
SPRAWOZDANIE  Z XXXVIII RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 
 W BIELSKU-BIAŁEJ 26.04.2015r. 

Dnia 26 kwietnia 2015 roku odbył się 38 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy, pod patronatem Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej, z cyklu Beskidzkich Rodzinnych Rajdów Rowerowych. Na start na Plac Ratuszowy przybyło  
przeszło 2500 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 17,5 km, na półmetek do Jaworza. 
Uczestnicy rajdu zostali serdecznie powitani przez gospodarza Jaworza wójta dr Radosława Ostałkiewicza. 
Podczas przerwy uczestnicy obejrzeli występ zespołu tanecznego. Tradycyjnie na półmetku uczestnicy rajdu brali 
udział w konkurencjach sprawnościowych, mogli też oglądać tężnie solankową. 
 
Po półtora godzinnej przerwie rowerzyści podążyli na trasę drugiego etapu o długości 10,5 km. Meta rajdu 
znajdowała się na terenie ZIAD-u  . Po zakończeniu rajdu uczestnicy posilili się ciepłą grochówką przygotowaną 
przez firmę cateringową "Po świecie kuchni". 
Wręczono nagrody  zwycięzcom konkurencji regulaminowych. 
 
Wyniki konkurencji regulaminowych 38 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego były następujące: 

 
Najliczniejsza rodzina, która nie wygrała w poprzednich edycjach: 
rodzina SIDZINA – 13 OSÓB 

 
Najliczniejsza grupa zorganizowana I miejsce: 
GRUPA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 1 – 140 OSÓB 

 
Najstarszy uczestnik rajdu, który nie wygrał w poprzednich edycjach: 
JÓZEF FILIPIAK – ur.  2.10.1929 r. 

 
Najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach: 
I miejsce MARCEL GLINKA – ur.  04.08.2010 r. 
II miejsce GABRIEL LASZCZAK - ur. 26.02.2010 r. 

 
Najmłodszy uczestnik rajdu jadący niesamodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach: 
LIWIA SZELIGA – ur. 24.01.2014 

 
Najliczniejsza reprezentacja szkoły: 

 
I miejsce wśród szkół podstawowych: 
ANGLOJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "PRIMARY  STEPS" 

 
I miejsce wśród szkół gimnazjalnych: 
GIMNAZJUM NR 22 

 
I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych: 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCONCE NR 5 

 
Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu dokończ zdanie "Na moim rowerze " . 
 
Komisja konkursowa w składzie: 
Grażyna Staniszewska, Maria Trzeciak, Jacek Proszyk,  wyłoniła laureatów na hasło promujące 38 Rodzinny 
Rajd Rowerowy w Bielsku-Białej. 
 
Uczestnicy konkursu mieli dokończyć zdanie: "Na moim rowerze………. …" 
Komisja dokonała następującego wyboru: 
  

1. Nagrodę w postaci roweru KROSS ufundowanego przez firmę "FCA POLAND" otrzymał za hasło: "Na 
moim rowerze kurz nie osiada" Arkadiusz Kowalczyk ur. 1979 (36 lat), 

2. Nagrodę w postaci roweru GRAND  ufundowanego przez firmę "AQUA S.A." otrzymał za hasło: "Na moim 
rowerze jest zawsze lato" Konrad Dolata ur. 2006 (9 lat), 

3. Nagrodę w postaci roweru GRAND BREWA ufundowanego przez firmę "AQUA S.A." otrzymała za hasło: 
"Na moim rowerze jeżdżę tu, jeżdżę tam, kocham rower bo go mam" Ewa Bysko ur. 1961 (54 l) , 

4. Nagrodę w postaci roweru Grand Samba ufundowanego przez FCA  POLAND  otrzymała:  "Na moim 
rowerze jeździli rycerze, jest on tak stary choć wciąż jary, lecz nowy wygram wnet i pojadę na nim hen" 
Adela Blacha, 



Nagrody w postaci zaproszenia do Pizzerii Margerita otrzymali: 
Nagroda w postaci zaproszenia do Pizzerii Margarita w Bielsku-Białej  dla: 

1. "Na moim rowerze byłem nad morzem, byłem też w górach a w dętce była niejedna dziura" Dariusz 
Olberek, 

2. "Na moim rowerze pomagam swojej karierze" Mateusz Słodki, 
3. "Na moim rowerze dotarłem do mety, rower się przewietrzył ja nabrałem krzepy" Waldemar Staniek 
4. "Na moim rowerze nic mnie nie bierze, ani grypa, ani chrypa ani żuk, tylko zespół niespokojnych nóg" 

Krystian Chudy, 
5. "Na moim rowerze jest przygód wiele ale po długiej wycieczce mam ból w całym ciele" Paweł Krzywoń, 
6. "Na moim rowerze zapominam o kredycie we Frankach" Michał Urban, 

Nagroda w postaci pakietu rowerowego ufundowanego przez  Multimarket Jula w Bielsku-Białej dla: 

1. "Na moim rowerze polecę na księżyc" Tymoteusz Kenig, 
2. "Na moim rowerze ja stary dziad mam ciągle 18 lat" Barbara Potoczna, 
3. "Na moim rowerze lepiej jak na komputerze a google maps widzę w plenerze" Mateusz Domasik 
4. "Na moim rowerze czy słońce czy grad jak ojciec Mateusz pomykam na rajd" Aleksandra Staniek, 
5. "Na moim rowerze dziadek ucieka, a ja gonię go!" Bartłomiej Stefko, 
6. "Na moim rowerze czuję się zdrowo, bo każdy dzień zaczynam rowerowo" Bożena Ciesielczyk 

 
Urząd Miasta Bielska-Białej był wsparcie finansowym i rzeczowym. Fundatorem koszulek rajdowych była firma 
POLMOTORS, fundatorem nagród w postaci rowerów w konkursie "Dokończ zdanie ….." były  firmy AQUA S.A. I 
FIAT CHRYSTLER AUTOMOBILES POLAND, fundatorem zaproszeń na pizzę była PIZZERIA MARGERITA, 
fundatorem pakietów rowerowych był multimarket |JULA. 
 
Fundatorem nagród w konkurencjach regulaminowych w postaci koszy ciastek była firma SPOMET Fabryka 
Domów. Fundatorem opasek odblaskowych była firma LED-POL i FIAT CHRYSTLER AUTOMOBILES POLAND, 
fundatorem zaproszeń na poczęstunek było KFC. Fundatorem nagród w postaci akcesori rowerowych był sklep 
rowerowy KORAL,    
 
Dziękujemy wszystkim służbom zabezpieczającym OSP, PCK i POLICJI oraz SERWISOWI ROWEROWEMU 
BIKER  za pomoc w przeprowadzeniu rajdu. Organizatorem rajdu było Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. 

Zapraszamy na kolejny 39 Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 20 września 2015 r. 

 


