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Komisja Turystyki Kolarskiej w Kaliszu – podsumowanie sezonu 2014 r. 
 

1. W roku 2014 Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Kaliszu odbyła 4 posiedzenia.  

     Tematyka podejmowanych spotkań zdominowana była omawianiem spraw związanych z aktualną  

     sytuacją turystyki rowerowej, dalszym jej rozwojem w regionie kaliskim oraz promocją walorów  

     krajoznawczych Kalisza i okolic. 

 

2. Komisja w bieżącym roku podejmowała współpracę z wszystkimi podmiotami z terenu Kalisza  

     organizującymi imprezy rowerowe o charakterze lokalnym, będąc współorganizatorem n/w imprez: 

* Rowerowy Rajd do Murowańca (Starostwo Powiatowe w Kaliszu), 

* Rajd Rowerowy z okazji X-lecia Polski w Unii Europejskiej (Starostwo Powiatowe w Kaliszu), 

* Odjazdowy Bibliotekarz (Biblioteka Miejska w Kaliszu), 

* Rowerowy Spacer Trzeźwości (Urząd Miejski w Kaliszu), 

* Rodzinny Piknik Rowerowy (Kaliskie Towarzystwa Kolarskie). 

 

3. Przedstawiciele Komisji uczestniczyli w corocznym Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki  

     Kolarskiej, który tym razem zorganizowali petetekowscy kolarze z Krotoszyna.  

 

4. Na posiedzeniu w dniu 27 listopada Komisja podsumowała kończący się sezon rowerowy 2014 r.    

     W minionym roku Komisja była organizatorem 25 imprez rowerowych, w których uczestniczyło  

     586 rowerzystów (średnia na imprezę wyniosła 23 osoby). Trasy rowerowe przebiegały głównie po  

     terenie Ziemi Kaliskiej, bogatej w różnego rodzaju obiekty krajoznawcze.  

     Zapoczątkowany w tym roku cykl imprez pn. „Znane i nieznane - poznaj powiat kaliski” cieszył się  

     wśród kaliskich rowerzystów dużym zainteresowaniem. Celem tych jednodniowych, bezpłatnych  

     wycieczek było zwiedzanie i pogłębianie wiedzy o zabytkach (acz nie tylko) znajdujących się na terenie  

     11 gmin powiatu. Ta forma poznawania okolic Kalisza okazała się trafionym pomysłem organizatorów  

     i została z aprobatą przyjęta przez miłośników jazdy rowerem. Dodatkowym bodźcem dla uczestników  

     była i jest nadal możliwość zdobycia regionalnej odznaki krajoznawczej „Znam powiat kaliski”.  

 

5. Wszystkie tegoroczne imprezy rowerowe odbywały się pod ogłoszonym przez ZG PTTK hasłem  

     „Turystyka łączy pokolenia”.  

     Komisja dokonała także analizy imprez rowerowych organizowanych przez różne inne podmioty  

     działające na terenie miasta Kalisza, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w nich uczestniczących.  

     Komisja sprawowała nad nimi merytoryczną pieczę. W minionym roku przeprowadzono łącznie 38  

     takich imprez rowerowych. Najaktywniejsze rodziny biorące udział w rowerowych wojażach Komisja  

     Turystyki Kolarskiej nagrodziła, w myśl powyższego hasła, pucharami. 

 

Lista laureatów: 

1. rodzina pp. Stelmarczyków  (30 wyjazdów), 

2. rodzina pp. Kubików            (13 wyjazdów), 

3. rodzina pp. Śmigalskich       (10 wyjazdów), 

4. rodzina pp. Gorali                 (7 wyjazdów). 

 

     Pamiątkowy puchar wręczono także Norbertowi Stelmarczykowi, najmłodszemu (11 lat) uczestnikowi  

     rowerowych wędrówek, który wziął udział w 30 imprezach.  

 



7. Komisja na potrzeby Klubu Turystyki Kolarskiej „Cyklista” przeprowadziła instruktaż prawidłowego  

     wypełniania książeczek kolarskich. Wbrew pozorom, ten element zdobywania odznak turystycznych  

     (głównie KOT), stwarza problemy zdobywającym.  

 

8. W dniu 11 grudnia 2014 r. Komisja Turystyki Kolarskiej zorganizowała zebranie przewodniczących   

     Klubów i Kół Turystyki Rowerowej działających na terenie miasta. Głównym celem było  

     podsumowanie mijającego roku turystycznego przez poszczególne kluby oraz omówienie planów  

     działania i zapoznanie się z kalendarzem imprez na rok 2015. 

     Na zebranie przybyli przedstawiciele Szkolnego Klubu Rowerowego przy Gimnazjum nr 2 w Kaliszu 

     i Klubu Turystyki Rowerowej „Powiat Kaliski”. Niezrozumiałym i przykrym w kontekście współpracy  

     na rzecz rozwoju turystyki rowerowej w Kaliszu i regionie był fakt odmowy uczestnictwa w zebraniu  

     przedstawiciela działającego od wielu lat pod egidą PTTK Klubu Turystyki Kolarskiej „Cyklista”. 

 

9. Referat weryfikacyjny działający przy Kaliskim Oddziale PTTK w bieżącym roku zweryfikował n/w  

     odznaki turystyczne: 

* mała  brązowa KOT    -   8 szt. 

* mała srebrna KOT       -   4 szt. 

* mała złota KOT           -   1 szt. 

* Znam Powiat Kaliski   - 17 szt. 

* Szlakiem Drewnianej Architektury Sakralnej Diecezji Kaliskiej   -  0 szt. 

* 1850 lat Kalisza           -   3 szt. 

 

 

 

Przewodnicząca  

OKTKol. w Kaliszu 

  

Grażyna Adamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


