
 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

PROGRAM IMPREZY „GDZIE KOŁA PONIOSĄ” 
 

RAJD ROWEROWY i PIKNIK ROWEROWO-KOLEJOWY  
INAUGURUJĄCE NOWĄ DZIAŁALNOŚĆ DAWNEJ STACJI KOLEJOWEJ  

W PODCZERWONEM 
 

28.08.2021 r. 
 
10:00 – uroczyste otwarcie centrum obsługi rowerzystów na Szlaku wokół Tatr w odrestaurowanej dawnej 

stacji kolejowej w Podczerwonem oraz ekspozycji o dziejach transgranicznej kolei – Wójt Gminy 
Czarny Dunajec Marcin Ratułowski   

 

RAJD ROWEROWY: 

10:00 – Zbiórka uczestników przy dawnej stacji kolejowej w Podczerwonem na Szlaku wokół Tatr, dodatkowe 
zgłoszenia, pobieranie przewodników 

10:00 – 10:30 – wyjazd na trasy  

11:00 – 12:00 – powrót uczestników do stacji kolejowej w Podczerwonem, odbieranie pamiątkowych 
upominków/gadżetów, posiłek regeneracyjny, udział w pikniku rowerowo-kolejowym 

 
Trasa nr 1 – Śladami dawnej transgranicznej kolei do Chochołowa (12 km): 

Stacja kolejowa w Podczerwonem – Koniówka – Chochołów – Centrum Ochrony i Promocji Torfowisk w 
Chochołowie – powrót do stacji kolejowej w Podczerwonem 

Trasa nr 2 – W stronę kolei wąskotorowej na torfowiska (6 km): 
Trasa przeznaczona głównie dla dzieci w wieku 10 lat i młodszych pod opieką dorosłych. 

Stacja kolejowa w Podczerwonem – Podczerwone – Zakład Torfowy w Czarnym Dunajcu – Muzeum na torach 
– powrót do stacji kolejowej w Podczerwonem  

 

PIKNIK ROWEROWO-KOLEJOWY: 

10:00 – rozpoczęcie pikniku 
▪ Ekspozycja o dziejach dawnej transgranicznej kolei 
▪ Spotkanie z byłymi kolejarzami, pracownika dawnej kolei, możliwość rozmowy, wysłuchania 

opowieści i wspomnień  
▪ Animacje i konkursy dla dzieci 
▪ Zabawy i atrakcje 
▪ Grupa cyrkowa Cyrk Anime –  zabawy i występy sportowe na wesoło 
▪ Dmuchańce 
▪ Słodki poczęstunek i napoje 
▪ Inne atrakcje 

15:00 – koncert Anny Gąsienicy-Byrcyn, finalistki 11. edycji programu Voice of Poland 

16.30 – zakończenie imprezy                                         
 



 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Wydarzenia organizowane w ramach mikroprojektu pt. „Gdzie koła poniosą – śladami dawnej 
transgranicznej kolei”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg 
V-A Polska-Słowacja 2014-2020 

       

Koncert wraz z częścią atrakcji m.in. grupą cyrkową Cyrk Anime organizowany w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

 


