SPRAWOZDANIE Z XVIII TURYSTYCZNEGO RAJDU
KOLARSKIEGO „WIOSNA Z BICYKLEM”
W dniach od 30 kwietnia do 3 maja 2010 r. odbył się XVIII Turystyczny Rajd Kolarski „WIOSNA Z
BICYKLEM”. W tym roku trasy rajdu prowadziły po szlakach Doliny Baryczy. Przez trzy dni bazą rajdu było
Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach, do którego już od 30 kwietnia zjeżdżali turyści z różnych stron Polski.
W rajdzie uczestniczyło 51 turystów z Ostrowa Wielkopolskiego, Krotoszyna, Wrocławia, Jarocina,
Pleszewa, Oleśnicy, Kielc, Bydgoszczy, Wałbrzycha, Zdun, Krakowa.
Trasy rajdu w większości prowadziły po znakowanych szlakach turystycznych Parku Krajobrazowego
Dolina Baryczy. Został on utworzony w 1996 roku i jest największym parkiem krajobrazowym, jego
powierzchni wynosi 87.040 ha. Większość powierzchni Parku jest położona w województwie dolnośląskim,
we wschodniej części mezoregionu Obniżenia Milicko-Głogowskiego, w środkowym biegu rzeki Baryczy.
W kierunku wschodnim, już w województwie wielkopolskim, obejmuje tereny części zlewni Górnej Baryczy,
sięgając do Przygodzic i Antonina. W granicach Parku znajdują się najcenniejsze przyrodniczo obszary
Kotliny Milicko-Odolanowskiej oraz Żmigrodzkiej, zwane potocznie doliną Baryczy. Granicami swymi
obejmuje także część Wzniesień Wysoczyzny Południowo-Wielkopolskiej i wzgórz Wału Trzebnickiego.
W czasie tegorocznego rajdu turyści zobaczyli i zwiedzili m.in. zabytkowe kościoły w Wierzchowicach,
Postolinie, Sułowie, Miliczu i jeden z największych kościołów drewnianych w Polsce w Trzebicku. Zobaczyli
pałace w Krośnicach, Sułowie i w Miliczu. Niewątpliwą atrakcją był klasycystyczny pałac z przylegającym
parkiem w Miliczu.
Piękną , krajobrazową trasą przez stawy Krośnickie i rezerwat Stawy Milickie poprowadzili organizatorzy
turystów w kolejny dzień rajdu. Codziennie wieczorem ognisko, spotkania, gawędy, śpiewy z gitarą
i wspomnienia turystów.
Wśród uczestników rajdu „Wiosna z Bicyklem” przeprowadzono konkursy wiedzy krajoznawczej.
W pierwszym o tematyce Doliny Baryczy zwyciężył – Janusz Walkowiak z Wałbrzycha, kolejne miejsca zajęli:
Maciej Grzeszczuk z Gimnazjum w Zdunach,

Tomasz Kołata również z Gimnazjum w Zdunach, Witold

Mazurek z Klubu Turystyki Kolarskiej „Bicykl-1977” z Ostrowa Wielkopolskiego. W drugim konkursie trzeba
było wykazać się znajomością Parków Narodowych. Zwyciężył w nim Maciej Grzeszczuk z Gimnazjum
w Zdunach, kolejne miejsca zajęli: Antoni Azgier PTTK Krotoszyn, Józef Talaga z Klubu Turystyki Kolarskiej
„Bicykl-1977” z Ostrowa Wielkopolskiego. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
Każdy uczestnik rajdu otrzymał pamiątkową plakietkę i naklejkę oraz pamiątkę.
Rajd w takiej postaci odbył się między innymi dzięki pomocy: Miasta Ostrów Wielkopolski i Starostwa
Powiatu Ostrowskiego.
Serdecznie dziękujemy.
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