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I Amatorski
Rajd Rowerowy

po
Wzgórzach Strzelińskich

Zaczęło się pewnego lipcowego dnia, kiedy
spontaniczna wycieczka rowerowa zamieniła się w dys-
kusje o ścieżkach rowerowych po naszych pięknych
Wzgórzach Strzelińskich. Wtedy narodził się pomysł,
aby zorganizować rajd. Pierwszym etapem było wy-
znaczenie trasy. Kolejnym stworzenie planu rajdu,
uzyskanie pozwoleń. I tu zaczął się nasz kontakt ze
Starostwem Powiatowym w Strzelinie. Po złożeniu
planu rajdu, na drugi dzień zadzwonił telefon. Byli-
śmy ogromnie zaskoczeni takim entuzjazmem, jaki się
pojawił u władz naszego powiatu.
Pan Wicestarosta Jan Andryszczak zaprosił nas na roz-
mowę, po której nawiązaliśmy kontakt i stałą współ-
pracę. Dowiedzieliśmy się również, że Starostwo przy-
gotowało oznakowanie tras rowerowych, które czeka
już na finalizację. Dzięki Panu Wicestaroście nawią-
zaliśmy współpracę z grupą rowerową ze Strzelina.
Wspólnie wyznaczyliśmy trasę rajdu. Jako profesjo-
naliści dali nam sporo fachowych wskazówek. Szcze-
gólnie Paweł Szeszko wspierał nas w organizacji rajdu
i podtrzymywał „na duchu".
Ogromny wyzwaniem było zabezpieczenie trasy raj-
du. Nieocenioną pomocą wykazali się młodzi ludzie z
Białego Kościoła. Wspomnieć należy też o innych:
kilka osób ze Strzelina, Gębie, Szczodrowic. Ogrom-
nie dziękujemy grupie Harcerzy ze Strzelina.
Zbliżał się już termin rajdu. Zebraliśmy wszystkie

wymagane pozwolenia, załatwiliśmy sprawę ubezpie-
czeń, trasa była przygotowana. Niestety w nocy z so-
boty na niedzielę spadł ulewny deszcz. Nie byliśmy
pewni, czy nie zmniejszy się przez to liczba zawodni-
ków.
Jednakże w niedzielę około godziny 12:30 pojawili się
już pierwsi chętni a z minuty na minutę przybywało
zawodników. Na miejscu była już Policja, karetka
Pogotowia, sędziowie. Przyjechał również Pan Jan An-
dryszczak Wicestarosta. Zebrała się spora grupka ki-
biców. Wszystkich pobłogosławił Ksiądz Proboszcz z
Białego Kościoła.
Pierwsi wystartowali zawodnicy z kategorii EXTRE-
ME, kolejni zawodnicy z kategorii AMATOR a na
końcu SMALL. Jak można było przypuszczać trasa
przejazdu była kilkakrotnie razy trudniejsza ze wzglę-
du na deszczową pogodę. Zawodnicy musieli walczyć
nie tylko ze zmęczeniem, ale również z kałużami i
błotem na trasie. Efekty tych zmagań zobaczyć moż-
na było na mecie. Zmęczeni i „zamaskowani" błotem
zawodnicy wjeżdżali na metę z wielką satysfakcją
pokonania trasy.
Do mety dojechał każdy ze startujących w rajdzie i to
właśnie należy uznać za sukces. Dwa niegroźne wy-
padki zakończyły się potłuczeniami i drobnymi ska-
leczeniami.
Z uwagi na deszczową pogodę uroczyste i pełne emo-
cji zakończenie rajdu odbyło się w Szkole Podstawo-
wej w Białym Kościele Za to szczególnie dziękujemy
Pani Dyrektor Barbarze Kuźniak.

Rafał Maślanka
Komitet Organizacyjny Rajdu

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim insty-
tucjom oraz sponsorom, bez których rajd nie mógłby
się odbyć.
* Zacząć należy od Starostwa Powiatowego w Strzeli-
nie, w szczególności dziękujemy Panu Wicestaroście
Janowi Andryszczakowi, Zarządowi Powiatu, Pani
Bogumile Mierzwińskiej z Biura Promocji za pomoc
w organizacji przedsięwzięcia, w tym za ufundowanie
nagród, pucharów oraz za objęcie patronatem impre-
zy.
* Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie
za oznakowanie trasy oraz za zapewnienie wody pit-
nej na trasie przejazdu.
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* Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Dagny" w
Strzelinie" za ufundowanie pysznych jogurtów.
* Firmie „ETOLL" za ufundowanie pomocy medycz-
nej (Karetka Pogotowia).
* Hurtowni „LEMAR" ze Strzelina za ufundowanie
kiełbasy.
* Wypożyczalni VIDEO ze Strzelina za pomoc w wy-
promowaniu rajdu oraz za ufundowanie nagrody.
* Sklepowi rowerowemu „KORBA" ze Strzelina za
pomoc w organizacji rajdu oraz za ufundowanie na-
gród.
* Piekarni w Białym Kościele za pyszne bułki.
* Policji Powiatowej za pomoc w zabezpieczeniu tra-
sy przejazdu po drogach asfaltowych. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do Komendanta, który mimo
późnej pory zapewnił nam pomoc w zorganizowaniu
rajdu.
* Nadleśnictwu Henryków za udostępnienie terenów
leśnych.

* Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Strzelinie za udo-
stępnienie terenu Ośrodka Wczasowego w Białym Ko-
ściele oraz za numery startowe dla uczestników.
* Ośrodkowi Kultury w Strzelinie za nagłośnienie.
* Pozostałym: Pani Helenie Trząsalskiej (Sklep Spo-
żywczo-Przemysłowy w Białym Kościele), Panu Ta-
deuszowi Krzemińskiemu (Bar „U Rocha" w Białym
Kościele), Panu Andrzejowi Koseskiemu (Sklep
„ANWA" w Białym Kościele), Pani Lucynie Tręba-
czowej za ufundowanie gorącej herbaty dla zawodni-
ków.
Zwycięzcy:

SMALL
3). 484 -Mateusz Dąbrowski
2). 496 -Piotr Skowroński
1). 499 -Rafał Chaszczewicz
AMATOR -kobiety
3). 392 -Teresa Cygal
2). 320 -Danuta Maślanka
1). 350 -Sabina Zalewska-Kruk
AMATOR -mężczyźni
3). 303 -Przemysław Oleszczuk
2). 360 -Wojciech Pawliszak

1). 325 -Jakub Łukasik
EXTREME
3). 148 -Paweł Szeszko
2). 142 -Adam Kondzioła
1). 128 -Dariusz Baran

Specjalne nagrody dla:
najstarszej uczestniczki rajdu:
Danuty Maślanki;
najmłodszej (i jedynej w kategorii SMALL)
uczestniczki rajdu:
Sonji Terszowski

Nagroda FAIR PLAY
Piotr Cerulewicz ze Strzelina
Więcej informacji o rajdzie oraz zdjęcia i film z Impre-
zy w Internecie na stronach http://www.blalykosciol.pl,
http://www.powiatstrzelinskl.pl.
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