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POWITANIE
 Mam ogromną przyjemność powitać Państwa:
kibiców, zawodników, sponsorów oraz wszystkich sympatyków 
sportu samochodowego na 2. Rajdzie Kwidzyńskim. 
 Rajd ten ponownie otwiera rywalizację w cyklu 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Pomorza 2017 
(RSMPo), a także stanowi pierwszą rundę 2. Rajdowego 
Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur 2017.
Impreza ta, nie mogłaby się odbyć, gdyby nie nieustająca 
przychylność i zaangażowanie lokalnych władz 
samorządowych, które życzliwie patrzą na sport samochodowy 
oraz wszelką działalność promującą region.
 W czasie weekendu rajdowego, licencjonowani 
zawodnicy Rajdu Okręgowego pokonają 50 km odcinków 
specjalnych, natomiast uczestnicy Super KJS przejadą 24,30 km 
prób sportowych. W tym roku oprócz tradycyjnego i widowiskowego Prologu w centrum 
Kwidzyna, który odbędzie się w sobotę wieczorem i niedzielnych odcinków specjalnych na 
terenie gminy Kwidzyn zapraszamy na trasę całkowicie nowych prób sportowych na 
terenie gminy Gniew. 
 Mam nadzieję, że zaplanowane przez Organizatora trasy spodobają się zarówno 
kibicom jak i zawodnikom Rajdu Okręgowego oraz Super KJS.
 Chciałbym również zaapelować o to, abyśmy wspólnie zadbali o bezpieczeństwo 
w czasie rajdu. Pamiętajmy, aby kibicując zachować rozsądek i bezwarunkowo 
podporządkowywać się zaleceniom służb zabezpieczających rajd. Wierzę, że dzięki 
staraniom organizatorów i kibiców, przebieg rajdu nie będzie tylko emocjonujący, ale i 
bezpieczny.
 Wszystkim zawodnikom życzę sukcesów w rywalizacji, a kibicom świetnej zabawy 
oraz wielu emocjonujących przeżyć sportowych.

Do zobaczenia na trasie!

Dyrektor Rajdu
Michał Siwik
  

Serdecznie dziekujemy władzom 
samorządowym za okazaną 
pomoc oraz zaangażowanie w 
organizacji 2. Rajdu Kwidzynskiego, 
wzorowa współpraca i otwartość 
może być przykładem dla innych 
samorządów w krzewieniu kultury 
motoryzacyjnej i sportowego 
wymiaru motoryzacji w 
bezpiecznych warunkach.

 
Wójt Gminy Kwidzyn
Ewa Nowogrodzka

Burmistrz Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

Burmistrz Miasta i 
Gminy Gniew 

Maria 
Taraszkiewicz-Gurzyńska
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POWITANIE
Szanowni Państwo.

 Minął już rok, odkąd po raz pierwszy Kwidzyn 
gościł zawodników w Rajdach Samochodowych. Impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno 
mieszkańców miasta jak i mieszkańców miejscowości, 
przez które biegła trasa zawodów. Automobil Klub Morski 
jako Organizator, postanowił również w tym roku zawitać 
do Państwa i zorganizować, za zgoda władz lokalnych, 
kolejne zawody. Mam nadzieję, że zainteresowanie nie 
będzie mniejsze niż w roku ubiegłym, a zawodnicy 
dostarczą Państwu niezapomnianych wrażeń. 

Ze sportowym pozdrowieniem

Marian Zupa
Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Gdańsku
    

 Automobilklub Morski – Klub Obywatelski 
obchodził w 2016 roku (29 maja) 80-lecie istnienia. 
Oceniając z perspektywy czasu osiągnięcia Klubu, z wielką 
satysfakcją należy stwierdzić jego znaczący dorobek w 
wykorzystaniu motoryzacji do zaspokajania potrzeb 
społecznych i indywidualnych, szerzeniu w 
społeczeństwie kultury motoryzacyjnej oraz 
wszechstronnym działaniu na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Wszystkie osiągnięcia i sukcesy Klub 
zawdzięcza swoim członkom, ludziom oddanym idei 
motoryzacji, których na przestrzeni minionych lat było 
ponad 15 tysięcy.     
  
Jerzy Piotrowicz
Prezes Automobiklubu Morskiego
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AUTOMOBILKLUB

AUTOMOBILKLUB MORSKI

 Automobilklub Morski to stowarzyszenie o tradycjach sięgających 
dwudziestolecia międzywojennego. Za datę jego powstania przyjmujemy 31 
maja 1936 r., gdy do życia powołany został Gdyński Automobilklub. Była to 
wówczas organizacja elitarna, skupiająca inteligencję i arystokrację.
 Bogata działalność została po kilku latach przerwana przez II Wojnę 
Światową, reaktywacja nastąpiła 13 czerwca 1946 r. pod szyldem Oddziału 
Morskiego Automobilklubu Polski. Nasze stowarzyszenie stało się masowe i 
demokratyczne. Obecnej nazwy używamy od 1957 r. 
 Przez niemal trzy ćwierćwiecza zorganizowaliśmy dziesiątki imprez 
najwyższej rangi – eliminacje Mistrzostw Polski w rajdach samochodów 
terenowych, rajdach nawigacyjnych, rajdach pojazdów zabytkowych.
 W 1957 r. przeprowadzoną przez nas na Skwerze Kościuszki w Gdyni 
eliminację Wyścigowych Mistrzostw Polski obejrzało 40 tys. widzów. Poza 
sportem, do jednego z najważniejszych przejawów naszej działalności należą 
konkursy i szkolenia w zakresie ratownictwa drogowego.
 Na przestrzeni lat członkowie Automobilklubu Morskiego zdobyli w 
różnych dziedzinach ponad 120 tytułów Mistrzów i Wicemistrzów Polski. W 
barwach Klubu startowało wielu znanych zawodników, między innymi 
Włodzimierz Groblewski, Mario Graziani, Andrzej Jaroszewicz, Andrzej Lubiak, 
Andrzej Szulc, Piotr Zalewski, Lesław Orski czy Tadeusz Myszkier, a w 
początkach swojej kariery także Krzysztof Hołowczyc.
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AUTOMOBILKLUB

AUTOMOBILKLUB KRÓLEWSKI

 Jesteśmy najmłodszym (istniejemy 
dopiero od 2008 roku), czynnie 
działającym Automobilklubem w Polsce 
Centralnej. Tym bardziej cieszymy się z 
możliwości nawiązania współpracy z 
Naszymi bardziej doświadczonymi 
kolegami z Automobilklubu Morskiego 
przy tak poważnej imprezie jak 2 Rajd 
Kwidzyński. Bardzo dziękujemy za zaufanie 
– nie zawiedziemy!

Trochę o Nas – takiego samouwielbienia:
Przez krótki czas istnienia chyba trochę zamieszaliśmy w „światku rajdowym”. 
Nasze 2 cykle Rally Sprintów: Motul Królewski Winter Cup i Motul Królewski 
Summer Cup na stałe wpisały się w kalendarz imprez rajdowych na Mazowszu. 
Świadczy o tym duża frekwencja - w cyklu zimowym lista zgłoszonych zamyka się 
na 160 i to w czasie około 10 minut! A w okresie wakacyjno – wypoczynkowym na 
około 90 zgłoszonych. Staramy się, aby imprezy były kompaktowe (4-5 
przejazdów na czas po trasie o maksymalnej dopuszczonej regulaminem 
długości), zlokalizowane w jednym miejscu, pomiar czasu na fotokomórkach, 
wyniki on line, start co 30 sekund, catering na miejscu (nie trzeba brać termosów 
i kanapek) a do tego fajne nagrody i luźna, rajdowa atmosfera! 
Poziom naszych imprez docenili poważni partnerzy, którzy sypią fajnymi 
nagrodami, a Nasi przyjaciele medialni nigdy o Nas nie zapominają!

Szczegóły
www.facebook.com/AK.Krolewski 
oraz na naszej stronie 
www.ak-krolewski.pl
Już teraz zapraszamy na Motul 
Królewski Summer Cup 2017!
Powodzenia na 2 Rajdzie 
Kwidzyńskim! Życzymy dobrej, 
sportowej zabawy i super 
emocji! 
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AUTOMOBILKLUB

AUTOMOBILKLUB NOWOMIEJSKI

 
 W dniach 10-11.06.2017r. wystartuje po raz XX 
Rajd Nowomiejski-Nowomiejskie Szutry, który będzie 3 
Rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Pomorza. 
Na Nowomiejskie Szutry zawodnicy i kibice czekają cały 
rok! Tak jak w poprzednich edycjach - w tym roku Rajd 
Nowomiejski rozpocznie się w sobotę. Najpierw 
formalności, BK i zapoznanie się z odcinkami, a 
wieczorem na Nowomiejskim Torze AUTODROM 
rozpocznie się prolog. Prolog pojedziemy przy sztucznym 
oświetleniu. Każda załoga pokona  1,5km okrążenia. W 
niedzielę zaczynamy prawdziwe ściganie - zaplanowaliśmy 9 odcinków 
specjalnych, które będziemy jechać w trzech pętlach przedzielonych 
komasacją. Ostatni odcinek to znowu Tor AUTODROM - odcinek wymagający, 
który nie wybacza nawet najmniejszych błędów o czym zdążyło przekonać się 
kilku zawodników w poprzednich edycjach Rajdu Nowomiejskiego w sumie 
40 km OS . Dużo kibiców na Torze i przy trasie odcinków, wspaniała atmosfera 
no i szybkie ale techniczne odcinki to właśnie jest Rajd Nowomiejski - 
Nowomiejskie Szutry.
 Kolejną 5 Rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Pomorza, 
którą w tym roku Automobilklub Nowomiejski zorganizuje II Rajd Ziemi 
Nowomiejskiej! Rajd Ziemi Nowomiejskiej jedziemy w dniach 02-03.09.2017r. 
Będzie to w 100% runda asfaltowa.
 Zawodnicy jako prolog pojadą w sobotę odcinek Nowe 
Miasto-Nawra. Jest to trasa dobrze znana, na której co roku odbywa się Górski 
Rally Sprint. Na niedzielę zaplanowaliśmy 8 odcinków specjalnych, które 
załogi pokonają dwukrotnie. Odcinki będą zlokalizowane w Gminie Nowe 
Miasto tak aby zawodnicy mogli poznać nasze okolice -40km OS. 
Rozpoczniemy już w sobotę wieczornym prologiem w centrum Nowego 
Miasta Lubawskiego o Puchar Starosty Nowomiejskiego, który dla 
nowomiejskiej publiczności zostanie rozegrany po nowomiejskim rynku.

Wszelkich informacji szukajcie na Naszych stronach www.aknowomiejski.pl 
emil: nowomiejski@gmail.com 
Doświadczenie Automobilklubu i pasja organizatorów gwarantują wspaniałą i 
bezpieczną zabawę!

Prezes Automobilklubu Nowomiejskiego
Daniel Wyrzykowski
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AUTOMOBILKLUB

AUTOMOBILKLUB WARMIŃSKI
 
 Jestem rad, że wspólnie proponujemy coś nowego w postaci cyklu 6 
rajdów. Już dzisiaj chce zaprosić na 20 Rajd Warmiński 2017, który 
organizować będziemy na drogach szutrowych  Warmii w dniach 
24-25.06.2017 roku. Rajd ten poprzedzony jest jedynym, niepowtarzalnym 
prologiem na stadionie OSiR w Olsztynie. "Zawodowcy" ścigać się będą na 7 
OS  o długości 50 km, natomiast amatorzy będą mieli do pokonania 6 prób 
sportowych o długości 24 km. Mam nadzieję, że nasz wspólnie organizowany 
cykl, tj. 2 Rajdowy Samochodowy Puchar Warmii i Mazur oraz Rajdowe 
Samochodowe Mistrzostwa Pomorza cieszyć się będą znakomitą obsadą i 
wysoką frekwencją, a sponsorzy "walić będą drzwiami i oknami" czego Wam i 
sobie bardzo, ale to bardzo życzę. Organizatorom Rajdu Kwidzyńskiego - 
szczęśliwej i pełnej mety!!!

Wojciech Fijałkowski
Wiceprezes Automobilklubu Warmińskiego
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AUTOMOBILKLUB

AUTOMOBILKLUB ORSKI
14 Rajd Gdańsk Baltic Cup 2017
Gdańsk, Kociewie, Kaszuby 26-28 maja 2017 r.

 14 Rajd Gdańsk Baltic Cup  w ramach Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski  i Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Pomorza.
     Rajd rozgrywany na najbardziej atrakcyjnej dla widzów nawierzchni 
szutrowej na Kociewiu i Kaszubach z bazą rajdu i Parkiem Serwisowym 
zlokalizowanym w Centrum Gdańska. W piątek 26.05.2017 r. nastąpi uroczysty, 
honorowy start do rajdu na Targu Węglowym w Gdańsku po którym odbędzie 
się niezwykle atrakcyjny prolog rajdu na Stadionie Żużlowym Klubu Wybrzeże 
w Gdańsku. Będzie to wyścig załóg rajdowych parami na torze żużlowym, a 
specjalną atrakcją będą wyścigi pokazowe, między innymi samochodu 
rajdowego z motocyklem żużlowym.
    W sobotę 27.05.2017 r. po starcie z Gdańska zawodnicy pokonają dwukrotnie 
trzy Odcinki Specjalne o nawierzchni szutrowej na Kociewiu, gdzie z bliska 
będzie można oglądnąć załogi w oddalonej Strefie Serwisowej usytuowanej w 
Owidzu obok Starogardu Gdańskiego w której przewidziano atrakcje dla 
kibiców i rodzin z dziećmi związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 
W niedzielę  zawodnicy wystartują z Gdańska na trasę drugiego dnia rajdu 
również z  szutrowymi Odcinkami Specjalnymi przejeżdżanymi dwukrotnie na 
Pojezierzu Kaszubskim z przerwą w Oddalonej Strefie Serwisowej w 
Donimierzu, gdzie również przewidziano specjalne atrakcje dla kibiców 
związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ostatnim Odcinkiem 
Specjalnym będzie dodatkowo punktowany dla  pierwszych pięciu załóg w 

klasyfikacji generalnej 
atrakcyjny Power Stage. 
Łącznie zawodnicy będą mieli 
do pokonania 140 km. 
odcinków specjalnych 
zlokalizowanych w okolicach 
Przywidza, Starogardu 
Gdańskiego, Przodkowa, 
Kartuz, Szemudu, Luzina i 
Wejherowa. Po odcinku 
Power Stage załogi powrócą 
do Gdańska na metę rajdu 
podczas której nastąpi 
uroczyste zakończenie rajdu i 
nagrodzenie zwycięzców.
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BEZPIECZEŃSTWO
1.
2. 
3.
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9.
10.

11. 
12. 
13. 

Nie przebiegaj przez drogę, gdy nadjeżdża samochód.
Nie stawaj po wewnętrznej stronie zakrętu.
Nie zasłaniaj tablic informacyjnych organizatora.
Nie pozostawiaj na trasie rajdu dzieci bez opieki.
Zabezpiecz wszystkie zwierzęta domowe tak, aby nie weszły na trasę rajdu.
Nie rzucaj żadnych przedmiotów na trasę rajdu.
Nie pij alkoholu.
Ostrzegaj innych, gdy widzisz, że swoim zachowaniem stwarzają 
zagrożenie.
Bądź posłuszny wszystkim poleceniom służby porządkowej.
Nie usadawiaj się w miejscach uniemożliwiających ucieczkę przed 
pojazdem, który wypada z trasy rajdu.
Nigdy nie blokuj swoim samochodem drogi ewakuacyjnej.
Zostaw wolny przejazd dla służb ratowniczych.
Nie lekceważ służb porządkowych.
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Firma Drewnotar oferuje sprzedaż i przetarcie drewna iglastego. Specjalizujemy 
się w produkcji drewna budowlanego, tarcicy suszonej, elementów ogrodzeń, 
profili struganych oraz stolarki budowlanej.
Z uwagi na specyfikę produkcji tartacznej i wymagań klientów nasza oferta 
cenowa i asortymentowa jest uzależniona od rodzaju, gatunku, klasy 
jakościowej, stopnia wilgotności oraz wymiarów drewna. 

www.drewnotar.pl
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OFICJALNY HARMONOGRAM
PKC
OS Lokalizacja OS dł. Dojazd dł.

Odcinek 
drogowy Czas przejazdu

Czas 1 
załogi

1 Kwidzyn 18:42
OS 1 Prolog Kwidzyn 1,1 18:45
1A KPPT - Park Zamknięty Wjazd 4,3 5,4 15' 19:00

ETAP 1 (Sekcja 1) łącznie 1 OS 1,10 4,30 5,40 20,37%

ETAP 1 - Sekcja 1

S
E

K
C

JA
  1

sobota, 22 kwiecień 2017

PKC
OS Lokalizacja OS dł. Dojazd dł.

Odcinek 
drogowy Czas przejazdu

Czas 1 
załogi

1B KPPT - Park Zamknięty Wyjazd - 0,10 0,10 2' 08:34
1C KPPT - Serwis Wjazd 08:36

SERWIS A KPPT - 0,10 0,10 15'
1D KPPT - Serwis Wyjazd 08:51
ST Tankowanie
1 Do następnego tankowania 32,60 54,30 70,60
2 Widlice 18,80 18,80 26' 09:17

OS 2 Widlice 1 5,80 09:20
3 Piaseczno 7,50 13,30 18' 09:38

OS 3 Piaseczno 1 3,70 09:41
4 Lipianki 11,30 15,00 20' 10:01

OS 4 Lipianki 1 6,80 10:04
4A KPPT - Komasacja Wjazd 16,70 23,50 32' 10:36
4B KPPT - Komasacja Wyjazd / Serwis Wjazd <15' 10:51

SERWIS B KPPT 16,30 54,30 70,60 30'
4C KPPT - Serwis Wyjazd 11:21

ST Tankowanie
2 Km do następnego tankowania 16,30 54,30 70,60
5 Widlice 18,80 18,80 26' 11:47

OS 5 Widlice 2 5,80 11:50
6 Piaseczno 7,50 13,30 18' 12:08

OS 6 Piaseczno 2 3,70 12:11
7 Lipianki 11,30 15,00 20' 12:31

OS 7 Lipianki 2 6,80 12:34
7A KPPT - Komasacja Wjazd 16,70 23,50 32' 13:06
7B KPPT - Komasacja Wyjazd / Serwis Wjazd <15' 13:21

SERWIS C KPPT 16,30 54,30 70,60 30'
7C KPPT - Serwis Wyjazd 13:51

ST Tankowanie
3 Km do następnego tankowania 16,30 54,50 70,80
8 Widlice 18,80 18,80 26' 14:17

OS 8 Widlice 3 5,80 14:20
9 Piaseczno 7,50 13,30 18' 14:38

OS 9 Piaseczno 3 3,70 14:41
10 Lipianki 11,30 15,00 20' 15:01

OS 10 Lipianki 3 - Power Stage 6,80 15:04
10A Myjnia - Przegrupowanie Wjazd 16,20 23,00 32' 15:36
10B Myjnia - Przegrupowanie Wyjazd <20' 15:56
10C KPPT - Ceremonia Mety 0,60 0,60 4' 16:00
10D KPPT - Park Zamknięty Wjazd/META 0,10 0,10 15' 16:15

16,30 54,50 70,80
Łącznie 50,00 167,40 217,40 23,00%

S
E

K
C

JA
  4

S
E

K
C

JA
  3

S
E

K
C

JA
  2

ETAP 1 - Sekcja 2, 3, 4 niedziela, 23 kwiecień 2017
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MAPA RAJDU

STOP

STOP

STOP

START

START

START

SOBOTA - 22.04
18:45

NIEDZIELA - 22.04

9:20
9:41
10:04

10:36

11:50
12:11
12:34

13:06

14:20
14:41
15:04

OS 1

OS 2, 5, 8
OS 3, 6, 9
OS 4, 7, 10

serwis

KWIDZYN

WIDLICE
PIASECZNO
LIPIANKI

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny

- odcinek specjalny
- trasa dojazdowa

OS 4, 7, 10 - LIPIANKI

OS 3, 6, 9 - PIASECZNO

OS 2, 5, 8 - WIDLICE KPPT



16

www.RAJDKWIDZYNSKI.pl

MAPA - OS PROLOG KWIDZYN

OS 1   godzina startu:  18:45   PROLOG - KWIDZYN



STRONA DLA DRUKARNI

 Firma HUBENY od początku swego istnienia koncentruje się na wykonawstwie instalacji 
przemysłowych oraz konstrukcji stalowych. Specjalizuje się w prefabrykacji i montażu 
kompletnych instalacji technologicznych, konstrukcji nośnych oraz zbiorników ze stali 
nierdzewnych.
 Od 2008 roku rozszerzyła profil działalności o kompleksowe rozwiązania z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej. Proponowane są usługi z zakresu projektowania, realizacji, dostawy, 
montażu, rozruchu technologicznego przepompowni i urządzeń oczyszczalni ścieków 
komunalnych i przemysłowych.
 Nadrzędnym celem działalności jest zadowolenie klientów. Oferta dostosowywana jest 
do ich potrzeb, tak aby sprostać najbardziej wymagającym inwestorom i projektom.
Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych oraz Firmy.

HUBENY.pl
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ZAPRASZAMY
MIASTO KWIDZYN

 Kwidzyn – stolica Dolnego Powiśla, 
miasto usytuowane w południowo–wschodniej 
części województwa pomorskiego, leży na 
pograniczu Pojezierza Iławskiego i Doliny Dolnej 
Wisły, nad rzeką Liwą.
 Tereny wokół miasta, poza wyniesieniem 
ponad doliną rzeczną, wyróżniają się znacznym 
urozmaiceniem rzeźby, co spowodowane jest 
działalnością lodowca i znaczną aktywnością 
przepływających w tym regionie rzek i strumieni. 
Elementem dodatkowym urozmaicającym 
krajobraz są liczne, występujące w okolicy jeziora i 
oczka wodne będące miejscem rekreacji i wypoczynku. Niezmiernie cennym elementem 
środowiska są lasy i miejskie tereny zielone. Zieleń miejska (parki, zieleńce, nasadzenia uliczne) 
zajmuje powierzchnię ok. 40 ha.
 Obszar Powiśla porośnięty jest licznymi dorodnymi lasami mieszanymi. Ciekawe 
skupiska leśne wokół Kwidzyna to Las Ryjewski oraz Las Gardejski. Charakterystyczna 
ekspozycja to Lasy Miłosna – teren atrakcyjny pod względem przyrodniczym ze względu na 
występującą roślinność stepową – Ostnica Jana. Dla ochrony tych stanowisk utworzono 
rezerwat przyrody. Liczne szlaki turystyczne zachęcają do spacerów, przejażdżek konnych i 
rowerowych.

GMINA KWIDZYN

 Gmina położona jest na pograniczu Pojezierza Iławskiego i Doliny Dolnej Wisły. Okala 
miasto Kwidzyn jednocześnie granicząc od zachodu z Wisłą, na której do niedawna czynne były 
przeprawy promowe w Korzeniewie i Janowie łączące gminę z Opaleniem i Gniewem. 
Usprawnienie połączenia obu gmin nastąpiło po zakończeniu budowy mostu przez rzekę Wisłę 
w miejscowości Lipianki. Ze względu na rodzaj konstrukcji (typu extra dosed) oraz odległości 
między pylonami, jest to największa przeprawa tego typu w Europie. Inwestycja ta określana jest 
jako najważniejszy filar dalszego rozwoju gospodarczo – ekonomicznego Dolnego Powiśla, ze 
względu na bezpośrednie połączenie całego regionu z zachodnią częścią województwa 
pomorskiego oraz drogą krajową nr 1 i autostradą A1.

 Na terenie Gminy Kwidzyn realizowany jest 
także duży projekt pod nazwą „Kwidzyński Park 
Przemysłowo – Technologiczny wraz z Centrum 
Energii Odnawialnej”. W ramach tegoż projektu 
wybudowane zostały biura, sale szkoleniowe i 
budynki Inkubatora Przedsiębiorczości i 
Europejskiego Centrum Energii Odnawialnych, zaś 
cały teren uzbrojony jest we wszystkie niezbędne 
media.

 

Zdjęcia oraz tekst pochodzą ze strony www.kwidzyn.pl
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MAPA - OS WIDLICE

53°43'15.2"N 18°45'46.9"E1

OS 2, 5, 8   godziny startu:  9:20   11:50   14:20    WIDLICE

PUNKT WIDOKOWY NR 1
GPS - 53°43'15.2"N 18°45'46.9"E 
Dojazd do punktu widokowego możliwy jest od strony DK91. 
Na mapie oznaczono drogę dojazdową kolorem zielonym.
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ZAPRASZAMY
MIASTO I GMINA GNIEW

Straszne miano pięknego miasta!

 Gniew i jego okolice to jedno z tych 
magicznych miejsc na Pomorzu, gdzie historia 
przeplata się z urzekającą przyrodą. Na turystę 
czekają tu wiekowe zabytki i imprezy, których 
sława obiega całą Europę oraz nienaznaczona 
ingerencją ludzi natura.  
 Małe miasteczka takie jak Gniew mają 
swój urok, niepowtarzalny ulotny klimat, który 
trudnieij poczuć w dużych miastach, choćby 
stokroć bardziej naszpikowanych zabytkami. 
Wędrując po tym mieście, pełnym wąskich i 
krętych uliczek, tajemniczych zakamarków, okien i drzwi nie wiadomo, dokąd 
prowadzących, nie sposób nie zachwycić się, nie zadumać nad wielowiekową historia 
tego miejsca, nie poczuć średniowiecznej atmosfery grodu o nieco złowrogo brzmiącej 
nazwie.
 Wizytówka Gniewu jest jego panorama widziana od strony południowej. Ta 
ukształtowana jeszcze w średniowieczu sylweta miasta przetrwała po dziś dzień. Góruje 
nad nią krzyżacka twierdza wybudowana na przełomie XIII i XIV wieku oraz jedyna 
zachowana gniewska świątynia – kościół pw. Św. Mikołaja. W przestrzeni wyznaczonej 
przez te dwa gotyckie monumentalne obiekty usytuowany jest rynek Starego Miasta z 
najcenniejszym zespołem kamienic na Pomorzu oraz zabytkowym ratuszem.
 Równie urokliwych miejsc, urzekających przyrodą, nie brakuje w gminie Gniew. 
Na aktywnego turystę czeka siedem szlaków pieszych i rowerowych, rozległe kompleksy 

leśne (w tym cztery rezerwaty przyrody), użytki 
ekologiczne oraz kilka jezior z dobrze 
zagospodarowanymi kąpieliskami. Nie brakuje 
tu też gospodarstw agroturystycznych, kwater 
prywatnych, pensjonatów, hoteli – bazy 
noclegowej na każdą kieszeń. Gminę Gniew 
warto odwiedzić będąc w podróży, zawitać do 
miasta na weekend, lecz najlepiej zaplanować 
kilkudniowy pobyt, gdyż różnorodność atrakcji 
zaspokoi nawet najbardziej wymagającego 
turystę.
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MAPA - OS PIASECZNO

OS 3, 6, 9   godziny startu:  9:41   12:11   14:41    PIASECZNO

PUNKT WIDOKOWY NR 1
GPS - 53°47'52.0"N 18°46'10.3"E 
Dojazd do punktu widokowego możliwy jest od strony Piaseczna. 
Dojście pieszo od strony mety - prosimy o pozostawienie pojazdów po jednej stronie drogi, 
tak aby umożliwić przejazd zawodnikom i służbom ratunkowym.

53°47'52.0"N 18°46'10.3"E 1
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MAPA - OS LIPIANKI

OS 4, 7, 10   godziny startu:  10:04   12:34   15:04    LIPIANKI

PUNKT WIDOKOWY NR 1
GPS - 53°48'09.7"N 18°52'22.3"E 
Punkt widokowy zlokalizowany przy skrzyżowaniu w miejscowości Pastwa. 
Dojazd możliwy od strony Janowa.

Janowo

53°48'09.7"N 18°52'22.3"E 1
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POLECAMY


