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Rodzinny Rajd Rowerowywystartuje jutro wAlwerni

T
o będzie już czwar-
te tegoroczne spot-
kanie zRodzinnymi
Rajdami Rowero-
wymi, imprezą pro-

mowanąprzezWojewództwo
Małopolskie i Małopolski
Związek Kolarski.

W niedzielę miłośnicy ro-
werowychwycieczek spotka-
ją się w Alwerni, by ruszyć na
trasę prowadzącąprzez okoli-
ce tegopodkrakowskiegomia-
steczka. Poprzednio spotyka-
li się w Trzebini, NowymTar-
gu i Niedzicy.

– Zdobywamy nowe „ryn-
ki” – śmieje się prezes MZKol
Marek Kosicki. – Pierwszy raz
Alwernia jest obecna na na-
szym szlaku. I staje się mia-
stem kolarskim. Tu nastąpił
start tegorocznego Małopol-

skiego Wyścigu Górskiego,
niedalekoprzejeżdżałWyścig
Solidarności i Olimpijczyków,
teraz organizujemy rajd.

NowyburmistrzmiastaTo-
masz Siemek jest bardzoprzy-
chylnienastawionydo sportu.
Nic dziwnego, skoro przez la-
ta pracował wMKS Alwernia,
zabiegając odobropiłkarzy ja-
ko członek zarządu i prezes.
Rozumie sport bardzodobrze,
a teraz chcemocno populary-
zować kolarstwo.

Jak zwykle do udziału
w imprezie zapraszane są
przede wszystkim całe rodzi-
ny. Dlatego organizatorzy
przygotowali zróżnicowane
w długości i skali trudności
trasy, by każdy znalazł coś dla
siebie. Udział w imprezie jest
bezpłatny, a uczestnicy rajdu
otrzymują przy zapisie na
własnośćnumerstartowy,któ-
rymusząumieścićna rowerze
z przodu na kierownicy.
Uczestnikiem rajdu jest wy-
łącznieosoba samodzielnie ja-
dąca na rowerze.

Dzieci do lat 10 mogą brać
udział w imprezie jedynie
pod opieką rodzica lub praw-
nego opiekuna. Dzieci wwie-
ku od 10 do 18 lat muszą rów-
nież byćpodopiekąosobydo-
rosłej lub przedstawić kartę
rowerową oraz zgodę rodzica
lubopiekunaprawnego (wzór

do pobrania na stronie inter-
netowej www.rrrm.pl).

Przypominamy, żenie cho-
dzi o współzawodnictwo, ale
o to, by każdy dobrze się ba-
wił, ciesząc się z jazdy na ro-
werze.

– Spotykamy sięw terminie
wakacyjnym, lecz każdy czas
jest dobry na rower – mówi
Kosicki. –Liczymynadużą fre-
kwencję,zresztąwMałopolsce

zachodniej z reguły ona dopi-
suje. Na poprzednie spotkanie
do Trzebini dotarło dwa tysią-
ce osób. Z satysfakcją odnoto-
wuję licznyudział rodzinwna-
szej imprezie,bodonichszcze-
gólnie jestonaadresowana.Ale
oczywiściemilewidzianesąteż
pojedyncze osoby.

Jak zwykle każdy może
znaleźć coś ciekawegodla sie-
bie. Trasymają różny stopień

trudności, są i dla początkują-
cych i dla bardziej zaawanso-
wanych kolarzy.

Organizatorzyprzygotowa-
li dlauczestnikówtrzywarian-
ty trasy.

Trasa maxima długość 32
km, oto jej przebieg: Alwernia
rynek – Droga wojewódzka
780 – Zakłady Chemiczne
– Rozkochów – Włosień
– Rozkochów – Okleśna

– Podłęże – Brodła – Poręba
Żegoty – Alwernia rynek.

Trasa midi o długości
23 km: Alwernia rynek –
DW 780 –ZakładyChemiczne
– Rozkochów – Okleśna
– Podłęże – Mirów – Brodła
– PorębaŻegoty –Alwernia ry-
nek.

Trasamini to 11 km do po-
konania: Alwernia rynek
–DW780–Brzeziny –Regulice
– Alwernia rynek.

W godz. 11-12.30 nastąpi
zbiórkauczestnikówna rynku
wAlwerni.

Możliwe są wtedy zgłosze-
niadorajdu,pobieranienume-
rów ipakietów.Ogodz. 13 start
Rodzinnego Rajdu Rowerowe-
go na wszystkie trasy, o godz.
14-16–przyjazddometywryn-
kuuczestnikówimprezy iposi-
łek,godz. 15-17– festynsporto-
wy,występy, konkursy, gry.

Zawodydladziecina rynku
wAlwerni będąmiały charak-
ter zabawy sportowej.

To nie jest ostatnia okazja
by obcować z przyrodą.Wcy-
kluRRRzaplanowane są jesz-
cze trzy spotkania.

Jedno z nich odbędzie się
23 sierpnia w Puszczy Niepo-
łomickiej. Na drugie możemy
liczyć już po wakacjach –
6 września w Nowym Sączu,
a na trzecie 20wrześniawTar-
nowie.a ą

JacekŻukowski
sport@gk.pl

Rekreacja

Wędrujemy razemposzlakachMałopolski

K
olejnym miejscem
na historycznym
szlaku Pierwszej
Kompanii Kadrowej
jest Książ Wielki.

Wubiegłym rokuMałopolskie
CentrumEdukacji MEC posta-
wiło tablicę pamiątkową przy
zamku Wielopolskich – tam
marszałekPiłsudskiwrazzkom-
panami spędził noc, wypoczy-
wającpo licznych trudach.

PowymarszuzOleandrów6
sierpnia – I KompaniaKadrowa
wkroczyła do Słomnik, następ-
nego dnia krótko przed połud-
niem–doMiechowa. 7 sierpnia
1914rokuwyruszyłzKrakowali-
czący około 500 osób oddział
MieczysławaNorwida-Neuge-

baueraorazJózefPiłsudskiiszef
jego sztabu Kazimierz Sosn-
kowski.DoMiechowaprzybyli8
sierpnia. Tam, na rozkazmar-
szałka,TadeuszKasprzycki,do-
wódca Kadrówki, przeszedł
dopracywsztabie.Jegomiejsce
zająłKazimierzHerwin-Piątek.

Uformowano II Kompanię
pod dowództwem Stanisława

Zosika-Tessaro i III Kompanię
na czele zWacławemScaevolą-
Wieczorkiewiczem.Odczytano
tamodezwęRząduNarodowe-
go inakazanozamianęnapisów
nabudynkachpublicznychz ję-
zykarosyjskiegonapolski.

Pomęczącymdniużołnierze
udalisięnaspoczynek,akomen-
dant Piłsudski oraz jego sztab

przenocowali w zamkuWielo-
polskichwKsiążuWielkim.Na-
stępnegodniaKadrówkawyru-
szyławdalsządrogę.Obiadzjed-
liwKsiążuWielkim i skierowali
siędoJędrzejowa.

WówczastoKomisjaSkonfe-
derowanychStronnictwNiepod-
ległościowych, reprezentująca
RządNarodowy,wydała odez-

wę:„Naziemiępolskązaboruro-
syjskiego,dokrajuniewoli inaj-
okrutniejszego gwałtuwszedł
polski żołnierz. Strzelcyzdobyli
Miechów i okolicznemiejsco-
wościiwzupełnymporozumie-
niuzarmiąaustriackąmaszeru-
jąnaJędrzejów–KielcekuWar-
szawie.Ludnośćwitazentuzja-
zmemznakORŁABIAŁEGO(…)

Bracia!Wyzwoliła się duszaNa-
rodu zniewiarywewłasne siły.
Śmiałymarszstrzelcówpolskich
do Królestwa postawił sprawę
polską. Nieugięta dążność do
Niepodległości przetwarza się
wczyn,wrzeczywistość!”.aą

NAPODST.MATERIAŁÓWSTO-
WARZYSZENIAMAŁOPOLSKIE
CENTRUMEDUKACJI „MEC”

PaulinaPiotrowska
p.piotrowska@gk.pl

Akcja

b ZamekWielopolskichwKsiążuWielkim, gdzie przebywał komendant Piłsudski i jego żołnierze

F
O
T.
A
R
C
H
IW

U
M

b I Kompania Kadrowa 6 sierpnia 1914r. wyruszyła z Krakowa
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b Organizatorzy licząnadobrąfrekwencję.Touzasadnione,bowMałopolscezachodniej lubiąkolarstwo
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Organizatorzy
przygotowali
zróżnicowane

wdługości i skali
trudności trasy


