SPRAWOZDANIE Z 42 BIELSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
organizator Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
23 kwietnia 2017 r. odbył się 42 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem Prezydenta Bielska-Białej.
Rajdy wkroczyły w 21 rok swojej działalności. Pierwszy odbył się jesienią 1996 roku od tego czasu na przestrzeni
21 lat w kolejnych edycja przeszło 90000 rowerzystów odwiedziło wszystkie miejscowości dookoła Bielska-Białej.
Gospodarzem półmetka wiosennej edycji była Bestwina.
Całemu tygodniowi przedrajdowemu towarzyszyło załamanie pogody mimo to zapisało się prawie 1500 osób z
czego w rajdzie wystartowała przeszło połowa. To rajd dla wytrwałych, którym niestraszny był towarzyszący
śnieg, deszcz, miejscami grad, słońce i wiatr. Na starcie rajdowicze zostali powitali przez Wiceprezydenta
naszego miasta Lubomira Zawieruchę, Naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich Krystynę Cyran, prezesa firmy
Polmotors Andrzeja Grabosia, Z-ca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podkom. Krzysztof Stankiewicz i
Jolantę Koźmin – Prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, którzy mówili o bezpieczeństwie, zachowaniu
ostrożności i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.
Rowerzystom czas oczekiwania na start umilał zespół NIŻEJ i PINEZKI z DK Włókniarz. O godz. 9:30 po
tradycyjnym odliczaniu i przy dźwiękach dzwonków rowerowych peleton ruszył z Placu Ratuszowego w BielskuBiałej na trasę pierwszego etapu o długości 12,5 km, do Bestwiny na tereny rekreacyjne przy ul. Krakowskiej, po
drodze zmagając się z burzą śnieżną, która przeszła nad głowami pedałujących. W Bestwinie uczestnicy
rajdu zostali serdecznie powitani przez gospodarza gminy Wójta Artura Beniowskiego , oraz orkiestrę dętą .
Cyklistom na półmetku towarzyszyła gorąca atmosfera dodatkowo podgrzewana podczas rywalizacji w
konkurencjach sprawnościowych przygotowanych przez gospodarzy. Rowerzyści weryfikowali się w
konkurencjach regulaminowych, których rozstrzygnięcie miało mieć miejsce już niebawem bo podczas mety 42
BRRR. Po przerwie peleton rowerzystów podążył na trasę drugiego etapu o długości 19 km na metę
rajdu usytuowaną w Bielsku-Białej na terenie ZIAD-u wjazd od ul. Bliskiej. Tym razem rowerzyści nie musieli
zmagać się ze śniegiem i deszczem bo większość trasy pokonali w nieśmiało zerkającym na nich słońcu. Na
mecie peleton został powitany przez zespół taneczny Mad Moves z DK Włókniarz który zawładnął sceną rajdową
przykuwając uwagę swoim występem. Rowerzystów pyszną grochówką nakarmiło Po Świecie Kuchni.
Konferansjerem rajdu była Magda Fritz.
Wyniki konkurencji regulaminowych 42 go Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego były następujące:
Najliczniejsza rodzina, która nie wygrała w poprzednich edycjach (trzy rodziny zajęły pierwsze miejsce z taką
sama ilością członków):
RODZINA KRÓLÓW,
RODZINA BURY,
RODZINA GRZĘDZIEL
Najliczniejsza grupa zorganizowana I miejsce:
GRUPA KĘTY
Najstarszy uczestnik rajdu, który nie wygrał w poprzednich edycjach:
ANNA KONAKA
Najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach:
STAŚ BURY - 04.09.2011
Najmłodszy uczestnik rajdu jadący niesamodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach:
BASIA WYRZYKOWSKA – 12.08.2016
Najliczniejsza reprezentacja szkoły:
I miejsce wśród szkół podstawowych: SZKOŁA NR 26
I miejsce wśród szkół gimnazjalnych: GIMNAZJUM NR 2
I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH IM. KĘPKI

Wyniki konkursu DOKOŃCZ ZDANIE „ KAŻDY ROWER ................
Komisja w składzie: Magdalena Leśniak i Jacek Proszyk dokonała następujących wyborów:
1. ROWER SKODA ufundowany przez SKODA KORCZYK
za hasło: „Każdy rower jest coś warty i ten dobry i ten zdarty”
dla: Piotr Kukla

2. ROWER KROSS ufundowany przez Grupę Kęty
za hasło: „Każdy rower łączy nas, na rodzinny wspólny czas”
dla: Igor Chuchała,
3. ROWER KROSS ufundowany przez Grupę Kęty
za hasło: „Każdy rower to jest skarb, nieskończenie wiele wart”
dla: Barbara Folek,
4. ROWER KROSS ufundowany przez Grupę Kęty
za hasło: „Każdy rower chociaż inny – lubi jeździć w rajd rodzinny”
dla: Artur Bury,
5. ROWER KROSS ufundowany przez Grupę Kęty
za hasło: „Każdy rower ponad wszystko, bo rowerem wszędzie blisko”
dla: Władysław Olma,
6. ROWER KROSS ufundowany przez Grupę Kęty
za hasło: „Każdy rower świetna sprawa, super jazda i zabawa!”
dla: Mirosław Kordos,
7. ROWER ufundowany przez SKLEP ROWEROWY CreaSport z ul. Cieszyńskiej 52
Za hasło: Każdy rower ma dwa koła, kierownicę a właściciel zdrowe serce i ekologiczne życie”
dla: Mirosława Nycz

Nagroda w postaci ekologicznej torby od Stowarzyszenia LOT Beskidy
1. Za hasło: „Każdy rower radość daje gdy na starcie rajdu staje”
Dla: Maja Motyka,
2. Za hasło: „Każdy rower ma to w genach, że chce znaleźć przyjaciela”
Dla: Anna Dobosz,
3. Za hasło: „Każdy rower podczas rajdu mnie wzrusza, bo widzę, że nie tylko we mnie – ale i w nim jest dusza”
Dla: Katarzyna Kapała,
Nagroda w postaci zaproszenia do Pizzerii Margarita w Bielsku-Białej
1. Za hasło: „Każdy rower temu służy , by pomagać nam w podróży”
Dla: Artur Skiba,
2. Za hasło: „Każdy rower dawno by diabli wzięli, gdyby brakło marzycieli”
Dla: Danuta Jagiełła,
3. Za hasło: „Każdy rower czy to duży czy też mały po beskidzkich drogach mknie a to wszystko cieszy mnie!”
Dla: Andrzej Łukasz, Agnieszka, Szymon, Fuczik,
4. Za hasło: „Każdy rower mimo dobrych chęci bez ciebie drogi rowerzysto nigdzie nie zakręci”
Dla: Stanisław Czesław, Samuel, Grzędziel,
5. Za hasło: „Każdy rower nie ma ucha ale mnie uważnie słucha”
Dla: Maciej , Leszek, Ilona, Marcin, Frydel,

6. Za hasło: „Każdy rower dla żony lepszy niż dieta, ona pedałuje do woli , ja nie tracę ani zeta!”
Dla: Paweł, Natalia, Katarzyna, Oliwia Giedrys,
Nagroda w postaci Voucherów do sklepu sportowego DECATHLON każdy o wartości 100 zł
1. Za hasło: „Każdy rower ma pedały, w moim właśnie się urwały. Choć dokończyć miałam zdanie w głowie mam
opowiadanie. Nie mam na czym oprzeć buta, poszukajcie dla mnie druta. Łańcuch wisi też swobodnie, ale tak jest
dzisiaj modnie. Nic nie robię sobie z tego, jedźmy dalej więc kolego. Choć pagórki są po drodze zaprzęgniemy
jemu wodze, koń pociągnie mnie na wzgórza, konkurencja będzie duża. Zahamować się nie uda, więc nie grozi

nam dziś nuda. Na półmetku będzie heca zjemy pizzę prosto z pieca. Konia wodą napoimy i za piłką pogonimy.
Jeśli lubisz cień ryzyka patrz na Wichra co tam bryka, on powiezie mnie na metę i grochówy zje repetę. Trasa
była bardzo ciężka i daleko jeszcze mieszkam a nie sprzyja też pogoda więc należy się nagroda.”
Dla: Karolina Pyka,
2. Za hasło: „Każdy rower powoduje – że się człowiek lepiej czuje”
Dla: Barbara Szeląg
3. Za hasło: „Każdy rower ci to powie, że rajd rodzinny to zdrowie”
Dla: Małgorzata Krupińska

Nagroda w postaci zaproszenia do KFC
1. Za hasło: „Każdy rower mały czy duży do radości i zdrowia nam służy”
Dla: Roman Palowski,

Gratulujemy wszystkim, którzy nie poddali się i wyruszyli z nami na trasę 42 Rodzinnego Rajdu Rowerowego
udowadniając, że żadna pogoda nie jest zła dla rowerzysty. Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie
fundatorom i darczyńcom , dzięki którym mogliśmy nagrodzić uczestników rajdu.
Urząd Miasta Bielska-Białej wsparł rajd finansowo i rzeczowo. Fundatorem koszulek rajdowych już 5 rok jest
firma POLMOTORS. Fundatorem nagród w postaci rowerów w konkursie "Dokończ zdanie ....." była GRUPA
KĘTY, SKODA KORCZYK I SKLEP ROWEROWY CreaSport. AQUA S.A, FCA Poland i Stomatologia
SYPIEŃ to fundatorzy bidonów rowerowych.
Fundatorzy dzięki którym uhonorowano zwycięzców w konkurencjach regulaminowych i konkursie Dokończ
Zdanie KAŻDY ROWER…. to:
- CERAMIKA PILCH z Jasienicy.
- SPOMET Fabryka Domów ( kosze ciastek )
- Skoda KORCZYK
- sklep sportowy DECATHLON
- PIZZERIA MARGETITA
- KFC
- ZATORLAND
- STOWARZYSZENIE LOT Beskidy
Medale dla najmłodszych uczestników ufundowała firma WISS WAWRZASZEK INŻYNIERIA SAMOCHODÓW
SPECJALNYCH.
Dziękujemy wszystkim służbom zabezpieczającym OSP, PCK i POLICJI, serwisowi rowerowemu PAMIR BIKE ,
kolegom z CTC z Czechowic - Dziedzic oraz ZIAD Bielsko-Biała – gospodarzowi mety i Gminie Bestwina –
gospodarzowi półmetka.
Dziękujemy Centrum Sprzedaży FCA Poland ul. Katowicka 24 za wypożyczenie busów na potrzeby
organizacyjne rajdu.
Naszym ubezpieczycielem jest InterRisk S.A. oddział Bielsko-Biała
Dziękujemy KRONICE , RADIO BIELSKO I SUPER-NOWA za patronat medialny i prasowy. Dziękujemy
uczennicom z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 za pomoc przy zapisach na rajd. Dziękujemy zespołom NIŻEJ,
PINEZKI i Mad Moves za oprawę artystyczną imprezy.
Dziękujemy wszystkim fundatorom, darczyńcom, wspaniałym i wytrwałym uczestnikom dzięki Wam Bielskie
Rodzinne Rajdy Rowerowe to największa i najlepsza cykliczna impreza rowerowa. To wy ją tworzycie, Dzięki
Wam historia rajdów wzbogaciła się o kolejny 42 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy.
Organizatorem rajdu było Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów.
Zapraszamy na kolejny 43 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 24.09.2017 r.

