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SPRAWOZDANIE 
Z   32-go   RODZINNEGO   RAJDU   ROWEROWEGO  

W BIELSKU-BIAŁEJ 
22.04.2012r. 

 

22 kwietnia 2012 roku odbył się 32-gi Rodzinny Rajd Rowerowy w Bielsku-Białej, 
który rozpoczął tegoroczny cykl Beskidzkich Rodzinnych Rajdów Rowerowych.                                                                           

Od wczesnego rana panowała piękna słoneczna pogoda, na start przybyło ponad 
2000 sympatyków dwóch kółek. 

Pani Grażyna Staniszewska, patron rajdu,  przeprowadziła wywiady z władzami 
miasta na temat ścieżek rowerowych w Bielsku-Białej, wyrażając nadzieję, że lobbing 
na ich rzecz w końcu przyniesie efekt w postaci ich większej ilości. Potwierdziła 
również informację, że Rodzinne Rajdy Rowerowe  będą się odbywały nadal. 
Przedstawiciel Policji aspirant pan Łukasz Godulski zwrócił uwagę na bezpieczne i 
rozsądne zachowanie się rowerzystów podczas jazdy w peletonie i samodzielnie. 

O godz. 9.30 peleton ruszył z Placu Ratuszowego w Bielsku-Białej na trasę 
pierwszego etapu o długości ok. 16 km. Na półmetku na terenie amfiteatru w Starej 
Wsi uczestnicy rajdu zostali serdecznie powitani przez gospodarzy gminy przy 
dźwiękach miejscowej orkiestry dętej. Po 2-godzinnej przerwie rowerzyści podążyli 
na trasę drugiego etapu o długości ok. 15 km. Meta rajdu znajdowała się na terenie 
parku Słowackiego. Po zakończeniu rajdu  uczestnicy posilili się ciepłą grochówkę, a 
następnie uczestniczyli w rozdaniu nagród. 
 
Organizatorem rajdu było Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów przy współudziale 
Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Biała i Podbeskidzia przy wsparciu 
organizacyjnym i finansowym gminy Bielsko-Biała. 
 
W konkursie na najliczniejszą rodzinę zwyciężyła 16-osobowwa rodzina Bartoszów i 
na mecie otrzymała dyplom i puchar Prezydenta Miasta i nagrodę – huśtawkę 
ogrodową od fundatora - Centrum Medycznego Ultramedic w B-B,   zestaw ciastek 
od firmy SPOMET. 

 



W konkursach na najliczniejszą reprezentację szkoły : 
 
I-sze miejsce wśród szkół podstawowych zajęła : 
Szkoła Podstawowa nr 23  -   65, osób ( 36 % ) - otrzymała dyplom, zestaw PIŁEK - 
fundator Gmina Bielsko-Biała i zestaw ciastek od firmy SPOMET. 
 
I-sze miejsce wśród szkół gimnazjalnych zajęło : 
Gimnazjum nr 22    -         27 osób ( 34  % ) - otrzymała dyplom, zestaw PIŁEK - 
fundator Gmina Bielsko-Biała i zestaw ciastek od firmy SPOMET. 
 
I-sze miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych zajęło : 
Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego                                                   
14 osób (26 % ) - otrzymała dyplom zestaw PIŁEK - fundator Gmina Bielsko-Biała i 
zestaw ciastek od firmy SPOMET. 
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