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IMPREZY CENTRALNE 
 

Informujemy, że Centralny Zlot Turystów Kolarzy 
PTTK 2020 organizowany będzie przez PTTK Oddział Miejski 
w Gubinie  

 
XVI EUROPEJSKI TYDZIE Ń TURYSTYKI 

ROWEROWEJ UECT 2020 
BANJA LUKA (BO ŚNIA I HERCEGOWINA) 

– 4–11 LIPCA 2020 R. 
 

W tym roku, kolejny już XVI Europejski Tydzień Tu-
rystyki Rowerowej UECT odbędzie się w Bośni i Hercegowi-
nie w stolicy Republiki Serbskiej Banja Luka. 
 

Banja Luka została założona już w czasach rzymskich 
pod nazwą Castra. Banja Luka ze swoimi 152 tysiącami miesz-
kańców jest drugim co do wielkości miastem kraju. Banja Luka 
to również główne centrum kulturalne kraju oraz najważniejszy 
ośrodek gospodarczy. Jest tutaj wiele terenów zielonych i par-
ków (park Mladena Stojanovica, plac Petara Kocica) oraz wy-
sadzanych drzewami alejek wzdłuż brzegów rzeki Vrbas. 

 
Banja Luka położona jest w pół-

nocno-zachodniej części Bośni i Hercego-
winy, niedaleko granicy z Chorwacją, przy 
wyjściu z wąwozu Vrbas w kierunku Parku 
Narodowego Kozara. Region ten oferuje 
różnorodne krajobrazy: równiny na półno-
cy, wzgórza i góry (Alpy Dynarskie) na 
południu. Przez Banja Lukę przepływa 
rzeka Vrbas. Miasto usytuowane jest na 
wysokości 163 m n.p.m., natomiast wzgó-
rza na południowym wschodzie mają śred-
nią wysokość 900 m n.p.m., a najwyższy 
szczyt to Velika Manjača (1236 m n.p.m.). 
 

Klimat miasta jest umiarkowany 
kontynentalny. W lipcu średnia temperatura 
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wynosi 20,4°C, a maksymalnie osiąga 30°C. Banja Luka jest popularnym centrum turystycznym o 
tysiącach atrakcji. Rozpoczynając wizytę w Banja Luka, koniecznie należy zwiedzić twierdzę Kastel 
zbudowaną w kształcie trapezu. Mury, wieże i baszty twierdzy pochodzą z czasów starożytnych i śre-
dniowiecza. Zamek stoi na prawym brzegu rzeki Vrbas. Kolejną atrakcją jest szczyt „Banj Brdo”, z 
którego można podziwiać widok na całe miasto oraz zobaczyć charakterystyczny pomnik ku pamięci 
poległych żołnierzy Krajiny w wojnie o wyzwolenie (1941-1945). Kolejne atrakcje to np. zakupy na 
deptaku Gospodska, jak również zwiedzanie wielu budowli sakralnych np. katedry Chrystusa Zbawi-
ciela i meczetu Ferhadija. 
 

Na turystów w Banja Luka czeka wiele punktów gastronomicznych serwujących lokalne po-
trawy: pikantne ciasta francuskie: burek 
mięsny, sirnica serowa, zeljanica szpina-
kowa, „cevapcici” (mielone mięso na 
paszteciku) oraz desery: baklava, urmasica 
(suche ciasto nasączone syropem miodo-
wym), tufahija (jabłka nadziewane orze-
chami włoskimi pokrytymi bitą śmietaną). 
 

Europejski Związek Turystyki 
Rowerowej UECT i Federacja Kolarska 
AFS pod przewodnictwem Vladimira Ku-
valji zapraszają na Europejski Tydzień 
Turystyki Rowerowej UECT w Banja 
Luka w dniach od 4 do 11 lipca 2020 r. 

 
Kampus uniwersytecki Banja Luka (położony 4 km od centrum miasta) będzie gospodarzem 

międzynarodowego kempingu, gastronomii i bazy podczas Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowe-
rowej UECT, będzie także punktem startu/mety tras wycieczek rowerowych. Na każdy dzień od po-
niedziałku do piątku organizator przygotowuje po trzy trasy (będą do pobrania na stronie 
www.uect.org już od połowy marca 2020 r.). Trasy rowerowe w zależności od dystansu (50-80-110 
km), będą o różnym stopniu trudności lecz możliwe do pokonania przy minimalnych umiejętnościach. 
 

Przygotowywane trasy są zróżnicowane, od wiejskich dróg w pagórkowatym terenie na pół-
nocy do wąwozów Vrbas na południu, a także wzdłuż rzek lub wzniesień aż do szczytu klifu kanionu 
Tjesno. 
 

Uczestnicy XVI Europejskiego Tygo-
dnia Rowerowego UECT napotkają na swoich 
trasach wiele zabytków, atrakcji turystycznych i 
będą mieli również okazję spotkać się z lokal-
nymi mieszkańcami. Będzie również mnóstwo 
okazji na spotkania kulturalne, a także koncerty 
muzyczne z zespołami folklorystycznymi. 
 

Oprócz przygotowanego kempingu ist-
nieje kilka opcji zakwaterowania: 81 hoteli – 
zakwaterowanie u rodziny, dla informacji 
se2020hebergement@gmail.com (odpowiedź w 
języku angielskim).Dla osób towarzyszących 

(nie biorących udziału w wycieczkach rowerowych) zorganizowane zostaną wycieczki do ufortyfiko-
wanych miast, eko-muzeów, starych młynów, ale także Daćak na Vrbas. Podczas tych wycieczek bę-
dzie można zapoznać się z ciągle żywymi tradycjami i zwyczajami lokalnych społeczności Bośni i 
Hercegowiny. 
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Organizatorzy mają nadzieję, że Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej w Banja Luka 
przyniesie uczestnikom wrażenia i wspomnienia z tego wydarzenia, które pozostaną na długo w ich 
pamięci. Zapraszamy do udziału w XVI Europejskim Tygodniu UECT w sercu zielonych Bałkanów. 
 

Aby uzyskać więcej informacji: 
– odwiedź: www.uect.org – Europejskie tygodnie i rejestracje online są otwarte, 
– możesz skontaktować się z UECT info@uect.org, który jest łączem we Francji z organizatorami w 
Bośni i Hercegowinie. 
 

Organizatorzy Europejskiego Tygodnia Rowerowego 2020 

WYNIKI  KONKURSU  

Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK  
na najlepiej pracującą komisję oddziałową, klub, sekcję turystyki  

kolarskiej PTTK w 2019 roku 

KATEGORIA I – komisje oddziałowe i kluby  
  
M
ie-
js
ce  

   

Nazwa komisji, klubu  

   

Dziedzina  

   

   

Su
ma  

pkt.  
I  II  III  IV  V  VI  VII  

   
1  

Turystyczny Klub Kolarski PTTK  
im. Władysława Huzy  
w Gliwicach 

 206 
I  
10 

151  
VI 
4 

75  
I 
10 

111  
II 
8  

516  
II 
8  

38  
II  
8  

177  
I 
10  

   
58  
   

   
2  

Komisja Turystyki Kolarskiej „SOKÓŁ”  
przy Oddziale PTTK w Radlinie  
KWK „MARCEL” w Radlinie 

203  
II 
8 

205  
II 
8  

72  
II 
8 

67  
V 
5  

758  
I  
10 

26  
VII  
3  

137  
II  
8  

   
50  

   
3  
   

Klub Turystyki Kolarskiej  
„GRONIE”  
w Tychach  

121 
V  
5 

203  
III  
7  

20  
IX  
1  

246 
I  
10  

423  
III  
7  

32  
IV 
6  

126  
III 
7  

   
43  

   
4  
   

 Bytomski Turystyczny Klub Kolarski  
PTTK „CATENA”  
w Bytomiu 

112  
VI  
4  

210  
I  
10  

53  
IV  
6 

46  
VI  
4 

284  
IV  
6  

28  
VI  
4  

99  
IV  
6  

   
40  

   
5  
   

Łódzki Klub Turystyki Kolarskiej  
im. H. Gintera  
w Łodzi 

156  
IV  
6  

141  
VII  
3  

50  
VI  
4 

68  
IV  
6  

168  
VI  
4  

51,25  
I  
10 

50 
IX  
1  

   
34 

   
6  
   

 Klub Turystyki Kolarskiej PTTK  
„PRZYGODA”  
w Toruniu 

175 
III  
7  

104  
VIII  
2  

63  
III  
7  

23  
VIII 
2  

84  
VIII 
2 

35,75  
III 
7  

97  
V  
5  

   
32  

   
7  
   

Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale 
PTTK „PODLASIE”  
w Siedlcach 

84  
VII 
3  

52  
IX  
1  

53  
IV  
6 

108  
III  
7  

40  
IX  
1  

17  
VIII  
2  

83  
VI  
4  

   
24 

   
8  
   

Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej PTTK 
„Wagabunda”  
w Katowicach 

75  
VIII  
2 

187  
IV 
6 

33 
VII 
3  

18  
IX  
1  

207  
V 
5  

11  
IX 
1 

83 
VI  
4  

   
22 

9 Komisja Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”  
w Płocku 

68  
IX  
1 

157  
V  
5 

29  
VIII  
2  

43  
VII 
3  

108  
VII  
3  

30  
V  
5  

56 
VIII  
2  

21 
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   KATEGORIA II – sekcje w klubach szkolnych  

     

M
i
e
j
s
c
e  

   

Nazwa komisji, klubu  

   

Dziedzina  

   

   

Suma  

pkt.  

I  II  III  IV  V  VI  VII  

1 
SKKT – PTTK  
w Uścimowie  

66  
I 
3  

40  
I  
3  

22  
I  
3  

27  
I 
3  

20 
I  
3 

5  
II 
1 

83 
I 
3  

19 

2 
 SKKT – PTTK  
„TUPTUŚ” w Strzale 

4  
II 
1  

12  
II 
1  

13  
II 
1 

6  
II  
1  

16 
II  
1  

10 
I 
3 

0  
II 
0 

8  

   

                                                                                              Komisja Konkursowa  

RELACJE Z IMPREZ 
 

WYCIECZKA DO „GALERII BUTELEK” 
 

26.01.2020 członkowie i sympatycy KTK GRONIE w liczbie dziewięciu turystów uczestni-
czyło w wycieczce do Mikołowa celem zwiedzenia „Galerii butelek”. Właścicielką tej galerii jest zu-

pełnie nietuzinkowa 
postać – Pani Patrycja 
Długajczyk. Kolekcja 
butelek  znalazła przy-
tulny kąt w jednej z 
kamienic blisko miko-
łowskiego rynku. 
Szklana galeria „Pół 
żartem pół serio” to 
niezwykłe miejsce na 
mapie Mikołowa. Na 
dzień dzisiejszy kolek-
cja liczy około 7200 
butelek po różnych 
alkoholach z całego 
świata. Zaczęło się 
niepozornie, bo od 
dwóch butelek z ro-
dzinnego domu Patry-
cji Długajczyk. Pani 
Patrycja opowiedziała 
nam, że zbieraniem 
butelek zaczęła bawić 
się już w 2008 roku. 
Pierwsze, które zapo-
czątkowały jej kolek-
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cję przyniosła od rodziców ze strychu i trzymała je w kuchni. Takie chomikowanie stało się odruchem 
i kiedy tylko widziała jakąś fajną butelkę, to zabierała ją do domu. Kiedy kolekcja się powiększyła, 
szybko trafiła z kuchni do pokoju, a w końcu do pudeł. Wszystkie są jedyne w swoim rodzaju, a róż-
nią się od siebie nie tylko kształtem, ale pojemnością, kolorem szkła, etykietami, a przede wszyst-
kim... historią. Każda butelka jest inna, ponieważ każda trafia do mnie z innego miejsca. Właściwie to 
gdyby nie mieszkańcy Mikołowa, a także ludzie z całej Polski, to galeria by nie istniała mówiła nam 
Pani Patrycja. Co najbardziej pociąga P. Patrycję w jej pasji? Na pewno nie uzależnieniem od zawar-
tości, bo rzadko piję, właściwie mogłabym się określić mianem przeciwniczki alkoholu - śmieje się 
Patrycja. Na co dzień pracuję w przedszkolu, natomiast jedną z moich pasji jest również jazda na ro-
werze, więc spożywanie alkoholu i aktywny wypoczynek wzajemnie się wykluczają. Ale mimo to w 
tych wszystkich butelkach jest coś niezwykłego powiedziała.  

Pogoda nam dzisiaj dopisała. Było mroźno ale bezwietrznie więc wszyscy uczestnicy bardzo 
zadowoleni powrócili do domu. Przejechaliśmy nieco ponad 40km. 

opr. Staszek Bajda 

 
ZAPROSZENIA NA IMPREZY 

 
W związku z epidemią koronawirusa proszę odpytywać poszczególnych organizatorów rajdów 

czy się odbędą. 
 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU TURYSTÓW KOLARZY – 
ŁOWICZ 2020 

9 LIPIECA 2020 (Czwartek)  
17.00 – 21.00 – przyjmowanie uczestników w biurze Zlotu, zakwaterowanie i wydawanie pakietów 
startowych  
10 LIPIECA 2020 (piątek)  
07.00 – 09.00 – przyjmowanie uczestników w biurze Zlotu, zakwaterowanie i wydawanie pakietów 
startowych  
09.30 – spotkanie uczestników przy Muszli Koncertowej na Łowickich Błoniach, przywitanie przez 
władze samorządowe i organizatorów  
10.00 – wyjazd na trasę Zlotu  
18.00 – powrót do Łowicza  
19.00 – prelekcja na temat szlaków rowerowych na terenie powiatu łowickiego - Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Województwa Łódzkiego, ul. Ułańska 2  
20.00 – ognisko integracyjne - Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego, ul. 
Ułańska 2  
11 LIPIECA 2020 (sobota)  
09.00 – spotkanie uczestników na Łowickich Błoniach i wyjazd na trasę Zlotu  
18.00 – powrót do Łowicza  
20.00 – prezentacja tradycyjnego wesela łowickiego w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i 
Tańca „Boczki Chełmońskie” na Muszli Łowickiej  
12 LIPIECA 2020 (niedziela)  
09.00 - wyjazd na trasę Zlotu  
13.00 – powrót do Łowicza  
14.00 – spotkanie uczestników (na Błoniach Łowickich) i przejazd ulicami miasta  
14.30 – 16.00 – zwiedzanie miasta z przewodnikiem  
16.00 – zakończenie Zlotu, grill na Łowickich Błoniach 

 
Regulamin, karta zgłoszeniowa i pozostałe szczegóły dostępne pod miałem  
zlot.lowicz2020@gmail.com i telefon 513 767 511 oraz na stronie pttklowicz.pl/zlot/  

 
Pozdrawiam. Teresa Wojciechowska 

BORT PTTK Łowicz 
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RAMOWY PROGRAM RAJDU ROWEROWEGO PO POGÓRZU 
IZERSKIM  

 
01.08.2020 – sobota 
15:00-20:00 przyjmowanie uczestników Rajdu 
16:00-18:00 Geopark w Korbicy, po zwiedzaniu ognisko z kiełbaskami na terenie Geoparku wraz z ofi-

cjalnym otwarciem Rajdu 
19:00 Odprawa na następny dzień 
02.08.2020 - niedziela 
09:00-18:00 Wycieczka autokarowa do Szklarskiej Poręby (szczegóły w  punkcie “Wycieczka autokaro-

wa”) 
19:00 Odprawa na następny dzień 
03.08.2020 - poniedziałek 
10:30, 10.50, 
11:10 

Ruiny zamku Świecie (godz. wejścia do obiektu) 

12:30, 13:00, 
13:30 

Zamek Czocha (godz. wejścia do obiektu z przewodnikiem)  

19:00 Odprawa na następny dzień 
19:30 Konkursy sprawnościowe 
04.08.2020 - wtorek 
12:00 – 14:00 Obiad w restauracji Perła Zachodu  
13:00 – 15:00 Wieża rycerska w Siedlęcinie (godz. wejścia do obiektu) 
19:00 Odprawa na następny dzień 
05.08.2020 - środa 
11:00, 12:00 Zamek Frydlant (godz. wejścia do obiektu z przewodnikiem) - Czechy! 
19:00 Odprawa na następny dzień 
06.08.2020 - czwartek 
11:00, 11:30, 
12:00 

Huta Julia w Piechowicach (godz. wejścia do obiektu z przewodnikiem) 

12:00-15:00 Parking rowerowy przy Transgranicznym Centrum Turystyki Aktywnej 
12:30-15:00 Zamek Chojnik (godz. wejścia do obiektu) 
19:00 Odprawa na następny dzień 
19:30 Konkurs krajoznawczy 
07.08.2020 - piątek 
9:15 – 10:30 Wieża widokowa w Mirsku (godz. wejścia do obiektu) 
11:30, 12:15 Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu 
19:00 Zakończenie Rajdu, impreza pożegnalna  
08.08.2020 - sobota 
8:00 – 10:00 opuszczenie bazy Rajdu 
 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI RAJDU  

Komandor: Grzegorz Kukowka, e-mail: grzegorz.kukowka@poczta.onet.pl 
tel. 508 801 759, 883 370 138 
Biuro Rajdu: Agata Kukowka, e-mail: agata.kukowka@gmail.com / FB - 
https://www.facebook.com/RoweroweLoveKukowkow/  

Agata i Grzegorz Kukowka 
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XXVIII TURYSTYCZNY RAJD KOLARSKI  
“WIOSNA Z BICYKLEM”  

 
PROGRAM I PROPOZYCJE TRAS 
 
 10. PROPOZYCJA TRAS:  

30.04. czwartek - Ostrów Wlkp. – Sieroszewice – Ołobok – Brzeziny – Wojków – Jasionna – Kłocko 
– Sieradz – Stawiszcze – Czechy - Zduńska Wola SSM ( długość trasy ok. 92 km ). Spotkanie uczest-
ników o godz.8.30 na pętli na Pruślinie w Ostrowie Wielkopolskim. 
01.05 piątek - Zduńska Wola – Karsznice Skansen Lokomotyw - Łask Lotnisko – Łask – Szadek – 
Zduńska Wola SSM ( długość trasy ok. 60 km )  
02.05 sobota - Zduńska Wola – Sieradz – Burzenin – Korzeń – Beleń (umocnienia ) – Zduńska Wola 
SSM  
(długość trasy ok. 56 km)  
03.05 niedziela - wykwaterowanie do godz. 9.00 – powrót do domów własnymi trasami.  
Zduńska Wola - Muzeum Historii Zduńska Wola, Wzgórze Zamkowe, Skansen Lokomotyw, bazyli-
ka Mniejsza pw. Wszystkich Świętych, dom urodzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego (muzeum), 
droga Krzyżowa przy Kościelnej, pomnik Jana Pawła II, kościół ewangelicko-augsburski, pomnik 
Żołnierzy Wyklętych, dworek Złotnickich, sanktuarium św. Maksymiliana, obelisk poświęcony Ofia-
rom Katastrofy Smoleńskiej, Domy Tkaczy, "Czerwona budka" dla smakoszy hamburgerów, gości-
niec w stylu francuskim w Małkowie,  
Strońsko - kościół św. Urszuli i 11 Tysięcy Dziewic z przełomu XII/XIII w.,  
Beleń - umocnienia na linii Beleń,  
Łask - 32 Baza Lotnictwa Taktycznego Łask,  
Sieradz - pozostałości zamku Kazimierza Wielkiego, synagoga, niemieckie fortyfikacje na Wzgórzu 
Zamkowym, gotycko-barokowy kościół podominikański (1300 r.), Brama Krakowska, budynek tea-
tralny, kamienica pojagiellońska (XV w.), zajazd pocztowy z XIX w., kapliczka "Gietrzwałdzka" 
(1879 r.), brama Grodzka, pomnik – Poległym za Ojczyznę, pomnik Zesłańców Sybiru, pomnik Har-
cerzy, dawny kościół ewangelicki. 
 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI RAJDU  

 – tel. do komandora Marian Wawrzyniak 519 125 688, PTTK w Ostrowie Wielkopolskim nr 62 300 
00 74 lub e-mail: bicykl1977@o2.pl. 
 

PTTK w Ostrowie Wielkopolskim 
 

PODSUMOWANIA SEZONU 
 

KLUB TURYSTYKI KOLARSKIEJ GRONIE PODSUMOWAŁ  
2019 ROK 

 
Klub Turystyki Kolarskiej 

GRONIE działający przy tyskim PTTK 
podsumował 13.02.2020 działalność w 
minionym roku. Spotkanie, w którym 
uczestniczyli przewodnicząca Rady Miasta 
Barbara Konieczna, wiceprezydent Ty-
chów Igor Śmietański oraz Marek Koba 
przewodniczący Komisji Turystyki Kolar-
skiej Zarządu Głównego PTTK odbyło się 
w siedzibie Muzeum Miejskiego. Stało się 
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ono doskonałą okazją do zwiedzenia przygotowanej przez dr Marię Lipok - Bierwiaczonek wystawy 
„Z piaskowca i z marmuru. Dzieła mistrza Pokornego”. Autorka sama oprowadzała turystów po eks-
pozycji. Z podsumowania prezesa KTK GRONIE Cezarego Sawickiego wynika, iż minionym roku 
klub zorganizował 81 imprez, w tym 53 
w woj. śląskim. Wzięło w nich udział 
ponad 1.100 osób. Oprócz kilku rowero-
wych rajdów rocznicowych, m.in. „Śla-
dami powstańców śląskich”, „Na tropach 
historii w Lasach Pszczyńskich”, odbyły 
rajdy turystyczno – krajoznawcze z moż-
liwością zdobywania odznak („Szlakiem 
pomników historii”) oraz kilkanaście 
innych ze „Świętem Roweru” i pierwsza 
edycją „Ogólnopolskiego Zlotu Składa-
ków” na czele. Turyści z KTK GRONIE 
uczestniczyli także w międzynarodowym 
zlocie w Portugalii. Klub liczy obecnie 
47 członków, mamy sporą rzeszę sympatyków, o czym najlepiej świadczy frekwencja podczas na-
szych rajdów i różnych imprez – powiedział Cezary Sawicki. W tym roku chcemy kontynuować raj-
dowe przedsięwzięcia, będzie kolejny zlot składaków, bo takiej imprezy w Polsce nie ma. Nasi człon-
kowie będą uczestniczyć w międzynarodowym rajdzie w Banja Luce w Bośni i Hercegowinie. Pod-
czas spotkania wręczono puchary za osiągnięcia turystyczne w minionym roku.  
Czołowe miejsce w kategorii  
Turysta KTK GRONIE zdobyli:  
1. Paweł Bojczuk,  
2. Maria Kokot,  
3. Janusz Świeca, 
natomiast w kategorii 
Przodownik KTK GRONIE:  
1. Jacek Kotowski,  
2. Beata Marcisz - Kotowska,  
3. Zbigniew Wojciechowski. 

Spotkanie zakończyła prezentacja multimedialna Stanisława Bajdy, który zaprezentował wy-
niki swojej i kolegów z klubu „Wędrówki rowerowej szlakiem Pomników Historii”. 

 
PODSUMOWANIE XXXII SEZONU "SOKOŁA" 

 
Rok 2019 rozpoczęliśmy trady-

cyjnie od XX już rajdu noworocznego u 
kolegi Kazimierza. Następnie w lutym 5 
naszych przodowników uczestniczyło w 
spotkaniu działaczy kolarskich PTTK 
województwa śląskiego w Dąbrowie 
Górniczej. W marcu zostały ogłoszone 
wyniki konkursu na najlepiej pracujący 
klub, komisję w Polsce i okazało się że 
kolejny raz zdobyliśmy 1 miejsce. Na 
początku czerwca 13 osób przejechało 
Szlak Wielkiej Wojny od Czerwińska nad 
Wisłą przez Olsztyn, Malbork, Grudziądz 
i Golub-Dobrzyń do Czerwińska pokonu-
jąc na rowerach 821 kilometrów. W połowie czerwca  uczestniczyliśmy CZPTK w Nysie (było nas 16 
osób). Tradycyjnie podczas zakończenia zlotu  odebraliśmy puchar za 1 miejsce w konkursie na najle-
piej pracujący klub, komisję w Polsce. Podczas zlotu nasz kolega Jacek zdobył I miejsce w konkursie 
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krajoznawczym i II miejsce w konkursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzy osoby wzięły udział  
w CZTK w Modlinie. Zorganizowaliśmy 21 Imprez rowerowych Sokoła w tym dwie regionalne   
(Złota Jesień i Zakończenie Sezonu). Ponieważ startujemy w konkursie stąd też potrzeba organizowa-
nia wyjazdów związanych z realizacją zadania doraźnego którym w 2019 roku było odwiedzanie Po-
mników Historii Prezydenta RP. Podczas tych wyjazdów odwiedziliśmy: Olesno, Ozimek, Brzeg, 
Wrocław, Gliwice, Górę Świętej Anny, Katowice, Kraków, Tarnowskie Góry, Sandomierz i Przemyśl. 
W sumie zwiedziliśmy 24 Pomniki uzyskując łącznie 137 punktów. Dzięki koledze Jurkowi 18 osób 
zdobyło 3 stopnie odznaki 100-lecia Powstań Śląskich odwiedzając większość obiektów podczas pro-
wadzonej przez niego wycieczki Piekary Katowice i Mysłowice. Odbyło się również kilka wycieczek 
cyklicznych jak np. Odpust na Św. Magdalence, Tworków-Urbanek, Meandry Odry, Rajd Powiatowy, 
wycieczka spacerowo-rowerowa oraz kilka wyjazdów do naszych południowych sąsiadów. Na uwagę 
zasługiwały również wycieczki kolegi Jacka, najpierw było zwiedzanie Wodzisławia Śląskiego z 
przewodnikiem a kilka tygodni później zwiedzanie Pszowskiej Kalwarii. W połowie sierpnia była 
wycieczka tematyczna koleżanki Kasi po obiektach I powstania śląskiego w naszej najbliższej okolicy. 
Pomagaliśmy w organizacji innych imprez np. w rajdzie po gminie Kornowac, w Europejskim Tygo-
dniu Zrównoważonego Transportu i w rajdzie burmistrza Rydułtów. Z wyjazdów niestandardowych 
mieliśmy udział we mszy świętej z okazji 70 rocznicy urodzin kolegi Alojzego oraz wyjazd do Kalet 

do państwa Ewy i Piotra Wicher zaprzy-
jaźnionych z nami członków klubu „Ca-
tena” Bytom. Uczestniczyliśmy w rajdach 
innych klubów w naszym województwie 
TKK PTTK im. Wł. Huzy Gliwice (roz-
poczęcie sezonu w Tworogu Małym i 
zakończenie w Chudowie), KTKol Ryb-
nik (Witaj Wiosno i Żegnaj Lato) , Wan-
drus Żory - rozpoczęcie sezonu, Ramża 
Leszczyny i KTKol Racibórz. Podczas 
tych wyjazdów zdobyliśmy 1 puchar dla 
najliczniejszej drużyny rajdowej -  w 
Tworogu Małym. Zakończyliśmy wyjaz-
dy rowerowe rajdem pamięci odwiedza-

jąc mogiły zmarłych kolegów, a po rajdzie kolega Janusz wszystkich obecnych zaprosił do siebie na 
działkę na gorący poczęstunek. Teraz przedstawię trochę statystyk odbyło się 96 wycieczek, 1368 
uczestników a przejechane kilometry to 6668. Oprócz wyjazdów rowerowych odbyła się też wyciecz-
ka autokarowo-szkoleniowa dwudniowa Kielce i okolice w której uczestniczyły 32 osoby. Jeżeli cho-
dzi o odznaki to w 2019 zdobyliśmy 58 odznak kolarskich  i około 400 odznak krajoznawczych za-
równo regionalnych jak i ogólnopolskich. 
 

25.01.2020 w sobotnie popołudnie w obecności 60 osób odbyło się spotkanie podsumowujące 
działalność KTK "Sokół" Radlin w 2019 roku. Najpierw odbyła się 12 minutowa prezentacja multi-
medialna pokazująca najciekawsze imprezy ubiegłego roku, a następnie przystąpiliśmy do wręczania 
wyróżnień, pucharów i statuetek. 
Wyróżnienia statutowe otrzymali: 
Srebrna odznaka PTTK , GAC SŁAWOMIR, TYTKO BOGDAN 

Brązowa odznaka PTTK , MATERZOK ŁUKASZ, MOSZ SEBASTIAN 

Dyplom ZG PTTK , ANTONOWICZ JACEK, KŁYZA ANDRZEJ, KŁYZA KAMIL, KUCZERA 
GRZEGORZ, KUCZERA MARIOLA, LANCMAN MAREK, LORENZ TADEUSZ, MOJŻYSZ 
KONSTANCJUSZ, WODECKI CZESŁAW 

Wyróżnienia specjalne 

PODZIĘKOWANIE 

MOJŻYSZ KONSTANCJUSZ 

Za zaangażowanie w działalność Oddziału PTTK Radlin 
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WYRÓŻNIENIA 
GAC SŁAWOMIR, KRZEMIEŃ MAREK, LOREK MICHAŁ 
Za zaangażowanie w działalność K.T.K."Sokół" Radlin 

ANTONOWICZ JACEK 

Za wspaniałe reprezentowanie K.T.K."Sokół: Radlin podczas ogólnopolskich zlotów kolarskich. 
RODZINA PASTERNY  
Najliczniejsza rodzina Oddziału PTTK Radlin w 2019 roku 

NAJAKTYWNIEJSZY PRZODOWNIK  

1. KRZEMIEŃ MAREK, 2. KOSIŃSKI JANUSZ, 3. GAC SŁAWOMIR, 4. GAWLICZEK JERZY, 5 
ANTONOWICZ JACEK, 6. LANCMAN MAREK, 7. WARMUŁA ANTONI, 8. MENŻYK 
KAZIMIERZ, 9. WODECKI CZESŁAW, 10. LOREK MICHAŁ 

NAJAKTYWNIEJSZY KOLARZ  

1. KOSIŃSKI JANUSZ, 2. TYTKO BOGDAN, 3. KRZEMIEŃ MAREK 

DEBIUTANT ROKU 2019 

OKUN DARIUSZ 

BAŃCZYK CZESŁAW 

BAŃCZYK PRZEMYSŁAW 

DEBIUTANT ROKU 2019 WŚRÓD DZIECI  

GARBAS OLIWIER 

OLEŚ JAKUB 

NAJAKTYWNIEJSZY KOLARZ W ŚRÓD KOBIET 

1.KRZEMIEŃ BEATA 

2.PIECHA ROMANA 

3.OLEŚ MIROSŁAWA 

NAJAKTYWNIEJSZY KOLARZ W ŚRÓD DZIECI 

1.GARBAS OLIWIER 

2.OLEŚ JAKUB 

3.MENŻYK MARTYNA 

IMPREZA ROKU 2019  

1. V RAJD SKARBNIKA - KRZEMIEŃ MAREK 
2. XIII RAJD ZBIERAMY SUROWCE WTÓRNE - TYTKO BOGDAN 
3. III RAJD DO WULKANIZATORA - GARBAS JERZY 
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REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ PRACUJ ĄCĄ 
ODDZIAŁOW Ą KOMISJĘ, KLUB, SEKCJĘ TURYSTYKI 

KOLARSKIEJ 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.  
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 2017 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,  

II.  Imprezy,  
III.  Aktyw,  
IV.  Promocja,  
V. Krajoznawstwo, ochrona przyrody i zabytków,  
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VI.  Inna działalność,  
VII.  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 – 4 pkt.  
� dużą brązową KOT – 5 pkt.  
� dużą srebrną KOT – 6 pkt.  
� dużą złotą KOT – 7 pkt.  
� KOT za wytrwałość – 8 pkt.  
� małego rajdu dookoła Polski – 3 pkt.  
� dużego rajdu dookoła Polski – 6 pkt.  
� brązową „Szlakami zamków w Polsce” – 2 pkt.  
� srebrną „Szlakami zamków w Polsce” – 4 pkt.  
� złotą „Szlakami zamków w Polsce” – 6 pkt.  
� „Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411” – 2 pkt.  
� popularną KOP – 1 pkt  
� brązową KOP – 2 pkt.  
� srebrną KOP – 3 pkt.  
� złotą KOP – 4 pkt.  
� dużą srebrną KOP – 5 pkt.  
� dużą złotą KOP – 6 pkt.  
� wielką KOP – 7 pkt.  
� KOP Chrześcijański Pielgrzym Świata – 8 pkt.  
� Wiślana Trasa Rowerowa – 4 pkt.  
� UECT I stopnia – 2 pkt.  
� UECT II stopnia – 3 pkt.  
� UECT III stopnia – 4 pkt.  
� UECT IV stopnia – 5 pkt.  
� UECT V stopnia – 6 pkt.  
� UECT VI stopnia – 7 pkt.  
� UECT VII stopnia – 8 pkt.  
� UECT VIII stopnia – 9 pkt.  

Dokumentowanie: 

– imienna lista zdobywców poszczególnych odznak turystyki kolarskiej, 

II.  Imprezy:  

1.  Wycieczka jednodniowa /musi być lista i potwierdzenie z trasy/ lub zdjęcie z minimum 5 
osobami z rowerami na tle charakterystycznego obiektu  2 pkt 
2.  Impreza jednodniowa, ujęta w kalendarzu imprez /centralnym, oddziałowym lub klubowym/, 
mająca regulamin i pieczątkę  4 pkt 
- jak nie ma pieczątki lub nalepki  3pkt 
- jak nie ma regulaminu 3 pkt 
- jak nie ma regulaminu i pieczątki lub nalepki 2 pkt 
3.  Impreza półtoradniowa /warunki jak powyżej/  6 pkt 
-  jeżeli nie ma regulaminu, pieczątki lub nalepki odpowiednio 5, 5, 4 pkt   
4.  Za zorganizowanie wielodniowego rajdu lub zlotu posiadającego regulamin i pieczątkę lub 
nalepkę po 4 pkt za każdy dzień, bez regulaminu, pieczątki lub nalepki odpowiednio po 3 pkt 
za każdy dzień, oraz po 2,5 pkt za każdy dzień gdy nie ma regulaminu, pieczątki lub nalepki. 
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Obowiązkowo 5 osób. Wskazane zdjęcie grupy z rowerami na tle charakterystycznego obiek-
tu. 
5.  Za zorganizowanie ogólnopolskiego zlotu PTKol. lub CZTK PTTK    30 pkt  
6. Za zorganizowanie obozu wędrownego zagranicznego bez regulaminu, pieczątki lub nalep-
ki po 4 pkt za każdy dzień/. Obowiązkowe potwierdzenia z trasy oraz zdjęcia grupy 
z rowerami na trasie /jedno na każdy dzień/. 
7.  Udział w zlocie p.t.kol. /za zespół minimum 5 osobowy/ 5pkt. 
8.  Za udział w CZTK PTTK /za zespół minimum 5 osobowy/ 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.  

Dokumentowanie: 

imienny wykaz p.t.kol. w poszczególnych kategoriach oraz znakarzy kolarskich szlaków turystycz-
nych wraz z numerami uprawnień 

IV.  Promocja:  

1.  Kalendarzyki lub gazetki po 1 pkt za egzemplarz. Dołączone egzemplarze. 
2.  Kronika lub gablota po 3 pkt za każdy element, kronika – trzy zdjęcia, /strona tytułowa,  
opis imprezy ubiegłorocznej, opis imprezy tegorocznej/, zdjęcie gabloty/.  
3. Za umieszczenie w prasie artykułów, notatek oraz informacji w radiu lub telewizji 
o zorganizowanych imprezach kolarskich i turystyczno- krajoznawczych po 1 pkt za każdą 
notatkę.  
Obowiązkowo wycinki artykułów z gazet z datą oraz poświadczenia z radia lub telewizji kie-
dy i jaki temat /może być nagranie na „nośniku”/.  
Nie będą uwzględniane informacje na facebooku.  
4.  Za umieszczenie w prasie merytorycznego artykułu o tematyce kolarskiej lub turystyczno- 
krajoznawczej - 5 pkt za każdy artykuł. 
5.  Za zorganizowanie prelekcji, konkursów i wystaw o tematyce kolarskiej i turystycz-
no- krajoznawczej po 3 pkt za każdy, nie będą uwzględniane konkursy na rajdach, ale np. na 
najaktywniejszego w klubie /za rok/. 
- regulaminy konkursów 
- prezentacje z tematem, datą i miejscem oraz potwierdzone w miejscu odbycia. 
- zdjęcie wystawy, miejsce i termin 
6.  Za prowadzenie strony internetowej i facebook po 3 pkt za każdą aktywną stronę 
- podany adres. 
7.  Za prowadzenie innej działalności promocyjnej nie ujętej powyżej 2 – 5 pkt  

V. Krajoznawstwo, ochrona przyrody i zabytków:  
� za każdą zdobytą odznakę krajoznawczą regionalną – 1 pkt,  
� za każdą zdobytą odznakę krajoznawczą o charakterze ogólnopolskim (nie za-

licza się odznak turystyki kwalifikowanej i wymienionych w I dziedzinie współ-
zawodnictwa) – 2 pkt,  

� za każdego instruktora krajoznawstwa – 3 pkt,  
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� 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 odznaki ogólnopolskie uznaje się odznaki krajoznawcze, których zasięg zdo-
bywania obejmuje terytorium minimum 3 województw, niezależnie od rangi 
ogniwa które ją ustanowiło. 

VI.  Inna działalność:  

1.  Znakowanie szlaków  nowych 1 pkt za 1 km. 
2.  Odnowienie szlaku  0,5 pkt za 1 km   
Dołączona dokumentacja o pracach np. protokół odbioru prac znakarskich. 
3. Współudział w organizacji imprez kolarskich i turystyczno-krajoznawczych, za każdą 
imprezę 3 pkt.  
– obowiązkowo należy dołączyć regulaminy imprez kolarskich i turystyczno-
krajoznawczych z wpisem, że ogniwo było współorganizatorem lub podziękowanie pisemne z 
pieczątką organizatora za pomoc w zorganizowaniu. 
4.  Współpraca z jednostkami młodzieżowymi PTTK -  5 pkt. 
-  jeżeli klub/sekcja młodzieżowy/a bierze oddzielnie udział we współzawodnictwie to  
działania/osiągnięcia klubu/sekcji młodzieżowego/ej zalicza się również do klubu macierzy-
stego 
5. Osiągnięcia zespołowe i indywidualne podczas imprez centralnych i zagranicznych /zlot 
PTKol., CZTK PTTK/ po 2 pkt za każde osiągnięcie. 
-  potwierdzenia: ksero dyplomu, zdjęcie z wręczania pucharu. 
6.  Inna działalność programowa nie ujęta powyżej 2-5 pkt 

VII.  Zadanie doraźne. 
Kolejność zespołów ustala komisja ds. konkursu na podstawie przedłożonych materia-
łów.  

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.  

Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK 
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INFORMATOR KTKOL. ZG PTTK 
  

Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK postanowiła na posiedzeniu w Gubinie, że Informator 
będzie wydawany wyłącznie w formie elektronicznej do ściągnięcia z strony komisji 
http://ktkol.pl/category/informator/ i samodzielnego wydrukowania. 

Informator będzie bezpłatny. Jeśli ktoś już opłacił za nie otrzymane numery prosimy uzgodnić 
formę zwrotu pieniędzy z kol. Edwardem Kutyłą tel. 604261819 lub Oddziałem PTTK w Jastrzębiu 
Zdroju. 

Grzegorz Kukowka 
 
 

INFORMACJE POZOSTAŁE 

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

 
• KTK PTTK „Gronie” w Tychach; 
• KTK „Sokół” z Radlina; 
• PTTK z Łowicza 
• PTTK z Ostrowa Wielkopolskiego 

 
 
 


