Artykuł pochodzi ze strony:
Miastecki Portal Internetowy
Wygrał HARPAGAN!
Przez trzy dni gościli w Miastku miłośnicy rajdów na orientację z całego kraju. Choć były zwycięstwa
i porażki poszczególnych uczestników - śmiało można powiedzieć, że wygrał cały HARPAGAN, czyli
57. Ekstremalny Rajd na Orientację.
Organizacja ze strony Pomorskiego Klubu Orientacji "HARPAGAN" była wzorowa. Ponad 130
wolontariuszy pracowało prawie bez przerwy, zarywając noce i dzielnie znosząc trudy noclegów i
pracy w ekstremalnych warunkach.
W rajdzie uczestniczyło prawie 1500 osób z najdalszych nawet zakątków Polski, w tym ok.
200 osób z Miastka. Do tego należy doliczyć jeszcze ponad 20 psów, które z udziału w rajdzie miały
nie mniejszą frajdę niż ich panowie i panie. Organizatorzy przygotowali dziesięć bardzo atrakcyjnych
tras - od Harpusia na 10 kilometrów pieszo i 25 km na rowerach, przez trasy piesze i rowerowe na
100 km - aż po trasę mieszaną - 100 km na rowerze i 50 km pieszo, a także na 200 km na rowerze.
Szczególnie ekstremalne trasy to te nocne. Ich zwycięzcy otrzymywali zaszczytny tytuł HARPAGANA.
Głównym budowniczym trasy był Karol Kalsztein - prezes Pomorskiego Klubu Orientacji
"Harpagan", który jak się okazało - znał lepiej naszą gminy niż niejeden stały mieszkaniec Miastka i
okolic. Trasy były niezwykle atrakcyjne, nawet te harpusiowe. Wielu z nas nie wiedziało nawet, że w
pobliżu Miastka są takie góry!
Baza rajdu znajdowała się w obiektach Szkoły Podstawowej nr 3. Organizatorzy i uczestnicy
rajdu nie mogli się nachwalić tego co zobaczyli w szkole. Nie wierzyli też, że placówka ma już tyle lat,
a ciągle wygląda jak nowa. Dyrektor Paweł Biernacki dwoił się i troił, by wszystkich dobrze ugościć.
Pracownicy Urzędu Miejskiego zorganizowali w holu "trójki" miasteczko handlowo-promocyjne, w
którym objadano się świeżym chlebkiem ze smalcem czy innymi smakołykami w postaci ciast, wędlin,
soków i kawy. Czynne było też stoisko promocyjne Gminy Miastko. Wszyscy uczestnicy rajdu
otrzymali darmowy super obiad, o który zadbał pan Roman Głąbała z ekipą.
W uroczystości otwarcia i zamknięcia rajdu uczestniczyła pani burmistrz Miastka Danuta
Karaśkiewicz oraz wicestarosta bytowski Roman Ramion, a także zastępca nadleśniczego
Nadleśnictwa Miastko Krzysztof Major. Wszyscy uczestnicy rajdu wyjechali z Miastka zadowoleni, a
my - współorganizatorzy nie kryliśmy zadowolenia, że tylu gości do nas przyjechało.
57. Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN 57 został zorganizowany przez działaczy i
wolontariuszy tego gdańskiego stowarzyszenia, przy współudziale Gminy Miastko. Wielkie
podziękowania należą się całej 130-osobowej ekipie Harpagana z kierownikiem rajdu i prezesem
Pomorskiego Klubu Orientacji Karolem Kalszteinem i koordynatorką rajdu Dominiką Bąkowską na
czele oraz z szefem logistyki Piotrem Kaczyńskim, sędzią głównym Tomaszem Jankowskim, szefem
zespołu technicznego Arkiem Kwiesielewiczem i szefem parkingów Grzegorzem Königiem również.
Co się tyczy parkingów, to za udostępnienie miejsc parkingowych należy podziękować firmom DAJAR,
KOGA, DEJCOMP Laminaty, a za sprawne kierowanie ruchem setek aut - panom policjantom z
miasteckiego Komisariatu Policji, miasteckiej Straży Miejskiej oraz jednostkom OSP z Dretynia (druh
Jacek Freza) i Słosinka (druh Robert Bezłada) oraz kierującemu tę akcją Józefowi Michalskiemu z
Urzędu Miejskiego.
Organizację imprezy wspomagali także: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu i
Rekreacji oraz Zarząd Mienia Komunalnego. Dzielnie sprawiły się panie kucharki ze Szkoły

Podstawowej nr 3, które wydały 1700 obiadów, a także inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za
porządek i czystość w szkole. Nad wszystkim co się działo w szkole i wokół czuwał dyrektor Paweł
Biernacki, któremu należą się głębokie ukłony w podziękowaniu za trud. Warto dodać, że przez
obiekty szkoły przewinęło się ok. 2.000 osób (w tym ciekawi mieszkańcy Miastka), a kilkaset
nocowało w hali sportowej szkoły.
Wielkie dzięki kierujemy też do lokalnych wystawców: PSS Spójnia Społem Miastko, pani
Celiny Babiarz i Anny Chądzyńskiej, gospodarstwa agroturystycznego Przepiórcza Farma z Trzcinna,
Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Trzcinno, pp. Lew
Kiedrowskich z Jezierza k. Kołczygłów, Pawła Zblewskiego z Pasieki, kwiaciarni Lawenda, p. Romana
Głąbały z Miastka i gospodarstwa ekologicznego p. Mariana Nowaka z Grabowa, sklepu Młynek Kawa i Herbata, sklepiku szkolnego p. Alicji Szastak i Szpitala w Kościerzynie. Dzięki nim było
kolorowo i smacznie. Dziękujemy też p. Łukaszowi Magrianowi z Pomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej w Gdańsku za pomysł, że HARPAGAN może się także odbyć na krańcu
województwa, w dalekim od Gdańska Miastku!
Zdjęcia - Dariusz Jawor i Konrad Remelski
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