
 

 

 

 

 

 

„Pradziad Zdobyty” 
 

XVIII Ogólnopolski Rajd Kolarski 
„ZDOBYWAMY PRADZIADA” 

Impreza adresowana do turystów i zawodników 
 

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS 
W dniach 28-30 maja 2010 r. 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, 
Oddziału PTTK w Głuchołazach i Sklepu Rowerowego Świat Roweru, XVIII Ogólnopolski 
Rajd Kolarski ZDOBYWAMY PRADZIADA. W dniu zawodów na linii startu stanęło blisko 
200 uczestników z różnych rejonów Polski. Najdalszą drogę do Karlovej Sudanki, gdzie na 
parkingu Hvezda na wysokości około 850 m n.p.m. usytuowano start, mieli uczestnicy 
z Norymbergi, Szczecina i Gryfina. 

Tradycyjnie głównym celem imprezy była jazda indywidualna na czas na dystansie 9 km  
i stopniu nachylenia 12%, na najwyższy szczyt w czeskich Jesenikach – Pradziada 
(1492 m n.p.m.). O godzinie 10.00 w grupach 5-osobowych nastąpił start zawodników. 
Zawodnicy, którzy klasyfikowani byli w 12 kategoriach wiekowych, pokonywali trasę 
w różnym czasie i stylu, zmagając się ze zmęczeniem i własnymi słabościami. Nad 
bezpieczeństwem uczestników przez cały czas trwania zawodów czuwali organizatorzy oraz 
czeska policja drogowa. Najlepszy czas osiągnął Mateusz Pikos z Osowca (00:30:24), niecałe 
20 sekund gorzej przejechał Michał Rudnicki z Głuchołaz (00:30:41). 

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 i Ryszard Kowal z Wydziału 
Promocji, Turystyki i Sportu UM w Głuchołazach, Anatol Bukała Naczelnik Wydziału 
Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Nysie, Marek Truchan Prezes 
OOZKol. w Opolu, Andrzej Nikandrow – Sklep rowerowy Świat Roweru. 

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzeni zostali 
pucharami ufundowanymi przez Urząd Miejski w Głuchołazach, Urząd Marszałkowski 
w Opolu, Starostwo Powiatowe w Nysie, 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 (77 lat.), 
a najmłodszymi 7-letni Maksymilian Gandziarowski, 9-letni Mateusz Walczak i 8-letnia Julia 
Kowalska z Głuchołaz. 

Podczas podsumowania Bogdan Szczęsny, wieloletni prezes Klubu KTUKOL został 
wyróżniony za pracę trenerską z młodzieżą przez Opolski Związek Kolarski w Opolu, 
natomiast Eligiusz Jędrysek został odznaczony medalem Oddziału PTTK w Kaliszu, 
za współpracę, życzliwość i organizację imprezy „Zdobywamy Pradziada”. 
 



W klasyfikacji rodzinnej wyróżniono pucharami okolicznościowymi rodziny:  
 Łukawskich – Wrocław, 
 Bosiackich – Gryfino, 
 Janiszewskich – Zalesie Śląskie, 
 Kolasińskich – Opole, 
 Lipka – Wrocław, 
 Adamowicz – Kluczbork. 

 
W klasyfikacji pucharowej wyróżniono pucharami okolicznościowymi: 
 „GWAR” – WROCŁAW, 
 „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI” – KATOWICE, 
 GRUPĘ KOLARSKĄ Z KIELC, 
 KTK „NA PRZEŁAJ” Z BRZEGU, 
 KK VICTORIA – GŁUCHOŁAZY, 
 KTK KTUKOL – GŁUCHOŁAZY. 

 
Komitet Organizacyjny: 
 Eligiusz Jędrysek – przewodniczący komitetu organizacyjnego, 
 Mariusz Hefczc – sędzia główny zawodów, 
 Tomasz Rudnicki – sędzia zawodów, 
 Ryszard Wąsik – sędzia zawodów, 
 Joanna Jędrysek –sekretariat rajdu i zawodów, 
 Antonina Bejnar – sekretariat rajdu i zawodów, 
 Danuta Sułek - sekretariat rajdu i zawodów 
 Bogusław Monczyński – obsługa techniczna rajdu i zawodów, 
 Piotr Wasilewski – obsługa techniczna rajdu i zawodów, 
 Rafał Piętoń – obsługa techniczna rajdu i zawodów, 
 Ryszard Malec – obsługa techniczna rajdu i zawodów, 
 Janusz Bajor – foto zawodów, 
 Robert Turczyn – obsługa informatyczna zawodów, 
 Ewa Sakowicz – zabezpieczenie medyczne, 
 Halina Kłakowicz – zabezpieczenie medyczne. 

 
Relacja oraz galeria zdjęć na stronie www.ktukol.pl 
 

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Eligiusz Jędrysek 
 


