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PodsumowanieKalendarz. zeszłego ostatniego sezonu.
Dwanaście stron, na których postaraliśmy się streścić najpiękniejsze chwile 

z minionego roku. sezonu Każdy miesiąc
jakoś związany  jest z rowerem.

Nawet jeśli z oknem szaleje
można wyciągnąćśnieżyca, stare zdjęcia, 

czy posnuć nowe plany (odważni mogą 

 jednak wybrać śnieżycę...). W końcu zaraz 

zza

będą wiosenne roztopy i pierwsze dłuższe

wycieczki w resztkach śniegu

i wiosennych kałużach.

A od tych pierwszych wycieczek                    już niedaleko 

do kwitnącego długiego  weekendu

i zaraz potem Boże Ciało z popołudniową burzą

majowego

O

w sakwie

wyraźnie mówiącą,  że to  już lato.

snuć nowe plany i zrobić nowy kalendarz.

Pierwsze chłodne poranki sierpnia wróżą jesień 

sierpnia  

i piękne wyjazdy wśród kolorowych
liści, pierwsze zadymki... i znowu można 



^W górach Suhard z widokiem na Góry Rodniańskie (Rumunia). fot. Piotr Piłaciński

^

Na rumuńskiej Bukowinie wstaje kolorowy świt.
    fot. Piotr Piłaciński

2016Styczeń



2016Luty
^W śniegu i błocie zdobywamy kolejne metry (Rumunia). fot. Piotr Piłaciński

^

Śnieg czy piach. Bez różnicy.
    fot. Marek Feszczuk
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2016Marzec
^Przedwiośnie nad Bugiem. fot. Piotr Piłaciński

^

Na rumuńskiej połoninie. Góry Grohotis.
    fot. Piotr Piłaciński



2016Kwiecień
^Wśród wiosennych kwiatów nad Narwią. fot. Marek Feszczuk 

^

Nadbużański szlak przygotowały nam bobry.
    fot. Piotr Piłaciński



2016Maj
^Rowerowe spojrzenie na zamek Książ. fot. Piotr Zabłudowski

^

Liściasta aleja chroni przed upałem.
    fot. Piotr Piłaciński
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2016Czerwiec
^W Drawieńskim Parku Narodowym. fot. Piotr Piłaciński

^

Zjazd do Zakopanego.
   fot. Piotr Zabłudowski



2016Lipiec
^Na koniec dnia trzeba jeszcze podprowadzić rowery – Pojezierze Ełckie. fot. Piotr Zabłudowski

^

Przerwa na ochłodę w jeziorze Czarne.
    fot. Piotr Zabłudowski



2016Sierpień
^W drodze do Gulbieniszek – Suwalszczyzna. fot. Piotr Zabłudowski

^

Przed siebie.
    fot. Piotr Piłaciński
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2016Wrzesień
^Wśród rumuńskich gór – Munti Grohotis. fot. Maciek Piłaciński

^

Munti Piatra Mare.
   fot. Piotr Piłaciński



2016Październik
^Nad jesiennym Dunajcem. fot. Magdalena de Raad

^

Obozowisko na zboczu Zhorela (masyw Śnieżnika).
    fot. Marek Feszczuk



2016Listopad
^Z widokiem na Bug. fot. Piotr Piłaciński

^

Prawdziwe błoto.
    fot. Piotr Piłaciński
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2016Grudzień
^Biwak pomiędzy jeziorami Rospuda i Wysokie. fot. Piotr Zabłudowski

^

Koniec dnia na Pojezierzu Ełckim.
    fot. Piotr Zabłudowski


