
SPRAWOZDANIE Z PRACY 
 

Towarzystwa Cyklistów Orzeł Rabka Zdrój 

za rok 2012 

 

Nie znosimy nudy i bezczynności, często rozpiera nas energia, mamy twórczy 

zapał i niebagatelne pomysły. W związku z tym podejmujemy wiele ciekawych 

inicjatyw związanych z prowadzeniem aktywnego stylu życia, czynnego 

wypoczynku i uprawianiem sportu. W okresie letnim zamierzamy do perfekcji 

doskonalić jazdę na rowerach szosowych i górskich, natomiast zima szlifować 

formę na nartach biegowych i zjazdowych. 

 Zachęcamy każdego, kto może, aby dołączył do nas – wspólnie możemy zrobić 

jeszcze więcej dla poprawy naszego zdrowia i sprawności fizycznej. 

Grupa miłośników jazdy na rowerach i biegaczy narciarskich głównie ze 

Spytkowic, Rabki, Skawy i Raby Wyżnej postanowiła zrzeszyć się w formalną 

organizacje sportową, aby krzewić kulturę fizyczną i promować zdrowy tryb 

życia. 

Wśród inicjatorów znaleźli się zarówno czynni zawodnicy jak i weterani 

kolarstwa oraz narciarstwa, którzy utworzyli Komitet Założycielski 

Towarzystwa Cyklistów Orzeł. Byli to:  Blańda Jan, Caputa Henryk, 

Czerniawski Wiesław, Drabik Marcin, Konieczny Józef, Kowalcze Stanisław, 

Łukaszka Andrzej, Łukaszka Józef, Pątko Marek, Rabski Józef, Sawiński 

Henryk, Sutor Stanisław, Trybuła Aleksander, Trybyła Stanisław, Trybuła Jan, 

Trzop Andrzej, Zachara Remigiusz i Wójcik Janusz. 

Na dzień 23 listopada 2011 zostało zwołane Walne Zgromadzenie Założycieli, 

na którym wybrano Komitet Założycielski upoważniony do działań 

organizacyjnych. 

Tydzień później Decyzją nr 2/2011 Starosty Nowotarskiego byliśmy już 

zarejestrowani w ewidencji klubów sportowych pod nazwą „Towarzystwo 

Cyklistów Orzeł Rabka Zdrój” i uzyskaliśmy osobowość prawną. 

Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków TC Orzeł w dniu 7 stycznia 2012 

wybrano  władze towarzystwa na 5 letnią kadencję, tj. na lata 2012 – 2017. 

  

Zarząd: 

               Prezes – mgr Andrzej Trzop 



               Wiceprezes – Remigiusz Zachara 

               Sekretarz – mgr inż. Marek Pątko 

               Skarbnik – Stanisław Kowalcze 

               Członek – Jan Blańda 

               Członek - Wiesław Czerniawski 

               Członek - Henryk Caputa 

  

Komisja Rewizyjna: 

                Przewodniczący – Janusz Wójcik 

                Sekretarz – Marcin Drabik 

                Członek – Józef Łukaszka 

                Członek -  Stanisław Trybuła 

                Członek  -  Józef Rabski 

  

Mamy opracowany Statut, stronę internetową - www.tcorzel.pl, własne logo, 

zaprojektowane stroje kolarskie, założone konto bankowe. Jesteśmy przyjęci w 

skład członków Małopolskiego Związku Kolarskiego w Krakowie,  oraz 

staramy się o licencję Polskiego Związku Kolarskiego uprawniającą  do 

uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym. W czasie treningów i organizowanych 

zawodów zrzeszeni członkowie są ubezpieczeni od OC i NW. 

W dalszym ciągu przyjmujemy nowych członków do TC Orzeł, będziemy im 

pomagać, wspierać i szkolić. 

 Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego. Wszystko, co robimy opieramy na aktywności i działaniu 

społecznym naszych członków. Mamy ambitne plany na ten rok i na przyszłe 

lata. W miarę pozyskiwania środków finansowych, będziemy prowadzić w 

klubie szkolenie dzieci i młodzieży ukierunkowane na treningi i starty w 

zawodach kolarskich MTB oraz na szosie. Zamierzamy organizować zawody 

kolarskie, turystyczno - krajoznawcze przejażdżki rowerowe, rodzinne 



wycieczki piesze, imprezy integracyjne dla członków i sympatyków kolarstwa. 

W związku z tym poszukujemy sponsorów, ludzi dobrej woli i miłośników 

wspierających aktywny wypoczynek, sport i kulturę fizyczną a tym samym 

naszą działalność statutową. 

Dla zainteresowanych podajemy numer konta bankowego i prosimy o wsparcie 

finansowe. 

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Nr konta 56 8815 0002 0000 0021 0685 

0001 

 z dopiskiem Towarzystwo Cyklistów Orzeł Rabka Zdrój. 
Dziękujemy tym, co swoją hojnością i pracą. zamierzają w jakikolwiek sposób 

wesprzeć  działalność TC Orzeł - będziemy ich promować na swych strojach 

sportowych, na stronie www.tcorzel.pl  oraz  podczas organizowanych przez 

nas  imprez i zawodów sportowych. 

31 marca 2012r.          

                                                                                                    

 

mgr Andrzej Trzop 

Stanisław Kowalcze 

 


