
 

Janusz Kobyłka rozpoczyna drugi etap Rajdu „4 Kąty Polski” po zdrowie dla dzieci! 

 

Janusz Kobyłka z Lubartowa, pasjonat o wielkim sercu 1 lipca wyruszył w charytatywny rajd rowerowy po 

Polsce. Podczas całej wyprawy zbiera fundusze dla podopiecznych Fundacji „Stella” im. Agaty Orłowskiej z 

Lubartowa zajmującej się rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci.  

 

 

Cała trasa rajdu rowerowego liczy ponad 2000 kilometrów, wiedzie przez ponad 40 miast w ciągu 26 dni! Rajd 

to nie tylko przejażdżka na rowerze, to także spotkania, długie rozmowy, selfie z panem Januszem oraz wspólne 

kręcenie kilometrów. To wszystko by zebrać fundusze na rehabilitacje dzieci niepełnosprawnych, którymi 

opiekuje się Fundacja „Stella”. Trasa jaką pokona Pan Janusz jest podzielona na dwa etapy.  

Pan Janusz właśnie zakończył pierwszy etap od Suwałk do Bogatyni, pokonując blisko 1000 kilometrów. 

Obywają dziesiątki rozmów i spotkań z władzami miast przez które przejeżdżał, kręcił wspólne kilometry z 

rowerzystami spotkanymi na trasie, uczestniczył w międzynarodowych wydarzeniach jak i lokalnych festynach. 

Wszystko by cała Polska usłyszała o dzieciach z Fundacji „Stella” im. Agaty Orłowskiej. Pogoda nie ułatwiała 

rajdu, jazda pod wiat nie należy do najprzyjemniejszych, ale mino to Pan Janusz nie poddał się i jechał dalej. 

Drugi etap rajdu zaczyna się w Międzyzdrojach (14.07.2019) i skończy się w Ustrzykach Dolnych (24.07.2019) 

(trasa przejazdu). Drugi etap Rajd 4 Kąty Polski po zdrowie dzieci prowadzi przez: Międzyzdroje, Nowogard, 

Chociwel, Drezdenko, Wronki, Oborniki, Swarzędz, Pyzdry, Września, Warta, Zduńska Wola, Bełchatów, 

Kamieńsk, Włoszczowa, Jędrzejów, Busko-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Strzyżów, Brzozów, Sanok, 

Ustrzyki Dolne. 

Pan Janusz odwiedzi „4 kąty Polski” po zdrowie dla dzieci. 

Podczas rajdu Pan Janusz spotyka się z fanami, pasjonatami rowerów, przyjaciółmi fundacji oraz władzami 

miast, przez które prowadzi trasa. Wszystko to by promować działalność Fundacji „Stella” im. Agaty Orłowskiej, 

https://drive.google.com/open?id=1tXHKbDa35Utt6zzmJZWIA_e-_aULmKdN&usp=sharing


pokazując ile dobrego zdziałano dysponując małym budżetem i wielkim zaangażowaniem oraz jak wiele jest 

jeszcze do zrobienia. 

Bez Waszego wsparcia jest to niemożliwe.  

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej jest z Lubartowa, podobnie jak Pan Janusz Kobyłka. Mam pod stałą 

opieką ponad 200 niepełnosprawnych podopiecznych z bardzo różnymi schorzeniami fizycznymi i umysłowymi. 

Są to dzieci z autyzmem, z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa oraz Dzieci Motylki, czyli dzieci 

chorujące na Pęcherzowe Oddzielanie się Naskórka (EB). Ta choroba to nieustanne cierpienie, to nigdy 

nie gojące się rany, pęcherze na całym ciele i na narządach wewnętrznych powstające przy najlżejszym nawet 

dotyku czy choćby przy przełykaniu pokarmu. Każdy kontakt sprawia choremu ból, jest wrażliwy i delikatny jak 

motyl, stąd nazwa Dzieci Motylki. Fundacja „Stella” podejmuje terapię od pierwszych dni życia niemowlęcia. 

Wykwalifikowany personel zapewnia kompleksową rehabilitacje intelektualną i ruchową różnymi metodami, do 

momentu uzyskania zadowalających efektów, czasami trwa to nawet całe życie. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Do prawidłowego funkcjonowania i ciągłego rozwoju fundacji potrzebne są fundusze. Potrzebujących przybywa 

szybciej niż pozyskiwanych środków. Znając niedostatki i problemy z jakimi boryka się fundacja, 

Pan Janusz rusza w Polskę po pomoc.  

To nie jest wakacyjna przygoda. To wielkoduszna chęć niesienia pomocy tym, którzy jej naprawdę potrzebują, 

chorym, niepełnosprawnym, okaleczonym dzieciom. Spotykając Pana Janusza na drodze podczas wakacyjnych 

wypraw, zatrzymajcie się na chwilę, uściśnijcie dłoń i wesprzyjcie Fundację „Stella”. 

Relacje z podróży, informację gdzie aktualnie jest Pan Janusz znajdą się na Facebooku 

https://www.facebook.com/januszkobylkanarowerze oraz https://www.facebook.com/events/286151395601994/ 

 

Zwracamy się do każdego, do osób, instytucji i firm, które zechcą podzielić się swoim sukcesem. Wesprzyjcie 

podopiecznych fundacji przelewając dowolną kwotę na konto Fundacji z dopiskiem „4 kąty Polski”.  

 

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej, ul. Lubelska 36 B, 21-100 Lubartów; 

KRS 0000445413, NIP 7142044011, REGON 061502270, mail: fundacja@stella.com.pl, tel.: 605 505 607 

Bank Spółdzielczy w Lubartowie  82 8707 0006 0013 2251 2000 0003 

 

DZIĘKUJEMY ZA TWOJĄ POMOC! 

https://www.facebook.com/januszkobylkanarowerze
https://www.facebook.com/events/286151395601994/
mailto:fundacja@stella.com.pl

