
Głuchołazy, dnia 8 grudnia  2011r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KTK KTUKOL ZA 2011r
Sekcja Turystyczna

Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy, w 2011 r. jak i w latach 
poprzednich, prowadził działalność sportową i turystyczną, 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  pkt. na  Kolarską Odznakę Turystyczną. Podczas tegorocznego sezonu 
członkowie naszego klubu oraz uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 , zdobyli  75 odznak 
turystycznych, w tym 2 KOT , 26 – odznak ”Siedmiomilowe Buty ” w stopniu  srebrnym, 14 
Młodzieżowych Odznak Turystycznych,Odznakę Dookoła Opolszczyzny oraz Szlakami 
Drewnianych Kościołów Opolszczyzny w st. brązowym ,które zdobył Kol. Janusz Bajor, 
Odznaki Szlakiem Czarownic  oraz odznakę Kolarski Zdobywca Pradziada – za wytrwałość.

stopień mały  „SZLAKIEM CZAROWNIC” w tym roku otrzymali :
Małgorzata Chaszczewicz, Adam Chaszczewicz, Marek Chaszczewicz ,Paweł Chaszczewicz, 
Tomasz Chaszczewicz  i Patryk Jędrysek 
 
stopień duży „SZLAKIEM CZAROWNIC” otrzymali :
Agnieszka Rojek ,Jacek Rojek ,Mateusz Rojek ,Szymon Rojek ,Janusz Bajor ,Danuta 
Roszak ,Józef Grzegocki ,Władysław Dobrowolski  po raz 2 i Eligiusz Jędrysek także po raz 2

Odznaką Kolarski Zdobywca Pradziada – „ za wytrwałość” uhonorowano :

1. Eligiusza Jędryska  - 19 wjazdów
2. Bogdana Szczęsnego  - 19 wjazdów
3. Józefa Grzegockiego  - 14 wjazdów
4. Rafała Zyśka  - 13 wjazdów

Warto nadmienić że Klub Turystyki Kolarskiej jest autorem i pomysłodawcą dwóch 
odznak kolarskich „Szlakiem Czarownic” oraz odznaki kolarskiej „Kolarski Zdobywca 
Pradziada ”– za wytrwałość,a wyżej wymieniony zadania zostały zrealizowane przy wsparciu 
i pomocy Starostwa Powiatowego w Nysie.

Na osobne podkreślenie zasługuje zdobycie przez Kol. Danutę Roszak najwyższej 
Kolarskiej Odznaki „Za Wytrwałość” , oraz „Wielkiej Kolarskiej Odznaki Pielgrzyma” a 
także otrzymanie certyfikatu za przebycie nyskiego odcinka drogi Św. Jakuba.
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Tegoroczne wyjazdy a także wielodniowe wyprawy rowerowe po naszym kraju oraz 
udział w wielu imprezach członków naszego klubu , 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 dniach 13 - 20 sierpnia 2011r.w Staszowie,  odbył się 60 Centralny Zlot Turystów Kolarzy 
PTTK. Tegoroczny, zlot, organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - 
Krajoznawcze przywiódł w okolice Staszowa blisko 400 uczestników z Polski i zagranicy. 
Wśród polskich reprezentantów byli członkowie klubów ze wszystkich regionów kraju,. Na 
codziennych trasach rowerowych przygotowanych przez organizatorów nie zabrakło 
rowerzystów z Głuchołaskiego Klubu Turystyki Kolarskiej "KTUKOL". Nasza reprezentacja 
liczyła 17 osób i została sklasyfikowana na 4 miejscu pośród wszystkich klubów biorących 
udział w tej największej turystycznej imprezie rowerowej w Polsce.

Udany sezon rowerowy mieli Antonina Bejnar i Bogusław Monczyński,
który rozpoczęli  23 kwietnia rajdem rowerowym „Szlakiem Grobów Pańskich” Głuchołazy i 
okolice. W miesiącu maju „Zdobyli Pradziada”.W czerwcu uczestniczyli w 51 Ogólnopolski 
Zlocie Przodowników  Turystyki Kolarskiej PTTK w Bartkowej,w sierpniu byli uczestnikami 
60 Centralnego Zlotu Kolarzy PTTK w Staszowie. We wrześniu realizowali  IV etap rajdu 
dookoła Polski Suwałki -Przemyśl . W październiku Kolega Bogusław Monczyński był 
organizatorem i Komandorem IX Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki kolarskiej 
w Kaliszu. W okresie tym przejechali około 3000 km.,zdobywając wiele Odznak 
Krajoznawczych PTTK :

- Ziemi Sądeckiej.
-Ziemi Sandomierskiej .
-Ziemi Opatowskiej.
-Ziemi Hajnowskiej.
-Ziemi Przemyskiej,
-Miłośnik Ślęży,
-Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur,
-Przyjaciel Suwałk,
-Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej,
-Przyjaciel Przemyśla.  

Promocja Głuchołaz, to także starty Wojtka Dominiaka zawodnika z KTK KTUKOl, 
uczestnika kryterium ulicznego TOUR DE RYBNIK oraz Maratonu Lanckoronatur, 
i Roberta Jamroza zdobywcy 3 miejsca w klubowej klasyfikacji pucharowej,uczestnika wielu 
wyścigów i maratonów MTB, oraz organizatora wyprawy rowerowej Czechy - Słowacja 
Węgry,gdzie w 5 dni pokonali  1200 kilometrów. Doświadczenie, przygoda  i próba 
pokonania swoich słabości oraz sportowe i turystyczne  wyzwania, to wszystko zachęca do 
uprawiania kolarstwa i turystyki rowerowej,dając możliwość realizacji swoich marzeń
 i pragnień.                                                                                  

W 2011 r. Klub KTUKOL był organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez 
związanych ze sportem kolarskim, turystyką rowerową i rekreacją.

Do stałych i sztandarowych imprez organizowanych przez klub KTUKOL należą:

Młodzieżowy Rajd Kolarski WITAMY WIOSNĘ,
Rajd Kolarski ZDOBYWAMY PRADZIADA – impreza tak popularna, że lista 
uczestników zamykana jest  najczęściej na miesiąc przed organizacją zawodów,
Maraton Kolarski AUDAX, 
Rajd Kolarsko – Pieszy „ BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH” - który od dwóch 
lat jest największą tego typu imprezą w Powiecie Nyskim i jedną z większych 
w województwie.
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3 czerwca 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim w  odbył się jubileusz 60-lecia 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na Opolszczyźnie. Obecnie PTTK 
stanowi największą organizację pozarządową w Polsce, a opolskie PTTK zrzesza trzy tysiące 
członków skupionych w jedenastu oddziałach. Oddział PTTK w Głuchołazach 
reprezentowała liczna grupa działaczy pod przewodnictwem Jerzego Chmiela - prezesa 
oddziału. 
Prezydent RP przyznał z okazji jubileuszu organizacji najbardziej zasłużonym jej działaczom 
wysokie odznaczenia państwowe. 
Srebrne Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego oraz medale Rady Prezesów Porozumienia PTTK Województwa Opolskiego 
odebrali działacze Głuchołaskiego Oddziału PTTK - KTK KTUKOL :
Bogdan Szczęsny oraz Eligiusz Jędrysek.
Medalem Rady Prezesów Porozumienia PTTK Województwa Opolskiego wyróżniono także, 
kolegę Mariusza Hefczyca.

Wielkie podziękowania za pomoc i wsparcie przy realizacji zadań związanych z 
działalnością klubu KTUKOL w 2011r., na rzecz promocji, uprawiania i organizowania 
imprez kolarsko – turystycznych, zarząd klubu kieruje do Urzędu Miejskiego w 
Głuchołazach, Starostwa Powiatowego Nysie, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Głuchołazach,a szczególnie do sponsorów i organizacji 
pozarządowych  :
Pana Krzysztofa Zielińskiego - prezesa Supermarketu INTERMARCHE DANILA sp.z.o.o. w 
Głuchołazach,
Pana Jacka Laskowskiego - właściciela Głuchołaskiego Ośrodka Turystycznego, 
BANDEROZA,
Pani Amelii Gomez z  Centrum Wolontariatu w Głuchołazach,
Pana Andrzeja Nikandrowa - Sklep Rowerowego Świat Roweru,
Pana Jerzego Ziółkowskiego - prezesa GKK VICTORIA- Głuchołazy,
Pana Leszka Indyka - prezesa Klubu HDK w Głuchołazach,
Pani Marii Roguckiej - Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Sami Sobie
 i Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przysmaków w Wilamowicach Nyskich,
Zarządu Spółdzielni Pracy Cukrów Nyskich,
Pana Jarosława Cwyla - Prezes OFFROAD TEAM – Głuchołazy,
Pana Janusza Bajora - Fotografa imprez kolarskich,
Pani Renaty Waryckiej, Jolanty Ziółkowskiej - obsługa medyczna rajdu,
Pani Renaty Stawińskiej,
Kawiarni AMOREK,

Podziękowania kierujemy także do  członków głuchołaskich klubów kolarskich KTK 
KTUKOL, GKK VICTORIA i młodzieży z głuchołaskiego centrum wolontariatu oraz do 
rodziców młodzieży zrzeszonej w klubie, za wspaniałą pracę na rzecz w/w imprez, a także do 
wszystkich, którzy wspomogli naszą inicjatywę.

Prezes Klubu Turystyki Kolarskiej

Eligiusz Jędrysek
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