
 

Głuchołazy, dnia 11 grudnia 2009 r. 
 

Jubileuszowe podsumowanie sezonu kolarsko-turystycznego 
w KTK „KTUKOL” – Głuchołazy 

 
Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy w 2009 r., jak i w latach poprzednich, 

prowadził działalność turystyczną i sportową, której celem była popularyzacja turystyki 
rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku, propagowanie roweru jako pojazdu 
ekologicznego, poznawanie oznakowanych szlaków rowerowych regionu, poznawanie 
walorów krajoznawczych, historii oraz zabytków naszego kraju. Na co dzień w klubie 
zrzeszone są osoby, które trenują by startować w licznych zawodach kolarskich (młodzież 
głuchołaskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich) oraz te, które w sekcji 
turystycznej jeżdżą na rowerach rekreacyjnie, zwiedzając ciekawe bliższe lub dalsze miejsca. 
W kalendarzu naszej działalności na każdy rok oprócz wielu wyjazdów na zawody sportowe, 
organizowane są także liczne wycieczki turystyczne: jedno- lub wielodniowe na terenie 
całego kraju. Tak więc każda z grup realizuje swój własny program. Są też stałe imprezy 
klubowe, na których spotykamy się wszyscy. Podczas wspólnych wyjazdów młodzież szkolna 
i osoby dorosłe zdobywają punkty na Kolarską Odznakę Turystyczną. Podczas tegorocznego 
sezonu członkowie naszego klubu oraz uczniowie klasy 2b ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Głuchołazach zdobyli 65 odznak turystycznych, w tym 16 KOT, 24 odznaki „Siedmiomilowe 
Buty” oraz 25 innych odznak turystyki kwalifikowanej. Na wyróżnienie w minionym sezonie 
zasługują: Antonina Bejnar i Bogusław Mączyński, którzy zdobyli po 9 odznak 
turystycznych, 8 odznak turystycznych w br. zdobyła rodzina Jędrysek, która wraz z rodziną 
Żemłów oraz kol. Danutą Roszak była uczestnikiem 58 CZTK w Żarach. Watro wspomnieć, 
że tegoroczne wielodniowe wyprawy rowerowe po naszym kraju oraz udział w wielu 
imprezach rowerowych wspomnianych osób, przyczyniały się do realizowania zadań na rzecz 
krzewienia turystyki i krajoznawstwa. Ich wyjazdy oraz częste spotkania z innymi 
działaczami klubowymi są wspaniałą promocją i reklamą naszego klubu i miasta Głuchołazy. 

W 2009 r. Klub KTUKOL zyskał 3 nowych przodowników turystyki kolarskiej w 
osobach: Antoniny Bejnar, Bogusława Mączyńskiego i Ireneusza Klimeckiego. 

W mijającym sezonie Klub KTUKOL był organizatorem lub współorganizatorem wielu 
imprez związanych ze sportem kolarskim, turystyką rowerową i rekreacją. I tak dnia 4 
kwietnia br. zorganizowano po raz kolejny XVII Młodzieżowy Rajd Kolarski WITAMY 
WIOSNĘ. Impreza połączona z konkursami sprawnościowo-teoretycznymi i adresowana do 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, zgromadziła tego dnia na boisku 
Szkoły Podstawowej Nr 2 wiele grup zrzeszonych i osób indywidualnych. 

W dniu 30 maja 2009 r. odbył się znany i mający swoje stałe miejsce w kalendarzu 
imprez klubu, XVII Rajd Kolarski Zdobywamy Pradziada, którego głównym celem była 
jazda indywidualna na czas na najwyższy szczyt w Czeskich Jesenikach. W tej trudnej, ale 
jakże popularnej imprezie sportowo-turystycznej, uczestniczyło 180 zawodników z wielu 
województw naszego kraju. 

4 października Klub KTUKOL wyszedł z inicjatywą zorganizowania I Rajdu kolarsko-
pieszego pn. BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH. Impreza, która adresowana była do 
młodzieży szkolnej i osób dorosłych, spotkała się z wielkim zainteresowaniem, gromadząc na 
mecie rajdu ponad 150 uczestników z województwa opolskiego. Widząc potrzebę i 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniu środowiska turystyczno-kolarskiego, przy wsparciu i 
pomocy instytucji promującej turystykę i sport, zarówno w gminie jak i w powiecie, 
zakładamy cykliczną organizację w/w imprezy. 

W każdą niedzielę KTK KTUKOL organizuje rowerowe wyjazdy po okolicy, 
adresowane do uczniów głuchołaskich szkół gimnazjalnych i średnich. 
 

Wiceprezes zarządu klubu KTUKOL 

Eligiusz Jędrysek 
 
Więcej info na stronie: www.ktukol.pl. 


