
Sprawozdanie z XVII-go Wiślańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Tegoroczny  Wiślański  Rodzinny  Rajd  Rowerowy  miał  już  17-stą  edycję.

Współorganizatorami imprezy byli: Wiślańskie Koło Cyklistów „Góral” przy Oddziale PTTK Wisła

oraz Urząd Miejski w Wiśle.

Wystartowaliśmy w sobotę 25 czerwca z placu B. Hoffa, punktualnie o godz. 10.00. Peleton,

w koszulkach koloru oliwkowego, liczył ponad 60-ciu rowerzystów. Oprócz mieszkańców miasta

Wisła  gościliśmy cyklistów z  Jastrzębia-Zdroju,  Kęt,  Skoczowa,  Zamarsk,  Wieszcząt.  W rajdzie

brały udział zarówno rodziny z dziećmi jak i indywidualni pasjonaci dwóch kółek.  

Dystans do pokonania wyniósł ok. 10 kilometrów. Trasa wiodła z centum przez Jonidło, Nową

Osadę, Doliną Gościejów. Zakończenie rajdu miało miejsce na Stacji Narciarskiej Nowa Osada. Już

w trakcie przejazdu odbył się konkurs sportowy dla dzieci – podjazd pod wyciąg Nowa Osada, który

wygrali  Gabriel  Boś  i  Kamila  Haratyk.  Na  mecie,  po  posileniu  się  grilowaną  kiełbaską  i

słodkościami, przeprowadzono pozostałe konkurencje. W prestiżowym konkursie wiedzy o tematyce

wiślańsko-turystyczno-rowerowej zwyciężył Jonasz Lazar. W zabawie dla dzieci „bieg w workach”

zwyciężyli  Jonasz  Lazar  i  Kamila  Haratyk.  Na zakończenie  rajdu  uczestnicy konkursów zostali

nagrodzeni.  Dodatkowo  przyznano  nagrody  w  kategoriach:  najmłodsi  uczestnicy,  najstarszy

uczestnik, najliczniejsza rodzina.

Organizatorzy  pragną  podziękować  instytucjom,  dzięki  których  wsparciu  XVII  Wiślański

Rodzinny Rajd Rowerowy mógł się odbyć. Są to: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Urząd Miejski

w Wiśle, PTTK o/Wisła. 

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów tegorocznego rajdu, a w szczególności do

właścicieli Stacji Narciarskiej Nowa Osada. Pan Władysław Sanecki i jego córka Pani Mirosława

Sanecka udostępnili  teren na metę rajdu, ufundowali nagrody – vouchery na zjazdy hulajnogami

Monsterroller. Ponadto każdy uczestnik mógł nieodpłatnie przejechać się koleją linową i podziwiać

piękną panoramę z okolic  górnej  stacji.  Innymi naszymi niezawodnymi sponsorami byli:  Zakład

Przetwórstwa Mięsnego Legierski – Istebna (kiełbaski), firma „PILCH – Czary mary z drewna” p.

Roman Pilch (drewniane zabawki), firma „Wiślanka” p. Władysław Pilch (słodkie wypieki), firma

POLYSPORT  p.  Zbigniew  Twardowski  (gadżety  sportowe),  Wypożyczalnia  „JONIDŁO”  (kije

biegowe,  karnety  na  bezpłatne  wypożyczenie  nartorolek,  łyżworolek  i  sprzętu  do  narciarstwa

biegowego).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejny rajd

w przyszłym roku.

Opracował: Boś Mariusz

sekretarz Wiślańskiego Koła Cyklistów „Góral”


