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Rafał Jurkowlaniec

Nasze cele
Organizacja ogólnopolskiej imprezy
kolarskiej
Promocja regionu Wzgórz Dalkowskich jako doskonałego terenu do
uprawiania kolarstwa zarówno jako
sportu jak i rekreacji
Promocja subregionu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego jako
terenu atrakcyjnego turystycznie.
Aktywizacja lokalnego środowiska,
w tym jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów biznesowych
oraz innych związków i organizacji do
angażowania się w realizację imprez
sportowych.

Marszałek Województwa
Dolnośląskiego

Od wielu lat z uwagą przyglądam się organizowanym na Dolnym Śląsku imprezom rowerowym. Maraton MTB o Puchar Wzgórz Dalkowskich ma potencjał
przyciągnąć setki początkujących oraz doświadczonych zawodników. Wszyscy w sportowej rywalizacji będą starać się o prestiżowe zwycięstwo, które
otwiera im drogę do dalszej kariery i startów w Pucharze Polski. Zmagania
w maratonie rowerowym są doskonałym sprawdzianem formy wytrzymałości
i kondycji uczestników. Jako miłośnik kolarstwa z niecierpliwością będę śledził zmagania zawodników od początku rywalizacji. Jestem przekonany, że
dzięki wspólnemu wysiłkowi organizatorów i startujących, będziemy świadkami wielkiego święta rowerów górskich oraz pasjonującej rywalizacji do linii mety. Chciałbym życzyć zawodnikom wielu sukcesów w klasyfikacji generalnej i w walce z własnymi rekordami. Na trzymającej w napięciu rywalizacji
w duchu fair play skorzystają wszyscy, zainteresowani wyścigami MTB.

Co, Gdzie Kiedy…
XXI Memoriał im. J. Grundmana
i J. Wizowskiego
19 czerwca 2011 roku – Puchar Polski
w kategorii P23

IV MTB Obiszów
25-26 czerwca 2011 roku – Puchar Polski w Maratonach MTB

XI MTB Górkowo
25 czerwca 2011 roku – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików MTB
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Rafael Rokaszewicz
Starosta Głogowski

Organizacja tak dużej imprezy, jaką jest Maraton MTB Obiszów rozgrywany o Puchar Wzgórz Dalkowskich, jest zadaniem niezwykle trudnym i wymaga wielkiego profesjonalizmu pracy. Tym milej jest mi ze świadomością, że Powiat
Głogowski mógł pomóc w tym cennym dla naszego regionu
przedsięwzięciu. Bardzo chętnie wspomagamy organizację
Maratonu, którego założenia doskonale wpisują się w nasz
priorytet promocji zdrowego i aktywnego trybu życia. Jest
to dyscyplina, która w swojej amatorskiej odmianie, może
dawać satysfakcję całym rodzinom. Dzięki takim imprezom,
o naszym regionie usłyszą również mieszkańcy z odległych
zakątków naszego kraju. Może trafiając tu, dzięki swojej
sportowej pasji zachwycą się urokiem naszej ziemi, powracając do nas w przyszłości już jako turyści. Jeszcze raz zatem serdecznie gratuluję organizatorom i przy okazji zawodów serdecznie witam gości również na Ziemi Głogowskiej.

Marek Tramś

Starosta Polkowicki

Każda rywalizacja pozwala nam sprawdzić własne umiejętności i możliwości, a sportowa szczególnie. Zawsze opowiadam się za sportem, który wychowuje, jednoczy, sprawia
przyjemność, radość, uczy patriotyzmu, czy buduje przyjaźnie. Utrwala pozytywne cechy, towarzyszące nam później
w dorosłym życiu. Życzę Wszystkim Zawodnikom Memoriału w Grodowcu, aby jak najmniej goryczy było w ich zawodowej karierze.  Jestem dumny, iż Powiat Polkowicki ma
w swoim gronie tak znakomitą imprezę kolarską. Dziękuję
za chęci i sportową pasję, która nas wszystkich pozytywnie
zaraża. Życzę wszystkim sportowcom utrzymania wysokiej
formy, kolejnych sukcesów na najważniejszych zawodach
międzynarodowych oraz wielu chwil wspólnych wzruszeń
podczas ceremonii dekoracji zwycięzców – przy dźwiękach
Mazurka Dąbrowskiego.
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Bogdan Rzepka

Prezes Dolnośląskiego
Związku Kolarskiego

Bardzo się cieszę, że Gmina Grębocice staje się na Dolnym
Śląsku bardzo ważnym ośrodkiem kolarstwa MTB oraz
szosowego. Jestem bowiem przekonany, że przedsięwzięcia te znakomicie służą popularyzacji sportu jak i bogatych
walorów turystycznych „Uroczyska Obiszów” oraz Grodowca, znajdujących się na terenie Gminy. Mam nadzieję, że niepowtarzalny charakter tych imprez, niezwykłe
wręcz zaangażowanie organizatorów w ich profesjonalne
przygotowanie, utrwali wśród uczestników „przyjazny”
charakter Gminy Grębocice. Życzę uczestnikom wyścigów
oraz wszystkim osobom zaangażowanym w ich organizację, wszelkiej pomyślności, wielu sportowych sukcesów
i wytrwałości w organizacji kolejnych edycji.
REKLAMA

Sebastian Nietyksza
Prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego
we Wschowie

Z ogromną przyjemnością przyglądam się organizacyjnym
działaniom promocji kolarstwa na terenie Gminy Grębocice. W tym roku jako sponsor tytularny w sposób szczególny wspieramy Puchar Polski w kolarstwie szosowym oraz
rozgrywki MTB. Jestem pewien, że taka forma popularyzacji sportu przyczyni się również do uwypuklenia turystycznych walorów Gminy Grębocice, które urzekają niespotykanym krajobrazem i osobliwym urokiem. Życzę wszystkim,
zarówno zawodnikom, jak i publiczności, wielu sportowych
emocji, ducha sportowej rywalizacji, wielu sukcesów oraz
niezapomnianej atmosfery kolarskich zmagań.
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To dla nas zaszczyt
Przed gminą Grębocice kolejne kolarskie święto. Wójt zachęca do aktywnego spędzania czasu i dopingu sportowców. Z Romanem Jabłońskim
rozmawia Mateusz Komperda.

Gmina Grębocice z roku na rok
staje się miejscem na mapie,
gdzie ściągają tłumy zarówno kolarzy, jak i sympatyków
sportu. To najlepszy sposób na
reklamę regionu?
Przede wszystkim są dwa aspekty. Po pierwsze, nie ukrywam,
że sport promuje naszą okolicę i gminę. Po drugie ważne jest
uwarunkowanie terenowe gminy, czyli pasmo Wzgórz Dalkowskich, czy lasy. Lokalizacja tych
tras rowerowych nie jest przypadkowa. Ponadto warto także
zwrócić szczególną uwagę na zabytki, takie jak chociażby sanktuarium w Grodowcu. To jest miejsce dla nas ważne. Można powiedzieć, że jest to perła nie tylko na
skale gminną i powiatową. Są to
interesujące trasy krajobrazowe.
Kolarze nie tylko jadą po zwycięstwo, ale także dla relaksu, a przy
tym poznają nasze okolice.

szowa żyją tymi wyścigami. Przychodzą i się angażują. Gdy skończy się rajd, niezwłocznie są gotowi do pomocy przy następnym.
Piękne i nowoczesne trasy
szczególnie zachęcają kolarzy
do startu w ramach zawodów
MTB Obiszów?
Ludzie uprawiają turystykę rowerową. Chcą się spotykać ze
sobą. Przyjeżdżają także rekreacyjnie. Mozna przyjechać do nasamochodem, ale możliwości, jakie stwarza jazda rowerem są
nieporównywalne. Nie ma lepszego środka transportu do zwiedzania okolicznych miejsc.

Szykują się liczne atrakcje dla
kibiców. Spodziewacie się licznej grupy fanów?
Zachęcamy i zapraszamy wszystkich. Przede wszystkim kibiców,
bo im więcej ich pojawi się na
trasach, tym emocje będą większe. Zawodnicy chcą osiągnąć jak
najlepszy wynik, a doping im na
pewno w tym pomaga. Staramy
się zachęcać mieszkańców gminy, ale nie tylko. Dla tych, którzy
się pojawią czeka wiele atrakcji. Będą konkursy i nagrody. Jednak najbardziej mi zależy na tym,
Jak oceniłby Pan przygotowa- żeby każdy, kto pojawi się podnie do tegorocznych wyścigów czas imprezy coś z niej wyniósł.
kolarskich?
Nie ukrywam, że jest to impre- Poprzednie zawody zakończyza, która wymaga zaangażowania ły się sukcesem. Co należy zroludzi i pewnych środków. Mamy bić, żeby tegoroczne również
już jednak doświadczenie. Tra- zapadły wszystkim w pamięci?
dycje rowerowe trwają od ponad Musimy zrobić troszkę więcej niż
dziesięciu lat. Wcześniej organi- w zeszłym roku, czyli połączyć
zowaliśmy rajdy rodzinne. Czę- doświadczenie, wyciągnąć wniosto na rowerach podróżowaliśmy ski i poprawić wszystkie niedodo Grodowca i Obiszowa. To były ciągnięcia z zeszłych lat. Chcemy
nasze początki. Z roku na rok dys- też dołożyć jakieś miłe niespoponujemy lepszą bazą. Najważ- dzianki, aby każdy był zaskoczoniejsi są jednak nasi mieszkańcy. ny. Urozmaicimy wszystkim te
Potencjał, który w nich drzemie, kolarskie zawody.
sprawia radość. Mieszkańcy Obi-

W tym roku doceniono zaangażowanie gminy i powierzono
jej kolarski klasyk. To ewenement na skalę ogólnopolską, że
gmina wiejska ma szansę organizacji takiej imprezy. Sukces
sprawia satysfakcję?
Jesteśmy prężnie rozwijającą się
gminą, choć niewielką. Wyścig
będzie dla nas bardzo ważny. Jest
to przecież ranga Pucharu Polski.
Znają go mistrzowie kolarstwa,
którzy od niego rozpoczynali
wielkie sportowe kariery. Te zawody mają swoje tradycje. Jeżeli
ktoś powierzył nam takie imprezy, świadczy to tylko o tym, że potrafimy robić cos dobrze, można
nam zaufać. Daje nam to satysfakcję, ale największą mają mieszkańcy, którzy są dumni ze swoich
miejscowości.
Przed gminą Grębocice także duże przedsięwzięcie logistyczne. Czy sztab jest na to
przygotowany?
Ludzie, którzy włączają się
w organizację wyścigu są
bardzo ambitni. Zależy im
na tym, żeby wyścig zakończył się sukcesem.
Pracuje nad tym wiele
osób. Wszystkim należy
podziękować. Na pewno
i tym razem nikt nie zawiedzie.

Myślał Pan o tym, aby
wsiąść na rower i też wyruszyć w trasę?
Nie ukrywam, że zawsze lubiłem jazdę na rowerze. Dziś takiej możliwości nie mam, bo czas
mi na to nie pozwala. To jest ten
najpoważniejszy problem. Kiedyś
jeździłem na rowerze codziennie. Potrafiłem spokojnym tempem przejechać kilkanaście kilometrów.

Moda na kolarstwo w Grębocicach rośnie z roku na rok?
Cieszy mnie to bardzo. Chcę
wspierać ten sport. Rozdajemy
dzieciom i młodzieży specjalne
kaski, choć mało spotyka się rowerzystów którzy ich używają.
To chyba taka mentalność. Wstydzimy się bezpiecznej jazdy, a to
jest najważniejsze.
Czego Pan, jako gospodarz zawodów, życzy kolarzom ?
Przede wszystkim dobrej zabawy, bezpiecznej jazdy, a na końcu sportowych wyników. Żeby
każdy, który wyjedzie na trasę dojechał bezpiecznie na metę.
Dziękuję za rozmowę.
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PRZYJAZNA GMINA GRĘBOCICE
Niemal wszystko to, co charakterystyczne dla pejzażu północnej części Dolnego Śląska, spotyka się na terenie Gminy Grębocice, położonej na południowy wschód do Głogowa. To krajobraz
nadodrzański - tu dolina Odry rozszerza się półkolem, tworząc
Równinę Grębocicką. Z trzech stron okalają ją wieńcem morenowe Wzgórza Dalkowskie - to drugi tutejszy krajobraz. Wśród szachownicy pól na równinie i w obniżeniach pośród wzgórz rozsiadły się wsie, z górującymi nad nimi wieżami kościołów. To krajobraz osadniczy, tworzony od wielu pokoleń ręką człowieka. Każdy z tych krajobrazów zawiera w sobie elementy, które stanowią
o cechach właściwych dla Gminy Grębocice.

fot. Marek Chwistek

nie Grębocice krajobraz naturalny zespala się w uderzający sposób z pejzażem kulturowym. Odnajdujemy w nim liczne zabytki, począwszy od pozostałości grodzisk plemiennych. Jest tu kilka
kościołów, cennych jako zespoły dawnej architektury i sztuki sakralnej. Wśród nich wyróżnia się rangą, malowniczością położenia i jako zespół sztuki barokowej, kościół w Grodowcu - Sanktuarium Matki Bożej. Jedną z osobliwości jest nagromadzenie przy
świątyniach i w ich wnętrzach kamiennych nagrobków, świadectw dawnej kultury szlacheckiej. Zachowały się także niektóre zabytki dworskie, siedziby i budowle folwarczne, w otoczeniu
starodrzewu.

Współczesność Gminy Grębocice to obraz dokonanych i dziejących się zmian we wszystkich dziedzinach. Gmina przebyła drogę
od szarej stabilizacji sprzed ponad dwóch dekad, do pozycji jednej z najprężniej rozwijających się na Dolnym Śląsku. Zrównoważony rozwój wyraża się m.in. w wysokiej jakości opieki zdrowotnej i socjalnej, szkolnictwa i kultury oraz w dbałości o zabytki.
Dla kiedyś typowo rolniczej gminy, współcześnie ważnym czynnikiem ekonomicznym jest przemysł miedziowy. Tak jak trzy krajobrazy, w życiu i obrazie gminy obecne są trzy tradycje: dawna,
Kiedy „w niedzielę nie ma nas w domu”, przemierzając „górą powojenna i „miedziowa”.
i doliną” te okolice, odkrywamy ich piękno i osobliwości: rozległe widoki, drzewa - pomniki przyrody i leśne uroczyska. W GmiAntoni Bok
Równina i łagodne skłony wzniesień zajęte są głównie przez
uprawy, świadcząc o tradycyjnie rolniczym charakterze tych okolic. Na otaczających wzgórzach przed ponad tysiącem lat budowali swoje obronne grody słowiańscy Dziadoszanie. W bliższych
nam czasach leśne rewiry stanowiły głównie rezerwuar drewna.
Już dawniej wzgórza były także celem wędrówek, a obecnie są
ulubionymi miejscami na rowerowe eskapady. Służą temu liczne
oznakowane szlaki rowerowe.
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Coś więcej o Towarzystwie Cyklistów

Na ich koncie wiele
sportowych sukcesów.
Liczą na więcej.
Chcą by kolarstwo
stało się sportem
popularnym
w Głogowie.

TC „Chrobry” Głogów jako samodzielne stowarzyszenie sportowe funkcjonuje od 1997 roku, kiedy
to rozwiązany został MZKS Chrobry. Od początku
istnienia funkcję prezesa klubu pełni Leon Niwczyk, a prezesa ds. szkolenia - Bolesław Bałd. Klub
prowadzi działalność w zakresie szkolenia dzieci
i młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym,
mtb oraz duathlonie. Obecnie zrzeszonych w klu-

bie jest dwudziestu sześciu zawodników we
wszystkich kategoriach wiekowych, od kategorii
żak po kategorie masters. Od trzech lat prężnie
rozwija się grupa młodzieżowców od 19 do 23 lat,
którzy z powodzeniem ścigają się z zawodowymi
grupami, nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. W przeciągu czternastoletniej historii klubu systematyczna praca trenerów i działaczy zaowocowała wychowaniem sześciu reprezentantów kraju i zdobyciem około 30 medali mistrzostw Polski i ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. TC „Chrobry” jest również współorganizatorem wielu regionalnych i krajowych imprez
sportowych. Przed laty regularnie odbywały się
na terenie Głogowa i okolic mistrzostwa makroregionu w jeździe dwójkami, a także jedna z serii Pucharu Polski Juniorów i Juniorów Młodszych
w kolarstwie szosowym. W tym roku TC „Chrobry” razem z Gminą Grębocice organizuje Puchar
Polski w Maratonie MTB oraz Puchar Polski Orlików w Kolarstwie Szosowym. Dzięki pomocy
sponsorów oraz Urzędu Miasta Głogów i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
klub może się ciągle rozwijać, szkoląc na coraz to
wyższym poziomie zdolnych zawodników i organizując coraz to poważniejsze imprezy sportowe.
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PUCHAR WZGÓRZ DALKOWSKICH
PUCHAR POLSKI KOBIET W MARATONACH MTB
Przed nami szereg
imprez kolarskich
w gminie Grębocice.
Zapowiada się
niezwykle udana
zabawa.
Jak zapewniają organizatorzy, kolejna impreza w Obiszowie ma przyciągnąć jeszcze więcej zawodników niż to było przed
rokiem. Wtedy na starcie zameldowało się
200 osób. Frekwencja z roku na rok systematycznie wzrasta. Podczas czerwcowego weekendu na trasie może zjawić się
aż 300 sportowców. Zawody są otwarte
i każdy może wziąć w nich udział. Rejestracja elektroniczna już trwa. Wszyscy chętni
mogą wypełnić formularz do 24 czerwca.
Znaleźć go można na stronie internetowej
MTB Obiszów. Zapisy będą trwały również
na miejscu w dniu zawodów.

Dwudniowa impreza
Zawody rozpoczną się w sobotę (25.06.) na
torze motocrossowym w Górkowie, na którym zostaną rozegrane Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w klasie XC,
czyli najwyższej randze zawodów dla najmłodszych. Na torze zobaczymy młodzików z klubów z całej Polski. Jedenasta edycja imprezy, która wcześniej nosiła nazwę
„Puchar Dzieci Głogowskich”, rozpocznie
się o godz. 10. Po najmłodszych wystartują
zawodnicy, którzy będą rywalizowali w ramach MTB Obiszów. Pierwszym etapem będzie jazda na czas. Kolarze przejadą malow-

niczą trasą z toru motocrossowego aż do
Obiszowa. Po dotarciu na metę, na wszystkich czeka wiele atrakcji. – Dla wszystkich
uczestników i kibiców oferujemy darmowe
pole namiotowe, z pełnym wyposażeniem
sanitarnym oraz grilla, wyżywienie i dobrą
zabawę – wylicza Artur Chodor, organizator imprezy. Drugi etap zmagań w niedzielę
(26.06.). Chętni kolarze do pokonania będą
mieli trasę o długości ponad 28 km. Ta składać będzie się z trzech pętli. Nie każdy będzie musiał jednak pokonać cały dystans.
Amatorzy mogą przejechać jedną pętlę, a
ci bardziej wytrwali całą trasę. – Zbudowana została nowa trasa. Co roku staramy się
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AIM

ją udoskonalać. Sporo osób nam pomaga.
Współpracujemy z głogowskim nadleśnictwem. Gdyby nie jego pomoc, tego wyścigu
by nie było – przekonują organizatorzy.

Szansę dostaną kobiety

W ramach MTB Obiszów startują również
kobiety, ich zmagania będą miały rangę Pucharu Polski. Będzie to jedyna taka edycja
w tym roku w Polsce. Zarówno kobiety, jak
i mężczyźni podzieleni będą na kategorie
wiekowe: elita (do 30 roku życia), master
1 (30 – 45 lat) oraz master 2 (powyżej 45
lat). W imprezie udział może wziąć każdy.
– Zapraszamy wszystkich, bo to naprawdę
bardzo fajna zabawa. Również tych, którzy
nie wsiądą na rower. W poprzednich edycjach przyjeżdżały do Obiszowa całe rodziny. Mamy nadzieję, że tym razem będzie
tak samo – mówi A. Chodor. – Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci – dodaje. Chęć
wystartowania w zawodach wyraził już Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa
Dolnośląskiego, który jest zapalonym kolarzem.

Górskie jest ciekawe

Kolarstwo górskie cieszy się wielkim zainteresowaniem w Polsce. Obecnie MTB Obiszów to jedna z największych imprez ko-

larskich w województwie dolnośląskim.
Początki były trudne. – Kiedy zaczynaliśmy organizować imprezę, to nikt o niej
nie słyszał. Dziś wszystko wygląda inaczej.
Nie chcemy robić imprezy komercyjnej. To
ma być święto kolarstwa. Chcemy zachęcić ludzi do jeżdżenia na rowerze oraz promować piękne tereny gminy Grębocice –
tłumaczy gospodarz zawodów, wójt gminy Grębocice Roman Jabłoński. Przygotowania do MTB Obiszów trwają od początku roku. Na miesiąc przed startem wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Tegoroczna edycja będzie miała również rangę
Pucharu Polski, więc zawody stają się coraz
bardziej prestiżowe. – Warto być wśród ludzi, którzy przyjadą zobaczyć zmagania zawodników i pobawić się. Warto poczuć tę
atmosferę – zapewnia organizator. Organizatorami maratonu są: gmina Grębocice
oraz Towarzystwo Cyklistów Chrobry Głogów przy współpracy gmin: Głogów, Jerzmanowa i Polkowice oraz powiatów: polkowickiego i głogowskiego, a także Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Lokalnej Grupy Działania Porozumienie Wzgórz
Dalkowskich.
Mateusz Komperda

wiecej informacji na www.mtbobiszow.pl

PROGRAM ZAWODÓW
25 czerwca

START: Tor motocrossowy w Głogowie
META: Miasteczko zawodów w Obiszowie
15.00 – odprawa techniczna
15.10 – start pierwszego zawodnika
17.30 – planowane zakończenie czasówki
18.00 – odjazd trasy maratonu
19.30 – bike party

26 czerwca
START: miasteczko zawodów
META: Miasteczko zawodów w Obiszowie
8.00 – 10.30 – zapisy w biurze zawodów
10.30 – 10.40 – odprawa techniczna
11.00 – start maratonu
11.10 – start maratonu MINI
11.30 – imprezy rozgrywkowe dla kibiców
14.30 – przewidywana meta maratonu
15.00 – prezentacja zwycięzców

MIASTECZKO ZAWODÓW
1. Boisko - START-META - pomiar czasu
2. Biuro zawodów, rejestracja, imprezy
towarzyszące, WC, natryski, sanitariaty,
punkty żywieniowe, bufet, fizykoterapia,
pierwsza pomoc
3. Parking, WC
4. Camping, pole namiotowe
5. Świetlica w Obiszowie
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O co walczą kolarze
Koszulka złota - zwycięzca wyścigu

To był mój najdłuższy maraton
Z Michaliną Ziółkowską, fanką MTB Obiszów, rozmawia Mateusz Komperda.

Koszulka zielona - najaktywniejszy
zawodnik wyścigu

Przed rokiem zwyciężyła Pani w zawo- Jeśli tak, to jak Pani się do nich przygotowuje?
dach MTB. Jak podobała się trasa?
Jak na tereny nizinne, trasa była ciekawa,
zwłaszcza początek i końcówka poprowadzone po niewielkich pagórkach. Znalazło
się kilka krótkich zjazdów i podjazdów, w
tym słynna „Baba Jaga”, co zdecydowanie
urozmaiciło rundę.

W tym roku moje treningi są ukierunkowane na wyścigi cross-country, które
mają nieco inny charakter niż maratony.
Dlatego też jakoś specjalnie przygotowywać się nie będę.

Prowadzi Pani stronę internetową poCo szczególnie utkwiło Pani w pamięci święconą rowerom. Wzbudza duże
zainteresowanie?
z zeszłorocznego wyścigu?

Jak co roku świetna atmosfera i pyszne Z roku na rok coraz większe. Cieszy
zwłaszcza fakt, że rośnie społeczność serciasto Koła Gospodyń Wiejskich.
wisu czasnarower.pl. Użytkownicy coraz
To zwycięstwo było Pani największym aktywniej włączają się w działalność portalu: dodają relacje z wyścigów, tras
osiągnięciem?
rowerowych.
Jeśli chodzi o ilość przejechanych kilometrów, to zdecydowanie tak. Był to mój naj- Znajduje Pani czas na jej aktualizowanie?
dłuższy maraton.
Czy w tym roku wystartuje Pani rów- W wolnych chwilach staram się rozwijać
serwis od strony technicznej, natomiast
nież w zawodach MTB?
aktualizacją treści zajmuje się społeczJeśli nie będzie to kolidowało z planami ność.
mojego obecnego klubu, to wystartuję w
maratonie w Obiszowie.

Koszulka w „grochy” - najlepszy góral

GAZETA KOLARSKA

www.mtbobiszow.pl

Memoriał J. Grundmana i J. Wizowskiego
Puchar Polski P 23 - 19 czerwca 2011
Gmina Grębocice i Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” Głogów będą tegorocznymi organizatorami XXI Memoriału Pucharu Polski w kategorii P-23. Dolnośląski Związek Kolarski przyznał Grębocicom i TC organizacje imprezy nieprzypadkowo. Gmina i „Chrobry” świetnie sprawdzili się jako organizator
cyklicznych zawodów MTB Obiszów, które przez wielu startujących w nich
zawodników okrzyknięte zostały jako jedna z najlepszych w kraju. Teraz Grębocice i TC zmierzą się z organizacją Memoriału Grundmana i Wizowskiego.
Na malowniczej trasie Grodowiec - Grodowiec ścigać będą się najlepsi zawodnicy do lat 23 w Polsce. Będzie to jedno z największych wydarzeń kolarskich
w rejonie. Peleton pojedzie na pięciu okrążeniach, trasą prowadząca w większości przez zielone tereny Gminy Grębocice.
Zawody zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie. Atrakcyjny jest już sam punkt
startu i mety, czyli Grodowiec. Miejscowość od średniowiecza znana była jako
miejsce pielgrzymkowe do słynącego z łask obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem na rękach a następnie do cudownej figurki Matki Bożej.
Atrakcyjne będą również nagrody dla najlepszych zawodników Memoriału. Organizatorzy wyścigu bardzo dbają, aby nagrodzić trud i wysiłek najlepszych! Suma nagród wyniesie 20 tys. zł. Coddziennie będą nagradzane dwie
premie: lotna w miejscowości Grębocice i górska w miejscowości Kurów Mały.
19 czerwca warto więc stanąć na podium w cieniu grodowieckiego sanktuarium.
Zapraszamy na gościnne tereny Gminy Grębocice, aby ścigać się tutaj, gdzie dla
kolarstwa wszyscy mają otwarte serca.
Do zobaczenia.

PROFIL TRASY MEMORIAŁU

RÓD:

PU

G
A
N
LA

20

11

ł
z
0
00

PROGRAM ZAWODÓW
19 czerwca

11.00 – 13.00 – przyjmowanie zgłoszeń
13.00 – 13.30 – odprawa techniczna
13.40 – 14.00 – prezentacja zawodników
(wg kolejności zgłoszeń)
14.05 – start
17.30 – zakończenie zawodów
18.00 – wręczenie nagród
13.00 – 18.30 – miasteczko zawodów
dla kibiców– zwiedzanie Sanktuarium,
gry, konkursy i zabawy dla dzieci

19 czerwca 2011
Od godz. 18.40 do godz. 19.40
Relacja z Memoriału
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Moje sukcesy to zasługa Wizowskiego
Z Henrykiem Charuckim,
zwycięzcą wyścigu
Tour de Pologne, rozmawia
Mateusz Komperda.
Dla wielu kolarzy Memoriał
Grundmanna i Wizowskiego
to początek wielkiej sportowej kariery. Jakie były Pana
początki z kolarstwem?
Kolarstwo zacząłem uprawiać w LZS Zambrów na Podlasiu. To, że znalazłem się
w Dolmelu Wrocław, to tylko
i wyłącznie zasługa śp. Jerzego
Wizowskiego. To właśnie do
niego trafił mój list, a on odpowiedział pozytywnie. Potem
załatwił na początek niezbędne formalności. Następnie trafiłem do słynnego trenera Do- Jako reprezentant Polski
lmelu Mieczysława Żelaznow- startował Pan również w wyścigach międzynarodowych.
skiego i wspaniałej drużyny.
Wygrał Pan blisko 200 wyZostał Pan zwycięzcą Tour ścigów szosowych. To dało
de Pologne. Jak Pan wspo- Panu satysfakcję?
mina wyścig?
Ścigałem się również jako zaWłaściwie pojechałem na ten wodnik Floty Gdynia, odbywawyścig pomagać Ryszardowi łem tam też służbę wojskową.
Szurkowskiemu. Wszyscy wie- Byłem w kadrze młodzieżodzieli, że Rysiek chce go wy- wej, potem w narodowej. Ścigrać, ale był tak mocno pilno- gałem się w największych wywany, zwłaszcza przez zawod- ścigach na świecie. Z repreników reprezentacji, że na eta- zentacją wygrałem też wtedy
pie wokół Polanicy, kiedy po- Tour de Mexico. Zostałem Górszła ucieczka i przegrywali- skim Mistrzem Polski. Następśmy już wyścig, ówczesny tre- nie przez jedenaście lat ściganer Wojciech Walkiewicz dał łem się we Francji. To wszystmi szansę. Udało się. Dzienni- ko dało mi nie tylko satysfakkarze mówili, że niejako do- cję, ale związało całe moje żykończyłem wyścig z poprzed- cie z branżą rowerową. Naniego roku, na którym byłem uczyłem się i poznałem wieliderem i po kraksie znalazłem lu ludzi, nawiązałem kontakty,
które owocują do dziś.
się w szpitalu.

Po zakończeniu kariery Należy przeznaczyć więcej
prawdziwy sportowiec po- środków na sprzęt i dobrych
trafi zapomnieć o sporcie? fachowców. Szkolenie należy
zacząć już w szkołach podstaZakończyłem karierę, ale ni- wowych, wtedy młodzi ludzie
gdy nie rozstałem się z ro- chętniej będą garnąć się do kowerem. W życiu kolarskim larstwa rozwijając się we włauczestniczę w dalszym cią- snym środowisku i blisko rogu. Mam świetne kontakty ze dziców.
światem kolarskim. Siedem
razy z rzędu uczestniczyłem w Jakie są Pana plany na przyTour de Pologne, ostatnio jako szłość?
vice dyrektor wyścigu. Znam
również zawodników młode- Moje plany są ukierunkowane.
go pokolenia. Mój syn Paweł Dalej zamierzam realizować
uprawia kolarstwo od wielu się w branży rowerowej, gdyż
lat. W 2010 roku został Mło- jest to obecnie mój zawód. Jazdzieżowym Mistrzem Polski da na rowerze to podstawa.
na szosie, a obecnie jest za- W wolnych chwilach zamiewodnikiem Zawodowej Grupy rzam być dalej przy kolarCCC Polsat Polkowice.
stwie. Będę wspierał również
mojego syna Pawła, aby właCo trzeba zrobić, aby kolar- ściwie się rozwijał, tak, aby był
stwem w Polsce zaintereso- lepszy ode mnie.
wać młodych ludzi?
Dziękuję za rozmowę.
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Po raz dwudziesty pierwszy
odbędzie się Memoriał Józefa Grundmana i Jerzego
Wizowskiego. Tym razem
w gminie Grębocice. Obaj są
pierwszoplanowymi postaciami polskiego kolarstwa.

J. Grundman z kolarstwem
po raz pierwszy zetknął się
tuż po II wojnie światowej.
W 1948 roku wystartował
w wyścigu, który został zorganizowany przez Redakcję
„Słowa Sportowego”. Impreza
odbyła się we Wrocławiu, i to
w tym mieście należy upatrywać początek jego wielkiej kariery kolarskiej. Ta rozwijała
się w zawrotnym tempie. Rok
po debiucie został triumfatorem ogólnopolskiego wyścigu
szosowego w Katowicach organizowanego przez „Dziennik Zachodni”. Na powołanie
do kadry Polski musiał czekać do 1951 roku. Wtedy został Mistrzem Polski Juniorów
na dystansie 50 kilometrów.
Dwa lata później J. Grundman
świętował kolejny sukces.
W 1953 roku został Mistrzem

Polski na szosie we Wrocławiu.
Pokonał Klabińskiego i Łasaka. Szczyt sportowej kariery
przypadł jednak na rok 1954.
J. Grundman zdobył wszystkie mistrzowskie tytuły, jakie
były do zdobycia. Fenomenalna forma kolarza została doceniona w całym kraju. U schyłku kariery w 1962 roku, zdołał jeszcze sięgnąć po kolejne Mistrzostwo Polski, które zdobył reprezentując barwy wrocławskiej „Sparty”. Na
kolarskich trasach J. Grundman zdobył dwadzieścia trzy
tytuły najlepszego zawodnika
w Polsce. Sukcesy ogólnopolskie przeplatał jednak również z międzynarodowymi.
Wziął udział w Mistrzostwach
Świata: dwukrotnie w Paryżu, Mediolanie, Amsterdamie,
Kopenhadze i Lipsku. W tych
imprezach zawsze znajdował
się w ścisłej czołówce. Po zakończeniu sportowej kariery objął funkcję szkoleniowca „Sparty”, w której odnosił największe kolarskie sukcesy. Jej trenerem był przez
10 lat i wychował Mistrzów

Polski, takich jak Kierzkowski, Jankowski, czy Kaczmarek. W 1970 roku podjął pracę w KS Dolmel i został specjalistą kolarstwa torowego. Największym trenerskim
osiągnięciem J. Grundmana
były sukcesy Kierzkowskiego, który zdobył dwadzieścia
siedem tytułów Mistrza Polski, a ponadto brązowy medal na olimpiadzie w Meksyku. Został także mistrzem
i wicemistrzem świata w wyścigu na 1 kilometr ze startu wspólnego. J. Grundman
był trenerem kadry narodowej PZKol. Jego wizytówką
był uśmiech. Zmarł 28 marca
1991 roku.
J. Wizowski urodził się w
1940 roku. Jako działacz
sportowy przez szereg lat
związany był z KS „STAL”,
Olimpia M-5, RKS M-5, Piast
M-5, w końcowej fazie KS
„DOLMEL”. Wychowankowie
klubu to olimpijczycy i mistrzowie świata, a wśród nich
R. Szurkowski, J. Kierzkowski, wicemistrz świata J. Fal-

tyn, brązowy medalista przełajowych mistrzostw Europy
W. Mokiejewski, reprezentanci barw narodowych w wielkich wyścigach: J. Brzeźny,
H. Charucki, A. Pajor i wielu
innych. Pod jego kierownictwem kolarze klubu zdobyli 42 tytuły mistrzów Polski
na szosie i na torze w różnych
konkurencjach i grupach wiekowych. W latach szęśdziesiątych był kierownikiem
sekcji kolarskiej. W latach siedemdziesiątych był sekretarzem słynnego klubu Dolmel,
a następnie na przełomie lat
80-tych i 90-tych jego prezesem. Pełnił funkcję sekretarza Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu. Był
wielokrotnie organizatorem
wyścigów m.in. Masters Tour
czy Mistrzostw Polski, a także
wiceprezesem DZKol. Swoją
pracę wykonywał z ogromną
pasją i poświęceniem. Zmarł
29.10.2008 roku.
Mateusz Komperda
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Z Pawłem Czopkiem,
byłym zwycięzcom Memoriału,
rozmawia Mateusz Komperda.

Czy 1995 rok, kiedy sięgnął Pan po zwycięstwo w Memoriale Grundmana i Wizowskiego, był dla Pana przełomem w sportowej karierze?
Nie. Myślę, że przełomem w mojej karierze
było powołanie w 1998 roku do kadry narodowej, co dało mi możliwości startów poza granicami kraju i sprawdzenia się z najlepszymi.

jej starszej córki Natalii. Zobaczyłem ją po prawie czterech tygodniach, ponieważ przygotowywałem się do sezonu na innym kontynencie. I tu chciałbym bardzo podziękować mojej
żonie Ewie za cierpliwość i wyrozumiałość .

Czy stając na najwyższym stopniu podium
sportowiec czuje się w pełni spełniony?
Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości,
Każdy sportowiec w przeciągu swojej ka- bo to miejsce jest uwieńczeniem tych wszyst,jechali poza miasto i tam zaczynali jazdę, teraz
riery ma wiele wzlotów i upadków. Jak było kich wyrzeczeń i pracy włożonej w przygotoruszają z pod domu, bloku i się tego nie krępuz Panem?
wania. Satysfakcja jest tym większa, im więkją. Rozpiętość wiekowa jest olbrzymia od kilNie lubię tego określenia. Kariera sportowca sza jest ranga imprezy.
kulatka do nawet 80-latka. Ja wyznaję zasadę
kojarzy się z głównie z wynikami, jakie osiąga
„nieważne ile masz lat, ważne na ile się czuzawodnik i po nich jest oceniany.
W Polsce panuje trend na rowery, jednak
jesz”.
nieliczni młodzi ludzie decyduję się na jazCzy osiągnął Pan wystarczająco dużo w ko- dę wyczynową. Jak ich do tego zachęcić?
Co sądzi Pan o organizacji klasyku kolarlarstwie, czy jednak teraz pozostaje jakiś Przede wszystkim poprzez imprezy, w których
skiego w gminie Grębocice?
niedosyt?
mogą wziąć udział, takie jak maraton MTB PuWspaniała inicjatywa. Zdaję sobie bardzo doOsiągnąłem dużo w swojej karierze. Było jed- char Wzgórz Dalkowskich w Obiszowie. To imbrze sprawę ile to wymaga trudu, są to miesiąnak wiele sytuacji, kiedy mogłem mieć lepsze preza masowa, gdzie każdy może wystartoce przygotowań, pozwolenia, zabezpieczenia.
wyniki, a pomagałem kolegom i to było w da- wać i się sprawdzić z innymi. Byłem właśnie
Zawodnik czy kibic nie zdają sobie sprawy ile
nym momencie dla mnie priorytetem. Teraz na tego typu imprezie w Psarach, bardzo udawymaga pracy, środków i czasu przygotowamożna dywagować, co by było gdyby, ale to już nej, z ogromną ilością uczestników. Od dzieci
nie takiej imprezy. Dlatego chylę czoła przed
dla mnie historia.
kilkuletnich do 77-latka. Tak wygląda promoorganizatorami tego typu imprez i życzę nam
cja kolarstwa, a później po szczebelkach coraz
wszystkim, aby było ich jak najwięcej.
Gdyby mógł Pan się cofnąć w przeszłość, to wyżej i na horyzoncie pojawia się dla szosowco zmieniłby Pan na pewno?
ców grupa CCC POLSAT Polkowice, a dla MTB
Pojawi się Pan na tej imprezie?
Powiem tak: na pewno każdy z nas ma chwile, CCC Polkowice.
Niestety, mam uroczystość rodzinną. Kiedy bykiedy się waha i potem zastanawia czy podjął
łem czynnym zawodnikiem, w wielu rodzindobrą decyzję. . . Przyjmuję, iż ta podjęta w da- Powstaje coraz więcej parków roweronych imprezach nie brałem udziału z wiadonym momencie i sytuacji była najlepsza .
wych, czy chodników. Jak długa jeszcze
mych powodów, więc teraz trzeba nadrabiać
przed nami droga, aby rowerzysta w Polzaległości. Uczestnikom życzę wspaniałej koJak wygląda życie zawodowego kolarza? sce mógł swobodnie poruszać się i spędzać
larskiej atmosfery, pogody - ale nie 30-stopCzy wielu wyrzeczeń?
czas na rowerze?
niowego upału, tylko umiarkowanych 20 stopMówmy ogólnie o zawodowych sportowcach. Moim zdaniem ten czas już nadszedł. Wystarni oraz „połamania kół”. Organizatorom, aby
Jest to życie pełne wyrzeczeń, w roku może w czy pojechać na maraton MTB i zobaczyć jaka
wszystko wyszło tak jak zaplanowali.
sumie dwa miesiące przebywałem w domu. jest liczba uczestników. Startują całe rodziny.
Ale z drugiej strony sam sobie wybrałem taki Proszę zwrócić uwagę, że coraz więcej ludzi
Dziękuję za rozmowę.
los, więc nie jest to forma narzekania tylko in- w miastach, i nie tylko, wsiada na rowery. Jeszformacja. Jako przykład, podam narodziny mo- cze niedawno ludzie brali rower na samochód
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Roman Jabłoński
Artur Chodor 		
Bolesław Bałd 		

- Wójt Gminy Grębocice - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
- Dyrektor organizacyjny (MTB Obiszów i Memoriał)
- Patronat sportowy (MTB Obiszów i Memoriał)

Biuro Zawodów (Memoriał)
Elżbieta Mikołajczak - koordynator
Elwira Lisowska, Kamila Wójt
Biuro Zawodów (MTB Obiszów)
Jadwiga Wójt - koordynator
Elwira Lisowska, Kamila Wójt
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Wyścigi kolarskie
powinny powrócić
do Głogowa

Organizacja trasy wyścigu MTB Obiszów
Jan Zabawa - koordynator
Mieczysław Ciosek, Mieczysław Małodziński, Andrzej Raczyński
Bernard Wdowczyk - pomoc przy wytyczeniu trasy
ZABEZPIECZENIE PELETONU KOLARSKIEGO
Waldemar Cichocki - koordynator

Zabezpieczenie trasy wyścigu
i miasteczka zawodów (MTB Obiszów)
oraz miasteczka zawodów (Memoriał)
Andrzej Kowalik - koordynator
Zbigniew Kowalik, Łukasz Kowalik, Paweł Czech, Mariusz Gurdziel,
Marek Bańka, Jan Gurdziel, Zenon Grębski, Przemysław Borowy,
Zbigniew Malski, Bartosz Gurdziel, Tomasz Czech, Patryk Suma,
Krystian Kobyliński, Michał Czachor, Adam Bańka, Marek Skalecki,
Piotr Małodziński, Radosław Płomiński, Patryk Lewandowski,
Daniel Grębski, Andrzej Czech. Patrol nocny: Dariusz Galus,
Przemysław Wojciechowski, Roman Sadowski
Jerzy Sokolski - Sołtys Obiszowa.
Zabezpieczenie trasy wyścigu (Memoriał)
Mieczysław Żentel - koordynator
Jan Gurdziel, Maciej Sadowski, Dariusz Galus, Marek Gil, Andrzej Mamczura, Konrad Marcinowski, Tadeusz Reszczyński,
Kamil Nawrocki, Michał Wolski, Adam Gil, Edward Kamiński, Andrzej Głowacki, Jerzy Grzegorzak, Mieczysław Marcinowski,
Mieczysław Afaltowski, Stanisław Kowal, Tomasz Bilski, Karol Filipowicz, Sebastian Piecyk, Damian Machaj,
Paweł Szcześniak, Kacper Żak
Zabezpieczenie miejscowości Kurów Mały (MTB Obiszów i Memoriał)
Józef Czyż - koordynator
Andrzej Koszko, Piotr Maciejewski, Karol Dosiak,
Dariusz Dobrzyński, Jan Czarnecki
Organizacja startu i mety (Memoriał)
Mirosław Smagur - Grupa Grody Piastowskie
Organizacja startu i mety (MTB Obiszów)
Jerzy Górski - Sport Górski
Ratownicy medyczni
Artur Starczewski - koordynator
Lidia Chyb, Anna Fiałkowska, Grzegorz Jędruszczak,
Natalia Ucinek, Monika Horbatowska
Fizjoterapeuci
Jadwiga Szczepaniak - koordynator
Piotr Czyż, Magdalena Gwoździewska, Kamila Kuczeła,
Marta Dembowa, Bartosz Groffik, Izabela Pietrzak
Promocja bezpośrednia, portale społecznościowe, grafika
Jerzy Bąk - koordynator
Radosław Perkowski
Catering
Juliusz Pawełkiewicz
Koło Gospodyń Wiejskich z Obiszowa
– Catering - regionalne smaki
Grażyna Bańka - przewodnicząca
Krystyna Bańka, Maria Malska, Iwona Małodzińska,
Monika Jarco, Wanda Olszak, Anna Malska, Marzena Końko
Organizacja części kulturalnej
Barbara Tasarz - dyrektor Grębocickiego Centrum Kultury
Elżbieta Suchocka, Renata Chrzan, Katarzyna Kuchciak, Marta Bartków
Artur Starczewski - prowadzący (MTB Obiszów i Memoriał)
Leszek Wspaniały - prowadzący (MTB Obiszów i Memoriał)
Janusz Jasiński - prowadzący (Memoriał)
Didżeje
Alecki i 4 people collective

Z Arturem Chodorem, fanem kolarstwa, dyrektorem
organizacyjnym wyścigów w Obiszowie i Grodowcu,
rozmawia Mateusz Komperda.
Czy pamięta Pan jeszcze pierwszą edycję zawodów? Jak się rozwijała?
Tak oczywiście. Cztery lata to jeszcze nie jest szczególnie
długa historia. Rozpoczynaliśmy od zawodów, na których
pojawiło się około pięćdziesięciu zawodników. Teraz
organizujemy zawody w randze Pucharu Polski oraz
dwudniową imprezę MTB. Na początku przy organizacji
pracowało kilka osób. Teraz jest ich ponad sześćdziesiąt.
No właśnie kto pracuje nad organizacją imprez?
Cieszy to, że pojawia się coraz większa grupa osób ,
którzy sami się zgłaszają i deklarują pomoc.
I właśnie do nich jest kierowany nasz nowy pomysł
czyli tworzenie klubu kolarskiego pod nazwą MTB
Obiszów Team. Wystarczy też odwiedzić popularne portale społecznościowe, aby zobaczyć, że wokół imprez
zaczyna tworzyć się kolarska społeczność. Z drugiej strony są też ludzie, bez których zawody nie mogłoby się
odbyć : strażacy, ratownicy medyczni, sędziowie, panie
z kół gospodyń wiejskich, osoby zabezpieczające trasę czy
podające napoje dla zawodników. Należy również wspomnieć o didżejach, akustykach i osobach prowadzących
imprezę to w sumie oni budują klimat zawodów.
Jakie plany na przyszłość?
Na pewno chcielibyśmy w Obiszowie zorganizować
Mistrzostwa Polski w maratonach górskich. Jeśli chodzi
o kolarstwo szosowe chcemy, aby Memoriał
im. Grundmana i Wizowskiego stał się imprezą
dwudniową. Drugiego dnia metą wyścigu mógłby być
np. Głogów. Droga z Grodowca do Głogowa to znany
od wieków szlak pielgrzymkowy, który byłby również
świetną trasą wyścigu kolarskiego.
Dziękuję za rozmowę.
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