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 Rajd Kolarsko-Pieszy „BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH” 
 

 
Blisko 350 osób przybyło w sobotni poranek na plac przy „Amorku” w Głuchołaskim Zdroju, 
gdzie zlokalizowano punkt startu do II Wojewódzkiego Rajdu Kolarsko-Pieszego „BABIE LATO 
W GÓRACH OPAWSKICH”. Impreza przeprowadzona przez Klub Turystyki Kolarskiej 
„KTUKOL” Głuchołazy przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa 
Powiatowego w Nysie oraz Urzędu Miejskiego w Głuchołazach adresowana była do wszystkich 
turystów indywidualnych i grup zrzeszonych, miłośników wędrówek rowerowych i pieszych. 
 
Uczestnicy mieli do wyboru przejazd lub przejście jedną z dwóch tras. Szlaki turystyczne o 
ukształtowaniu pagórkowatym, prowadziły przez urokliwe zakątki przyrodnicze naszego regionu. 
Swój udział turyści potwierdzali na otrzymanych kartach przejazdu lub przejścia 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 turystów czekało wiele miłych niespodzianek. 
Przy wspólnym ognisku z poczęstunkiem członkowie głuchołaskich klubów kolarskich KTK 
„KTUKOL” i GKK „VICTORIA” przeprowadzili liczne konkursy sprawnościowe dla 
przedszkolaków, młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Można było także zobaczyć prezentację 
oraz przetestować wybrane modele rowerów marki TREK i GARY FISHER. 
 
Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w rajdzie, a także w zależności od 
terminu zgłoszeń, koszulkę lub kubek okolicznościowy, mapy szlaków turystycznych oraz znaczki 
rajdowe. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński uroczyście wręczył puchary dla grup 
zorganizowanych: GKK „Victoria” Głuchołazy, KTK „KTUKOL” Głuchołazy, Świat Roweru 
TEAM Głuchołazy, SP Stary Las, PSP Nowy Świętów, PG nr 2 w Głuchołazach, LO w 
Głuchołazach, PSP Bodzanów, PP nr 2 w Głuchołazach – grupa „PROMYCZKI”, Głuchołaskie 
Centrum Wolontariatu. 
 
W dalszej części wspólnego pikniku kolarsko-pieszego Zarząd Głuchołaskiego Klubu Kolarskiego 
„VICTORIA” podsumował edycję czasówek kolarskich organizowanych w mijającym sezonie. 
Najlepsi zawodnicy uhonorowani zostali pucharami oraz dyplomami wręczonymi przez Ryszarda 
Kowala z Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. 
 
Punktem finałowym rajdu „Babie Lato w Górach Opawskich” było wręczenie 85 pierwszych 
odznak kolarskich „SZLAKIEM CZAROWNIC”. Oznaki honorowe stopnia pierwszego 
otrzymali: Adam Fujarczuk – Starosta Nyski, Edward Szupryczyński – Burmistrz Głuchołaz, 
Anatol Bukała – Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki przy Starostwie Powiatowym 
w Nysie – koordynator projektu, Kazimierz Staszków – wyznaczył „Szlak Czarownic” po stronie 
polskiej, Eligiusz Jędrysek – pomysłodawca i projektant odznaki kolarskiej. Odznaki oraz pakiety 
zawierające atrakcyjne upominki i pamiątki dotyczące „SZLAKU CZAROWNIC” uroczyście 
wręczali Jerzy Dunaj – Wicestarosta Nyski, Anatol Bukała – Naczelnik Wydziału Promocji, 



Sportu i Turystyki przy Starostwie Powiatowym w Nysie, Kazimierz Staszków – turysta i 
krajoznawca. 
 
Szczególne podziękowania za pomoc i wsparcie przy realizacji w/w zadania organizatorzy kierują 
do INTERMARCHE DANILA sp. z o.o. w Głuchołazach, BRICOMARCHE – Głuchołazy, 
Głuchołaskiego Ośrodka Turystycznego BANDEROZA, Sklepu Rowerowego Świat Roweru, 
GKK „VICTORIA” Głuchołazy, Klubu HDK w Głuchołazach, Kawiarnia „AMOREK” 
oraz do członków głuchołaskich klubów kolarskich KTK „KTUKOL” i GKK ”VICTORIA” za 
wspaniałą pracę wolontariacką na rzecz w/w imprezy, a także do wszystkich, którzy wspomogli 
naszą inicjatywę. 
 
Galeria zdjęć na stronie www.ktukol.pl  
 
uczestników – 342 
turystów kolarzy – 168 
turystów pieszych – 174 
 
 
         Eligiusz Jędrysek – organizator 


