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W minioną niedzielę, 10 maja odbył się kolejny rajd rowerowy organizowany przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”. Trasa rajdu przebiegała
następująco: Baranów, Jankowy, Donaborów, Kuźnica Skakawska, kościół Świętego Rocha,
Podzamcze (kościół Nawiedzenia NMP, kościół ewangelicki, OSP) Świba, ZZO Olszowa,
Baranów.
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Peleton liczący około 120 osób wyruszył o godz. 10.00 spod siedziby biura LGD z osiedla
Murator w Baranowie i skierował się w kierunku miejscowości Jankowy, następnie do
Donaborowa. W Donaborowie kolumna rowerzystów udała się przez Parcele, Las Świbski i
Dobrydział w kierunku Kuźnicy Skakawskiej. W dalszej kolejności uczestnicy rajdu udali się do
dawnego grodziska „Arsonium” gdzie zwiedzili kościół filialny pw. św. Rocha (1746r.), ciekawą
historię zabytkowego kościoła przybliżył miłośnik historii Paweł Grzesiak. Po krótkim
odpoczynku uczestnicy rajdu ruszyli w kierunku Podzamcza i tak pozostając w tematyce
sakralnej zwiedzili kościół parafialny Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kuźnickiej
gdzie zostali serdecznie przywitani przez proboszcza ks. Karola Galewskiego. Następnie
peleton ulicami podzamcza dotarł do świątyni ewangelickiej i Ochotniczej Straży Pożarnej. O
dziejach tej części miasta i gminy opowiadali: Paweł Grzesiak oraz Andrzej Kopacki z
Towarzystwa Historyczno–Kulturalnego „Arsonium”.

Po wyczerpującej przeprawie, w wietrznej aurze, uczestnicy rajdu dojechali do Baru „Świba” na
posiłek regeneracyjny gdzie można było odpocząć i nabrać energii do dalszej jazdy. Po
odpoczynku miłośnicy dwóch kółek wyruszyli w kierunku Olszowy, by zwiedzić nowoczesny
Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa.

Rajd przebiegał w bardzo miłej atmosferze i wzajemnej integracji. Godne uwagi jest to, że taka
forma spędzania wolnego czasu cieszy się coraz większym zainteresowaniem w każdej
kategorii wiekowej.

Pragniemy serdecznie podziękować przewodnikowi Rajdu Pawłowi Grzesiakowi za przybliżenie
historii i zabytków Podzamcza, proboszczowi Karolowi Galewskiemu za udostępnienie
kościołów parafialnego i filialnego, księdzu Krzysztofowi Cieślarowi za możliwość zobaczenia
wnętrz kościoła ewangelickiego, Andrzejowi Olbromskiemu Wiceprezesowi oddziału PTTK
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Ziemi Wieruszowskiej oraz władzom samorządowym za materiały promocyjne gminy i powiatu,
panu Tomaszowi Spychalskiemu prezesowi ZZO Olszowa za udostępnienie zakładu
zwiedzającym. Serdeczne podziękowania kierujemy do panów Leszka Dąbrowskiego i
Krzysztofa Soboka prowadzącego i zamykającego cały rajd a także dla pozostałych
uczestników rajdu, którzy dzielnie pokonali trasę w ten wietrzny dzień. Serdecznie zapraszamy
do udziału w kolejnych wyprawach rowerowych!
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