Cykel event i Trzebinia, Polen
Søndag den 14. maj 2017 deltog 10 glade og entusiastiske medlemmer fra Team Ishøj Cafe 60+
Cycling i venskabsbyen Trzebinia’s årlige cykelevent i det sydlige Polen.
Ishøj Kommune havde stillet en kassevogn og en minibus til rådighed, så deltagere og deres grej
kunne fragtes de godt 1.000 km sydpå. Humøret var derfor højt, da deltagerne startede torsdag
morgen den 11. maj kl. 6:30 fra klubhuset på Strandvangen 54.
Turen ned til Trzebinia havde en planlagt overnatning på et Bike Hostel i en lille polsk by lige på
den anden side af den tysk-polske grænse. Vi ankom til stedet sidst på eftermiddagen efter en
”dejlig” tur lige tværs gennem Berlins bymidte – vi fulgte nemlig bare GPS’ens anvisninger, som Jes
sagde….
Vores Bike Hostel viste sig at være et rigtig hyggeligt sted, og vi fandt hurtigt frem til stedets ”biergarten”, hvor vi kunne få et køligt glas øl eller to. Herefter tryllede krofatter en lække aftensmad
frem, og så vi kunne gå trætte og mætte til ro.
Næste morgen fortsatte køreturen til Trzebinia, hvor vi var fremme omkring kl. 14. Her blev vi
modtaget på Motellet af vores søde værter, Ewa og Beate. På den sidste del af turen, havde vi
opdaget, at kassevognen tabte luft på det ene baghjul, så derfor blev den kørt over til et
nærliggende værksted, så den kunne blive lappet. Det viste sig desværre, at fælgen var revnet, og
efter en del parlamenteren på polsk-engelsk, blev det aftalt, at værkstedet skulle forsøge at svejse
fælgen. Om aftenen var vi til koncert med dygtige elever fra byens musikskole.
Lørdag morgen hentede vi kassevognen på værkstedet, og mekanikeren fortalte glad, at han
havde svejset fælgen 5 steder. Han anbefalede os dog at købe en ny fælg, når vi var nået hjem til
Danmark igen. Ellers bød dagen på en rundtur i Trzebinia og omegn, hvor vores værter stolt viste
os rundt i deres by. Vi spiste frokost på en herlig Mexicansk restaurant, og kørte derpå til
Auschwitz, hvor vi desværre ikke havde tid nok til en rundvisning. Vi tog derefter videre til Krakow,
hvor vi fik set den gamle bydel.
Søndag morgen tidlig gik turen med bus til Krakow, hvorfra cykel-event’en startede. Vi havde en
skøn cykeltur på ca. 45 km i dejlig solskin og gennem et en pragtfuld natur med skovstrækninger
og små idylliske landsbyer. Vel fremme i Trzebinia blev vi bænket i borgmesterens telt og fik
serveret en forfriskende portion suppe.
Mandag morgen var det tid til at bryde op, og så gik turen hjemad mod Danmark. Turen blev
tilbagelagt i et stræk, så vi var alle godt trætte, da vi ankom til Ishøj om aftenen ved 23-tiden – en
herlig oplevelse rigere.

