
INFORMACJA DLA PRASY, RADIA I TELEWIZJI 

O JUBILEUSZOWEJ X EDYCJI  

„ TOUR DE KALONKA” 
 

                       Fundacja Centrum Św. Ojca Pio w Kalonce, Dyrekcja Parku 

Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, 

Wójt Gminy Nowosolna, zapraszają na 

X Amatorski Rajd Rowerowy i Pieszy „ Tour de Kalonka”, który odbędzie 

się 17.09.2011 roku w Kalonce . Start oraz meta rajdu znajdować się będzie na 

Pl. Jana Pawła II przy ul. Głównej w Kalonce. 

Wpisowe 10 zł dla dzieci młodzieży i studentów oraz 20 zł dla dorosłych,  w 

ramach którego uczestnicy otrzymują okolicznościową koszulkę kolarską lub 

bawełnianą, pamiątkowy znaczek oraz mapkę, a także kupon na ciepły posiłek i 

wodę mineralną po zakończeniu rajdu.. 

                        Zapisy i start dla rowerzystów od godz. 10.00 w ok. 40 

osobowych grupach z przewodnikiem po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby 

uczestników dla wybranej trasy. Start dla piechurów o godz. 11.00. 

Nasza impreza ma charakter masowy i rodzinny( w ubiegłym roku wzięło w niej 

udział ponad ok. 850 osób), a jej celem jest propagowanie zdrowego i 

kulturalnego stylu życia oraz bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych na 

naszych drogach. 

Kładziemy również duży nacisk na edukację ekologiczną i krajoznawczo-

turystyczną. 

W tym roku organizatorzy przygotowali zupełnie nowe cztery trasy rowerowe 

(czarna, czerwona, niebieska i pomarańczowa) oraz trasę pieszą, trasę z kijkami 

oraz trasę dla biegaczy. Jak zwykle nie zapominamy o najmłodszych i dla nich 

przygotowaliśmy Figlo-tour, czyli krótką trasę z niespodziankami. 

W porozumieniu z MPK zostaną podstawione dodatkowe autobusy z Placu 

Dąbrowskiego od godz. 9.00 (szczegóły na stronie internetowej MPK) 

Po zakończeniu rajdu na uczestników czeka wiele atrakcji, min. loteria fantowa, 

różnego rodzaju konkursy i losowanie nagród od sponsorów oraz oczywiście 

zalewajka.   

Podobnie jak w latach ubiegłych nasz Rajd objął  swoim honorowym 

patronatem Jego Ekscelencja Arcybiskup Władysław Ziółek Metropolita Łódzki  

a patronat medialny – Radio PLUS 

Już drugi rok z rzędu naszym strategicznym sponsorem jest firma INFOSYS. 

                   „Tour de Kalonka” nie jest imprezą komercyjną a wszyscy 

organizatorzy pracują w ramach wolontariatu. Tylko dzięki ludziom dobrej woli 

i dzięki sponsorom możemy zapewnić tak atrakcyjną formę spędzenia wolnego 

czasu mieszkańcom Łodzi i okolic. 

 

Telefony kontaktowe 

Ks. Paweł Stołowski tel. kom. 0-501 416 794;  

Dyrekcja PKWŁ       tel.640-65-61 
 

 


