
 

I MIEJSCE: 

Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego 

Inicjatywa: „Rajd rowerowy – Szlakiem Henryka Sienkiewicza” 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Dragon Wojcieszków 

 
 

 Inicjatywa polegała na organizacji rajdu rowerowego, który przebiegał szlakiem związanym 
z Henrykiem Sienkiewiczem. Wydarzenie odbyło się 10 września 2022 r., a trasa przebiegała między 
innymi przez Wojcieszków, Burzec, Szczałb, Krzywdę, Okrzeję, Wolę Okrzejską. Efektem realizacji 
inicjatywy była promocja Szlaku Henryka Sienkiewicza oraz jego życia i twórczości, nawiązanie 
współpracy między organizacjami z dwóch gmin (Wojcieszków i Krzywda), promocja turystyki 
i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

W realizację inicjatywy zaangażowani byli członkowie ULKS Dragon Wojcieszków, pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojcieszkowie, członkowie grupy nieformalnej „Rowerowy 
Wojcieszków” oraz członkowie KGW w Woli Okrzejskiej. Nad rajdem patronat objęli wójtowie gminy 
Krzywda oraz gminy Wojcieszków. Bezpośredni udział w rajdzie wziął również zastępca wójta gminy 
Krzywda Pan Maciej Cybulski. Łącznie w organizację zaangażowanych było 14 osób. Zaangażowanie 
poszczególnych osób z grup nieformalnych oraz organizacji polegało na aktywnym włączeniu się 
w organizację rajdu, przygotowanie trasy (przejechanie odcinka i sprawdzenie jakości dróg i ścieżek), 
rozmowa ze sponsorami, zaplanowanie działań promujących, podjęcie kontaktu z mediami,  rozmowa 
z wójtami gminy Krzywda oraz gminy Wojcieszków, przygotowanie posiłków, przygotowanie pamiątek 
dla uczestników. Inicjatywa pozwoliła nawiązać współpracę między organizacjami z gminy Krzywda 
oraz gminy Wojcieszków. Zarówno jedna jak i druga strona miała okazję przekonać się, że taka 
współpraca przynosi wymierne korzyści zarówno w zakresie promocji, jak i rozwoju organizacji.  

 Rajd był świetną promocją naszego wybitnego pisarza Henryka Sienkiewicza, połączenie 
aktywności fizycznej i zdobywania wiedzy było bardzo interesującą i dosyć innowacyjną formą lekcji 
lokalnej historii i kultury. Podczas postoju w Woli Okrzejskiej uczestnicy mieli okazję porozmawiać 
i wymienić się doświadczeniami, jak również zaprezentować swoje działania na rzecz lokalnej 
społeczności. Po zakończonym rajdzie, dzięki działaniom promocyjnym, grupa nieformalna „Rowerowy 
Wojcieszków” pozyskała nowych członków. Uczestnikami rajdu były dzieci, młodzież, osoby dorosłe 
oraz seniorzy co pozwoliło na integrację międzypokoleniową. Podczas postojów na posiłek lub 
odpoczynek nie zabrakło opowieści o tym jak dawniej organizowano rajdy oraz wyprawy piesze do 
lasów. Uczestnicy podczas jazdy często wymieniali się miejscami co również dawało okazję do częstych 
rozmów. Wśród seniorów, którzy uczestniczyli w rajdzie był wielki pasjonat rowerowy z gminy 
Krzywda, który przyjechał do Wojcieszkowa na zakończenie rajdu, gdzie chętnie dzielił się swoim 
doświadczeniem z młodszymi amatorami sportu. Wspólne rozmowy przy ognisku były doskonałą 
okazją do ponownego przybliżenie i podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz ciekawymi 
opowieściami z dawnych lat.  
 
 Połączona forma aktywności fizycznej i zdobywania wiedzy o życiu i twórczości Henryka 
Sienkiewicza była z całym pewnością działaniem innowacyjnym zarówno dla naszej organizacji jak i 
lokalnej społeczności. Dodatkowo po raz pierwszy ULKS nawiązał współpracę zarówno z grupą 
nieformalną, jak i stowarzyszeniem z sąsiedniej gminy. Przedsięwzięcie wymagało nakładów 
finansowanych związanych z zakupem medali, przygotowaniem posiłków, wykupieniem 
ubezpieczenia, zakupu pożywienia i wody na trasę. W przybliżeniu wydana kwota na rajd wynosiła 
1400,00 zł, a wydatki zostały pokryte ze środków własnych oraz pozyskanych od lokalnych 
przedsiębiorców. 



 

 

 


