
PROGRAM 
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

9:30 – rozpoczęcie Rajdu – Wadowice, ul. Kościelna 4 

Przywitanie uczestników rajdu 

Omówienie regulaminu i trasy rajdu 

10:00 – START 

Około 26 km – rajd pilotuje radiowóz oraz co najmniej jeden z organizatorów rajdu 
rowerowego zamyka peleton 

Trasa: 

Wadowice (Plac Jana Pawła II, ul. Mickiewicza, ul. Batorego, ul. Łazówka) – Chocznia 
(Os. Patria, Stary Gościniec, ul. T. Kościuszki, ul. Drapówka, ul. Główna) - Kaczyna (Za 
Wodą, Buldonówka, Pasieka, Grzędzielówka) – Ponikiew (główna droga przez wieś) 
– Jaroszowice-Zbywaczówka (trasa rowerowa) – Wadowice (trasa rowerowa, ul. 
Błonie, ul. Lwowska, ul. Sienkiewicza, ul. Teatralna, ul. E. i K. Wojtyłów, ul. dr E. Wojtyły, 
Plac Jana Pawła II) 

I Odcinek: 

Rozpoczęcie rajdu na ul. Kościelnej. Wyjazd na Plac Jana Pawła II i przejazd na ul. 
Mickiewicza potem skręt na ul. Batorego, przejazd przez Rondo W. Czumy, wjazd na 
ul. Łazówka, wjazd do Choczni i skręt na Osiedle Patria, następnie przejazd Starym 
Gościńcem, krótki postój w pobliżu Eko Chocznia Sp. z o. o. 

Długość odcinka – 6,1 km, czas przejazdu 50 minut, przerwa 15 minut 

II Odcinek: 

Przejazd spod Eko Chocznia Sp. z o.o. na ul. T. Kościuszki, następnie skręt na ul. 
Drapówka, potem przejazd na ul. Głowna w stronę Kaczyny, wjazd do Kaczyny (Za 
Wodą) a następnie skręt na Buldonówkę, potem przejazd przez Pasiekę w kierunku 
Grzędzielówki, krótki postój przed przejazdem przez las 

Długość odcinka – 7,6 km, czas przejazdu 60 minut, przerwa 15 minut 

III Odcinek: 

Wjazd do lasu, przejazd drogą przez szczyt Beskidu Małego (g. Czuba), następnie 
zjazd do Ponikwi (Książkowo), przejazd główną drogą przez wieś Ponikiew, przejazd 
na DK 52 i skręt w kierunku Wadowic, zjazd z DK52 w Gorzeniu Górnym na trasę 
rowerową, dłuższy postój przy Centrum Kultury Jaroszowice-Zbywaczówka 

Długość odcinka – 8,7 km, czas przejazdu 90 minut, przerwa 90 minut 

IV Odcinek: 

Wyjazd z Centrum Kultury Jaroszowice-Zbywaczówka na trasę rowerową, przejazd 
tą trasą przez Jaroszowice-Zbywaczówkę do Wadowic, zjazd z trasy rowerowej na ul. 
Błonie, następnie skręt na ul. Lwowską i przejazd w kierunku centrum za 
pośrednictwem pasa dla rowerów, skręt na ul. Sienkiewicza, potem skręt w ul. 

https://eko-chocznia.pl/
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Teatralną, ponownie skręt na ul. E. i K. Wojtyłów, skręt na ul. dr E. Wojtyły, wjazd na 
Plac Jana Pawła II 

Długość odcinka – 3,9 km, czas przejazdu 40 minut 

Łączna długość trasy 26,3 km 

Łączny czas przejazdu ok. 6 godzin 

Planowane zakończenie rajdu o godz. 15:30 


