
XV Rodzinny Rajd Rowerowy na Orientację 

o Puchar Prezydenta Miasta Żory

W sobotę 8 września 2018r. odbył się już XV Rodzinny Rajd Rowerowy

dla społeczności  dzielnicy  Rogoźna.  W tym roku po raz pierwszy rajd miał

formę wyścigu na orientację. 

40 rowerzystów z dzielnicy Rogoźna w znakomitych nastrojach, stawiło

się o godz. 8.00 na boisku przy SP-8, by rywalizować na trasie prowadzącej

przez  Rogoźną,  Rowień,  Nową  Wieś,  Szczejkowice,  Palowice,  ścieżki

rowerowe Gichty, by dotrzeć na metę, która znajdowała się w Parku Piaskownia

w  Żorach.  Start  zawodników  poprzedzony  był  szczegółowym  wyjaśnieniem

regulaminu i zasad imprezy. Na trasie zadaniem zawodników było odnalezienie

pięciu  punktów  kontrolnych.  Zawodnicy  wyruszyli  w  trasę  o  godz.  8.30,

rywalizowali  na trasie 18-kilometrowej.  Liczyła się nie tylko dobra kondycja

fizyczna,  ale  też  chęć  i  umiejętność  prawidłowego  odczytywania  mapy.

Większość  spośród  obecnych  osób  uczestniczyło  po  raz  pierwszy  w  takiej

imprezie na orientację.

Po powrocie uczestnicy byli ugoszczeni pysznymi kołaczykami, ciepłymi

napojami,  kiełbaskami.  Oczekując  na  finał  imprezy  wszyscy  dzielili  się

wrażeniami z trasy.

Trasa Rajdu została opracowana w taki sposób, aby uczestnicy mogli wykazać

się znajomością w terenie, jak również poznać swoją "Małą Ojczyznę". 

Na mecie rajdu, na jego uczestników oczekiwali: Prezydent Miasta Żory

pan Waldemar Socha, pan Jacek Arasim gospodarz Parku Piaskownia, dyrektor

SP 8 pani Gabriela Raczyńska.

O godz. 11.30 z udziałem pana Prezydenta Waldemara Sochy odbyło się

ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i medali dla wszystkich uczestników.



Ze względu na niesprzyjającą pogodę rozdanie dyplomów i nagród odbyło się w

szkole. 

Rajd miał na celu integrowanie społeczności lokalnej, poznanie okolic, w

których  mieszkamy  oraz  propagowanie  rodzinnej  rekreacji  rowerowej  na

świeżym  powietrzu.  Wielu  z  uczestników  już  dziś  zadeklarowało  chęć

uczestnictwa w kolejnej edycji Rajdu. 

Oto zwycięzcy: 

Dziewczęta: ty665rty665r3

7-8 lat

Nikola Maj I m-ce 

Milena Tekla III m-ce

9-10 lat

Dorota Dublasiewicz I m-ce

Emilia Dublasiewicz II m-ce

11-12 lat

Eliza Woryna  I m-ce 

Zuzanna Radecka II m-ce 

Emilia Musioł III m-ce 

Zuzanna Dzierżęga IV m-ce

Chłopcy:

7-8 lat

Tomasz Gliński I m-ce 

Kuba Kristof II m-ce

Filip Pietrek III m-ce

11-12 lat



Marek Kristof I m-ce 

Marek Karwot II m-ce 

Kacper Karwot II m-ce

Adam Dublasiewicz III m-ce 

13-14 lat

Patryk Maj I m-ce 

Dawid Michaliski II m-ce

Ogromne podziękowania za wsparcie kieruję do Rady Rodziców SP-8,

Piekarni Kristof w Żorach, do firm: JARDEX, LAMPY 4u, Ben -Bud, White

Art, Pizzerii Ludowa, w Rogoźnej oraz firmy ubezpieczeniowej GSU. Za pomoc

w przebiegu rajdu kieruję podziękowania do nauczycieli i pracowników szkoły.

Panu Prezydentowi dziękujemy za udział i patronat. 

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Żorach 

Jadwiga Błaszkowska-Domagała 


