SPRAWOZDANIE Z 45 BIELSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
Promującego EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU W RAMACH
EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU
organizator Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
23 września 2018 r. odbył się 45 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy pod
patronatem Prezydenta BielskaBiałej.
Pierwszy rajd odbył się jesienią 1996 roku od tego czasu na
przestrzeni 22 lat w kolejnych edycja ponad 92000 rowerzystów przejechało przeszło
1560 km odwiedzając wszystkie miejscowości dookoła Bielska-Białej.
Gospodarzem półmetka jesiennej edycji były PISARZOWICE – Gmina
Wilamowice.
Licznie przybywający na miejsce startu cykliści to zapowiedź wspaniałego święta
rowerzystów w Bielsku-Białej. Całymi rodzinami, grupami zorganizowanymi:
szkolnymi, przyjacielskim i indywidualnie przybyli w ilości około 1900 osób aby
wystartować w rajdzie.
Na starcie rajdowicze zostali powitani przez Wiceprezydenta naszego miasta
Waldemara Jędrusińskiego, O bezpieczeństwie na drodze mówił Krzysztof
Stankiewicz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Jolanta Koźmin – Prezes
Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, po powitaniu gości opowiadała o trasie rajdu.
Rowerzystom czas oczekiwania na start umilał zespół NIŻEJ z Domu
Kultury Włókniarzy.
O 9:30 po tradycyjnym
odliczaniu i przy dźwiękach dzwonków rowerowych peleton ruszył z Placu
Ratuszowego w Bielsku-Białej na trasę pierwszego etapu o długości 21 km, do
Pisarzowic na stadion LKS Pionier. Na półmetku uczestnicy rajdu zostali serdecznie
powitani przez burmistrza Wilamowic Mariana Trelę, sołtysa Pisarzowic Stanisława
Pszelę.
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 finału 45 BRRR.
Dla cyklistów grała Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice a wilamowscy ogrodnicy:
MILCZYŃSKI, PUDEŁEK, KUBICZEK poczęstowali uczestników zdrowym jabłkiem.
Po przerwie peleton rowerzystów podążył na trasę drugiego etapu o długości 12 km
na metę rajdu na terenie Parku Rosta przy ul. Ceramicznej.
Na mecie peleton został powitany
przez rozśpiewane dziewczyny z zespołu PINEZKI z DK Włókniarzy, dzięki któremu
w uszach uczestników rozbrzmiały wspaniale dźwięki wykonywanych utworów.

Ostatnim punktem programu było nagrodzenie zwycięzców konkurencji
regulaminowych.
Jarosław Klimaszewski przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej,
przedstawiciel Urzędu Miejskiego - Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki,
przedstawiciel firmy POLMOTORS – sponsora koszulek rajdowych , przedstawiciel
GRUPY KĘTY – sponsora rowerów, wręczali nagrody uczestnikom i grupom, które
były najliczniejsze w kategoriach regulaminowych.
Rowerzystów pyszną grochówką nakarmiło Po Świecie kuchni.
Konferansjerem rajdu była Magda Fritz.
Wyniki konkurencji regulaminowych 45 go Bielskiego Rodzinnego
Rajdu Rowerowego były następujące:
Najliczniejsza rodzina, która nie wygrała w poprzednich edycjach:
I MIEJSCE RODZINA OLCHÓWKA
Najliczniejsza grupa zorganizowana
I miejsce: GRUPA KĘTY
Najstarszy uczestnik rajdu, który nie wygrał w poprzednich edycjach:
STANISŁAW PAWLAK – 75 LAT
Najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie, który nie wygrał w poprzednich
edycjach:
LENA STRZELCZYK
Najmłodszy uczestnik rajdu jadący niesamodzielnie, który nie wygrał w poprzednich
edycjach:
ALICJA SEMERAK
Najliczniejsza reprezentacja szkoły:
I miejsce wśród szkół podstawowych: S.P. NR 38
I miejsce wśród szkół gimnazjalnych: GIMNAZJUM NR 5
I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I
HANDLOWYCH
Na mecie 45 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego ostatnim punktem programu
było losowanie nagród w loterii fantowej 45 Bielskiego Rodzinnego Rajdu
Rowerowego.
Wśród uczestników rozlosowane zostały nagrody główne w postaci 4 rowerów –
ufundowanych przez Grupę Kęty S.A.
oraz pozostałe fanty w postaci gadżetów rowerowych
Gratulujemy wszystkim, którzy wyruszyli z nami na trasę 45 Rodzinnego
Rajdu Rowerowego, to dzięki Wam mogła odbyć się kolejna edycja rajdu.
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 6 rok jest firma POLMOTORS.
Fundatorem nagród w postaci rowerów była GRUPA KĘTY S.A.
TAUTON DYSTRYBUCJA, Partner Rajdu ufundował rowerowe ponczo
przeciwdeszczowe oraz apteczki rowerowe.
RADA MIEJSKA ufundowała rowerowe ponczo przeciwdeszczowe, a
Przewodniczący Jarosław Klimaszewski ufundował zaproszenia do Parku Zabaw dla
najmłodszych uczestników
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA ufundował apteczki i torby ekologiczne
SPOMET ufundował kosze ciastek
Medale dla najmłodszych uczestników ufundowała firma WISS WAWRZASZEK
INŻYNIERIA SAMOCHODÓW SPECJALNYCH.
AQUA S.A. ufundowała gadżety rowerowe
SILOH INDUSTRIES ufundowała gadżety rowerowe
CERAMIKA PILCH z Jasienicy nagroda dla najstarszego uczestnika
STOWARZYSZENIE LOT Beskidy - ufundowało foldery rajdowe dla każdego
uczestnika rajdu
PIZZERIA MARGETITA - nagrody w postaci zaproszeń na pyszna pizzę
KFC - nagroda w postaci zaproszeń
Centrum Sprzedaży FCA Poland ul. Katowicka 24 użyczył busy na potrzeby
organizacyjne rajdu
Firma BESKID VI – użyczyła rusztowań
Dziękujemy wszystkim służbom zabezpieczającym OSP, PCK i POLICJI, serwisowi
rowerowemu Epic Bike , kolegom z CTC z Czechowic - Dziedzic za pomoc w
organizacji i zabezpieczeniu rajdu.
Dziękujemy – gospodarzowi mety BKT Adwantage Bielsko-Biała
Oraz gospodarzowi półmetka, którym były Pisarzowice –Gmina Wilamowice
Naszym ubezpieczycielem jest InterRisk S.A. oddział Bielsko-Biała
Dziękujemy KRONICE , RADIO BIELSKO I SUPER-NOWA za patronat medialny i
prasowy.
Dziękujemy uczennicom z Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica
za pomoc przy zapisach na rajd.

Dziękujemy zespołom NIŻEJ I PINESKI Z DK WŁÓKNIARZY za oprawę artystyczną
imprezy.
Dziękujemy wszystkim fundatorom, darczyńcom, wspaniałym i wytrwałym
uczestnikom oraz dzięki Wam Bielskie Rodzinne Rajdy Rowerowe to
największa i najlepsza cykliczna impreza, w dwóch edycjach: wiosennej i
jesiennej rowerowa, która trwa bez przerwy od 1996 roku To wy ją tworzycie,
Dzięki Wam historia rajdów wzbogaciła się o kolejny 45 Bielski Rodzinny Rajd
Rowerowy.
Organizatorem rajdu było Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów.
Zapraszamy na edycję wiosenną 28.04. 2019 roku.

