
 

TRASY RAJDU: 

 

 
Trasa etap I 
 
nr 1  - piesza,  kierownik Wiesław Zaremba 
 

Start: 18.09.2021 r.  godz. 9 00 sprzed Muzeum Ziemi Braniewskiej 

Braniewo – Braniewo (trasa okrężna) – 10 km 

 

nr 2  - rowerowa,  kierownik Sławomir Wądołowski 
 

Start: 18.09.2021 r.  godz. 9 00 sprzed Muzeum Ziemi Braniewskiej 

Braniewo – Braniewo (trasa okrężna po powiecie braniewskim) – 30 km 

 

Trasa etap II 

nr 1  - piesza,  kierownik Arkadiusz Witkowski 
 

Start: 25.09.2021 r.  godz. 9 00 sprzed Muzeum Ziemi Braniewskiej 

Braniewo – Braniewo (trasa okrężna) – 10 km 

 

nr 2  - rowerowa,  kierownik Sławomir Wądołowski 
 
Start: 25.09.2021 r.  godz. 9 00 sprzed Muzeum Ziemi Braniewskiej 

Braniewo – Braniewo (trasa okrężna po powiecie braniewskim) – 30 km 

 

Trasa etap III 

nr 1  - piesza,  kierownik Roman Balcerak 

 

Tolkmicko  – trasy okrężne wokół miasta - Tolmicko 

Start: 02.10.2021  r.  godz. 10 00 sprzed kościoła św. Jakuba w Tolkmicku 

 

 

Klub Turystyczny PTTK „Figa” w Braniewie  

Braniewski Klub Sportowy „Szybki Strus”                                      

Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej  

Towarzystwo Miłośników Braniewa 

Komenda Hufca ZHP Braniewo                                                                      

 
 REGULAMIN 

 

                  
  

52 Rajdu Turystycznego 

(na raty)  

 „Braniewska Jesień”

 
 

                              wrzesień - październik 2021 r                        
 



Szanowni turyści 

Tegoroczny rajd Braniewska Jesień odbywać się będzie dość nietypowo, a 

mianowicie będzie to wydarzenie w cyklu ratalnym trwającym  w okresie 

miesięcznym. Na całość wydarzenia wchodzić będą trzy poniżej wymienione 

imprezy turystyczne tworzące nasz tegoroczny rajd. Będą to: 

Etap pierwszy - 18 września 2021 r. 

I rata rajdu - na który składają się dwie trasy w tym piesza i rowerowa - 

wydarzenie to odbywać się będzie w ramach Braniewskich Smaków Historii 

organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Braniewa przy wsparciu 

finansowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

Etap drugi - 25 września 2021 r. 

II rata rajdu - na który składają  się ponownie trasy: piesza i rowerowa – będą 

one organizowane w ramach VIII Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej  

organizowanej przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, 

Etap trzeci  - 2/3 października 2021 r. 

III etap rajdu - jest to wydarzenie 3-dniowe przeznaczone dla weteranów 

turystyki pieszej PTTK (Stare Buty), a organizowane przy wsparciu Zarządu 

Oddziału PTTK w Elblągu. 

 

1.Cel rajdu 

• popularyzacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 

• popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej jako najtańszych form 

czynnego wypoczynku, 

• poznanie walorów krajoznawczych Warmii. 

 

2.Organizatorzy: 

• Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, 

• Klub Turystyczny PTTK „Figa" w Braniewie, 

• Braniewski Klub Sportowy „Szybki Struś”, 

• Komenda Hufca ZHP Braniewo,  

• Towarzystwo Miłośników Braniewa, 

• Muzeum Ziemi Braniewskiej. 

 

 

 

4.Komenda Rajdu 

• Komendant rajdu  - Zbigniew Kędziora 

• Członkowie Komendy:  - Sławomir Wądołowski, Arkadiusz Witkowski, 

Wiesław Zaremba, Roman Balcerak. 

 

5.Termin i miejsce rajdu: 

Rajd odbędzie się w trzech terminach (na raty) w dniach 18 września i 25 

września oraz w dniach  2-3 października br.  

 

6. Warunki uczestnictwa: 

Zgłoszenia dokonywać należy telefonicznie u Komendanta  Rajdu (trasy 

piesze) - tel. 504 37 14 55, (wpisowe wynosi 5 zł od osoby) oraz członka 

komendy Sławomira Wądołowskiego (trasy rowerowe) tel.502 622 218. 

 

7. Świadczenia: 

w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 

 pamiątkowy znaczek rajdowy i posiłek w dniu zakończenia trasy. 

 

8. Uwagi końcowe: 

 rajd odbędzie się bez względu na pogodę, 

 uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wymogów sanitarnych 

związanymi z zagrożeniami covid 19, 

 uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 

Do zobaczenia na trasie 

                                               

 
           

                                                       


