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50 Jubileuszowy Rajd Jaworski i 25 ?wi?to Cyklistów

Ju? po raz 50 Oddzia? PTTK Ziemi Jaworskiej zorganizowa? Rajd Jaworski, który jest najstarsz?
imprez? organizowan? nieprzerwanie dla turystycznej braci od 1968 roku. Has?o
przewodnie Turystyka ??czy pokolenia realizowane przez Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze nakierowane jest na budowanie wi?zi mi?dzypokoleniowej polskiej rodziny poprzez
turystyk? i krajoznawstwo, a tak?e podtrzymywanie wi?zi spo?ecznych i komunikacji
mi?dzyludzkiej, poprzez kontakty seniorów z dzie?mi i m?odzie??. G?ównymi celami rajdu by?o
propagowanie najwy?szych warto?ci zwi?zanych z krajoznawstwem i turystyk?, dba?o?? o kultur? i
przyrod? ,ucczenie 100-lecia odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?, kszta?towanie nawyków
aktywnego wypoczynku i rekreacji, popularyzacja rekreacji, sportu rowerowego oraz turystyki
pieszej.

Nasi m?odzi rajdowicze pod opiek? do?wiadczonych turystów pieszych i kolarzy wyruszyli na trasy
w dniu 25 maja , w?drowali i jechali po trasach turystycznych Gór i Pogórza Kaczawskiego.
Pogoda dopisa?a, wi?c i wszystkim dopisywa?y humory. Niektórzy uczestnicy pierwszy raz mogli
pozna? smak w?drówki, jak i pozna? najpi?kniejsze zak?tki Parku Krajobrazowego Che?my. W
rajdzie wzi??o udzia? 172 uczestników i opiekunów reprezentuj?cych Szko?? Podstawow? nr 5 w
Jaworze, op. Anna Orda i Anna Be?za(najliczniejsza grupa) , nr 4 w Jaworze , op. Ania Kurzyd?o i
Dorota Ignatiuk, nr 1 w Jaworze op. Beata Mi?kiewicz, nr 2 w Jaworze op. Iwona Zieli?ska , SP w
Wiadrowie op. Adam Kijak i Katarzyna Michalska, MOW w Jaworze op. Aleksandra Drabczyk i
Andrzej Kowalik, OSW w Jaworze op. Beata Rozp?dzka i Aleksandra Jakimow, SP w Roztoce op.
Izabela Dr?g-Misiak oraz SP nr 16 w Legnicy, op. Krzysztof Skalik . Wszyscy uczestnicy rajdu
26.05 o godz.11.30 spotkali si? na S?onecznej ??ce, gdzie rozpocz??o si? podsumowanie rajdu.
S?oneczna ??ka ,tak ,w?a?nie tego dnia wyj?tkowo s?oneczna i ?askawa dla rajdowiczów. Przy
turystycznym ognisku pieczono kie?baski oraz tradycyjnie odby?y si? konkursy oraz gry i zabawy
sportowe. W konkursie „Znam Ziemi? Jaworsk?” wygra?a Julia Dembska z SP w Roztoce, a
kolejne miejsca zaj?li Pawe? Gryszkiewicz, Stanis?aw Dzi?dzio?a i Emma Gotowska. W konkursie
Celne oko-rzutki zwyci??y?Dawid Skowron przed Mateuszem Graczykiem i ?ukaszem Przyby?em
.Celne oko- rzut do kosza wygra? Patryk Najwer przed Zuzi? ??d?o i Tymonem
Bochenkiem, Celne oko-kó?ka najlepsza by?a Jessica D?bowiecka, a kolejne miejsca zaj?li
Miko?aj ?ada i ?ukasz Przyby?. W rzucie wa?kiem ?ony prezesa najlepsi byli: ?ukasz Przyby?,
Pawe? Antonowicz, Daniel Dopiera?a, Dawid Skowron, Bartek Marcinkiewicz i Tymon Bochenek.
W podbijaniu pi?eczki najlepszy by? Miko?aj ?ada, a kolejne miejsca zaj?li Tomasz Ma?ek, ?ukasz
Przyby?, Piotr Cha?upka, Tymon Bochenek i Zuzanna Nabudzi?ska. W konkursie piosenki
rajdowej jury pod przewodnictwem starosty p.Stanis?awa Laskowskiego za tekst i wykonanie
wyró?ni?o reprezentantów SP nr 4 w Jaworze, którzy w nagrod? otrzymali gitar? akustyczn?.
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Uczestnicy, którzy trasy rajdowe pokonywali rowerami mogli zmierzy? swoje si?y i wykaza? si?
sprawno?ci? na torze przeszkód przygotowanym przez nauczycieli z SP w Wiadrowie Adama
Kijaka i Katarzyn? Michalsk?.W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyci??ali: Tymoteusz
Maruszczak (przedszkole), Eryk Najwer (kl. III) Marta Górska i Filip Wojtkowiak (kl.IV) Aleksandra
Bielecka, Agnieszka Górska i Zofia Gontek (kl. VII). Klasa II gimnazjum: Julia Soko?owska,
Aleksandra Walter, Wiktor Jamka, Grzegorz P?aza i Dominik Jastrz?b. Klasa III gimnazjum: Julia
Osowska, Paulina Bu?ko, Karolina Klaus i Adrian Olejnik. Natomiast ze szko?y ?redniej najlepszy
wynik uzyska?a Paula Topolnicka. W ramach wspó?pracy Oddzia?u PTTK Ziemi Jaworskiej z
Komend? Powiatow? Policji w Jaworze w czasie spotkania na S?onecznej ??ce policjanci z KPP w
Jaworze znakowali rowery oraz udzielali porad z zakresu prewencji kryminalnej. Zwyci?zcy
poszczególnych konkurencji otrzymali nagrody rzeczowe: przewodniki, albumy , mapy turystyczne,
sprz?t sportowy oraz okoliczno?ciowe torby, karty, d?ugopisy, breloki do kluczy i opaski
odblaskowe. Nagrody zosta?y ufundowane przez Zarz?d G?ówny PTTK, firm? GANT we
Wroc?awiu , Urz?d Miejski w Jaworze i Starostwo Powiatowe w Jaworze. Nale?y doda?, ?e
podsumowanie Jubileuszowego 50 rajdu odby?o si? z udzia?em przedstawicieli w?adz
samorz?dowych i by?a to doskona?a okazja do z?o?enia podzi?kowa? za wspó?prac? oraz
wieloletnie wspieranie organizacyjne i finansowego imprez turystycznych. Swoj? obecno?ci?
zaszczycili nas Starosta Jaworski Stanis?aw Laskowski, Komendant Powiatowy Policji m?. insp.
Andrzej B?aszczak, Zast?pca Burmistrza Agnieszka Rynkiewicz, Sekretarz Gminy Paszowice
Boles?aw Stochmal oraz so?tys My?liborza Tadeusz Cha?upka. Specjalnym go?ciem by? nestor
turystyki, honorowy komandor rajdu Henryk Antkowiak, który prowadzi? ten rajd przez pierwszych
25 lat. Tym rajdem kol. Henryk zapocz?tkowa? realizacj? zorganizowanych form turystyki na Ziemi
Jaworskiej. Organizatorzy Rajdu serdecznie dzi?kuj? opiekunom, rodzicom i kierownikom
poszczególnych dru?yn rajdowych za wspania?? opiek? i przygotowanie dzieci do udzia?u w
rajdzie. Dzi?kujemy szczególnie sponsorom i darczy?com rajdu . W imieniu dzieci uczestników
Rajdu dzi?kujemy : Urz?dowi Miasta w Jaworze, Starostwu Powiatowemu w Jaworze , Urz?dowi
Gminy w Paszowicach, firmie GANT, Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze , Szkole
Podstawowej w Wiadrowie oraz MOW w Jaworze.
Z pewno?ci? by?a to atrakcyjna i udana impreza. Do zobaczenia za rok.
Komandor rajdu Leszek Drabczyk
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