SPRAWOZDANIE Z XXXVII RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ 21.09.2014r.
www.youtube.com/watch
Dnia 21 września 2014 roku odbył się 37 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy, pod patronatem Prezydenta Miasta
BielskaBiałej, z cyklu Beskidzkich Rodzinnych Rajdów Rowerowych. Na start na Placu Ratuszowym przybyło
około 2000 sympatyków dwóch kółek.
O godz. 9:30 po tradycyjnym odliczaniu i przy dźwiękach dzwonków rowerowych peleton ruszył z Placu
Ratuszowego w Bielsku-Białej na trasę pierwszego etapu o długości 15 km, na półmetek w Starej Wsi.
Uczestnicy rajdu zostali serdecznie powitani przez gospodarzy Starej Wsi i Wilamowic. Podczas przerwy
uczestnicy obejrzeli występ Mażoretek Gracja i wysłuchali Orkiestry Dętej OSP Stara Wieś. Tradycyjnie na
półmetku uczestnicy rajdu brali udział w konkurencjach sprawnościowych.
Po półtora godzinnej przerwie rowerzyści podążyli na trasę drugiego etapu o długości 13 km. Meta rajdu
znajdowała się na terenie Parku Rosta przy ul. Ceramicznej. Po zakończeniu rajdu uczestnicy posilili się ciepłą
grochówką przygotowaną przez firmę cateringową „Po świecie kuchni”. Wręczono nagrody zwycięzcom
konkurencji regulaminowych.
Wyniki konkurencji regulaminowych 37go Bielsko-Bialskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego były
następujące:
Najliczniejsza rodzina, która nie wygrała w poprzednich edycjach:
rodzina BARTOSZ – 12 OSÓB+ pies
Najliczniejsza grupa zorganizowana I miejsce:
KOŁO TURYSTYKI ROWEROWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 11 – 111 OSÓB
Najstarszy uczestnik rajdu, który nie wygrał w poprzednich edycjach:
MIKOŁAJ SYMIW – ur. 19.12.1933
Najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach:
I MIEJSCE WIKTOR KULASZKA - 26. 04.2010
II MIEJSCE WOJCIECH PRZYBYŁA – UR. 10.01.2010
UWAGA !!!Z PRZYCZYN ORGANIZATORÓW WKRADŁ SIE BŁĄD ZA KTÓRY PRZEPRASZAMY
NAJMŁODSZY BYŁ WIKTOR KULASZKA!
Najmłodszy uczestnik rajdu jadący niesamodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach:
LAURA BOŻEK – UR. 13.01.2014

Najliczniejsza reprezentacja szkoły:
I miejsce wśród szkół podstawowych:
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KATOLICKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO – 42 OSOBY
I miejsce wśród szkół gimnazjalnych:
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I OGRODNICZYCH GIMNAZJUM NR 12 – 17 OSÓB
I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCONCE KATOLICKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO 20 OSÓB
Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu dokończ zdanie „Rajd Rowerowy jest ..........” .
Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Staniszewska, Jacek Korczyk, Jacek Proszyk, Magdalena Buchta
wyłoniła laureatów na
hasło promujące 37 Rodzinny Rajd Rowerowy w Bielsku-Białej. Uczestnicy konkursu mieli dokończyć zdanie:
„Rajd Rowerowy jest.......... ...”
Komisja dokonała następującego wyboru:
Nagrodę w postaci roweru ufundowanego przez Gminę Bielsko-Biała otrzymał:
KRYSTAIAN CHUDY za hasło: „Rajd rowerowy jest jak łańcuch, dużo oczek, wspólna spinka”.

Nagrodę w postaci roweru ufundowanego przez firmę „Škoda Korczyk” otrzymała:
KATARZYNA KAPAŁA za hasło: „ Rajd rowerowy jest, był i będzie aby każdego cieszyć w tym względzie”.
Nagrody w postaci zaproszenia do Pizzerii Margerita otrzymali:
NATALIA GRABOWSKA za hasło: „ Rajd rowerowy jest to sportowa gratka dla mamy, taty, wnuka i dziadka”.
PAULINA NOWAK za hasło: „Rajd rowerowy jest to dzień taki, w którym to nawet małe dzieciaki z mama i tatą
wystartowały i tu do mety aż dojechały. Bo czy pogoda czy niepogoda, rower to dla nich świetna przygoda”.
KRYSTYNA KOMOREK za hasło: „Rajd rowerowy jest dla kobiety okazją do poplotkowania, lansu i poprawy
sylwetki”.
WALDEMAR KOZIEŃ za hasło:” Rajd rowerowy jest początkiem cyklistwa a końcem lenistwa”.
JAN ŚLOSARCZYK za hasło: „ Rajd rowerowy jest dla mnie i dla dziadka, żeby nie chodził w tych gatkach, niech
wskoczy w getry raz dwa i na rowerze w świat gna”.
MIROSŁAW OWCZARZ za hasło: „ Rajd rowerowy jest najlepsza gra online”.
Organizatorem rajdu było Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów.
Zapraszamy na kolejny 38 Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 26 kwietnia 2015 r.

