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RELACJA Z 68. CENTRALNEGO ZLOTU 
TURYSTÓW KOLARZY MODLIN 2019 

 

68. Centralny Zlot Turystów Kolarzy w 2019 roku od-
był się na Mazowszu w Modlinie a został zorganizowany przez 
Oddział PTTK „Mazowsze” w dniach 10-17 sierpnia. W zlocie 
udział wzięli kolarze z całej Polski. Podczas rozpoczęcia orga-
nizatorzy zapewnili atrakcję w postaci godzinnego pokazu 
akrobacji na rowerze.  

Baza zlotu oraz pole namiotowe zlokalizowane zostało 
wewnątrz Twierdzy Modlin co już stanowiło atrakcję i niesa-
mowite przeżycie.  Dużo osób skorzystało z tego miejsca za-
kwaterowania, dzięki temu zdecydowana większość uczestni-
ków była na miejscu podczas codziennych odpraw, można było 
również od razu poznać prowadzących trasy i zadać pytania. 
Wszystkie trasy ruszały również sprzed bazy, a dokładnie z 
bramy Kadetów, gdzie było bardzo dużo miejsca na ustawienie 
się kolarzy. Wielokrotnie również uczestnicy zakwaterowani 
poza twierdzą dołączali się na trasie. Podczas każdej z tras zlo-
towych było co najmniej 2 prowadzących (jeden z przodu drugi 
zamykający), dzięki temu uczestnicy nigdy nie zostawali sami i 
każdy mógł się czuć bezpiecznie. Były również dni, gdy na 
wycieczce było więcej organizatorów, szczególnie w weekend 

oraz 15 sierpnia. Podczas zlotu można było odwiedzić liczne obiekty do odznak ogólnopolskich jak 
zespół klasztorny w Czerwińsku nad Wisłą, Twierdzę Modlin, Bazylikę w Pułtusku, Muzeum Roman-
tyzmu w Opinogórze, elektrownię wodną w Dębę czy Kampinoski Park Narodowy.  
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Dużą popularnością cieszyły cię 
również odznaki regionalne jak Mazo-
wiecka Odznaka Krajoznawcza, Warszaw-
ska Odznaka Krajoznawcza czy Odznaka 
Turystyczna Szlakiem Polski Walczącej na 
terenie Powiatu Legionowskiego. Dodat-
kowo 15 sierpnia można było zdobyć 2 
odznaki związane z Bitwą Warszawską 
1920 roku. Odznakę Szlakami Bitwy War-
szawskiej 1920 roku  oraz Jubileuszową 
odznaką turystyczno - krajoznawcza PTTK  
Bitwa Warszawska 1920-2020, która zo-

stała ustanowiona tuż przed rozpoczęciem zlotu a można ją zdobywać od 15 sierpnia 2019 roku. Tego 
też dnia odbyła się trasa zlotowa Szlakiem Bitwy Warszawskiej nad Wkrą podczas, której można było 
odwiedzić miejsca związane z wydarzeniami z 1920 roku, kamienie pamięci m.in. w Borkowie, cmen-
tarze m.in. w Cieksynie, mogiły oraz tablice informacyjne. Kilkoro uczestników wzięło udział w ob-
chodach oraz uroczystej mszy świętej w Jońcu. Obie odznaki cieszyły się dużą popularnością, można 
było od razu je zweryfikować co uczyniło ok. 50 osób i nabyć znaczki ok. 30 osób. Wiele osób pod-
kreśliło, że był to bardzo ciekawy pomysł połączenia jednej wycieczki i możliwości zdobycia wiedzy 
o tym wydarzeniu a zarazem zdobycia odznaki. Szczegóły obu odznak można znaleźć na stronie od-
działu PTTK Warszawa Praga: http://praga.warszawa.pttk.pl/regulaminodznak.php . 

Do niezapomnianych wrażeń może należeć niewątpliwie pierwsza wycieczka zlotowa, która 
odbyła się 11 sierpnia w niedzielę, a wzięło w niej udział ponad 140 uczestników co stanowiło nie 
lada przedsięwzięcie logistyczne. Trasa 
była bardzo ciekawa, wałami do Pałacu w 
Jabłonnie, gdzie zaprzyjaźniony krajo-
znawca opowiedział o jego historii. Na-
stępnie grupa udała się na przeprawę 
promową, pomimo długiego czekania, 
atmosfera była bardzo dobra i sprzyjała 
rozmowom uczestników. 

Liczne możliwości zdobycia od-
znak krajoznawczych sprzyjały również 
integracji. Można było wymienić się wra-
żeniami, informacjami, a także niekiedy 
dowiedzieć się o innych odznakach. Pro-
wadzący również byli zaangażowani w powiększanie kolekcji pieczątek w kronikach i zeszytach pa-
miątkowych. Podczas większości tras były zaplanowane postoje, które można było poświęcić na obiad 
w restauracji, zrobienie zaopatrzenia czy kąpiele w wyznaczonych miejscach nad Narwią, Wkrą czy w 
Nowym Mieście nad zalewem.   

W czasie zlotu była możliwość zwiedzenia całej okolicy Twierdzy Modlin zarówno na zachód 
przez Czerwińsk po Wyszogród, na północ do Ciechanowa, na wschód do Serocka, na południe przez 
Jabłonną do Warszawy, a także do Kampinoskiego Parku Narodowego (zdjęcie).  

Dla bardziej wytrwałych przygo-
towano dłuższe trasy, ale były też warian-
ty krótsze, które sprzyjały plenerom foto-
graficznym, a także przerwom na łonie 
natury. Wiele osób skorzystało z indywi-
dualnych możliwości pokonywania tras, 
gdyż ich przebieg w formie śladu gps był 
dołączony do regulaminu. Dogodna loka-
lizacji zlotu pozwalała na to by kolarze 
wielokrotnie podróżowali do Warszawy 
zarówno na rowerze nieco ponad 30 kilo-
metrów do centrum stolicy, ale również 
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pociągiem Kolei Mazowieckich czy Szybkiej Kolei Miejskiej. Połączenia te były bardzo częste i po-
zwalały szybko dotrzeć do miasta. Dzięki temu rowerzyści zwiedzili m.in. Zamek Królewski w War-
szawie, Pałac w Wilanowie czy Konstancin- Jeziornę, jedyne uzdrowisko na Mazowszu znane z parku 
zdrojowego z tężnią.   

Podczas ostatniego wieczoru udało się porozmawiać z uczestnikami i zadać kilka pytań na te-
mat organizacji zlotu, a także samych wrażeń z pobytu na Mazowszu, fragmenty wywiadów poniżej. 
Ogólne wrażenie z całej imprezy było bardzo pozytywne, o czym świadczyły uśmiechnięte twarze, 
dobra atmosfera i otwartość podczas rozmów.  Wiele osób zwróciło uwagę na piękną pogodę, która 
dopisywała podczas całego zlotu. 

 
Który raz jesteś na zlocie turystów kolarzy? 
Halina: Pierwszy raz.  
Renata: Jeżdżę od 2006 roku. 
Zbigniew: Szósty raz. 
Marek: Jeżdżę od 1974 roku. 
 
Który raz jesteś na Mazowszu? 
Beata: Pierwszy raz 
Renata: Mam rodzinę na Mazowszu, więc byłam już kilkanaście razy. Zbieram Kanon Krajoznawczy  
i stopniowo wzbogacam moje pieczątki. Ten zlot był bardzo wyjątkowy, bardzo dobrze przemyślany 
ze względu na Kanon Krajoznawczy. 
Krzysztof: W tej okolicy pierwszy raz, wcześniej byłem na zlocie w Koszelówce 
Henryk: Byłem kilkakrotnie przy okazji zdobywania innych odznak m.in. Wiślanej trasy rowerowej, a 
także odznaki Polskie Naj. 
 
Co się tobie najbardziej podoba na Mazowszu? 
Jarek: Przyroda, ciekawe obiekty. Duże wrażenie zrobił na 
mnie klasztor w Czerwińsku. To dużej klasy obiekt. Udało 
nam się wejść za ołtarz. Ojciec Salezjanin był wdzięczny 
za pomoc w przeniesieniu obrazu procesyjnego. Dzięki tej 
pomocy zaprowadził nas do wszystkich najciekawszych 
miejsc w kościele. Pokazał nam freski , po prostu wspania-
łe. Naukowcy z całej Europy przyjeżdżają i badają te ma-
lowidła. 
Halina: Urzeka mnie wszystko to co mijamy. Zachwyca 
mnie zieleń, która nas otacza. 
Marek: Wiersze, pomnik Niepodległej Rzeczpospolitej 
Kampinoskiej, niespotykana rzecz. Wszystkie te pomniki 
przedstawiają masę tych żołnierzy, którzy zginęli i zostali 
ranni. 
Henryk: Mnie się podobała Twierdza Modlin. Spędziłem 
tutaj dużo czasu i mogłem dokładnie ją poznać. Czerwińsk 
nad Wisłą, pomnik w Zakroczymiu – latarnia, to była dla 
mnie osobliwość turystyczna. 
 
Jak ocenisz zlot? 
Jarek: Fajna organizacja, wiem ile czasu trzeba poświęcić i 
trzeba mieć tę umiejętność organizacji. To nie jest takie proste. Turyści którzy jeżdżą, zdają sobie z 
tego sprawę. Przypadkowe osoby czasami mogą mieć pretensje o szczegóły, ale liczy się całość. A jest 
super ! 
Renata: Pan komandor wychodził  z siebie. Podziwiam go za to, że prowadził wycieczki i pilnował 
wszystkiego na miejscu. Jeżeli chodzi o wycieczki, to bardzo dobra dziewczyna prowadziła (Ina Przy-
goda). Mnie się bardzo podobało, trzymała dyscyplinę. 
Krzysztof: Wszystko mi się podobało, staram się nie szukać jakiś błędów i narzekać, tylko postawić 
się w sytuacji, jakbym sam musiał zrobić taki zlot. Trzeba patrzeć na pozytywne rzeczy. 
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Henryk: Prowadzący byli dobrymi kolarzami, byli dobrze przygotowani pod względem kondycyjnym, 
znali trasy, są ze środowiska. Tu jeżdżą. Zawsze był prowadzący, zawsze ktoś z tyłu, to było dopięte 
na ostatni guzik, tak się robi, tak się jeździ. Bardzo mi się podobało też to, że jednego dnia można było 
zdobyć odznakę, był regulamin, podane miejscowości, jak jechała  grupa. Wszyscy mogli razem zdo-
być  a nie, że po kilku dniach. 
 
Co polecisz osobie, która wybiera się na Mazowsze ? 
Renata: Kampinoski Park Narodowy, Żelazowa Wola, Muzeum Romantyzmu 
Halina:  Myślę, że Mazowsze obfituje w dużo historii wojennej ,dużo martyrologii, czyli muzea, które 
zwiedzaliśmy. Także bazylika w Niepokalanowie czy Żelazowa Wola. Nie podlega dyskusji, że ujęło 
mnie to miejsce, a wprost przeniosło w tamten czas. To jest coś niesamowitego.  
Beata: Wycieczkę wałami Wisły i wałami Narwi. Byłam też na wycieczce autokarowej to Ciechano-
wa. Pułtusk bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił, Muzeum Romantyzmu. 
Jarek: Krajobrazy, dolinę Wisły, Narwi, Bugu. Dla mnie to są inne krajobrazy, które na co dzień wi-
dzę.  
Marek: Niewątpliwie Modlin jako całość oraz Czerwińsk. 
 
Która trasa zlotowa się najbardziej podobała ? 
Beata: Wszystkie były ciekawe, wałami do Jabłonnej i wałami Narwi do elektrowni wodnej. Bardzo 
mi się podobała trasa po Kampinoskim Parku Narodowym.  
Krzysztof: Mnie się podobają trasy najprostsze, wałami, polne drogi. Ta pierwsza trasa do Jabłonnej z 
przeprawą - to było super. 
Jarek: Fajne były wąwozy od Wyszogrodu do Zakroczymia, były ciekawe i dzisiaj w Kampinosie 
przejazd po lesie, bezpośredni kontakt z naturą bardzo mi się podobał. 
 

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie na Mazowsze, chęć poznania tego pięknego re-
jonu Polski, możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania znajomości z pasjonatami z całego kraju. 
Do zobaczenia na kolejnym zlocie.  

Zuzanna Malanowska 
 

KOMUNIKAT CRW ZA 2019 R. 

Centralny referat weryfikacyjny KOT informuje, że w 2019 r. do ewidencji CRW wpisano zdobyw-
ców odznak:  

KOT du ży złoty: 1173 Adam Szymański, Łowicz; 1174 Leszek Burdon, Knurów; 1175 Bogdan Paw-
łowski, Kalisz; 1176 Łukasz Wawrziczek, Rybnik; 1177 Bogusław Iwaniuk, Knurów; 1178 Grzegorz 
Guzik, Krosno; 1179 Beata Szarzec, Cieszyn; 1180 Eugeniusz Frej, Tarnowskie Góry; 1181 Kazi-
mierz Linowski, Luboń; 1182 Mirosława Sendal, Łódź; 1183 Bogusław Gryta, Żory; 1184 Jan Firlik, 
Jasień; 1185 Szymon Ponikiewski, Katowice; 1186 Katarzyna Ponikiewska, Katowice; 1187 Danuta 
Przygoda, Węglew Kolonia; 1188 Jadwiga Dryglewska, Wrocław; 1189 Wiesława Koncewicz, Łódź; 
1190 Marek Dzidowski, Myszków; 1191 Zdzisław Michalak, Włocławek; 1192 Czesław Zybura, 
Rybnik; 1193 Wojciech Miotła, Knurów; 1194 Bogdan Tytko, Czernica; 1195 Antoni Warmuła, Ryb-
nik; 1196 Beata Marcisz-Kotowska, Tychy; 1197 Bogumiła Walus, Mikołów; 1198 Krzysztof Walus, 
Mikołów; 1199 Mariusz Prościak, Sosnowiec; 1200 Elżbieta Falska, Gliwice; 1201 Jolanta Maćkow-
ska, Gliwice; 1202 Marian Przybyło, Bytom; 1203 Ryszard Kapczyński, Bytom; 1204 Katarzyna Ja-
nocha, Myszków; 1205 Józef Sołtysik, Katowice; 1206 Jan Mazik, Frydek;  

KOT za wytrwałość: 547 Witold Fiączyk, Radomsko; 548 Wanda Gozdowska, Skierniewice; 549 
Jacek Antonowicz, Rybnik; 550 Bogusław Iwaniuk, Knurów; 551 Teresa Zimniak, Lubsko; 552 Al-
fred Orgoński, Płock; 553 Marian Pietrzak, Łęczyca; 554 Jerzy Dyduch, Oświęcim; 555 Ryszard Sko-
nieczny, Jastrzębie-Zdrój; 556 Mirosław Jezierski, Łódź; 557 Marek Jezierski, Łódź; 558 Krzysztof 
Mieczkowski, Pasłęk; 559 Alfred Gotartowski, Przedbórz; 560 Roman Sadowski, Płock; 
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561 Stanisław Herman, Gliwice; 562 Ryszard Marciniak, Krosno Odrzańskie; 563 Ryszard Paterek, 
Poznań; 564 Sławomir Struski, Myszków; 565 Paweł Szkop, Myszków; 566 Sławomir Gac, Rydułto-
wy;  

Szlakami zamków w Polsce – srebrna: 344 Andrzej Kimel, Mysłowice; 345 Zbigniew Lewiński, 
Włocławek; 346 Adam Zaspa, Pabianice; 347 Ryszard Wojtal, Katowice; 348 Czesław Wodecki, Wo-
dzisław Śląski; 349 Izabela Nowak, Ostrów Wlkp.; 350 Sławomir Krzyżaniak, Ostrów Wlkp.; 351 
Stanisław Bajda, Tychy; 352 Marek Krzemień, Pszów; 353 Antoni Kubik, Pszczyna;  

Szlakami zamków w Polsce – złota: 121 Marek Jezierski, Łódź; 122 Mirosław Jezierski, Łódź; 123 
Krzysztof Kulhawiec, Mielnik;  

Mały rajd kolarski dookoła Polski:  624 Mirosław Jezierski, Łódź; 625 Marek Jezierski, Łódź; 626 
Jan Ryszka, Mysłowice; 627 Jacek Antonowicz, Rybnik; 628 Piotr Kowol, Pszów;  

Duży rajd kolarski dookoła Polski: 595 Robert Złotek, Poznań; 596 Antoni Łempicki, Szczecin; 597 
Janina Sikora, Włocławek; 598 Dorota Śniegowska, Włocławek; 599 Zofia Podłucka, Włocławek; 600 
Marlena Grabczewska, Włocławek; 601 Marcin Ciotucha, Siennica Różana; 602 Maciej Pyszka, Byd-
goszcz; 603 Piotr Jędroszkowiak, Poznań; 604 Witold Chronowski, Kraków; 605 Leszek Wolny, Ka-
towice;  

Rajd Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411: 392 Agnieszka Krzyżanowska-Adamska, Leszno; 393 
Tomasz Adamski, Leszno; 394 Antonina Adamska, Leszno; 395 Stanisław Adamski, Leszno; 396 
Ignacy Adamski, Leszno; 397 Jolanta Walkowiak, Poznań; 398 Adam Walkowiak, Poznań; 399 Bo-
gusław Gryta, Żory; 400 Anna Kostecka, Żory; 401 Katarzyna Niewińska, Czerwionka-Leszczyny; 
402 Ryszard Skonieczny, Jastrzębie-Zdrój; 403 Czesław Zybura, Rybnik; 404 Joanna Trętowska, Sie-
dlce; 405 Wiesława Koncewicz, Łódź; 406 Marek Krawczyk, Łódź; 407 Mirosława Sendal, Łódź; 408 
Anna Domagalska-Łabędzka, Łódź; 409 Gustaw Krzyżanowski, Bydgoszcz; 410 Włodzimierz Jacek 
Siech, Łódź; 411 Andrzej Kraska, Łódź;  

Ogólnopolska odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa Rowerowa: 141 Franciszek Maciejak, 
Trzebiatów; 142 Aleksander Blejsz, Gryfino; 143 Przemysław Jaskuła, Szczecin; 144 Józef Kurek, 
Gryfice; 145 Gabriela Renowicz, Szczecin; 146 Józef Jarosławski, Szczecin; 147 Bogusław Gryta, 
Żory; 148 Czesław Zybura, Rybnik; 149 Łukasz Wawrziczek, Rybnik; 150 Marian Stokowiec, Żory; 
151 Józefa Stokowiec, Żory; 152 Jacek Włodarczyk, Żory; 153 Gustaw Krzyżanowski, Bydgoszcz; 
154 Ryszard Wojtal, Katowice; 155 Katarzyna Niewińska, Czerwionka-Leszczyny; 156 Adam Nie-
wiński, Czerwionka-Leszczyny; 157 Antonina Bejnar, Głuchołazy; 158 Bogusław Monczyński, Ka-
lisz; 159 Mariusz Gierczak, Racibórz; 160 Andrzej Majchrzak, Racibórz; 161 Mariola MacLean, Gli-
wice; 162 Wojciech Miotła, Knurów; 163 Krystyna Szczepanek-Lachman, Gliwice; 164 Jan Zabrzeń-
ski, Knurów; 165 Krzysztof Sokołowski, Katowice; 166 Dorota Śniegowska, Włocławek; 167 Jan 
Imiełowski, Myszków; 168 Małgorzata Holisz, Zebrzydowice; 169 Kazimierz Holisz, Zebrzydowice; 
170 Ewa Wicher, Kalety; 171 Piotr Wicher, Kalety.  

Kierownik CRW KTKol. ZG PTTK 
dr Marian KOT-Kotarski 

 

KALENDARZ IMPREZ NA 2020 R. 
 
W dziale „kalendarz imprez” na stronie internetowej komisji znajduje się kalendarz turystycznych 
imprez kolarskich na 2020 r. do pobrania w formacie .doc (MS Word, OpenOffice) i .pdf (Acrobat 
Reader). 
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RELACJE Z IMPREZ 
 

XXI RAJD NOWOROCZNY 
 

To już dwudziesty pierwszy raz 
turyści z Radlina spotykają się w Nowy 
Rok. By o godz. 13-tej wyruszyć na 
rowerach na kilkukilometrową wycieczkę. 
Na start do Radlina przybyło 31 
uczestników. Po zrobieniu pamiątkowego 
zdjęcia wyruszyliśmy do Pszowa i na 
rynku zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie na 
tle bazyliki. Później przybyliśmy do 
Rydułtów i tam na rynku znowu zdjęcie. Z 
Rydułtów pojechaliśmy do Krzyżkowic na 
metę rajdu. Komandor Beata przywitała 
całą grupę lampką szampana. Po złożeniu 
życzeń Noworocznych zasiedliśmy do 

stołów. Dalej to już poczęstunek ciastem oraz pyszną grochówką. W międzyczasie nasz 
przewodniczący wręczył odznaki. Późnym popołudniem uczestnicy rajdu rozjechali się do swoich 
domów. Pogoda jak na tę porę roku dopisała, było parę stopni powyżej zera, pochmurnie czasem 
przebijało się słonce. najważniejsze nie padało. Dziękuję wszystkim uczestnikom za przybycie i 
zapraszam również w przyszłym Roku. 

 
KTK PTTK „Sokół” Radlin 

 

ROWEROWE POWITANIE NOWEGO ROKU 
 

 Kolejny raz, bo już 21-szy, z inicjatywy  Klubu Turystyki Kolarskiej GRONIE w Tychach, 
Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Mikołowie oraz Klubu Turystyki Rowerowej MIKOŁO odbyło 
się  w Gostyni Śląskiej na placu pod  Pomnikiem  Żołnierzy 1939 roku Rowerowe powitanie Nowego 

Roku (1.01.2020 roku). Impreza miała 
charakter zlotu gwiaździstego. Przyjechało 
około 80 rowerzystów z: Gliwic, Żor, 
Katowic, Bierunia, Pszczyny, Mikołowa i 
Tychów.  

Pogoda była bardziej jesienna niż 
zimowa  (3 st. C). Każdy z uczestników po 
zarejestrowaniu się otrzymywał pamiąt-
kową naklejkę z Mikołajem w czapce 
GRONIA, odcisk okolicznościowej pie-
częci oraz coś słodkiego. 
            Po złożeniu życzeń przez organiza-
torów, zrobiono „rodzinne” zdjęcie 
uczestnikom.  
Było także ognisko, pieczenie kiełbasek, 
symboliczna lampka szampana i zaprosze-

nia na najbliższe imprezy kolarskie organizowane w styczniu i lutym przez kluby.  
Bardzo miłym było spotkanie się w naszym (KTK) GRONIE już pierwszego dnia kolejnego  

Nowego Roku. 
 

opr. C.S. 
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WYCIECZKA DO KWK WUJEK 
 

W dniu - 30.11.2019 KTK 
GRONIE zorganizowało wycieczkę bar-
bórkową do Muzeum – Izby Pamięci Ko-
palni Wujek w Katowicach poświęconemu 
pamięci pacyfikacji kopalni, jaka miała 
miejsce w dniu 16 grudnia 1981 roku, po 
wprowadzeniu stanu wojennego chcąc 
uczcić mord na 9–ciu górnikach. którzy 
zostali bestialsko zamordowani  na terenie 
kopalni przez władze komunistyczne w 
dniu 16.12.1981. Po tej Izbie Pamięci 
oprowadzał nas oraz przedstawiał relację 
tych zdarzeń Pan Stanisław Płatek. Pan 
Stanisław był działaczem związkowym, 
jednym z przywódców strajku w Kopalni 

Węgla Kamiennego "Wujek" w 1981. Pełnił funkcję sekretarza komisji rewizyjnej zakładowej organi-
zacji związku. Gdy po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 stanu wojennego w kopalni tej doszło do straj-
ku, Stanisław Płatek został przewodniczącym komitetu strajkowego. W trakcie zbrojnej pacyfikacji z 
16 grudnia został ranny. Po zatrzymaniu internowany, następnie tymczasowo aresztowany. 9 lutego 
1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego 
Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 
karę 4 lat pozbawienia wolności i 3 lata 
pozbawienia praw publicznych (był to 
najwyższy wyrok w procesie przywód-
ców strajku). Zwolniono go w maju 1983, 
amnestionowano w sierpniu tego samego 
roku. W 2007 odznaczony Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 
trzech salach ekspozycyjnych przesta-
wiane są eksponaty związane z historią 
górnictwa oraz samej kopalni oraz pa-
miątki z okresu stanu wojennego, pacyfi-
kacji kopalni (inscenizacja walki górnika 
z ZOMO-wcem, diorama wydarzeń na 
kopalni w skali 1:100), oraz związane z 
ofiarami starć. Wystawę uzupełniają zdjęcia, książki, medale i znaczki związane z kopalnią. Zwiedza-
nie muzeum jest bezpłatne. W drogę powrotną udaliśmy się zahaczając jeszcze o bazylikę w Panewni-
kach. Mimo niskiej temperatury powietrza wycieczka była bardzo udana co było m.in. zasługą kolegi 
Zbyszka Wojciechowskiego, który ten wyjazd zorganizował. 

 
KTK Gronie 
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XIV RAJD NIEPODLEGŁO ŚCI - KATOWICE - 11.11.2019 

 
 
        W dniu 11 listopada 2019r. pięcio-osobowa grupa członków Turystycznego Klubu Kolarskiego 
PTTK im. Władysława Huzy uczestniczyła w Katowicach w XIV Rajdzie Niepodległości, organizo-
wanym przez tamtejszy Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej „WAGABUNDA”. Impreza rozpoczęła 
się spotkaniem uczestników w Parku Kościuszki w pobliżu zabytkowego drewnianego kościoła św. 
Michała Archanioła. Organizatorzy powitali przybyłych (około 50) uczestników. Następnie dokonano 
zapisów podczas których każdy uczestnik otrzymał pamiątkowa naklejkę, rypsową tasiemkę w bar-
wach narodowych i potwierdzenie udziału w imprezie odciskiem efektownej pieczęci w książeczce 
KOT.  
        Punktualnie o godz. 12:00 wszyscy udali się do zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archa-
nioła, gdzie odprawiona została msza św. w intencji ojczyzny. Po jej zakończeniu wykonano pamiąt-
kowe zdjęcie uczestników rajdu na tle kościoła po czym kolumna rowerzystów ulicami Gawronów i 
Zgrzebnioka udała się w kierunku ul. Meteorologów, gdzie znajduje się katowicki cmentarz wojsko-
wy. Uczestnicy rajdu złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Człon-
kowie klubu uczestniczący w rajdzie odwiedzili ponadto groby dowódców powstańczych w tym do-
wódcy 4 Pułku im. Stefana Batorego (gliwickiego) Stanisława Mastalerza i kpt. Roberta Oszeka do-
wódcy oddziału szturmowego oraz grób Antoniego Walczaka jednego z nielicznych powstańców 
styczniowych spoczywających na naszym terenie. Następnie powrócono do Parku Kościuszki by pod 
wieżą spadochronową oddać hołd harcerzom obrońcom wieży we wrześniu 1939r. Był to ostatni punkt 
programu Rajdu Niepodległości. Organizatorzy podziękowali uczestnikom za przybycie i godne 
uczczenie 101-szej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasza grupa po pożegnaniu się z 
organizatorem rajdu udała się w kierunku centrum miasta, by przez, Załęże i Dąb dojechać do Cho-
rzowa i Świętochłowic w celu odwiedzenia obiektów z kanonu Odznaki 100-lecie Powstań Śl. Dalsza 
trasa do Gliwic przebiegała przez Rudę Śl. i Zabrze do Gliwic. W rajdzie uczestniczyli: Adam Czer-
niawski, Elżbieta Falska, Aldona Felkel, Danuta i Arkadiusz Prasoł. 
 

Relacja - Adam Czerniawski    
Zdjęcia - Elżbieta Falska     

 
ZAPROSZENIE NA RAJD 

 
Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach zaprasza na: 
 
XIX Lubusko-Saksoński Rajd Rowerowy po Łuku Mużakowa w dniach 25-27 września 2020 r. Żary-
Łęknica-Brody 
 
w planie trasy po pograniczu polsko-niemieckim 
25.09 Dzień Żarski 
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26.09 Dzień Łęknicki 
27.09 Dzień Brodzki 
Regulamin i szczegóły w opracowaniu ukażą się niezwłocznie po dokonaniu niezbędnych uzgodnień 
 

Pozdrawiam 
Ryszard Bącal 

Kierownik Biura Oddziału 
PTTK w Żarach 

 
WYCINEK Z REGULAMINU 60 OGÓLNOPOLSKIEGO 

SZKOLENIOWEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW 
TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK 

 
Chmielno 6-14 czerwca 2020 
 
II. ORGANIZATORZY 

  PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego (na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG 
PTTK) 

  Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej w Gdańsku 
  Klub Turystów Pieszych Bąbelki w Gdańsku 

 
VII. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU 

  Zlot odbędzie się w dniach od 6 do 14 czerwca 2020 roku. 
  Biuro Zlotu (baza) zlokalizowane zostanie w Ośrodku Wypoczynkowym „KREFTA”, 83-333 

Chmielno, ul. Grodziska 10. 
  Informacje o dojeździe: 

Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Kartuzach w odległości 7,3 km od bazy Zlotu. Prosimy o 
zapoznanie się z regulaminem dojeżdżających pociągów SKM/PKM i Przewozy Regionalne z Trój-
miasta i wcześniej zarezerwować sobie miejsce na rower (ilość przewożonych rowerów na trasie jest 
ograniczona). Organizatorzy ponadto przygotowali propozycję trasy rowerowej dojazdowej i powrot-
nej z Gdańska. 
 
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

  Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest przesłanie w terminie do 10 kwietnia 2020 r. wypełnionego 
prawidłowo formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Zlotu www.60oszptk.pttk.pl oraz 
dokonania przelewu obejmującego wpisowe i zamówione świadczenia. Opłaty za świadczenia dodat-
kowe (np. noclegi, wyżywienie i udział w wycieczkach autokarowych), należy dokonywać w terminie 
do 7 dni od zgłoszenia, po potwierdzeniu przez organizatorów Zlotu ich dostępności i ostatecznej war-
tości. W przypadku nie dokonania przez uczestnika wpłaty w terminie 7 dni od potwierdzonej rezer-
wacji miejsc noclegowych, zgłoszenie rezerwacji noclegów uznane zostanie za odwołane. 

  Wpłat należy dokonać na podane poniżej konto bankowe Oddziału Gdańskiego PTTK, a potwier-
dzenie wpłaty przesłać na konto e-mail: 
60oszptk@gmail.com 
70 1240 5400 1111 0010 3785 1629 
PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego 
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk 
z adnotacją w tytule przelewu: 
„ 60 Zlot PTKol Imię/na i Nazwisko/a” . 

  Zgłoszenia przyjmowane będą w kolejności ich nadsyłania (ilość miejsc jest ograniczona). 
  Zgłoszenia po terminie, tj. po 10 kwietnia 2020 r. będą przyjmowane tylko w miarę wolnych miejsc 

za dodatkową opłatą 30 zł. 
  
 IX. WPISOWE 
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Honorowy Członek PTTK - Przodownik Turystyki Kolarskiej bezpłatnie 
Dzieci do lat 6 nie korzystające z osobnego spania bez świadczeń bezpłatnie 
Dzieci do lat 10 60,00 zł 
Honorowy PTKol. z ważną legitymacją członkowską PTTK 70,00 zł 
PTKol. z ważną legitymacją PTTK 90,00 zł 
Kandydaci na PTKol. z ważną legitymacją PTTK 90,00 zł 
Osoby towarzyszące z ważną legitymacją PTTK 110,00 zł 
Dodatkowa opłata za kurs kandydatów na PTKol. 120,00 zł 
Pozostałe osoby towarzyszące 130,00 zł 
Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mogą skorzystać ze zniżki we wpisowym na Zlot w wysoko-
ści 20 zł. 
 
XII. ZAKWATEROWANIE I WY ŻYWIENIE 
1. Ośrodek Wypoczynkowy „KREFTA ” 
ul. Grodziska 10, 83-333 Chmielno 
2. Ośrodek Wypoczynkowy „SZUWAREK ” 
ul. Grodziska 5, 83-333 Chmielno 
3. Ośrodek Wypoczynkowy „ŚWIT ” 
ul. Grodziska 1, 83-333 Chmielno 
4. Camping „TAMOWA ” 
Zawory 47a, 83-333 Chmielno 
Ceny wyżywienia: 
śniadanie 15 zł 
śniadanie dzieci do lat 10 7 zł 
obiadokolacja 23 zł 
obiadokolacja dzieci do lat 10 12 zł 
 
RAMOWY PROGRAM ZLOTU 
06.06.2020 /sobota/ 
od godz. 09:00 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników Zlotu 
17:00-19:00 - obiadokolacja 
20:00 - spotkanie organizacyjne - omówienie programu na dzień następny 
07.06.2020 /niedziela/ 
07:00-09:00 - śniadanie 
12:00-15:00 - uroczyste otwarcie Zlotu i wspólny przejazd 
17:00-19:00 - obiadokolacja 
20:00 - spotkanie organizacyjne - omówienie programu na dzień następny 
20:30 - wieczór integracyjny 
08.06.2020 /poniedziałek/ 
07:00-09:00 - śniadanie 
09:00 - wyjazd na trasy 
17:00-19:00 - obiadokolacja 
18:00 - konkurs 
20:00 - spotkanie organizacyjne - omówienie programu na dzień następny 
20:30 - dyskoteka lub ognisko 
09.06.2020 /wtorek/ 
07:00-09:00 - śniadanie 
09:00 - wyjazd na trasy 
17:00-19:00 - obiadokolacja 
18:00 - rozpoczęcie „Popołudnia z tabaką” 
20:00 - spotkanie organizacyjne - omówienie programu na dzień następny 
20:30 - dyskoteka lub ognisko 
10.06.2020 /środa/ 
07:00-09:00 - śniadanie 
09:00 - wyjazd na trasy 
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17:00-19:00 - obiadokolacja 
18:00 - konkurs 
20:00 - spotkanie organizacyjne - omówienie programu na dzień następny 
20:30 - dyskoteka lub ognisko 
11.06.2020 /czwartek/ 
07:00-09:00 - śniadanie 
09:00 - wyjazd na trasy 
15:00 - posiedzenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK 
17:00 - narada prezesów Klubów Turystyki Kolarskiej PTTK 
17:00-19:00 - obiadokolacja 
19:00 - konkurs krajoznawczy 
20:00 - spotkanie organizacyjne - omówienie programu na dzień następny 
20:30 - ognisko turystyczne z konkursem tabaczenia 
12.06.2020 /piątek/ 
07:00-09:00 - śniadanie 
09:00 - wyjazd na trasy 
17:00-19:00 - obiadokolacja 
19:00 - uroczyste zakończenie Zlotu - wręczenie nagród i wyróżnień 
- spotkanie organizacyjne - omówienie programu na dni następne 
20:30 - dyskoteka lub ognisko 
13.06.2020 /sobota/ 
07:00-09:00 - śniadanie 
09:00 - wyjazd na trasy 
17:00-19:00 - obiadokolacja 
20:30 - dyskoteka lub ognisko 
14.06.2020 /niedziela/ 
07:00-09:00 - śniadanie 
do godz. 12:00 - wyjazd uczestników 
Szczegóły programu dnia, omawiane będą podczas wieczornych odpraw, a wyżej wymieniony harmo-
nogram może ulec zmianie. 

do zobaczenia na Zlocie 
Komandor Zlotu - Daniel Nazaruk - tel. 783-466-442 

 

ZMIANY W REGULAMINIE 

Podczas posiedzenia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Chmielnie w dniach 16-17 listopada 
2019 r. dokonano zmian w Regulaminie konkursu na najlepiej pracującą oddziałową komisję, klub, 
sekcję turystyki kolarskiej PTTK. Zmiany obejmują dwie dziedziny współzawodnictwa: I. Odznaki i 
V. Krajoznawstwo, ochrona przyrody i zabytków. 

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku. Poniżej prezentujemy pełną wersję zmienio-
nego Regulaminu. 

                                                            Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK 

Regulamin konkursu na najlepiej pracującą oddziałową komisję, klub, sekcję turystyki kolar-
skiej PTTK 

A. ZAŁO ŻENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu jest Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.  
2. Jego celem jest zwiększenie efektywności działania podstawowych ogniw turystyki kolarskiej 

PTTK.  
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3. W konkursie mogą brać udział oddziałowe komisje i kluby turystyki kolarskiej PTTK oraz 
sekcje turystyki kolarskiej działające przy kołach i klubach PTTK.  

4. Konkurs trwa każdorazowo od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.  
5. Udział w nim nie wymaga wstępnego zgłoszenia. Warunkiem jest jedynie złożenie sprawoz-

dania w terminie do 31 stycznia następnego roku – decyduje data stempla pocztowego. 
Sprawozdania złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Do sprawozdania należy 
dołączyć materiały dokumentujące poszczególne osiągnięcia.  

6. Prawdziwość danych zawartych w sprawozdaniu potwierdza wyłącznie macierzysty Zarząd 
Oddziału PTTK , zgodnie z zasadami określonymi w części C regulaminu.  

7. Oprócz nagród (w miarę uzyskiwania ich od sponsorów) i dyplomów za pierwsze trzy miejsca 
w każdej grupie kwalifikacyjnej, KTKol. ZG PTTK może przyznać dodatkowe wyróżnienia 
za szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie – niezależnie od zajętego miejsca.  

8. Każdorazowo o wynikach konkursu decyduje komisja ds. konkursu, powołana przez KTKol. 
ZG PTTK. W przypadkach wątpliwych, ostateczny werdykt komisja ds. konkursu konsultuje z 
przewodniczącym KTKol. ZG PTTK.  

9. Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej i w „Informato-
rze” KTKol. ZG PTTK.  

10. Sprawozdania trzech najlepszych zespołów w każdej grupie będą udostępnione do wglądu po-
zostałym uczestnikom konkursu podczas ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. PTTK, na którym 
również zostaną wręczone dyplomy, nagrody i wyróżnienia.  

11. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie KTKol. ZG PTTK.  
12. Regulamin konkursu w obecnym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 01 stycznia 2020 r.  

B. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA  

1. Konkurs prowadzony jest w dwóch grupach kwalifikacyjnych: 
   a) oddziałowe komisje i kluby; 
   b) sekcje w szkolnych klubach krajoznawczo-turystycznych.  

2. W konkursie wyodrębniono siedem dziedzin działalności. W każdej z nich – na podstawie 
liczby zdobytych punktów lub według uznania komisji ds. konkursu – ustala się kolejność ze-
społów, która decyduje o liczbie uzyskanych punktów w klasyfikacji końcowej. Za pierwsze 
miejsce w każdej dziedzinie uzyskuje się tyle punktów, ile zespołów uczestniczy w konkursie, 
za drugie miejsce o 1 pkt mniej, za trzecie o 2 pkt mniej itd. Zdobywca I miejsca otrzymuje 
dodatkowo 1 pkt. Zespół, który w jakiejś dziedzinie nie prowadził żadnej działalności, nie 
otrzymuje za nią punktów. O ostatecznej kolejności w konkursie decyduje suma punktów uzy-
skanych za zajęcie określonego miejsca w poszczególnych dziedzinach. W przypadku równej 
liczby punktów o kolejności miejsca w konkursie decyduje większa liczba zajętych najwyż-
szych miejsc w danych dziedzinach.  

3. Dziedziny współzawodnictwa:  
I. Odznaki, Imprezy, Aktyw, Promocja, Krajoznawstwo, ochrona przyrody i zabytków, 

Inna działalność, Zadanie doraźne określone przez KTKol. ZG PTTK na dany rok.  
4. Punktacja:  

I. Odznaki: 
Za każdą zdobytą odznakę:  

� brązową KOT – 1 pkt,  
� srebrną KOT – 3 pkt.,  
� złotą KOT – 6 pkt.,  
� dużą brązową KOT – 9 pkt.,  
� dużą srebrną KOT – 12 pkt.,  
� dużą złotą KOT – 15 pkt.,  
� KOT za wytrwałość – 18 pkt.,  
� małego rajdu dookoła Polski – 3 pkt.,  
� dużego rajdu dookoła Polski – 8 pkt.,  
� brązową „Szlakami zamków w Polsce” – 5 pkt.,  
� srebrną „Szlakami zamków w Polsce” – 8 pkt.,  
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� złotą „Szlakami zamków w Polsce” – 12 pkt.,  
� „Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411” – 2 pkt.,  
� popularną KOP – 1 pkt,  
� brązową KOP – 2 pkt.,  
� srebrną KOP – 5 pkt.,  
� złotą KOP – 7 pkt.,  
� dużą srebrną KOP – 9 pkt.,  
� dużą złotą KOP – 11 pkt.,  
� wielką KOP – 14 pkt.,  
� KOP Chrześcijański Pielgrzym Świata – 16 pkt.,  
� Wiślana Trasa Rowerowa – 4 pkt.,  
� UECT I stopnia – 3 pkt.,  
� UECT II stopnia – 4 pkt.,  
� UECT III stopnia – 5 pkt.,  
� UECT IV stopnia – 6 pkt.,  
� UECT V stopnia – 7 pkt.,  
� UECT VI stopnia – 8 pkt.,  
� UECT VII stopnia – 9 pkt.,  
� UECT VIII stopnia – 10 pkt.  

II.  Imprezy:  
� za zorganizowanie jednodniowego zlotu lub rajdu (impreza ujęta w rocznym 

kalendarzu imprez, mająca regulamin i pieczątkę) – 4 pkt.,  
� za zorganizowanie półtoradniowego zlotu lub rajdu (warunki jak powyżej) – 5 

pkt.,  
� za zorganizowanie wielodniowego zlotu lub rajdu (warunki jak powyżej) – 10 

pkt.,  
� za zorganizowanie ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. lub CZTK PTTK – 20 pkt.,  
� za zorganizowanie jednodniowej ogólnodostępnej wycieczki rowerowej z 

udziałem minimum pięciu rowerzystów – 2 pkt.,  
� za zorganizowanie co najmniej ośmiodniowego obozu wędrownego z udzia-

łem przynajmniej pięciu uczestników – 10 pkt.,  
� za zorganizowanie co najmniej siedmiodniowego obozu wędrownego zagra-

nicznego z udziałem minimum pięciu uczestników – 15 pkt.,  
� za udział w ogólnopolskim zlocie p.t.kol. (za zespół min. trzyosobowy) – 5 

pkt.,  
� za udział w CZTK PTTK (za zespół min. pięcioosobowy) – 5 pkt.  

III.  Aktyw:  
� za każdego zweryfikowanego p.t.kol. – 1 pkt,  
� za każdego nowo wyszkolonego p.t.kol. – 2 pkt.,  
� za każdego p.t.kol. zweryfikowanego „dożywotnio” – 2 pkt.,  
� za każdego „honorowego” p.t.kol. – 3 pkt.,  
� za każdego zweryfikowanego znakarza kolarskich szlaków turystycznych – 1 

pkt,  
� za każdego nowo wyszkolonego znakarza kolarskich szlaków turystycznych – 

2 pkt.  
IV.  Promocja:  

� za wydawanie kalendarzyków lub gazetek, za każdy numer – 1 pkt,  
� za prowadzenie kroniki lub gabloty – po 3 pkt. za każdy element,  
� za umieszczanie w prasie artykułów, notatek oraz informacji w radiu lub te-

lewizji o organizowanych imprezach kolarskich i turystyczno-krajoznawczych – 1 
pkt za każdą imprezę,  

� za umieszczenie w prasie merytorycznego artykułu o tematyce kolarskiej lub 
turystyczno-krajoznawczej – 5 pkt. za każdy artykuł,  

� za zorganizowanie prelekcji, konkursów i wystaw o tematyce kolarskiej i tu-
rystyczno-krajoznawczej – 3 pkt. za każdy element,  
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� za prowadzenie strony internetowej – 5 pkt.,  
� za prowadzenie innej działalności promocyjnej nie ujętej powyżej – 2 do 5 

pkt.  
V. Krajoznawstwo, ochrona przyrody i zabytków:  

� za każdego instruktora krajoznawstwa – 3 pkt.,  
� za każdego strażnika lub opiekuna ochrony przyrody – 3 pkt.,  
� za każdego opiekuna zabytków – 3 pkt., 

jeżeli zdobywca wymienionych odznak lub posiadacz tych uprawnień ma co naj-
mniej brązową KOT,  

� za każdą zdobytą odznakę krajoznawczą o charakterze ogólnopolskim (nie za-
licza się odznak turystyki kwalifikowanej i wymienionych w I dziedzinie współ-
zawodnictwa): 
� popularna – 2 pkt., 
� I stopień, jednostopniowa, brązowa – 4 pkt., 
� II stopień, dwustopniowa, srebrna – 6 pkt., 
� III stopień, złota – 8 pkt., 
� każdy następny stopień – 10 pkt., 

� za każdą zdobytą odznakę krajoznawczą regionalną: 
� popularna – 1 pkt, 
� I stopień, jednostopniowa, brązowa – 2 pkt., 
� II stopień, dwustopniowa, srebrna – 3 pkt., 
� III stopień, złota – 4 pkt., 
� każdy następny stopień – 6 pkt. 

Za odznaki ogólnopolskie uznaje się odznaki krajoznawcze, których zasięg zdobywania 
obejmuje terytorium całego kraju, niezależnie od rangi ogniwa, które ją ustanowiło. 

VI.  Inna działalność:  
� znakowanie kolarskich szlaków turystycznych – 1pkt/km,  
� konserwacja kolarskich szlaków turystycznych – 0,25 pkt./km,  
� prace inwentaryzacyjne – 3 pkt.,  
� współudział w organizacji imprez kolarskich i turystyczno-krajoznawczych, za każdą 

imprezę – 3 pkt.,  
� współpraca i opieka nad jednostkami młodzieżowymi PTTK – 5 pkt.,  
� osiągnięcia zespół. i indywidualne podczas imprez centralnych i zagr. – 2 pkt.,  
� inna działalność programowa nie ujęta powyżej – 2 do 5 pkt.  

VII.  Zadanie doraźne. 
Kolejność zespołów ustala komisja ds. konkursu na podstawie przedłożonych materiałów.  

C. ZASADY DOKUMENTOWANIA OSI ĄGNIĘĆ 
Potwierdzenie prawdziwości przesłanych materiałów powinno być dokonane na tytułowej stronie 
opracowania (nie okładce) i musi zawierać: 

� pieczątkę macierzystego oddziału PTTK,  
� formułkę: „Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w materiałach konkursowych”,  
� pieczątkę i podpis osoby potwierdzającej,  
� datę potwierdzenia.  

Do sprawozdania należy dołączyć następujące materiały w poszczególnych dziedzinach: 
Ad 1 – imienną listę zdobywców poszczególnych odznak turystyki kolarskiej, 
Ad 2 – regulaminy własnych zlotów oraz rajdów, imienne listy uczestników obozów wędrownych 
potwierdzone na trasie, listy uczestników wycieczek jednodniowych, listy uczestników zlotu p.t.kol. i 
CZTK PTTK, 
Ad 3 – imienny wykaz p.t.kol. w poszczególnych kategoriach oraz znakarzy kolarskich szlaków tury-
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stycznych, 
Ad 4 – egzemplarze kalendarzyków i gazetek, zdjęcie gabloty, trzy zdjęcia kroniki (strona tytułowa, 
opis imprezy ubiegłorocznej, opis imprezy tegorocznej), wycinki z gazet, daty i nazwy audycji radio-
wych 
i telewizyjnych, tematy prelekcji oraz daty i miejsca ich prowadzenia, regulaminy konkursów jak rów-
nież informacje o miejscu i terminie zorganizowanych wystaw, adres strony internetowej, dane doku-
mentujące prowadzenie innej działalności promocyjnej, 
Ad 5 – imienny wykaz zdobywców odznak z rozbiciem na odznaki regionalne i ogólnopolskie oraz 
wykazy posiadaczy uprawnień krajoznawczych, strażników lub opiekunów przyrody, opiekunów za-
bytków – wraz z ich numerami, 
Ad 6 – dokumentacja świadcząca o znakowaniu lub konserwacji kolarskich szlaków turystycznych 
(np. protokóły odbioru prac znakarskich), potwierdzone wykonanie prac inwentaryzacyjnych przez 
Oddziałową Komisję Krajoznawczą PTTK, regulaminy imprez kolarskich i turystyczno-
krajoznawczych, w których ogniwo było współorganizatorem, inne dane dokumentujące pozostałe 
formy działalności wyszczególnione w punkcie VI, 
Ad 7 – opis lub inna forma udokumentowania wykonania zadania. 
Brak potwierdzenia macierzystego Oddziału PTTK dyskwalifikuje całe sprawozdanie, natomiast brak 
wyżej wymienionych załączników spowoduje niezaliczenie punktów w poszczególnych dziedzinach.  

Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK 

 
GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI PTTK W CIESZYNIE 

27-29.09.2019 
  
W dniach 27-29 września Cieszyn był 
miejscem obrad  sesji wyjazdowej 
Głównego Sądu Koleżeńskiego, który 
wraz z Główną Komisją Rewizyjną oraz 
Zarządem Głównym tworzy Władze 
Naczelne PTTK. 

W historii Oddziału PTTK 
„Beskid Śląski” w Cieszynie nie 
odnotowano dotychczas   przypadku 
wizyty  władz naczelnych towarzystwa , 
więc chociaż  miała ona charakter roboczy 

przedstawiciele Oddziału wykorzystali sposobność, aby przybliżyć zacnym  gościom skomplikowane 
losy oraz dokonania naszego miasta, regionu a także  turystów zrzeszonych w cieszyńskim Oddziale 
PTTK. 

Goście zwiedzili m.in. Zameczek Prezydencki na Zadnim Groniu,  muzeum Zofii Kossak w 
Górkach Wielkich i Żwirkowisko w Cierlicku,   zobaczyli też    wiślańską wystawę trofeów Adama 
Małysza oraz koronki w Istebnej,  Natomiast w  Cieszynie byli na Wzgórzu Zamkowym  i starówce, 
wizytowali również Książnicę Cieszyńską. Na  zakończenie w Sali Sesyjnej ratusza odbyło się 
uroczyste spotkanie z Zarządem Oddziału PTTK „Beskid Śląski” oraz działaczami  zrzeszonymi  w 

jego jednostkach organizacyjnych. 
Skład  Głównego Sądu Koleżeńskiego 
stanowi 17-osobowe gremium wytrawnych 
działaczy towarzystwa reprezentujących 
oddziały  PTTK z wielu miejscowości w 
Polsce, którzy  wielokrotnie podkreślali, że  
tych kilka dni spędzonych na Ziemi 
Cieszyńskiej mocno poszerzyło ich wiedzę 
krajoznawczą na ten temat. 

Gospodarzem wizyty był Zbigniew 
Pawlik, prezes Turystycznego Klubu 
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Kolarskiego „Ondraszek”, który jest jednocześnie członkiem GSK. 
Zbigniew Pawlik 

Ondraszek 

 
NOWY SEKRETARZ DS. KADRY 

 
Podczas posiedzenia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Chmielnie w dniach 16-17 li-

stopada 2019 r. funkcję sekretarza do spraw kadry powierzono kol. Bernardowi Milewskiemu zwal-
niając jednocześnie z wypełniania tego zadania współdziałającego z Komisją kol. Wojciecha Mali-
nowskiego. W dniu 9 stycznia 2020 r. nastąpiło przekazanie całości dokumentacji i od tej pory z 
wszystkimi sprawami dotyczącymi przodowników turystyki kolarskiej PTTK należy zgłaszać się do 
kol. Bernarda Milewskiego (e-mail: beneq5-55(at)o2.pl). Dziękujemy kol. Wojciechowi Malinow-
skiemu za długoletnią współpracę. 
 

KTKol. ZG PTTK 

INFORMACJE POZOSTAŁE 

Materiały wykorzystane w Informatorze są zamieszczone dzięki uprzejmości następujących Klubów i 
osób:  

 
• TKK PTTK „Ondraszek” z Cieszyna; 
• Mariana Kotarskiego z Myszkowa; 
• KTK PTTK „Gronie” w Tychach; 
• TKK PTTK im. Wł. Huzy z Gliwic; 
• KTK „Wandrus” z Żor 
• Oddział PTTK z Gdańska 
• Zuzannę Malanowską z Warszwy 
• KTK „Sokół” z Radlina 

 
 
 


