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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

III Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz za nami.
Dział IT · 25 czerwca 2018

Dużo dobrej zabawy, ciekawa trasa, pozytywna energia – tak można określić
tegoroczną edycję Rajdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz. Mimo wietrznej,
niepewnej aury, w niedzielę 24 czerwca 2018 r., na dziedzińcu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Głogowie stawiło się ok. 80 osób – doświadczonych rowerzystów,
ale i takich, którzy jeżdżą tylko rekreacyjnie, od kilkuletnich dzieci po osoby dojrzałe.
Rajd rozpoczął się ok. godz. 10.30. O bezpieczeństwo uczestników, oprócz
organizatorów, dbali również policjanci z głogowskiej Komendy Powiatowej Policji.
Siedemnastokilometrowa trasa Rajdu wiodła do Jaczowa, gdzie na boisku miejscowego
klubu sportowego odbył się piknik rodzinny, w którym wzięło udział ok. 120 osób. Na
zmęczonych, ale i szczęśliwych rowerzystów czekał na miejscu gorący posiłek, napoje,
owoce i, co najważniejsze, moc atrakcji – konkursy czytelnicze i
sportowe,”dmuchańce” dla dzieci, częstujący słodyczami Tygrysek Chrobrego Głogów
i bardzo energetyczny pokaz zumby, który poprowadzili Kasia Jaskólska-Pitoń i
Mateusz Śmikiel. Uczestnicy pikniku mogli również wziąć udział w mini warsztatach z
zakresu pierwszej pomocy, które, przy użyciu fantomów, prowadzili studenci
Pielęgniarstwa. „Strefą dziecka” zajęły się studentki Pedagogiki, a student Nowych
Mediów nakręcił krótką relację z Rajdu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko
promocyjne Uczelni. Wszystkie zmagania sportowe i czytelnicze zakończyło wręczenie
nagród przez prorektora PWSZ w Głogowie dr inż. Elżbietę Banaczyk. Ich fundatorami
byli sponsorzy: Centrum Rowerowe SBB Głogów, High-Type, MTB-Heron, Punkt
Rowerowy, Chrobry Głogów, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, Galeria Glogovia,
Toppoligrafia, Szkoła Tańca Anima Danza, Centrum Językowe Konik, Gruca,
Księgarnia Feniks, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Cinema 3D,
Stowarzyszenie Zagroda Dziadoszan i, oczywiście, główny organizator, czyli
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. Wspaniałe pomarańczowe koszulki
ufundowała uczestnikom Gmina Miejska Głogów.
Organizatorzy – Biblioteka PWSZ w Głogowie i cały Sztab Odjazdowego Bibliotekarza
dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji tego wydarzenia.
Dziękujemy również za, przekazane na rzecz Domu Dziecka w Głogowie, kosmetyki i
środki chemiczne.
Zapraszamy do Galerii
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Ten wpis został utworzony 25 czerwca 2018 o godz. 14:35 w kategorii Aktualności.
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