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 Rajd kolarsko – pieszy ”BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH” 
 

 
Ponad  150 osób  przybyło w sobotni poranek na plac przy "Amorku" w Głuchołaskim Zdroju, 
gdzie zlokalizowano punkt startu do  Rajdu kolarsko - pieszego 
 "BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH. Rajd adresowany był do wszystkich turystów 
indywidualnych i grup zrzeszonych, miłośników wędrówek rowerowych i pieszych. 
Uczestnicy mieli do pokonania w tempie rekreacyjnym, jedną z dwóch tras rowerowych, oraz trasę 
pieszą. Wszystkie trasy o ukształtowaniu pagórkowatym, prowadziły  przez urokliwe zakątki 
przyrodnicze naszego regionu. Swój udział turyści potwierdzali na otrzymanych kartach przejazdu 
w wyznaczonych punktach kontrolnych. Celem imprezy  była popularyzacja turystyki rowerowej i 
pieszej jako formy aktywnego wypoczynku, propagowanie roweru jako pojazdu ekologicznego, 
poznawanie oznakowanych szlaków rowerowych i pieszych regionu, poznawanie walorów 
krajoznawczych, historii oraz zabytków Gminy Głuchołazy i Powiatu Nyskiego, integracja i 
umacnianie więzi między turystami oraz zainteresowanie różnych środowisk turystyką rowerową i 
pieszą. Na mecie rajdu w Ośrodku Turystycznym BANDEROZA, na uczestników czekało wiele 
miłych niespodzianek. Przy wspólnym ognisku z poczęstunkiem oraz napojami , organizatorzy 
przeprowadzili liczne konkursy sprawnościowe dla przedszkolaków, młodzieży szkolnej i osób 
dorosłych. Każdy z uczestników otrzymał dyplom, znaczek oraz odcisk pieczęci okolicznościowej, 
a także certyfikat potwierdzający udział w licznych konkursach sprawnościowych.  Na 
zakończenie przeprowadzono loterię z nagrodami i upominkami rzeczowymi rozlosowanymi 
pośród uczestników wspólnej zabawy. Wręczono także puchary dla reprezentacji szkół 
podstawowych i gimnazjalnych naszego regionu (PSP SRW w Polskim Świętowie, Szkoła 
Podstawowa Nr2 Kl.2b w Głuchołazach, Szkoła Podstawowa w Bodzanowie ). 
Szczególne podziękowania za pomoc i wsparcie przy realizacji w/w zadania organizatorzy kierują 
do INTERMARCHE DANILA sp.z.o.o. w Głuchołazach, Głuchołaskiego Ośrodka Turystycznego 
BANDEROZA, Sklepu Rowerowego Świat Roweru, Klubu HDK w Głuchołazach oraz do 
wszystkich osób którzy wspomogli  naszą inicjatywę. 
 
Warto nadmienić że przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Nysie, oraz Urzędu Miejskiego w 
Głuchołazach, impreza która spotkała się z tak wielkim zainteresowaniem nie tylko mieszkańców 
naszego miasta i powiatu , ma szansę na stałe zagościć w kalendarzu imprez organizowanych 
przez KTK "KTUKOL" Głuchołazy . 
 
uczestników - 158 
najmłodsza uczestniczka która pokonała trasę :  Maja Bukała lat 5 
najmłodszy uczestnik konkursów Brajan Warycki lat 4 
turystów - kolarzy - 81 
turystów pieszych - 77 
 
 
         Eligiusz Jędrysek - organizator 


