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 Głuchołazy, dnia  31.05.2009r. 
 
 
 
 
 

”Pradziad Zdobyty ” 
 

XVII Ogólnopolski Rajd Kolarski  
 ”ZDOBYWAMY  PRADZIADA” 

 
JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS 

 
 
 
 
 
W dniach 29-31 maja 2009r.. Głuchołaski Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL, zorganizował i 
przeprowadził przy wsparciu Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w Głuchołazach ,Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Nysie ,OZKol w Opolu ,Oddziału PTTK 
w Głuchołazach i Sklepu Rowerowego Świat Roweru,.   XVII Ogólnopolski Rajd Kolarski 
”ZDOBYWAMY PRADZIADA”. 
Tegoroczna aura okazała się bardzo kapryśna, a załamanie pogody w dniu imprezy spowodowało 
wycofanie się wielu wcześniej zgłoszonych uczestników. 
Pomimo to na lini startu stanęło 158 zawodników z różnych rejonów Polski .Najdalszą drogę do 
Karlovej Sudanki, gdzie na parkingu Hvezda na wysokości około 850 m.n.p.m, usytuowano start, 
mieli zawodnicy ze Szczecina, Gryfina, Bieszczad oraz z Niemiec. 
Tradycyjnie głównym celem imprezy była jazda indywidualna na czas na dystansie 9 km i stopniu 
nachylenia 12  %, na najwyższy szczyt w czeskich Jesenikach – Pradziada.(1491 m.n.p.m.). 
O godzinie 10.00 w grupach 5 osobowych nastąpił start zawodników. W pierwszej grupie znalazł 
się również Sławomir Dul – znany w środowisku sportowym biegacz z Głuchołaz, który całą trasę 
tam i z powrotem pokonał biegnąc. 
Zawodnicy którzy klasyfikowani byli w 12 kat. wiekowych , pokonywali trasę w różnym czasie 
i stylu, zmagając się w strugach ulewnego deszczu, przy przenikliwym zimnie, ze zmęczeniem i 
własnymi słabościami. Nad bezpieczeństwem zawodników przez cały czas trwania zawodów 
czuwali organizatorzy oraz czeska policja drogowa. 
Po dotarciu na sam szczyt na wysokości 1941 m.n.p.m zawodnicy pomimo ogromnego zmęczenia 
musieli w dalszym ciągu „walczyć” z aurą, która tego dnia okazała się najgorsza w historii  
17 – letniej edycji zawodów. Pradziad tego dnia przy temperaturze około 1*C i widoczności do 
paru metrów był wymagający i żądał respektu. Przemoczonych i zmarzniętych do szpiku kości 
kolarzy czekało jeszcze gorsze wyzwanie. Zjazd okazał się tak trudny że niektórzyniemając sił  by 
używać hamulców, schodzili pieszo prowadząc rower obok siebie. 
To był prawdziwy test i egzamin odporności, hartu ducha i woli walki za samym sobą. 
Około 14.00 wszyscy uczestnicy byli już na dole, skąd przed paroma godzinami wyruszali by 
zmierzyć się z górą, przed którą zawsze, a szczególnie w dniu zawodów trzeba mieć szacunek    
Uroczyste podsumowanie zawodów które poprowadził organizator imprezy Eligiusz Jędrysek, 
miało miejsce w Ludvikovie, gdzie zlokalizowana była baza noclegowa. 
Wśród zaproszonych gości, którzy wręczyli każdemu zawodnikowi medal okolicznościowy, 
dyplom i kubek z logo imprezy byli,  Paweł Szymkowicz  Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki 
i Sportu UM w Głuchołazach, Jerzy Wiśniewski reprezentujący OZKol. w Opolu ,Jerzy Chmiel  
prezes Oddziału PTTK w Głuchołazach i Andrzej Nikandrow _ Sklep rowerowy Świat Roweru. 
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzeni zostali pucharami i 
ufundowanymi przez Urząd Miasta w Głuchołazach, Urząd Marszałkowski w Opolu, Starostwo 
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Powiatowe w Nysie, Oddział PTTK w Głuchołazach, OZKol w Opolu , sklep rowerowy ”Świat 
Roweru” - Głuchołazy i  KTK ”KTUKOL”.  
Wśród wszystkich uczestników przeprowadzona została  loteria z atrakcyjnymi nagrodami 
rzeczowymi. 
Warto również zaznaczyć że najstarszymi zawodnikami po raz kolejny byli Pani Anna Wrona z 
Opola oraz Pan Tadeusz Kowalski z Wrocławia ( 76 lat.), a najmłodszym  Zuzanna Rynio z 
miejscowości Dziadowa Kłoda i Łukasz Budyk z Głuchołaz. 
 
Galeria zdjęć z zawodów na stronie www.ktukol.pl 
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                             Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  
 
          Eligiusz  Jędrysek 
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