
SPRAWOZDANIE 
Z 36 BIELSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

W BIELSKU-BIAŁEJ 11.05.2014r. 

Dnia 11 maja 2014 roku odbył się 36-ty Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy, pod patronatem
Prezydenta Miasta Bielska-Białej, z cyklu Beskidzkich Rodzinnych Rajdów Rowerowych. Na start

na Placu Ratuszowym przybyło ponad 3000 sympatyków dwóch kółek.

Na rajd przybył Prezydent RP Bronisław Komorowski, który podpisał nowelizację Prawa wodnego.
Ma ona ułatwić budowę dróg rowerowych, wytyczanie szlaków turystycznych wzdłuż rzek oraz 
umożliwić jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych. Prezydent RP Bronisław został z 
rowerzystami aż do odliczania i startu.
Konferansjerem prowadzącym rajd był Kuba Abrahamowicz a wśród rowerzystówz mikrofonem 
przechadzał się Henryk Sytner, komentator radiowej Trójki, którego znają wszyscy wielbiciele 
kolarstwa, ekspert od krzewienia kultury fizycznej.
O godz. 9:45 peleton ruszył z Placu Ratuszowego w Bielsku-Białej na trasę pierwszego etapu o 
długości 13 km. Na półmetku w Czechowicach-Dziedzicach na terenie MOSIR-u uczestnicy rajdu 
zostali serdecznie powitani przez gospodarzy miasta. Podczas przerwy uczestnicy brali udział w 
konkurencjach sprawnościowych oraz częstowali się pajdami ze smalcem ufundowanymi przez 
cukiernię Anielską.
Po półtora godzinnej przerwie rowerzyści podążyli na trasę drugiego etapu o długości 18 km. 
Metarajdu znajdowała się na terenie ZIAD-u. Po zakończeniu rajdu uczestnicy posilili się ciepłą 
grochówka przygotowaną przez firmę cateringową „Po świecie kuchni”. Na mecie towarzyszył nam
Prezydent Bielska-Białej, który wręczał nagrody i gratulował zwycięzcom konkurencji 
regulaminowych.
Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu dokończ zdanie „ Rower to ….......” . 
Komisja konkursowa w składzie: Grażyna
Staniszewska, Dorota Korczyk, Jolanta Kalinowska wyłoniła laureatów na hasło promujące 36 
Rodzinny Rajd Rowerowy w Bielsku-Białej.
Uczestnicy konkursu mieli dokończyć zdanie: „Rower to ………. …” Komisja dokonała 
następującego wyboru:
Nagrodę w postaci roweru firmy Škoda ufundowanego przez firmę „Škoda Korczyk” 
otrzymał:
Grzegorz Ciesielczyk za hasło : „ Zabawy kupa i boląca pupa”
Nagrodę w postaci roweru ufundowanego przez firmę „Aqua” otrzymał:
Wojciech Kawa za hasło: Rower – jednośladowy kabriolet dwukołowy”
Nagrodę w postaci roweru ufundowanego przez firmę „Bielmar” otrzymała:
Grażyna Wiśniewska za hasło: „ Rower to sprzęt niedrogi, który rzeźbi moje nogi”.
Nagrodę w postaci roweru ufundowanego przez firmę „ Jantar „ otrzymał:
Wojciech Dobosz za hasło: „ Rower to niekończąca się historia”.

Nagrody w postaci zaproszenia do Pizzerii Margerita otrzymali:
1.Dorota Markiel za hasło: Machina zdrowia, że Skoda się przy nim chowa.



2. Paweł Gurynowicz za hasło: „Rower to nie banan”
3. Sebastian Jurkowski: „ Rower to lek na smuty, więc nie żałuj sobie frajdy i zasuwaj z nim na 
rajdy”
4.Mirosław Owczorz: „ Rower to pendolino do zdrowia”
5.Alicja Budzelewska: „ Rower to jest to co nas kręci”
6.Karol Biela: „ Rower to 14 kg aluminium”

Natomiast wyniki konkurencji regulaminowych 36-go Bielsko-Bialskiego Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego były następujące:

Najliczniejsza rodzina, która nie wygrała w poprzednich edycjach:
rodzina Budzelewskich – 9 osób

Najliczniejsza grupa zorganizowana I miejsce: grupa SP-1 – 117 osób

Najliczniejsza grupa zorganizowana II miejsce: Szkolne Koło Turystyki Rowerowej przy 
gimnazjum nr 11 – 85 osób

Najliczniejsza grupa zorganizowana III miejsce: Grupa Sympatyków Z.S.S i O. – 41 osób

Najstarszy uczestnik rajdu, który nie wygrał w poprzednich edycjach: Stanisław Baziek – 
urodzony 13.01.1940

Ponadto wyróżnieni zostali: Kowal Anna, Obal Andrzej, Gandor Jan i Mikolaj Symiw.

Najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach: 
Blicharz Jan – 25.06.2009.

Najmłodszy uczestnik rajdu jadący niesamodzielnie, który nie wygrał w poprzednich 
edycjach: Krzak Amelia ur. 09.07.2013

Najliczniejsza reprezentacja szkoły:

I miejsce wśród szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 23 – 63 osoby ( 33,5%)

I miejsce wśród szkół gimnazjalnych: Gimnazjum KTK – 31 osób ( 31,6%)

I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych: Liceum ogólnokształcące KTK – 11 os. ( 13,8%)

Organizatorem rajdu było Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów.
Zapraszamy na kolejny 37 Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 21-go września 2014 r.


