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11 września 2011 roku, odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego Jastrzębia
Zdebrz. W tym roku ilość uczestników zaskoczyła organizatorów. Na listach w Internecie w nocy
w sobotę, w przeddzień rajdu, było zapisanych 816 uczestników. Jednak to niepełne dane, w dniu
rajdu przed startem zapisało się jeszcze ponad 100 rajdowiczów, w imprezie wzięło czynnie
udział około 1000 rowerzystów.
Stowarzyszeniu Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zderz” jest szczególnie miło, że większość
uczestników to dzieci i młodzież ze szkół w Radecznicy, Goraja, Turobina, Sułowa, Czarnegostoku,
Gorajca. Nie zabrakło też przyjezdnych z Kraśnika, Janowa Lubelskiego, Tomaszowa Lubelskiego,
Warszawy. W rajdzie uczestniczyła też niezłomna grupa lubelska, która pod wodzą redaktora Radia
Lublin Piotra Wróblewskiego corocznie wspiera tę imprezę.

Wzorem lat ubiegłych rajd miał charakter gwiaździsty. 9 tras prowadziło do miejsca zakończenia w
Hoszni Ordynackiej. Trzy z nich wiodło z Biłgoraja. Po raz pierwszy jedna z tras zw. „kosą”
prowadziła wyznakowanym w tym roku szlakiem im. Dymitra Gorajskiego. Szlak prowadzi
przepięknymi widokowo i przyrodniczo drogami i bezdrożami Roztocza Zachodniego z Goraja do
Lipowca. Po przejechaniu trasy, na którą wybrali się nieliczni, najsilniejsi z rowerzystów, stwierdzono,
że trasa w niczym nie różni się od najlepszych górskich tras do rozgrywania zawodów MTB.

W trakcie rowerowych zmagań uczestnicy rajdu mogli liczyć na wodę i regeneracyjną przekąskę w
postaci wafelka lub batona. Na miejscu, czyli jak rok wcześniej w gościnnej Hoszni Ordynackiej, gdzie
mieszkańcy zawsze służą pomocą i dbają o turystów, czekał smaczny gorący posiłek – zupa grochowa i
cebulowa. Występ artystyczny zagwarantował zebranym zespół HAWOK uatrakcyjniając odpoczynek
zmęczonym rowerzystom.
Rajd doszedł do skutku dzięki wielu samorządom, organizacjom pozarządowym i firmom prywatnym,
wszystkim organizatorzy chcieliby w tym miejscu serdecznie podziękować, już teraz mając nadzieję,
że w przyszłym roku uda się zorganizować kolejną, równie udaną imprezę rowerową.

