
SPRAWOZDANIE Z PRACY 
 

Towarzystwa Cyklistów Orzeł Rabka Zdrój 

za rok 2014 

 
W 2014 Zarząd Towarzystwa Cyklistów „Orzeł” pracował w następującym  
składzie osobowym: Andrzej Trzop - Prezes, Remigiusz Zachara – Wiceprezes, 
Stanisław Kowalcze - Skarbnik, Marek Pątko - Sekretarz, Jan Blańda, Józef 
Konieczny i Józef Łukaszka – Członkowie Zarządu. Komisja Rewizyjna: 
Janusz Wójcik – Przewodniczący, Wiesław Czerniawski – 
Wiceprzewodniczący, Marcin Drabik – Sekretarz, Stanisław Trybuła i Józef 
Rabski - Członkowie. Kapelanem naszego Towarzystwa jest ks. Tadeusz 
Skupień, z Parafii Św. Katarzyny w Nowym Targu. 
Na dzień 31 grudnia 2014 mamy 26 czynnych członków Stowarzyszenia. 
Większość z nich to aktywni zawodnicy amatorsko uprawiający letnie i zimowe 
konkurencje sportowe, głównie kolarstwo i biegi narciarskie. To oni 
reprezentują barwy TCOrzeł na różnorodnych zawodach i imprezach 
sportowych. Spośród nich 10 członków miało wyrobione międzynarodowe 
licencje Polskiego Związku Kolarskiego na rok 2014. 
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zastali całorocznie ubezpieczeni od 
następstw NW i OC w firmie ubezpieczeniowej PZU Sport.  
Członkowie towarzystwa biorący udział w zawodach maja jednolite stroje 
kolarskie z logiem. W bieżącym roku wykonano kolejne banery nowych 
sponsorów. Zakupiono 2 kamery, zestaw nagłaśniający. Planujemy zakup 
drugiego namiotu z przeznaczeniem na biuro zawodów dla „Mini Podhala Tour” 
oraz wykonanie drugiego zestawu numerów startowych. 
Stowarzyszenie TCOrzeł wchodzi w skład członków Małopolskiego Związku 
Kolarskiego i wpisane jest do ewidencji Polskiego Związku Kolarskiego – 
obowiązkowe roczne składki w obu strukturach związkach są uiszczane co roku.  
Złożone zostało roczne sprawozdanie o działalności Klubu sportowego KFT-1 
za 2014 rok do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Zgodnie z 
podjętą uchwałą nr 5 / 2014 na ostatnim Walnym Zebraniu naniesione zostały 
zmiany do Statutu Stowarzyszenia w  rozdziale 5, § 29 po punkcie 4 
wprowadzono kolejny punkt 5.  
Z dniem 31 grudnia została rozwiązana umowa najmu lokalu jako 
dotychczasowej siedziby TCOrzeł w Rabce, przy ul. Traczykówka 98. Na nową 
siedzibę proponujemy Urząd Gminy w Spytkowicach. Po wstępnych 
rozmowach z Wójtem będzie wolne pomieszczenie w budynku UG.  
Prowadzona jest strona internetowa, na której dokonywane są bieżące wpisy z 
ważniejszych wydarzeń sportowych i imprez towarzyskich. 
W roku 2014 składaliśmy wnioski do Urzędów Gmin w Czarnym Dunajcu, 
Rabie Wyźnej i Spytkowicach oraz Urzędu Miasta w Rabce z prośba o 
dofinansowanie imprez sportowych „Podhale Tour 2014” i „Mini Podhale 



Tour2015”. Oferty zostały przyjęte i przyznano nam środki  dofinansujące  
organizację tych zawodów. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy również od 
Starostwa Powiatowego w Nowym Targu i Urzędu Marszałkowskiego w 
Krakowie.   
Otrzymane środki finansowe deponowane były na koncie bankowym BS w 
Rabie Wyżnej. Pełną księgowość i rozliczenia prowadziło biuro rachunkowe 
KPG Księgowość s.c. w Rabce.  
 
Członkowie Zarządu zbierali się i obradowali w zależności od potrzeb, 
przeciętnie raz na kwartał. W ciągu okresu sprawozdawczego odbyły się 4 
protokołowane posiedzenia Zarządu, na których wypracowano i podjęto  
uchwały. Oprócz tego odbywały się nie protokołowane spotkania robocze w 
pomniejszonym składzie. 
 
Czym możemy się pochwalić i gdzie byliśmy widoczni w ciągu ubiegłego roku: 
 
Jako sztandarową imprezę zorganizowano i przeprowadzono 4 etapowe zawody 
kolarskie w jeździe indywidualnej na czas „Podhale Tour 2014” i „Mini 
Podhale Tour” na terenie Gminy Czarny Dunajec, Raby Wyżnej, Rabki i 
Spytkowic. Brało w nich udział ponad 120 dorosłych zawodników i około 50 
dzieci z województw południowej Polski: małopolskiego, śląskiego i 
podkarpackiego. 
 W celu uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie zawodów kolarskich 
„Podhale Tour 2014” występowaliśmy o zgody i wydanie decyzji do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do Wojewódzkiego i Powiatowego 
Zarządu Dróg, do Wojewódzkiej i Powiatowej Komendy Policji, do 
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i do Urzędów Gmin ościennych.. 
Przeprowadzone imprezy uważamy za udane i zamierzamy ją kontynuować.  
 Zawody „Podhale Tour” zostały już wpisane w kalendarz imprez kolarskich 
MZKol na 2015 rok. Regulamin zatwierdzony jest przez Prezesa MZKol Marka 
Kosickiego. Przeprowadzenie tego przedsięwzięcia wymagało dużego wysiłku i 
bardzo wielu zabiegów organizacyjnych, które wzięli na siebie głównie 
członkowie Zarządu: Prezes, Skarbnik i Sekretarz.  
Drugą poważną imprezą o zasięgu ogólnopolskim była VI Pielgrzymka 
Rowerowa z Zakopanego na Hel w dniach 25 lipca do 3 sierpnia 2014. Wzięło 
w niej udział – 86 uczestników, z czego 72 na rowerach. Pokonana trasa w ciągu 
7 dni - 1084 km. Serdeczne podziękowania kieruję pod adresem organizatora i 
kierownika Pielgrzymki Pana Jana Blańdy oraz kapelana ks. Tadeusza Skupnia. 
Inne zawody kolarskie, w których braliśmy czynny udział : 

- Przełajowa Mistrzostwa Polski 
- Rozpoczęcie sezonu szosowego w Sobotka. 
- Mistrzostwa Małopolski w Przełajach Kolarskich w Kętach. 
- Mistrzostwach Polski  „Masters” -  w Strawczyn k / Kielc. 



- Mistrzostwa Polski MTB – w Krzywinie k / Poznania 
- Kolarskie Mistrzostwa Małopolski w ze startu wspólnego – Polanka 

Wielkia k/  Oświęcimia. 
     -    Zawody o „Puchar Tarnowa” MTB w Tarnowie. 

- „Puchar Szlaku Solnego” 4 edycje – Wieliczka, Spytkowice, Orawka, 
Rabka. 

- Wyścig Rowerowy w Gorlicach 
- Wyścig kolarski „Tatry Tour” w Starym Smokowcu na Słowacji 
- „Road” Maraton Rowerowy – Nowy Sącz 
- Maraton „Road” „Pętla beskidzka”. 

 
 

XI Pielgrzymka Gwiaździsta do Ludżmierza – na rozpoczęcie i zakończenie 
sezonu rowerowego w dniu 4 maja i 28 września 2014. 
Rajd Wiślany z Krakowa do Tyńca - reprezentowanie barw TC Orzeł w dniu 20 
października 2014 na spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem 
Komorowskim. (10 uczestników) 
Rodzinne rowerowo - piesze wycieczki:  

- na Turbacz  7 września 2014 (3 uczestników).  
- na Okrąglice i Hala Krupową w dniu  5 października 2014 (20 

uczestników),   
- na Śnieżnicę 19 października 2014, (16 uczestników). 
- na Żeleżnicę 25 października 2014 (10 uczestników). 

Wycieczki rowerowe na Słowacje wokół Jeziora Orawskiego 23 marca 2014 (7 
uczestników). 
 
W okresie zimowym członkowie naszego towarzystwa brali udział w 5 
imprezach masowych związanych z narciarstwem biegowym, gdzie odnieśli 
indywidualne i grupowe zwycięstwa. Swą obecnością godnie reprezentowali i 
promowali TC Orzeł. 
 

1. 15 grudnia 2013 – zawody biegowe o „Puchar Kościeliska” w Kościelisku 
2. 2 luty 2014  „Bieg Lotników” w Ustrzykach Dolnych.  
3. 15 luty 2014  „Bieg Zbója” w Białce Tatrzańskiej. 
4. 23 luty 2014  -  XXXI Zawody o Puchar Związku Podhalan w Nowym 

Targu – 16 zawodników. 
5.  3 marca 2014  -  XXXVIII Bieg Piastów w Jakuszycach – 7 zawodników. 
 
Nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych imprez zimowych z 
uwagi na brak śniegu – nie odbył się m.in. Bieg Swata. 
 

 Dla członków stowarzyszenia i ich rodzin oraz sympatyków organizowano 
imprezy integracyjne.  



– podsumowanie sezonu rowerowego  w „Bacówce” u A i J. Łukaszków w 
Spytkowicach 

– spotkanie opłatkowe ze śpiewaniem kolęd w CK w Spytkowicach. 
 

W tym miejscu Zarząd TCOrzeł chciał serdecznie podziękować swoim 
członkom za godne reprezentowanie barw Klubu na wszystkich w/w imprezach. 
Składamy im gratulacje i zachęcamy do dalszych wyzwań i osiągania sukcesów 
na miarę swoich możliwości. 
Działania te wymagały również wielkich nakładów finansowych. To dzięki 
ofiarności ludzi dobrej woli i miłośnikom wspierającym sport mogliśmy 
zrealizować nasze plany. Darczyńcom pragnę gorąco i serdecznie podziękować 
– bo dzięki nim udało się wiele zrobić. 
Zadania przewidziane w planie pracy Zarządu na 2014 rok zostały zrealizowane. 
 
Podsumowując chciałem szczególne podziękowania skierować do Członków 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ich całoroczną pracę na rzecz TCOrzeł. Należy 
nadmienić, że wszystkie funkcję w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej były 
pełnione społecznie.  

 
                                                                                                                                           

Prezes Zarządu 
 

  mgr Andrzej Trzop 
 
 
  
Spytkowice, dnia 21 luty 2015 
                                                                  


