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„Znam Przemyśl”, „Znam ziemię przemyską” – Oddział PTTK w Przemyślu 

 

TERMIN I MIEJSCE ZLOTU 
 

Zlot odbędzie się w dniach 29 maja do 6 czerwca 2021roku; główna baza zlotowa w ośrodku 
„Impresja” w Krasiczynie.   

 

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
- warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest przesłanie w terminie do 30 kwietnia 2021r. wypełnionego 

prawidłowo formularza zgłoszeniowego potwierdzonego   przez macierzysty Oddział PTTK lub 
Klub PTTK wraz z potwierdzeniem wpłaty. 

- Przodownikowi może towarzyszyć tylko jedna osoba nie posiadająca uprawnień, co należy zazna-
czyć w zgłoszeniu. Zaleca się aby osoba towarzysząca wysyłała zgłoszenie wraz z przodownikiem, 
pod którego opieką będzie. 

- Osoby nie będące członkami PTTK zobowiązane są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych 
wypadków na czas Zlotu. Ubezpieczenia te będą sprawdzane w czasie przyjęcia na Zlot. 
Wpłatę należy dokonać na konto: 
Oddział Zakładowy PTTK przy PKN ORLEN S.A. w Płocku 
05 1020 3974 0000 5002 0103 6268 
w tytule przelewu wpisując „61 Zlot PTKol 2021” w terminie do 30. 04. 2021r.  
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: beneq5-55@o2.pl lub pocztą tradycyjną: Bernard Milewski ul. 
Działkowa 22  09-400 Maszewo Duże 
Zgłoszenia można także przesyłać na listach zbiorowych z danymi jak w zgłoszeniu indywidualnym 

Uwaga: ilość miejsc ograniczona 
Uiszczona kwota wpisowego w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi. 
UWAGA!   

Lista zakwalifikowanych uczestników Rajdu dostępna na stronie internetowej http:beneqteam.pl 
gdzie zamieszczane będą również bieżące informacje zlotowe. 

 
WPISOWE. 
 

1. Honorowy Członek PTTK – Przodownik Turystyki Kolarskiej - bezpłatnie 
2. Honorowy PTKol z ważną legitymacją PTTK   - 20 zł 
3. Ptkol oraz kandydaci na PTKol z ważną legitymacją PTTK  - 25 zł 
4. Dzieci do lat 6 nie korzystające ze świadczeń    - bezpłatnie 
5. Dzieci do lat 10       - 20 zł 
6. Pozostałe osoby towarzyszące      - 30 zł 
7. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością    - 20 zł 
8. Opłata za kurs PTKol płatna po przyjeździe na zlot   - 100 zł 
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KURS PRZODOWNIKA TURYSTYKI KOLARSKIEJ 
 
W dniach 28 – 30 maja 2021r. zostanie przeprowadzony kurs na uprawnienia Przodownika Turystyki 
Kolarskiej. Kurs odbędzie się na terenie ośrodka „Impresja” w Krasiczynie. Początek kursu 28 maja 
o godz. 9.00. Zakres szkolenia i tematyka zagadnień do egzaminu znajduje się na stronie Komisji Tu-
rystyki Kolarskiej ZG PTTK. Kandydat wysyła indywidualną kartę zgłoszenia potwierdzoną przez 
macierzysty Oddział PTTK wraz z formularzem zgłoszenia na Zlot. 

 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW 

 
- okolicznościowy metalowy znaczek zlotowy 
- odcisk okolicznościowej pieczęci 
- mapkę okolicznych terenów 
- potwierdzenie punktów na KOT 
- 30 pkt za udział minimum 3 dni 
- potwierdzenia i weryfikacja odznak kolarskich i krajoznawczych.  
 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
- młodzież do lat 18 może wziąć udział tylko pod opieką osoby dorosłej 
- organizatorzy Zlotu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu 

osobom trzecim i na odwrót 
- zaleca się uczestnikom zawarcie ubezpieczenia na czas dojazdu i powrotu 
- w razie nie przybycia na Zlot wpisowe nie podlega zwrotowi 
- członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie NNW w ramach opłaconych składek członkowskich 
- osoby nie będące członkami PTTK zobowiązane są ubezpieczyć się we własnym zakresie 
- regulamin Zlotu wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny  na stronie internetowej  http:beneqteam.pl 

Organizacja rajdu opiera się na zasadzie „non profit” przy wykorzystaniu, zaangażowaniu i działalno-
ści wolontariuszy i nie ma charakteru komercyjnego. 

TRASY ZLOTOWE I ZWIEDZANIE 

Jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli planowane zwiedzanie z przewodnikiem Przemyśla 
i Krasiczyna, arboretum w Bolestraszycach - zwiedzanie indywidualnie. 
Zapisy na zwiedzanie na zlocie /sobota, niedziela/. Zwiedzanie wtorek lub środa. 

Proponowane trasy na Zlot: 
1. Południowy szlak forteczny: Krasiczyn – Prałkowce – Pikulice – Nehrybka – Jaksmanice 

/Forteczna Trasa Rowerowa/– Przemyśl – Krasiczyn około 60km  
2. Północny szlak forteczny Krasiczyn – Korytniki - Wapowce – Kuńkowce - Duńkowiczki - 
Żurawica – Bolestraszyce –Buszkowiczki – Przemyśl – Krasiczyn około 50 km 

3. Krasiczyn – Korytniki – Krzywcza – Chyrzyna – Kupna – Krasiczyn około 30 km 
4. Krasiczyn – Korytniki – Krzywcza – Ruszelczyce – Babice – Krążki Bachowskie – Bachów – 

Iskań – Wybrzeże - Bachórzec – Dubiecko – Babice – Patryja /góra/ - Krzywcza – Krasiczyn około 
78 km 

5. Dla wytrwałych, trudna: Krasiczyn – Prałkowce – Wapielnica – Grochowce - Kniażyce – Koniusz-
ki – Darowice –Kormanice – Fredropol – Młodowice - Kłokowice - Aksmanice – Sierakośce – 
Nowe Sady – Kalwaria Pacławska – Huwniki – Rybotycze – Posada Rybotycka.  Powrót 2 wersje: 
I wersja:  Posada Rybotycka – Wola Krzemieniecka – Bircza – Boguszówka /serpentyny/ - Olsza-
ny – Krasiczyn około 93 km 
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II wersja: Posada Rybotycka – Rybotycze – Gruszowa – Koniusza – Rokszyce – Olszany – Krasi-
czyn około 84 km 
III wersja:  Posada Rybotycka – Kopystańka /541 m n.p.m./ - Kopyśno – Brylińce – Rokszyce -   
Olszany – Krasiczyn około 80 km. 

6. Zwiedzanie Przemyśla /jak wcześniej wspomniano/ około 30 km 
 

NOCLEGI  

Wykaz polecanych i zarezerwowanych noclegów dla zlotowiczów, cena około 

40 zł od osoby. Przy zamawianiu proszę podać „uczestnik Zlotu rowerowego”. 

1. Krasiczyn Ośrodek „Impresja”, dostępny od 30 maja /niedziela/ 

    Uwaga większość łóżek „małżeńskich”. Tel. 16 670 60 60  około 94 miejsca 

  - pole namiotowe dla około 100 osób  10 zł od osoby 

2. Krasiczyn ul. Kościelna 219 tel. 662 770 799 6 lub 9 miejsc 45 zł osoba 

3. Krasiczyn 184 domek 5 osobowy 200 zł tel. 600 967 287 

4. Dybawka ul. Przemyska 37 tel. 602 772 932 17 miejsc 

5. Dybawka ul. Źródlana 8 12 miejsc tel. 668 575 026 

6. Dybawka ul. Parkowa 1 27 miejsc tel. 789 241 782; 661 940 051 

7. Dybawka ul. Przemyska 10 tel. 669 348 242; 606 876 316  44 miejsca  

8. Dybawka ul. Przemyska 5 tel. 508 383 185 

9. Tarnawce 5 tel. 696 165 417  15 miejsc  około 5 km 

10. Prałkowce „Zacisze pod dębami” tel. 503 174 101  32 miejsca około 5 km 

11. Zalesie 8 tel. 888 114 867 10 miejsc  około 8 km 

12. Kupna 1 A  tel. 888 114 867  5 pokoi i 2 domki około 25 miejsc i 10 km 

RELACJE Z IMPREZ 

RELACJA Z XII RAJDU WALENTYNKOWEGO 
 

           Dzień 14 lutego tego roku był 
odmiennym od wcześniejszych. Spowo-
dowane to było warunkami pogodowymi 
oraz sytuacją epidemiologiczną na świe-
cie. 
  Mimo tego Klub Turystyki Ko-
larskiej GRONIE działający przy Od-
dziale PTTK w Tychach zorganizował 
już po raz dwunasty rowerowy Rajd 
WALENTYNKOWY do sanktuarium 
Św.  Walentego w Bieruniu Starym. Na 
starcie przy napisie „TYCHY” w pobliżu 
Urzędu Miasta stawiło się dziewięciu 
„twardzieli”, dla których nie straszny był 
śnieg, kilkustopniowy mróz oraz obo-
strzenia związane z pandemię COVID-
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19. Po pokonaniu kilkunastokilometrowej trasy na mecie  w Bieruniu pod pomnikiem patrona miasta  
Św. Walentego -  odczytano sentencje z „walentynek” przygotowanych przez uczestników rajdu. W 
drodze losowania, autora jednej z nich, nagrodzono. Szczęście dopisało koleżance Antoninie. Chętni 
mogli  zwiedzić XVII – to wieczny drewniany kościółek pod wezwaniem Św. Walentego, a na odpu-
stowych straganach - kupić różne maszkety.  
            Tą pełną obaw imprezę kończyliśmy w promieniach słońca, zadowoleni z ponownego spotka-
nia w naszym GRONIE.   

                                                                                      Relacjonował Cezary Sawicki 

 
RELACJA Z WYSTAWY „ TO IDZIE MŁODO ŚĆ. ŻYCIE SPORTOWE 

NA PLACU BUDOWY SOCJALIZMU” W MUZEUM MIEJSKIM W 
TYCHACH 

11.03.2021 roku tradycyjne spotkanie członków i sympatyków Klubu Turystyki Kolarskiej 
GRONIE w Tychach ze względu na ograniczenia związane pandemię COVID-19  nie mogło odbyć się 
w Klubie TSM ORION. Dlatego zaproponowano wspólne obejrzenie wystawy „ To idzie młodość. 
Życie sportowe na placu budowy socjalizmu”  w Muzeum Miejskim w Tychach. Wystawa ta opowia-
da fragment historii polskiego sportu z okresu od drugiej połowy lat czterdziestych do początku lat 
sześćdziesiątych XX-tego wieku, jego propagandowego wykorzystywania do kształtowania pożąda-
nych przez ówczesne władze relacji społecznych. Poprzez wybrane losy sportowców: Zygmunta Chy-
chła – złotego medalisty w boksie w wadze półśredniej z Olimpiady w Helsinkach w 1952 roku  oraz 

Heleny Rakoczy – brązowej medalistki w 
gimnastyce z Olimpiady w Melbourne w 
1956 roku, mogliśmy prześledzić ich  
późniejszą historię. Zapoznaliśmy się z 
początkami „święta narodowego” jakim 
był każdego maja „Wyścig Pokoju”, a 
także rozpoczęcie w 1951 roku i  otwarcie 
w 1956 roku  Stadionu Śląskiego w Cho-
rzowie. Po wystawie kameralnie oprowa-
dzał nas jej kurator Piotr Zawadzki. 
Zgromadzone eksponaty pochodzące z 
innych muzeów i zbiorów własnych oraz 
ciekawa forma ich ekspozycji oddały „du-
cha” tamtych czasów. 

Relacjonował Cezary Sawicki 

ZIMOWE SPACERY 
GLIWICKICH KOLARZY 

LEŚNYMI DUKTAMI NA 
KRYWAŁD 

       Szczęście do pogody na wycieczki 
piesze w sezonie zimowym członków Tu-
rystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. 
Władysława Huzy dopisuje. Kolejna nie-
dziela tym razem „Walentynkowa” 14 
lutego 2021r. została spędzona na pieszym 
szlaku przez Aldonę, Juliana i Krzyśka. 
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Tym razem pomysł na pieszą wycieczkę skierował nas do miejscowości Piłka w Lasach Lubliniec-
kich. Naszym celem było przyjrzenie się rezerwatowi przyrody Jeleniak Mikuliny w zimowej scenerii, 
gdzie natura ukazała się nam przykryta piękną śnieżną kołderką. 

Rezerwat Jeleniak Mikuliny utworzono 18 grudnia 1957r. Początkowo zajmował powierzchnię 37,54 
ha, w 2012 roku powiększono go do 120,26 ha. Granice obszaru chronionego obejmują dwa płytkie, 
zarastające stawy, położone w niecce międzywydmowej.  

Rezerwat chroni stanowisko lęgowe żurawia zwyczajnego, gniazdującego tu od co najmniej 1840 ro-
ku. Do roku 1978 gniazdowała tu jedna para żurawi, lecz na początku lat 80. XX w. zaobserwowano 
stopniowy wzrost liczebności tego gatunku. 

Obecnie na terenie rezerwatu są pro-
wadzone prace remontowe mające na celu 
zapobiegnięciu dalszej degradacji cenne-
go dla ekosystemu terenu poprzez jego 
samoistne osuszanie się. Po obejściu za-
marzniętych mokradeł dotarliśmy do 
miejsca zaplanowanego odpoczynku po-
łączonego z turystycznym drugim śniada-
niem. Zaskoczeniem okazała się nadjeż-
dżająca saniami za traktorem grupa, która 
pełna wigoru i chęci do wspólnej zabawy 
skutecznie zakłóciła panującą leśną głu-
szę. 
 Wzmocnieni posiłkiem i chwilą 
odpoczynku ruszyliśmy na południe w 
kierunku byłej osady Krywałd nad brzegiem rzeki Mała Panew – rys historyczny w tarnogórskim 
„Gwarku”. Zimowe słońce i śnieżna pokrywa stworzyły plener zdjęciowy dla ciekawych zdjęć natury. 
Stąd już było tylko kilkaset metrów do urokliwego miejsca, w którym pod dużym ciśnieniem wybija 
śródleśne źródło o nazwie jak pobliska była osada. Wody źródła po kilkudziesięciu metrach łączą się z 
przepływającą w pobliżu rzeką Mała Panew. Miejsce jest zagospodarowane turystycznie, w pobliżu 
źródła stoi nowa przestronna wiata. Pełni turystycznych wrażeń powróciliśmy lasami do miejscowości 
Piłka, miejsca rozpoczęcia naszej niedzielnej wycieczki. Część naszego leśnego przemarszu odbywała 
się zasypanymi śniegiem duktami, gdzie przed nami swe ślady pozostawili jedynie dzicy mieszkańcy 
lasu. Trudne warunki śniegowe spowodowały, że zaplanowaną wycieczkę skróciliśmy do około 14km, 
co i tak odczuliśmy w naszych nogach. 

Relacja: Krzysztof Kotuła 
Zdjęcia: Julian Rzewódzki 

PIESZO PRZEZ LASY OKOLIC 
RUDZIŃCA 

W niedzielę 7 lutego 2021r. odby-
ło się spontaniczne spotkanie turystyczne 
połączone z spacerem po lasach okolic 
Rudzińca. Przy mroźnej pogodzie i po 
świeżym śniegu turystyczna grupa ruszyła 
na szlak z Rudzińca kierując się w stronę 
pierwszego przystanku rudzinieckiego 
pałacu. Po pobieżnym zapoznaniu się z 
historią miejsca i zwróceniu uwagi na 
najbardziej charakterystyczne detale bu-
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dowli grupa przespacerowała się parkową alejką w kierunku miejsca w którym znajdowała się ewan-
gelicka kaplica grobowa rodziny von Ruffen - ostatnich właścicieli pałacu. Po znacznej budowli sa-
kralnej pozostało obecnie tylko kilka większych kamieni, należy wspomnieć, że kaplica przetrwała 
wojnę w dobrym stanie lecz na wniosek ówczesnych władz gminy została zburzona w roku 1967. W 
tym miejscu również znajduje się głaz upamiętniający konia o imieniu Terzky, wiernego towarzysza 
na polu walki Hugo von Ruffena. Koń był uczestnikiem działań podczas wojny francusko-pruskiej w 
latach 1870/71 oraz był uczestnikiem eskorty pojmanego cesarza Francji Napoleona III pod Sedanem. 

NOWA ODZNAKA 

Niezmiernie jest mi miło donieść ,że z inicjatywy naszego klubu przy współpracy O/PTTK 
"Beskid Śląski" w Cieszynie oraz Starostwa Powiatowego po rocznych bojach udało się ustanowić  
regionalną odznakę turystyki kwalifikowanej "Rowerem dookoła Śląska Cieszyńskiego". Odznaka jest 
jednostopniowa, ale jej zdobycie nie jest  łatwe, choć z pewnością przyniesie wiele satysfakcji. Wy-
maga również pobytu w Republice Czeskiej. Aby ją (nieodpłatnie !) otrzymać należy przejechać  po 
obwiedzie historyczną  granicą Księstwa  Cieszyńskiego w jego kształcie z 1290r., potwierdzając swo-
ją obecność w wyznaczonych punktach. Potem wystarczy  wysłać wypełnioną książeczkę na wskaza-
ny w regulaminie  adres i ....odznaka jest zdobyta. 

serdecznie pozdrawiam 
Zbyszek Pawlik 

Ondraszek 
Regulamin zdobywania odznaki 

 
1. Odznaka została ustanowiona przez  Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” w Cieszynie ( 
zwanym dalej Ustanawiającym), za aprobatą macierzystego Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w 
Cieszynie  oraz  przy wsparciu  Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 
 
2.  Odznaka została ustanowiona  dla uczczenia  730-lecia powstania  Księstwa Cieszyńskiego w 
granicach historycznych oraz  110-lecia działalności polskiej turystyki zorganizowanej na Śląsku 
Cieszyńskim. 
 
3. Celem  ustanowienia odznaki jest: 

•  dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego: upowszechnienie wiedzy o swojej Małej Ojczyźnie, 
•   dla turystów : upowszechnienie turystyki rowerowej jako formy rozwijania zainteresowań 

krajoznawczych, 

•  dla wszystkich żądnych wiedzy: odkrywanie walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego    

4. Odznaka jest jednostopniowa. 

5. Zdobycie odznaki polega na  rowerowych odwiedzinach miejscowości położonych  na granicy 
Śląska Cieszyńskiego należących do kanonu odznaki. Historyczne granice księstwa we władaniu  
Cieszyńskich Piastów określają następujące miejscowości: 

Cieszyn ( stolica dawnego księstwa)-  Zebrzydowice- Marklowice  Dolne- Prstna- Petrovice 
k/Karviny- Zavada- Weřnovice- Šonychel- Bohumin-Pudlov -Hrušov- Ostrava- Ostrava Kunčice- 
Řepišče- Leskovec- Frydek-Mistek- Baška- Pražmo- Malenovice-NovaVes- Stare Hamry- Maly 
Polom- Velky Polom- Mosty k /Jabłonkowa- Hrčawa- Jaworzynka- Koniaków-Wisła Czarne – Bystra 
- Mikuszowice- Bielsko-Biała- Komorowice- Czechowice-Dziedzice- Zabrzeg- Zarzecze- Strumień-
Zbytków 

linia  wyznaczona  przez w/w miejscowości liczy łącznie ok. 400 km. 

Podkreślone zostały miejscowości należą do kanonu odznaki. 
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6. W miejscowościach należących do  kanonu  odznaki należy potwierdzić swoją obecność. 
Potwierdzenie odbywa się poprzez odciśnięcie pieczęci  z nazwą miejscowości w treści , w niniejszej 
książeczce,  w miejscu do tego przeznaczonym. Możliwe jest również potwierdzenie obecności w 
formie zdjęcia „selfie” z tablicą na której widnieje  nazwa miejscowości, które można  umieścić  we 
własnej kronice. Uzyskanie  potwierdzenia u przodownika turystyki kolarskiej PTTK z  pieczątką i 
podpisem jest równoznaczne z powyższymi wskazaniami. 
 
7. Nie określa się czasu zdobywania , a trasy pomiędzy wskazanymi w kanonie miejscowościami są 
dowolne, lecz  długość jednorazowo pokonywanej  trasy  powinna wynosić minimum 15 km. Odznaka 
będzie wydawana do wyczerpania jej zapasu. Odznakę można zdobywać równolegle do innych 
odznak turystyki kwalifikowanej, w tym do  Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT). 

8.Zdobywanie odznaki jest prowadzone na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Ustanawiający 
nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia w trakcie jej zdobywania, jak również szkody 
wyrządzone osobom trzecim przez zdobywającego odznakę. 

9. Odznaka jest zdobywana również na terenie Republiki Czeskiej, dlatego też należy zapoznać się i 
stosować tam obowiązujące przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów. 

10. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać  odznakę wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

11. Odznaka może zostać  przyznana przez Ustanawiającego honorowo instytucjom i osobom 
szczególnie zasłużonym  przez Ustanawiającego na uzasadniony wniosek. 

12.  Weryfikację prowadzi i odznaki nieodpłatnie wydaje Ustanawiający. Wypełnione książeczki 
oraz ewentualnie pozostałe  materiały potwierdzające spełnienie wymogów regulaminowych należy 
przesłać do  Oddziału  PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 56 , 43-400 Cieszyn            z 
dopiskiem TKK PTTK, załączając zaadresowaną  kopertę zwrotną z opłatą za przesyłkę poleconą jak 
przy nadaniu. Ustanawiający nie bierze odpowiedzialności za  straty mogące nastąpić w obiegu 
pocztowym. 

13. Zweryfikowana książeczka jest podstawą upoważniającą Ustanawiającego do  wydania  odznaki.      

14. Zdobywający odznakę  wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych                      
w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji związanej z odznaką.     

15.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Ustanawiającego. 

16. Pomysłodawcami ustanowienia  odznaki są członkowie Turystycznego Klubu Kolarskiego  PTTK 
„Ondraszek” i Przodownicy Turystyki Kolarskiej : Aleksander Sorkowicz „Olo” ( pomysł), Zbigniew 
Pawlik „Rechtór”( grafika). 

REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „GMINA PRZYJAZNA 

ROWERZYSTOM” 
 
Turystyka rowerowa w Polsce stała się bardzo popularną formą spędzania czasu wolnego. Dzisiaj 
wybór roweru jako środka komunikacji, jest wyrazem troski o środowisko naturalne, a także własne 
zdrowie i racjonalny wypoczynek. Władze gmin i powiatów coraz częściej zauważają pozytywne 
aspekty turystyki rowerowej, dzięki czemu powstają nowe drogi i szlaki rowerowe.  
Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (dalej PTTK) 
przy współudziale partnerów zainteresowanych rozwojem i wspieraniem turystyki rowerowej, w 
szczególności ministerstwa właściwego ds. turystyki. 
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§ 1 
Cele Konkursu 
1. Konkurs zainicjowany przez PTTK w ramach Roku Turystyki Rowerowej w 2012 r. ma na celu 

uhonorowanie gmin, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują ak-
tywny wypoczynek na rowerach, tworzą infrastrukturę rowerową, inicjują lub wspierają organizo-
wanie imprez rowerowych, wydają mapy i przewodniki rowerowe. 

2. Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają akcję „Bądź bez-
pieczny na rowerze”, zachęcają do jazdy w kaskach i kamizelkach odblaskowych, a także do zna-
kowania rowerów. 

3. Konkurs jest okazją do promocji gmin „przyjaznych rowerzystom”, ale również do dostrzeżenia 
zaangażowania władz gmin, lokalnych stowarzyszeń i aktywistów działających na rzecz rozwoju 
turystyki rowerowej w swoich okolicach. 

4. Celem Konkursu jest wspieranie i nagradzanie działań związanych z: 
1) Inwestycjami w infrastrukturę turystyczną: szlaki, ścieżki i drogi rowerowe, wypożyczalnie 

rowerów, stojaki dla rowerów w miejscach użyteczności publicznej (dworce kolejowe i auto-
busowe, urzędy, parki, itd.), punkty napraw rowerów, miejsca obsługi rowerzystów, miejsca 
noclegowe, postojowe itp. 

2) Promocją w postaci wydanych map, przewodników, aplikacji mobilnych, informacji 
na stronach gminy i innych portalach. 

3) Popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez 
dla użytkowników rowerów. 

4) Organizowaniem konkretnych działań na rzecz mieszkańców i turystów związanych 
z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rowerzystów (np. kamizelki od-
blaskowe, oświetlenie, znakowanie, jazda w kaskach). 

 
§ 2 

Zasady postępowania konkursowego 
1. Konkurs przeprowadza się w następujących kategoriach gmin: do 10 000 mieszkańców, do 20 000 

mieszkańców, do 40 000 mieszkańców, do 100 000 mieszkańców oraz powyżej 100 000 miesz-
kańców. 

2. Zgłoszenia gmin do Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom dokonują turyści kolarze 
na podstawie karty zgłoszenia, która dostępna jest na stronie: www.pttk.pl  oraz www.ktkol.pl. 
Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu. 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na e-mail: pocz-
ta@narowerze.pttk.pl do 30 kwietnia. 

3. Do zgłoszonych gmin zostanie przesłany link do elektronicznego formularza, w którym należy 
podać: szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji (m. in. długość dróg, ścieżek rowerowych i 
oznakowanych szlaków, ilość urządzeń, miejsc postojowych) w minionym roku kalendarzowym 
oraz adresy portali, wykaz zorganizowanych imprez (rajdy, zloty), informacje o innych działa-
niach, w tym o planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania i kon-
serwacji istniejącej infrastruktury rowerowej. Zachęcamy do dołączenia materiałów takich jak 
mapy, plany, dokumentacja fotograficzna, kopie publikacji prasowych oraz wydawnictw związa-
nych z turystyką rowerową w formie elektronicznej lub przesłania ich na adres Biura Zarządu 
Głównego PTTK. 

4. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 3, gminy przesyłają elektronicznie do 30 czerwca 
a ewentualne materiały uzupełniające – na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze, Zarząd Główny, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem „Gmina Przy-
jazna Rowerzystom”. 

5. Dane zawarte w formularzach zostaną poddane sprawdzeniu przez Komisję Turystyki Kolarskiej 
ZG PTTK. 

6. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, informacji i materiałów uzupełniających przekazanych przez 
gminy, laureatów Konkursu wyłania jury, w skład którego wchodzą zaproszeni przez organizatora 
przedstawiciele organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem turystyki rowerowej. 
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§ 3 
Nagrody 
1. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani Certyfikatami „Gmina Przyjazna Rowerzystom”, 

oraz dyplomami za udział wręczanymi w trakcie Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-
Expo w Kielcach lub w czasie innego wydarzenia związanego z turystyką rowerową. 

2. W ramach poszczególnych edycji Konkursu organizatorzy mogą przyznać nagrody dodatkowe. 
3. Gmina, która uzyskała trzykrotnie Certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” może ubiegać się o 

nagrodę Grand Prix. 
 

§ 4 
Postanowienia końcowe 
1. Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do organizatorów.  

 

INFORMACJE POZOSTAŁE 

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

 
• KTK PTTK „Gronie” z Tychów 
• TKK PTTK „Ondraszek” z Cieszyna 
• TKK PTTK im. Wł. Huzy z Gliwic 
• KTK PTTK „Beneqteam” z Płocka 

 
 
 


