
 

 

 

ZGŁOSZENIE IMPREZ DO KALENDARZA NA 2016 ROK 
 

 

 

IMPREZY SPORTOWE 

 
nazwa imprezy i jej zasięg:  

„PIEKNY WSCHÓD” ULTRAMARATON, ogólnopolska 

data i miejsce imprezy:  

30 kwietnia -01 maja2016, start i meta w Parczewie, drogi woj. Lubelskiego 

organizator imprezy /adres, telefon, mail/:  

Parczewska Grupa Rowerowa, tel. 784826143, mail:wlodzimierzoberda@wp.pl 

współorganizator imprezy:  

brak 

osoba odpowiedzialna /telefon / 

Włodzimierz Oberda, tel. 784826143 

krótka charakterystyka imprezy:  

impreza o charakterze sportowo – turystycznym. Zasadą jest przejechanie zaplanowanej 

trasy. Organizator przygotuje dwie trasy do wyboru: I – dystans około 350 km, II – dystans 

ponad 500 km. Osiągnięty czas przejazdu jazdy non stop ma znaczenie drugorzędne. 

 

nazwa imprezy i jej zasięg:  

„LUBELSKA VUELTA”, ogólnopolska z udziałem zawodników zagranicznych 

data i miejsce imprezy:  

27 – 29 maja 2016, Parczew 

organizator imprezy /adres, telefon, mail/: 

Parczewska Grupa Rowerowa, tel. 784826143, mail:wlodzimierzoberda@wp.pl 
współorganizator imprezy: 

Urząd Miasta Parczewa 

Nadleśnictwo Parczew w Sosnowicy 

Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego w Lublinie 

osoba odpowiedzialna /telefon /: 

Włodzimierz Oberda, tel. 784826143 

krótka charakterystyka imprezy: 

wieloetapowy wyścig kolarski na szosie dla kolarzy amatorów. Wyścig składa się z czterech 

etapów: I -indywidualna jazda na czas, II – wyścig dystansowy ze startu wspólnego, III – 

wyścig dystansowy ze startu wspólnego, IV – indywidualna jazda na czas. Zawodnicy 

klasyfikowani są  indywidualnie wg kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn oraz w kategorii 

Open kobiet i mężczyzn. Prowadzona jest także klasyfikacja drużynowa. Jedyna impreza tego 

typu w Polsce.  

 

nazwa imprezy i jej zasięg: 

„KOŚCIUSZKO ULTRAMARATON” 

data i miejsce imprezy: 

17-18 września 2016, start i meta Sosnowica oraz drogi woj. Lubelskiego i Mazowieckiego 

organizator imprezy /adres, telefon, mail/: 

Parczewska Grupa Rowerowa, tel. 784826143, mail:wlodzimierzoberda@wp.pl 

współorganizator imprezy: 
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Urząd Gminy Sosnowica 

Nadleśnictwo Parczew w Sosnowicy 

osoba odpowiedzialna /telefon / 

Włodzimierz Oberda, tel. 784826143 

krótka charakterystyka imprezy: 

impreza o charakterze sportowo – turystycznym. Zasadą jest przejechanie zaplanowanej 

trasy. Organizator przygotuje trasę o długości około 400 km. Osiągnięty czas przejazdu jazdy  
non stop ma znaczenie drugorzędne. 

 

 

 

IMPREZY TURYSTYCZNE 
 

nazwa imprezy i jej zasięg: 

RAJD ROWEROWY”KASZUBY” 

data i miejsce imprezy: 

01 -03 MAJA 2016, drogi pojezierza kaszubskiego 

organizator imprezy /adres, telefon, mail/: 

Parczewska Grupa Rowerowa, tel 507071590, wika102@interia.pl 

współorganizator imprezy: 

brak 

osoba odpowiedzialna /telefon / 

Wiesława Jańczyk, tel 507071590 

krótka charakterystyka imprezy: 

kilkudniowy rajd rowerowy po pojezierzu kaszubskim 

 

nazwa imprezy i jej zasięg: 

RAJD ROWEROWY „SUDETY” 

data i miejsce imprezy: 

26-29 maja 2016, Szklarska Poręba i okolice 

organizator imprezy /adres, telefon, mail/: 

Parczewska Grupa Rowerowa, tel 507071590, wika102@interia.pl 

współorganizator imprezy: 

brak 

osoba odpowiedzialna /telefon / 

Wiesława Jańczyk, tel 507071590 

krótka charakterystyka imprezy: 

kilkudniowy rajd rowerowy po Sudetach 

 

nazwa imprezy i jej zasięg: 

RAJD ROWEROWY „ŚLADAMI PRZEMYTNIKÓW” 

data i miejsce imprezy: 

25-26 CZERWCA 2016, Dorohusk-Wola Uhruska -Sobibór 

organizator imprezy /adres, telefon, mail/: 

Parczewska Grupa Rowerowa, tel 507071590, wika102@interia.pl 

współorganizator imprezy: 

brak 

osoba odpowiedzialna /telefon / 

Wiesława Jańczyk, tel 507071590 

krótka charakterystyka imprezy: 

rajd rowerowy wzdłuż wschodniej granicy państwa 
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nazwa imprezy i jej zasięg: 

VII PARCZEWSKA PIELGRZYMKA ROWEROWA NA JASNĄ GÓRĘ 

data i miejsce imprezy: 

1 -9 lipca 2016, Parczew – Częstochowa 

organizator / adres, telefon, mail/: 

Parczewska Grupa Rowerowa, tel 507071590, wika102@interia.pl 
współorganizator imprezy: 

Parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Parczewie, 

Parafia pw. Opatrzności Bożej w Parczewie 

osoba odpowiedzialna /telefon / 

Wiesława Jańczyk, tel 507071590 

krótka charakterystyka imprezy: 

impreza religijno-turystyczna 

 

nazwa imprezy i jej zasięg: 

ROWEROWA PIELGRZYMKA DO RZYMU LUB SAN GIOVANNI ROTONDO 

data i miejsce imprezy: 

10 sierpnia -01 września 2016, Parczew – Rzym lub San Giovanni Rotondo 

organizator imprezy /adres, telefon, mail/: 

Parczewska Grupa Rowerowa, tel 507071590, wika102@interia.pl 

współorganizator imprezy: 

brak 

osoba odpowiedzialna /telefon / 

Wiesława Jańczyk, tel 507071590 

krótka charakterystyka imprezy: 

impreza religijno -turystyczna 
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