, za to w tempie  
i objętości takiej, by w ciągu trzech dni znaleźć się na promie z Hirtshals do Langesund.  
Po opuszczeniu promu będziemy już w Norwegii – kraju niezwykłych, wręcz baśniowych 
krajobrazów. Miedzy fiordami czekają nas górskie przeprawy, ale i jadąc wzdłuż nich trasa 
będzie nieustannie się wznosić i opadać. Po przekroczeniu kręgu polarnego wjedziemy w 
krainę zwaną Laponia. Słońce już nie będzie zachodzić, ale też nie będzie grzało nadmiernie. 
Średnia temperatura dla tego regionu na przełomie czerwca i lipca to 12ºC. Jak wszystko 
dobrze pójdzie po 18 dniach jazdy osiągniemy cel naszej wyprawy - Murmańsk. Jak można 
łatwo obliczyć, każdego dnia będziemy musieli pokonać ponad 300 kilometrów. By było to 
możliwe podzielimy się na dwie grupy i każda z nich przejedzie około połowy dziennego 
dystansu. Do każdych czterech kolarzy będzie przynależał jeden samochód wsparcia  
z bagażnikiem na cztery rowery.  Po docelowym etapie rozpoczniemy cześć powrotną Rajdu. 
Nie oznacza to jednak, że po Murmańsku porzucimy jazdę na rowerze, wręcz przeciwnie, 
każdego dnia przejedziemy wspólnie jakiś dystans by nie stracić formy wykutej podczas 
wyprawy. Trasę powrotną wyznaczyliśmy przez Pietrozawodsk – Sankt Petersburg – Psków – 
Warszawa by 28 czerwca uroczyście zakończyć Rajd dla klimatu na Wrocławskim Rynku.   

 
Przejazd cyklistów w dniu Wrocławskiego Święta Rowerzysty A.D. 2019 
 
3. Strona techniczna. 
 
Rajd dla klimatu to wyzwanie logistyczne ale przede wszystkim próba charakterów  
i wytrzymałości organizmów. Przed nami ponad 5,5 tysiąca kilometrów kręconych przez pięć 
krajów. Początkowo przez płaskie i ciepłe tereny Polski, Niemiec i Danii, za to w tempie  
i objętości takiej, by w ciągu trzech dni znaleźć się na promie z Hirtshals do Langesund.  
Po opuszczeniu promu będziemy już w Norwegii – kraju niezwykłych, wręcz baśniowych 
krajobrazów. Miedzy fiordami czekają nas górskie przeprawy, ale i jadąc wzdłuż nich trasa 
będzie nieustannie się wznosić i opadać. Po przekroczeniu kręgu polarnego wjedziemy w 
krainę zwaną Laponia. Słońce już nie będzie zachodzić, ale też nie będzie grzało nadmiernie. 
Średnia temperatura dla tego regionu na przełomie czerwca i lipca to 12ºC. Jak wszystko 
dobrze pójdzie po 18 dniach jazdy osiągniemy cel naszej wyprawy - Murmańsk. Jak można 
łatwo obliczyć, każdego dnia będziemy musieli pokonać ponad 300 kilometrów. By było to 
możliwe podzielimy się na dwie grupy i każda z nich przejedzie około połowy dziennego 
dystansu. Do każdych czterech kolarzy będzie przynależał jeden samochód wsparcia  
z bagażnikiem na cztery rowery.  Po docelowym etapie rozpoczniemy cześć powrotną Rajdu. 
Nie oznacza to jednak, że po Murmańsku porzucimy jazdę na rowerze, wręcz przeciwnie, 
każdego dnia przejedziemy wspólnie jakiś dystans by nie stracić formy wykutej podczas 
wyprawy. Trasę powrotną wyznaczyliśmy przez Pietrozawodsk – Sankt Petersburg – Psków – 
Warszawa by 28 czerwca uroczyście zakończyć Rajd dla klimatu na Wrocławskim Rynku.   

 
Przejazd cyklistów w dniu Wrocławskiego Święta Rowerzysty A.D. 2019 
 
3. Strona techniczna. 
 
Rajd dla klimatu to wyzwanie logistyczne ale przede wszystkim próba charakterów  
i wytrzymałości organizmów. Przed nami ponad 5,5 tysiąca kilometrów kręconych przez pięć 
krajów. Początkowo przez płaskie i ciepłe tereny Polski, Niemiec i Danii, za to w tempie  
i objętości takiej, by w ciągu trzech dni znaleźć się na promie z Hirtshals do Langesund.  
Po opuszczeniu promu będziemy już w Norwegii – kraju niezwykłych, wręcz baśniowych 
krajobrazów. Miedzy fiordami czekają nas górskie przeprawy, ale i jadąc wzdłuż nich trasa 
będzie nieustannie się wznosić i opadać. Po przekroczeniu kręgu polarnego wjedziemy w 
krainę zwaną Laponia. Słońce już nie będzie zachodzić, ale też nie będzie grzało nadmiernie. 
Średnia temperatura dla tego regionu na przełomie czerwca i lipca to 12ºC. Jak wszystko 
dobrze pójdzie po 18 dniach jazdy osiągniemy cel naszej wyprawy - Murmańsk. Jak można 
łatwo obliczyć, każdego dnia będziemy musieli pokonać ponad 300 kilometrów. By było to 
możliwe podzielimy się na dwie grupy i każda z nich przejedzie około połowy dziennego 
dystansu. Do każdych czterech kolarzy będzie przynależał jeden samochód wsparcia  
z bagażnikiem na cztery rowery.  Po docelowym etapie rozpoczniemy cześć powrotną Rajdu. 
Nie oznacza to jednak, że po Murmańsku porzucimy jazdę na rowerze, wręcz przeciwnie, 
każdego dnia przejedziemy wspólnie jakiś dystans by nie stracić formy wykutej podczas 
wyprawy. Trasę powrotną wyznaczyliśmy przez Pietrozawodsk – Sankt Petersburg – Psków – 
Warszawa by 28 czerwca uroczyście zakończyć Rajd dla klimatu na Wrocławskim Rynku.   



   

 
Murmańsk - widok na zatokę nad morzem Barentsa. 
 
4. finansowanie. 
Każda osoba biorąca udział w Rajdzie pokrywa koszty swojego uczestnictwa.  
a) Ubezpieczenie  
b) Turystyczna wiza rosyjska – ok. 400 zł od osoby 
c) Prom Hirtshals –Langesund – 500 zł za jeden samochód z czterema osobami i  rowerami na   
    bagażniku.   
d) Paliwo 
e) Noclegi.  
Całościowy koszt to około 3000zł od osoby.  
 
5. Patronat Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka.  
  „Prezydent zapewnia o swoim osobistym poparciu dla wszelkich inicjatyw, których celem 
jest promowanie postaw proekologicznych oraz zwrócenie uwagi na zgubny wpływ 
działalności człowieka na stan środowiska naturalnego. Jest również przekonany, że Rajd 
będzie znakomitą okazją do popularyzacji roweru, jako ekologicznego środka transportu, 
który jednocześnie sprzyja codziennej aktywności fizycznej. Doceniając społeczny i 
edukacyjny charakter przedstawionej inicjatywy, a także jej promocyjną wartość, Prezydent z 
przyjemnością przyjmuje zaproszenie do objęcia Patronatem Honorowym „Rajd dla 
klimatu”.” 
   Jednocześnie Pan Prezydent poprosił podległe Biura: Współpracy z Zagranicą (nawiązanie 
kontaktu z Trondheim, Tromso, Murmańsk), Sportu i Rekreacji (stroje kolarskie), Promocji 
Miasta i turystyki o życzliwość i współpracę.  

 
 
6. Patronat Konsula Królestwa Norwegii we Wrocławiu, Bartosza Masternaka. 
 
 Bardzo nas cieszy ten patronat bo duża część trasy 

naszego rajdu wiedzie drogami Norwegii. Jest to 
niezwykły kraj z pięknymi widokami w którym 
mieszkają ludzie wyjątkowo dbający o środowisko. 
Od pewnego czasu większość kupowanych tam 
nowych samochodów to samochody elektyryczne. 
Do ładowania ich akumulatorów używa się 
„czystego” prądu z hydroelektrowni.



 

 

7. Patronat medialny. Radio Eska jest jednym z trzech najpopularniejszych 
rozgłośni radiowych we Wrocławiu. Wywodzi się 
bezpośrednio z tajnego Radia „Solidarność” nadającego 
nielegalnie w PRL w latach 80. XX wieku. Radio Eska 
Wrocław nadaje na częstotliwości 104,9 MHz. Od 
godziny 6;00 do 10;00 można słuchać audycji lokalnych. 

                                                                                                        W trakcie realizacji patronat medialny Słowa Sportowego. 
Złożone pismo do Gazety Wyborczej Wrocław. 
  8. Firmy i jednostki wspierające i współpracujące: 

 
Zajmuje się ustalaniem szczegółowych planów treningowych dla 
sportowców amatorów oraz zawodników klasy PRO. Na swoim 
„koncie” ma już 40 medali Mistrzostw Polski i setki zwycięstw w 
wyścigach amatorskich i zawodowych. Oferuje również szkolenia 
sportowe dla firm, oraz organizacje cykliczne treningi grupowe dla 

ich pracowników. Podczas tych eventów, nie tylko pokazuje jak trenować, ale również 
przybliża daną dyscyplinę „od środka”. 

 
Przedstawiciel w Polsce prestiżowych marek  branży  
rowerowych z 25 letnim doświadczeniem. Henryk „Harry” 

Charucki właściciel firmy, przez 22 lata uprawiał wyczynowo kolarstwo szosowe. Zaczynał w 
małym klubie LZS Zambrów, a następnie kontynuował ściganie w słynnym klubie Dolmel 
Wrocław, w jednej drużynie wraz z Ryszardem Szurkowskim, Janem Brzeźnym, Szczepanem 
Klimczakiem, Janem Faltynem, Irkiem Walczakiem i innymi znakomitymi kolarzami. pod 
okiem wybitnego trenera Mieczysława Żelaznowskiego. W latach 1982-1992 ścigał się 
zawodowo w grupach kolarskich we Francji, wygrywając tam ponad 100 wyścigów. 
 
 Firma Modeco Stone jest importerem granitów i marmurów z 

całego świata, oprócz tego oferuje granity i piaskowce 
wydobywane w Polsce. Na rynku kamieniarskim istnieje od 
2000 roku. kamieniarskim istniejemy od 2000 roku. 

 
Firma tworząca rozwiązania marketingowe. 
 
 

 
ANTEX - jedna z pierwszych prywatnych drukarni na Dolnym 
Śląsku. Przygotowuje i drukuje foldery, katalogi, książki itp. Od 
kilku lat jest krajowym potentatem w produkcji numerów               

                                           startowych dla wszystkich dyscyplin. 
 
Współpracuje z nami Wrocławska Inicjatywa Rowerowa – 
Organizator Wrocławskiego Święta Rowerzysty.  
 
 
 

 
Wspiera nas Wrocław Maraton Team. Organizator Maratonu i 
Nocnego Półmaratonu Wrocław, a od tego roku również 
Wrocławskiego Biegu Niepodległości. Instytucja wspierająca 
wrocławskich biegaczy, organizuje dla nich treningi pod okiem 
doświadczonych trenerów na Stadionie Olimpijskim i Parku 
Grabiszyńskim. 
 

 
Wspiera nas firma Croquet. Jeden z wiodących producentów 
placów zabaw w konstrukcji drewnianej, metalowej i z rur 
nierdzewnych. Na rynku od ponad 20 lat z coraz to nowymi 
rozwiązaniami konstrukcyjnymi i systemowymi, w nowoczes-

nej i atrakcyjnej stylizacji. W ciągle rozszerzającej się gamie produktów oprócz placów 
zabaw, Croquet oferuje także siłownie zewnętrzne fitness oraz urządzenia Street Workout, 
elementy wyposażenia placów zabaw oraz małą architekturę. Poza rynkiem krajowym, 
produkty z logo Croquet znaleźć można w wielu krajach Europy, a nawet na Bliskim 
Wschodzie. Od samego początku pomysłodawcą, twórczą siłą i „kołem napędowym” firmy 
jest pan Andrzej Cieślawski.  
 

  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu (MPK Wrocław) – firma zajmująca się 
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5. Patronat Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka.  
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brzozy i jedną leszczynę, by i wiewiórki tam żyjące miały z tego jakąś korzyść. Naukowcy 
oszacowali, że jedno drzewo pochłania rocznie 6-7 kg CO2, natomiast w ciągu swojego życia 
ok. 750 kg CO2.  

 
7. Patronat medialny. 
 

Radio Eska jest jednym z trzech najpopularniejszych 
rozgłośni radiowych we Wrocławiu. Wywodzi się 
bezpośrednio z tajnego Radia „Solidarność” nadającego 
nielegalnie w PRL w latach 80. XX wieku. Radio Eska 
Wrocław nadaje na częstotliwości 104,9 MHz. Od 
godziny 6;00 do 10;00 można słuchać audycji lokalnych. 

 
                                                                                                       
W trakcie realizacji patronat medialny Słowa Sportowego. 
Złożone pismo do Gazety Wyborczej Wrocław. 
 
 

8. Firmy i jednostki wspierające i współpracujące: 
 
Zajmuje się ustalaniem szczegółowych planów treningowych dla 
sportowców amatorów oraz zawodników klasy PRO. Na swoim 
„koncie” ma już 40 medali Mistrzostw Polski i setki zwycięstw w 
wyścigach amatorskich i zawodowych. Oferuje również szkolenia 
sportowe dla firm, oraz organizacje cykliczne treningi grupowe dla 

ich pracowników. Podczas tych eventów, nie tylko pokazuje jak trenować, ale również 
przybliża daną dyscyplinę „od środka”. 

 
Przedstawiciel w Polsce prestiżowych marek  branży  
rowerowych z 25 letnim doświadczeniem. Henryk „Harry” 

Charucki właściciel firmy, przez 22 lata uprawiał wyczynowo kolarstwo szosowe. Zaczynał w 
małym klubie LZS Zambrów, a następnie kontynuował ściganie w słynnym klubie Dolmel 
Wrocław, w jednej drużynie wraz z Ryszardem Szurkowskim, Janem Brzeźnym, Szczepanem 
Klimczakiem, Janem Faltynem, Irkiem Walczakiem i innymi znakomitymi kolarzami. pod 
okiem wybitnego trenera Mieczysława Żelaznowskiego. W latach 1982-1992 ścigał się 
zawodowo w grupach kolarskich we Francji, wygrywając tam ponad 100 wyścigów. 
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zawodowo w grupach kolarskich we Francji, wygrywając tam ponad 100 wyścigów. 
 
 Firma Modeco Stone jest importerem granitów i marmurów z 

całego świata, oprócz tego oferuje granity i piaskowce 
wydobywane w Polsce. Na rynku kamieniarskim istnieje od 
2000 roku. kamieniarskim istniejemy od 2000 roku. 

 
Firma tworząca rozwiązania marketingowe. 
 
 

 
ANTEX - jedna z pierwszych prywatnych drukarni na Dolnym 
Śląsku. Przygotowuje i drukuje foldery, katalogi, książki itp. Od 
kilku lat jest krajowym potentatem w produkcji numerów               

                                           startowych dla wszystkich dyscyplin. 
 
Współpracuje z nami Wrocławska Inicjatywa Rowerowa – 
Organizator Wrocławskiego Święta Rowerzysty.  
 
 
 

 
Wspiera nas Wrocław Maraton Team. Organizator Maratonu i 
Nocnego Półmaratonu Wrocław, a od tego roku również 
Wrocławskiego Biegu Niepodległości. Instytucja wspierająca 
wrocławskich biegaczy, organizuje dla nich treningi pod okiem 
doświadczonych trenerów na Stadionie Olimpijskim i Parku 
Grabiszyńskim. 
 

 
Wspiera nas firma Croquet. Jeden z wiodących producentów 
placów zabaw w konstrukcji drewnianej, metalowej i z rur 
nierdzewnych. Na rynku od ponad 20 lat z coraz to nowymi 
rozwiązaniami konstrukcyjnymi i systemowymi, w nowoczes-

nej i atrakcyjnej stylizacji. W ciągle rozszerzającej się gamie produktów oprócz placów 
zabaw, Croquet oferuje także siłownie zewnętrzne fitness oraz urządzenia Street Workout, 
elementy wyposażenia placów zabaw oraz małą architekturę. Poza rynkiem krajowym, 
produkty z logo Croquet znaleźć można w wielu krajach Europy, a nawet na Bliskim 
Wschodzie. Od samego początku pomysłodawcą, twórczą siłą i „kołem napędowym” firmy 
jest pan Andrzej Cieślawski.  
 

  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu (MPK Wrocław) – firma zajmująca się 
transportem zbiorowym: autobusowym i tramwajowym na terenie Wrocławia. Przewozi 
rocznie 200 mln pasażerów. Jak powiada Prezes Firmy Krzysztof Balawejder:  misją MPK 
jest zapewnienie wygodnego, szybkiego i bezpiecznego osiągnięcia celu podróży. Wizją -  

 

 

7. Patronat medialny. Radio Eska jest jednym z trzech najpopularniejszych 
rozgłośni radiowych we Wrocławiu. Wywodzi się 
bezpośrednio z tajnego Radia „Solidarność” nadającego 
nielegalnie w PRL w latach 80. XX wieku. Radio Eska 
Wrocław nadaje na częstotliwości 104,9 MHz. Od 
godziny 6;00 do 10;00 można słuchać audycji lokalnych. 

                                                                                                        W trakcie realizacji patronat medialny Słowa Sportowego. 
Złożone pismo do Gazety Wyborczej Wrocław. 
  8. Firmy i jednostki wspierające i współpracujące: 

 
Zajmuje się ustalaniem szczegółowych planów treningowych dla 
sportowców amatorów oraz zawodników klasy PRO. Na swoim 
„koncie” ma już 40 medali Mistrzostw Polski i setki zwycięstw w 
wyścigach amatorskich i zawodowych. Oferuje również szkolenia 
sportowe dla firm, oraz organizacje cykliczne treningi grupowe dla 

ich pracowników. Podczas tych eventów, nie tylko pokazuje jak trenować, ale również 
przybliża daną dyscyplinę „od środka”. 

 
Przedstawiciel w Polsce prestiżowych marek  branży  
rowerowych z 25 letnim doświadczeniem. Henryk „Harry” 

Charucki właściciel firmy, przez 22 lata uprawiał wyczynowo kolarstwo szosowe. Zaczynał w 
małym klubie LZS Zambrów, a następnie kontynuował ściganie w słynnym klubie Dolmel 
Wrocław, w jednej drużynie wraz z Ryszardem Szurkowskim, Janem Brzeźnym, Szczepanem 
Klimczakiem, Janem Faltynem, Irkiem Walczakiem i innymi znakomitymi kolarzami. pod 
okiem wybitnego trenera Mieczysława Żelaznowskiego. W latach 1982-1992 ścigał się 
zawodowo w grupach kolarskich we Francji, wygrywając tam ponad 100 wyścigów. 
 
 Firma Modeco Stone jest importerem granitów i marmurów z 

całego świata, oprócz tego oferuje granity i piaskowce 
wydobywane w Polsce. Na rynku kamieniarskim istnieje od 
2000 roku. kamieniarskim istniejemy od 2000 roku. 

 
Firma tworząca rozwiązania marketingowe. 
 
 

 
ANTEX - jedna z pierwszych prywatnych drukarni na Dolnym 
Śląsku. Przygotowuje i drukuje foldery, katalogi, książki itp. Od 
kilku lat jest krajowym potentatem w produkcji numerów               

                                           startowych dla wszystkich dyscyplin. 
 
Współpracuje z nami Wrocławska Inicjatywa Rowerowa – 
Organizator Wrocławskiego Święta Rowerzysty.  
 
 
 

 
Wspiera nas Wrocław Maraton Team. Organizator Maratonu i 
Nocnego Półmaratonu Wrocław, a od tego roku również 
Wrocławskiego Biegu Niepodległości. Instytucja wspierająca 
wrocławskich biegaczy, organizuje dla nich treningi pod okiem 
doświadczonych trenerów na Stadionie Olimpijskim i Parku 
Grabiszyńskim. 
 

 
Wspiera nas firma Croquet. Jeden z wiodących producentów 
placów zabaw w konstrukcji drewnianej, metalowej i z rur 
nierdzewnych. Na rynku od ponad 20 lat z coraz to nowymi 
rozwiązaniami konstrukcyjnymi i systemowymi, w nowoczes-

nej i atrakcyjnej stylizacji. W ciągle rozszerzającej się gamie produktów oprócz placów 
zabaw, Croquet oferuje także siłownie zewnętrzne fitness oraz urządzenia Street Workout, 
elementy wyposażenia placów zabaw oraz małą architekturę. Poza rynkiem krajowym, 
produkty z logo Croquet znaleźć można w wielu krajach Europy, a nawet na Bliskim 
Wschodzie. Od samego początku pomysłodawcą, twórczą siłą i „kołem napędowym” firmy 
jest pan Andrzej Cieślawski.  
 

  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu (MPK Wrocław) – firma zajmująca się 
transportem zbiorowym: autobusowym i tramwajowym na terenie Wrocławia. Przewozi 
rocznie 200 mln pasażerów. Jak powiada Prezes Firmy Krzysztof Balawejder:  misją MPK 
jest zapewnienie wygodnego, szybkiego i bezpiecznego osiągnięcia celu podróży. Wizją -  



Firma Modeco Stone jest importerem granitów i marmurów z 
całego świata, oprócz tego oferuje granity i piaskowce 
wydobywane w Polsce. Na rynku kamieniarskim istnieje od 
2000 roku. kamieniarskim istniejemy od 2000 roku. 

 
Firma tworząca rozwiązania marketingowe. 
 
 

 
ANTEX - jedna z pierwszych prywatnych drukarni na Dolnym 
Śląsku. Przygotowuje i drukuje foldery, katalogi, książki itp. Od 
kilku lat jest krajowym potentatem w produkcji numerów               

                                           startowych dla wszystkich dyscyplin. 
 
Współpracuje z nami Wrocławska Inicjatywa Rowerowa – 
Organizator Wrocławskiego Święta Rowerzysty.  
 
 
 

 
Wspiera nas Wrocław Maraton Team. Organizator Maratonu i 
Nocnego Półmaratonu Wrocław, a od tego roku również 
Wrocławskiego Biegu Niepodległości. Instytucja wspierająca 
wrocławskich biegaczy, organizuje dla nich treningi pod okiem 
doświadczonych trenerów na Stadionie Olimpijskim i Parku 
Grabiszyńskim. 
 

 
Wspiera nas firma Croquet. Jeden z wiodących producentów 
placów zabaw w konstrukcji drewnianej, metalowej i z rur 
nierdzewnych. Na rynku od ponad 20 lat z coraz to nowymi 
rozwiązaniami konstrukcyjnymi i systemowymi, w nowoczes-

nej i atrakcyjnej stylizacji. W ciągle rozszerzającej się gamie produktów oprócz placów 
zabaw, Croquet oferuje także siłownie zewnętrzne fitness oraz urządzenia Street Workout, 
elementy wyposażenia placów zabaw oraz małą architekturę. Poza rynkiem krajowym, 
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  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu (MPK Wrocław) – firma zajmująca się 
transportem zbiorowym: autobusowym i tramwajowym na terenie Wrocławia. Przewozi 
rocznie 200 mln pasażerów. Jak powiada Prezes Firmy Krzysztof Balawejder:  misją MPK 
jest zapewnienie wygodnego, szybkiego i bezpiecznego osiągnięcia celu podróży. Wizją -  wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w transporcie publicznym by stać się partnerem w 
każdej podróży po mieście.  
MPK Wrocław gwarantuje: 

• odpowiedzialność za ciągłość komunikacji, bezpieczeństwo i zdrowie pasażerów, 
• troskę i szacunek dla naszych pasażerów i uczestników ruchu drogowego, 
• kulturę współpracy, wzajemnego szacunku i profesjonalizmu naszych pracowników, 
• standard jakości usług i nieustanne jego podnoszenie, 
• dbałość o środowisko i poprawę warunków życia we Wrocławiu. 

 

Miasto i Gmina Sobótka to miejsce znane z kolarstwa od bardzo dawna. 
Organizowane są tam nieustannie różne imprezy kolarskie łącznie z 
Mistrzostwami Polski. Od wielu lat działa tu prężnie Klub Kolarski. Znany 
kolarski mistrz Bartosz Huzarski po zakończeniu profesjonalnej kariery 
prowadzi tu Huzar Bike Academy. Z Sobótki wystartuje prolog rajdu z 
osobistym udziałem Burmistrza Sobótki Mirosława Jarosza. 

 

Na wiele sposobów wspiera nas też Miasto Trzebnica. Doceniając to trasa 
pierwszego etapu rajdu zostanie poprowadzona przez to miasto. 

 
 
 
 

9. Trasa.  

 
Obraz dla części Norweskiej trasy. (Trollstigen mountain road) 
Prolog 5.06.21 Sobota https://ridewithgps.com/routes/31904248 
I Etap  6.06.21 Niedziela https://ridewithgps.com/routes/31846066 
II Etap 7.06.21 Poniedziałek https://ridewithgps.com/routes/31848783 
III Etap 8.06.21 Wtorek https://ridewithgps.com/routes/31858352 
IV Etap 9.06.21 Środa https://ridewithgps.com/routes/31858378 

         https://ridewithgps.com/routes/31858414 
V Etap 10.06.21 Czwartek https://ridewithgps.com/routes/31846196 
VI Etap 11.06.21 Piątek https://ridewithgps.com/routes/31858458 
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         https://ridewithgps.com/routes/31858414 
V Etap 10.06.21 Czwartek https://ridewithgps.com/routes/31846196 
VI Etap 11.06.21 Piątek https://ridewithgps.com/routes/31858458 
VII Etap 12.06.21 Sobota https://ridewithgps.com/routes/31872017 
VIII Etap 13.06.21 Niedziela https://ridewithgps.com/routes/31875424   
IX Etap 14.06.21 Poniedziałek https://ridewithgps.com/routes/31877772  
X Etap 15.06.21 Wtorek https://ridewithgps.com/routes/31925691 
XI Etap 16.06.21 Środa https://ridewithgps.com/routes/31880084  
XII Etap 17.06.21 Czwartek https://ridewithgps.com/routes/31880613 
XIII Etap 18.06.21 Piątek https://ridewithgps.com/routes/31885293 
XIV Etap 19.06.21 Sobota https://ridewithgps.com/routes/31885584  
XV Etap 20.06.21 Niedziela https://ridewithgps.com/routes/31886022  
XVI Etap 21.06.21 Poniedziałek https://ridewithgps.com/routes/31886212 
XVII Etap 22.06.21 Wtorek https://ridewithgps.com/routes/31887337  
XVIII Etap 23.06.21 Środa https://ridewithgps.com/routes/31895917 

XIX Etap powrotny 24.06.21 Czwartek (tylko częściowa na Rowerach) 

https://ridewithgps.com/routes/32343685 
XX Etap powrotny  25.06.21 Piątek https://ridewithgps.com/routes/32344273 
XXI Etap powrotny 26.06.21 Sobota https://ridewithgps.com/routes/32344402 
XXII Etap powrotny 27.06.21 Niedziela (częściowo na rowerach) 
https://ridewithgps.com/routes/32344435 
XXIII Etap ostatni  28.06.2021(poniedziałek) Warszawa – Zawonia 340km, 3,5 godz. jazdy 

 częściowo na rowerach. Oleśnica – Trzebnica – Wrocław 60km (ROWERAMI!!!)  
     z wjazdem do Rynku - 2 godz. 

10. Kto z nami jedzie. 

Wiele kwestii organizacyjnych już za nami. Wiemy dokładnie kiedy i skąd startujemy (6 czerwca 
2021 godz. 12 plac Nowy Targ. Wrocławskie Święto Rowerzysty). Mamy wsparcie władz miasta. 
Pozyskaliśmy strategicznych sponsorów (choć lista nie jest jeszcze do końca zamknięta). Nadszedł 
czas by odpowiedzieć sobie na pytanie kto może zostać uczestnikiem Rajdu dla klimatu 2021. 
Najprostszą odpowiedzią jest - każdy kto posiada lub będzie posiadał na tyle wytrenowany organizm 
by przejechać dziennie min. 100 km. Posiada sprawny, najlepiej szosowy rower, bo tylko do 
szosówek będziemy dysponować podstawowymi częściami zamiennymi oraz wniesie do ekipy 
pozytywną energię. Potrzebny będzie też ważny paszport i rosyjska  wiza.  
Poza tym szczególnie promowane będą osoby posiadające busa lub samochód typu kombi z hakiem 
umożliwiającym montaż bagażnika rowerowego. Osoby znające język angielski lub rosyjski. 
Przydatni będą pasjonaci fotografii, znający się na obsłudze mediów elektronicznych i serwisowaniu 
rowerów. Nie zapominajmy też, że rajd jest dla klimatu i każdy powinien mieć świadomość  
ekologiczną.  
Chęć udziału można zgłaszać telefonicznie 601 065 167 lub mailem marek.wiacek@gazeta.pl.  

Więcej informacji można znaleźć na Facebook  „Rajd dla klimatu 2020” 
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