Podsumowanie sezonu rowerowego 2014.
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej – Świdwin, w okresie od kwietnia do października 2014 roku
zrealizowało dwa zadania publiczne. Pierwsze zadanie z zakresu promocji turystyki rowerowej oraz
projektów z nią związanych finansowane przez Gminę Miejską Świdwin, pozwoliło na zorganizowanie
III Świdwińskiego Maratonu Rowerowego w ramach Pucharu Polski w Szosowych Maratonach
Rowerowych 2014. Zawodnicy rywalizowali na trzech dystansach ( MINI- 86 km, MEGA - 158 km,
GIGA - 225 km). Ponadto w ramach Maratonu odbył się wyścig Rodzinny im. Edwarda Makowskiego
na dystansie 46 km.
Celem imprezy była popularyzacja sportów rowerowych oraz promocja miasta i powiatu
świdwińskiego . W zawodach uczestniczyło około 350 kolarzy.
Partnerami byli również: Starostwo Powiatowe, Park Wodny Relax, Przewodnicząca Rady Powiatu,
Wójtowie Gminy Świdwin i Gminy Brzeżno oraz sponsorzy.
Drugie, z zakresu organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych skierowanych
do mieszkańców Powiatu Świdwińskiego finansowane przez Starostwo Powiatowe.
W zakresie tego zadania zorganizowaliśmy 5 rajdów rowerowych, w tym rajd połączony ze spływem
kajakowym. Organizacja rajdów znacznie wpłynęła na aktywność fizyczną uczestników. Wzrosła
świadomość cyklistów dotycząca bezpieczeństwa w zakresie nie tylko przestrzegania ruchu
drogowego podczas uprawiania turystyki rowerowej ale również sprzętu, jak kask, prawidłowe
oświetlenie, odblaski, stan hamulców. Uczestnictwo w rajdach pozwoliło poznać ofertę turystyczną
powiatu świdwińskiego, a przede wszystkim poznanie ciekawych miejsc o znaczeniu historycznym,
między innymi : szlak "Kotła Świdwińskiego" .
Kolarski sezon 2014 reprezentowany przez członków stowarzyszenia: Małgorzatę Malinowską,
Jerzego Witkowskiego, Krzysztofa Sikorę, Waldemara Białka, Mariusza Kurlapskiego, Henryka Anglisza
i Marka Ciechańskiego należy do bardzo udanych. Braliśmy udział w 8 Szosowych Maratonach
Rowerowych w ramach Pucharu Polski a także w zawodach MTB wokół jeziora Miedwie i Jeziora
Nowogardzkiego. Pokonaliśmy dystanse od 86 km do 324 km. Na podium stawaliśmy łącznie 17 razy,
w tym na miejscu pierwszym 7 razy, na miejscu drugim 4 razy oraz na miejscu trzecim 5 razy.
W zawodach brali udział również: Bodgan Kaczmarczyk, Kazimierz Gbur, Mieczysław Rogulski, Elwira
Stawska, Roman Ciechański, Mirosław Piotrowski oraz Łukasz Witkowski.
Za pomoc w realizacji zadań wszystkim SPONSOROM składamy serdeczne podziękowania i liczymy na
dalszą współpracę w sezonie 2015 .
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