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SŁOWO WSTĘPNE 
 

W czasie szczytu pandemii nie odbywały się wycieczki, 
rajdy i inne imprezy rowerowe, dlatego ten numer jest z 4 mie-
sięcy ponieważ. Od ok czerwca sytuacja się zluzowała i zaczęto 
organizować jakieś imprezy rowerowe. 

 
 

KOMUNIKAT NR 1/2020 CRW KTKOL. ZG 
PTTK 

Centralny referat weryfikacyjny KOT informuje, że w 
okresie pierwszych miesięcy 2020 r. do ewidencji CRW wpisa-
no zdobywców odznak:  

KOT du ży złoty: 1207 Ryszard Konopka, 
Myszków; 1208 Izabela Nowak, Ostrów 
Wielkopolski; 1209 Sławomir Krzyża-
niak, Ostrów Wielkopolski; 1210 Woj-
ciech Woźniak, Gomunice; 1211 Antoni 
Azgier, Krotoszyn;  

KOT za wytrwałość: 567 Bartosz Prze-
pióra, Kołobrzeg; 568 Elżbieta Przepióra, Kołobrzeg; 569 Jerzy Przepióra, Kołobrzeg; 570 Wojciech 
Przepióra, Gorzów Wielkopolski; 571 Alicja Przepióra, Bezrzecze; 572 Marcin Przepióra, Nowe Dą-
bie; 573 Adam Duda, Myszków; 574 Jan Imiełowski, Myszków; 575 Ryszard Konopka, Myszków; 
576 Marian Kotarski, Myszków; 577 Andrzej Zysiak, Myszków;  

Szlakami zamków w Polsce – srebrna: 354 Jacek Wyszyński, Wrocław;  

Szlakami zamków w Polsce – złota: 124 Jerzy Jurszo, Szczecin;  
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Duży rajd kolarski dookoła Polski: 606 Tadeusz Matwiejczyk, Niemce; 607 Agata Baran, Lubar-
tów; 608 Kamil Baran, Lubartów; 609 Andrzej Jarosz, Lubartów; 610 Monika Jarosz, Lubartów; 611 
Maria Pastucha, Lublin; 612 Rafał Psuj, Lubartów; 613 Teresa Psuj, Lubartów; 614 Ilona Skałecka, 
Lubartów; 615 Bogusław Gryta, Żory; 616 Czesław Zybura, Rybnik. 

Kierownik CRW KTKol. ZG PTTK 
dr Marian KOT-Kotarski 

RELACJE Z IMPREZ 

RAJD ROWEROWY PO DOLINIE BOBRU 

W dniach 1-8 sierpnia 2020 r. odbył się Rajd Rowerowy po Dolinie Bobru. Rajd zorganizowa-
ło młode małżeństwo rowerowych pasjonatów – Agata i Grzegorz Kukowka wraz z przyjaciółmi. 
Uczestnikami Rajdu byli rowerzyści z całej Polski. Ich liczba zmieniała się w ciągu rowerowego tygo-
dnia, jedni dołączali, inni z powodu krótszych urlopów musieli wracać do domów. W kulminacyjnym 
momencie w Rajdzie uczestniczyły 72 osoby. 

Rowerzyści w dniu przyjazdu do Bazy Rajdu, która miała miejsce w gościnnym Schronisku 
Młodzieżowym w Łupkach k./Wlenia otrzymali pakiety startowe. Oprócz identyfikatora uczestnika i 
pamiątkowego magnesu w pakietach znalazły się również ciekawe materiały ofiarowane turystom 

przez Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim. Starostwo przekazało dla uczestników mapy, prze-
wodniki i foldery dotyczące Doliny Bobru za co w imieniu Organizatorów bardzo dziękujemy! 

Rajd choć rowerowy rozpoczął się od… wycieczki autokarowej. Aby turyści kolarze mogli 
poznać jak najwięcej karkonoskich zakątków, Organizatorzy zaplanowali na pierwszy dzień wyciecz-
kę do miejsc, gdzie ciężko byłoby dotrzeć z Łupek rowerem. I tak pod przewodnictwem niesamowite-
go przewodnika – p. Gracjana Kielijańskiego, zwanego również Rudym Turem, ubranego w tradycyj-
ny waloński strój, rajdowicze mieli możliwość przejść Szlakiem Walońskim od Szklarskiej Poręby 
Dolnej, przez Chybotek, Złoty Widok, aż do Wodospadu Szklarki.  

W tym samym czasie część turystów, która zdecydowała się na samodzielne wyjście w góry 
dotarła nad Wodospad Kamieńczyka, a najwytrwalsi wdrapali się na Szrenicę. 
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Obie grupy spotkały się na smakowitym obiedzie w Chacie Izerski, po którym już wspólnie 
pojechali do Piechowic, aby zwiedzić tamtejszą Hutę Szkła Julia. A także oczywiście zaopatrzyć się w 
przepiękne pamiątki z tamtejszego sklepu. 

W poniedziałek rajdowicze mieli wyruszyć rowerami na pierwszą trasę – na zaporę na Jezio-
rze Pilchowickim, gdzie zaplanowany mieli rejs po statkiem Karkonosz III. Niestety pogoda pokrzy-
żowała plany, z racji ulewnego deszczu rejs został przełożony na sobotę, a rajdowicze indywidualnie 
rozjechali się samochodami, aby dalej poznawać Karkonosze. Część osób zwiedziła w tym czasie 
Jelenia Górę, Cieplice Śląskie Zdrój inni Świeradów, część dotarła aż do Zamku Czocha.  

   

           Wtorek przywitał turystów dalszymi opadami deszczu. Część cyklistów, mimo niesprzyjającej 
pogody, zdecydowała się wyjechać na rowerowy szlak. Tego dnia w strugach deszczu dotarli do Wie-
ży Książęcej w Siedlęcinie, a następnie na fantastyczny obiad w niesamowicie położonym Schronisku 
PTTK „Perła Zachodu”. Stamtąd turyści ruszyli w dalszą drogę przez Zaporę we Wrzeszczynie, Bar-
cinek, a dalej zarośniętym bardzo szlakiem rowerowym do najwyżej położonej w tamtych okolicach 
wsi Radomice, skąd bardzo stromym zjazdem zjechali niemal do samego Schroniska w Łupkach. 

              Środa była dla turystów pierw-
szym pogodnym dniem. Tego dnia wszy-
scy turyści, także ci najmłodsi (a dzieci w 
wieku od 4 do 18 lat na rajdzie było aż 
15), wyruszyli na rowerowe trasy. Ich 
droga wiodła najpierw przez Magiczną 
Pławną, gdzie część osób zwiedziła oko-
liczne obiekty, a część tylko zregenerowa-
ła swe siły przy smacznej kawie, by ruszyć 
dalej. A dalej na rowerzystów czekał 
prawdziwy rarytas – wspaniała, bezpiecz-
na, świetnie oznaczona ścieżka rowerowa 
prowadząca z Pławnej, aż do samego 
Lwówka Śląskiego. Jaka szkoda, że tak 

mało takich rowerowych odcinków w tych okolicach, bo kręci się po nich wybornie, zwłaszcza z tak 
liczną grupą dzieci i młodzieży. 
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              Przed samym Lwówkiem rowerzyści zatrzymali się jeszcze, aby pochodzić po uroczych skał-
kach tzw. Szwajcarii Lwóweckiej. Po zdobyciu szczytu i zrobieniu pamiątkowych zdjęć cykliści po-
spieszyli na lwówecki rynek, gdzie czekali na nich miejscowi przewodnicy.  

              W Lwówku Śląskich turyści zwiedzili dzięki miejskim przewodnikom Ratusz, z przepiękną 
Salą Ślubów i przerażającą salą tortur, udali się też na miejskie mury z charakterystycznymi basztami, 
wytropili niejednego kamiennego lwa, a na koniec zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia na słynnych lwó-
weckich tzw. ławkach agatowych. 

              W drodze powrotnej do Łupek rowerzyści zatrzymali się jeszcze na przepyszne lody w Pałacu 
Brunów, zwiedzili zamek w Płakowicach skąd różnymi drogami wrócili do Bazy rajdu. Ci co wybrali 
okrężną drogę i asfalt musieli wspinać się pod wielką górę w Marczowie. Ci co pojechali krótszą dro-
gą przez las ugrzęźli w błocie, ale dużych wzniesień pokonywać nie musieli. Do dzisiaj się spierają, 
którą drogę lepiej było wybrać ;-) 

              Czwartek był dniem krajoznawczym, cykliści ruszyli ku Krainie Wygasłych Wulkanów. 
Najważniejszym punktem na trasie była Ostrzyca, zwana Śląską Fudżijamą. Ten wygasły wulkan zdo-
była m. in. rajdowa grupa dziecięco-młodzieżowa. Brawo dla nich! Zwłaszcza za 6,5 km podjazd do 
Bystrzycy ;-). Tego dnia turyści zwiedzali jeszcze zamek w Grodźcu, zabytkowy kościół w Piel-
grzymce, Czaple wioskę piasku i kamienia oraz pamiątki Szwelfendystów w Twardocicach. Na za-
kończenie dnia zorganizowane było zwiedzanie zamku Książęcego w Wleniu 

              Piątek był ostatnim dniem rowerowych przygód. Na ten dzień turyści mieli zaplanowane 
zwiedzanie Lubomierza, ruin Zamku Gryf, a także spotkanie z Alpakami z Proszówki. Ten punkt pro-
gramu zachwycił zwłaszcza rajdowe dzieci. A miejsce jest tak gościnne, że polecamy wizytę tam każ-
demu kto jest w okolicach. Najwytrwalsi z Proszówki udali się jeszcze do Gryfowa Śląskiego, aby 
podziwiać przeuroczo położoną kładkę nad jeziorem Złotnickim. 

              Tego dnia wszyscy turyści spotkali się na uroczystym zakończeniu Rajdu, podczas którego 
zostały rozdane dyplomy w konkursach, które odbywały się przez cały rajdowy tydzień. Na koniec 
pamiątkowe dyplomy i breloczki otrzymały wszystkie uczestniczące w Rajdzie dzieci. 

              Nie był to jednak koniec atrakcji tego dnia. O godz. 20.00 turyści ponownie spotkali się z p. 
Gracjanem Kielijańskim, który poprowadził rowerową brać na nocne zwiedzanie Zamku Wleń z po-
chodniami. 

              W sobotę, po pożegnalnym rejsie po Jeziorze Pilchowckim i zobaczeniu jednego z najsłyn-
niejszych mostów w Polsce, turyści kolarze rozjechali się do domów, zabierając ze sobą wiele wspo-
mnień z tego niesamowitego rowerowego tygodnia. 

Podczas rajdu odbywały się 2 konkursy sprawnościowe i jeden krajoznawczy. Wieczorami rajdowicze 
biesiadowali przy ognisku a gdy aura temu przeszkadzała biesiady przenosiły się na świetlicę. 

              W tym miejscu pragniemy jeszcze raz podziękować Starostwu Powiatowemu w Lwówku 
Śląskim za okazaną nam pomoc i wsparcie, a także dyrektorowi Schroniska Młodzieżowego w Łup-
kach za wspaniałą gościnę.  

Agata i Grzegorz Kukowka 
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RAJD „PATRONACKIE KOLONIE I OSIEDLA ROBOTNICZE NA 
TERENIE RUDY ŚLĄSKIEJ. 

 
 W sobotę 1 sierpnia 2020 roku odbył się kolejny już rajd z cyklu „Patronackie Kolonie i Osie-
dla Robotnicze Śląska”. Tym razem 16-tu rowerzystów i rowerzystek z SOKOŁA Radlin zwiedziło 21 
kolonii patronackich i osiedli robotniczych na terenie dzielnic Rudy Śląskiej. Trasa rowerowa rajdu 

prowadziła z dzielnicy Wirek przez Nowy 
Bytom, Chebzie, Godulę Orzegów, Rudę, 
Rudę Południową z powrotem do Wirka. 
Zwiedzono kilka bardzo ciekawych kolo-
nii, m.in. kolonię „Werdon” i „Ficinus” w 
Wirku, kolonię przy ul. Wojska Polskiego, 
kolonię „Neubau” i „Parkową” oraz „Kau-
fhaus” w Nowym Bytomiu. Zwiedzono 
kolonię „Morgenroth” i „Przedtorze w 
Chebziu, osiedle „Hofrichtera” i trzy ko-
lonie w Goduli, trzy kolonie w Orzegowie, 
pięć kolonii w Rudzie – w tym kolonię 
„Staszic” łącznie z zabytkowym kościo-

łem p.w. Matki Bożej Różańcowej z 
udziałem księdza proboszcza, gdzie każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowe suweniry. 
Ciekawostką była wizyta  przy jedynym 
na Śląsku zabytkowym piekaroku spełnia-
jącym nadal swą funkcję. 

Zachowując w czasie trwającej 
pandemii odpowiednie warunki sanitarne 
udało się przy pięknej pogodzie i zdyscy-
plinowaniu uczestników zrealizować w 
100 %  zaplanowaną trasę i obiekty. 

Dziękuję uczestnikom za wyro-
zumiałość a kierowcom samochodów za 
dojazd do Rudy Śląskiej i powrót. 

Prowadzący rajd – Jerzy Gawliczek 

6.06.2020 WYCIECZKA "PATRONACKIE OSIEDLA I KOLONIE 
ROBOTNICZE ŚLĄSKA" 

 
W sobotni poranek przy pięknej pogodzie 16 – tu radlińskich rowerzystów SOKOŁA  po 

długiej przerwie spowodowanej pandemią 
korona wirusa stawiło się na starcie do 
rajdu. Celem przejazdu było zwiedzenie 
patronackich kolonii robotniczych na terenie 
Radlina i Rybnika. Zwiedzono kolejno: 

–  kolonie „Emma” (starą, nową i Bottrop) 
w Radlinie, 

– kolonię kopalni „Rymer” w Rybniku -
Rymer, 

– kolonie kopalni „Chwałowice” w Rybniku 
Chwałowicach przy ul. 1-Maja i 
Zwycięstwa, 
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– kolonie dawnej huty „Silesia” w Rybniku Paruszowcu – Piaskach  

  przy ul. Ogrodowskiego, Wolnej, Przemysłowej i Słonecznej, 

– wille dyrektorów kopalni Emma w Radlinie oraz huty Silesia w Rybniku. Każdy z uczestników rajdu 
zdobył po 184 punkty do odznaki „Patronackie osiedla i kolonie robotnicze Śląska”. Dziękuję 
wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie i bezpieczny przejazd. Zapraszam do kolejnych rajdów w 
tym temacie.  

 

19.06.2020 XIV RAJD SPOTKANIE PRZODOWNIKÓW 
 

To był XIV Rajd Przodowników organizowany przez KTK „Sokół” z Radlina, tym razem na 
bogato w obfite opady deszczu. Trasa dotarcia na metę rajdu przebiegła w dobrej pogodzie, ale nie 
wszyscy zdążyli przed ulewą. Na mecie już padało z coraz większą siłą. Sokoły schroniły się pod 
dachem na małej powierzchni, było ciasno, ale wesoło. Ciepłe napoje dla wszystkich, poczęstunek i 
ognisko z pieczonymi kiełbasami. Rajd można zaliczyć do kategorii ekstremalne, ale i niezapomniane. 
Myślę że rajd przejdzie do historii, bo każdy uczestnik będzie już porównywał czy może być gorsza 
pogada na rajdzie. Dziękuję wszystkim uczestnikom za przybycie na rajd. 

 
 

XIX RODZINNY RAJD ROWEROWY Z PRZYGOD Ą 
 

  
 

Dnia 12 lipca 2020 roku  Klub Turystyki Kolarskiej „Przygoda” w Toruniu wraz z Oddziałem 
Miejskim PTTK w Toruniu zorganizował „XIX Rodzinny Rajd Rowerowy z Przygodą”. Na miejsce 
zbiórki przed Galerią Toruń Plaza przy ulicy Broniewskiego przyjechało 85 rowerzystów. Trasę nową 
ścieżką rowerową poprzez Przysiek, Rozgarty, Górsk a następnie przez Zarośla Cienkie do Łążyna 
poprowadzili przodownicy turystyki kolarskiej Waldemar Wieczorkowski i Jacek Joachimiak.  

Po dojechaniu na naszych maszynach do Łążyna zostaliśmy mile przywitani przez naszych 
przyjaciół Irenkę i Stanisława. Wraz ze swoją rodziną przygotowali dla nas poczęstunek. Było cia-
steczko, kawka, herbatka. Oczywiście nie zabrakło kiełbasek z ogniska, chlebka ze smalcem i kiszo-
nym ogóreczkiem. Pycha, mniam, mniam. Po posileniu się obyły się konkursy: rzutki lotkami, kule 
bule. Była super zabawa, humory dopisały. Mogliśmy ponownie spotkać się ze znajomymi, porozma-
wiać, powspominać i planować rajdy na przyszłość. Po skończonej konkurencji nastąpiło wręczenie 
nagród za poszczególne miejsca w konkursach, oraz odznak zweryfikowanych na podstawie książe-
czek kolarskich. Dodatkowo zostaliśmy zaproszeni na „I Rajd Rowerowy Opiekuna Podróżników” 
przez KTR Rowerowe Błonie z Bydgoszczy, którzy także byli gośćmi naszego rajdu wraz z grupą z 
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KTR Torpedo Solec Kujawski. Dzień 
pełen wrażeń i atrakcji dobiegał końca. 
Część rowerzystów wracała do domu we 
własnym zakresie. Niektórzy fani dwóch 
kółek po drodze odwiedzili Zamek Bierz-
głowski i Wąwóz w Leszczu. A spora 
grupa udała się bezpośrednio z Łążyna do 
Torunia ścieżką rowerową przez Łubian-
kę. 
Dziękujemy przyjaciołom z Łążyna za 
gościnę. Zaprzyjaźnionym klubom  Tor-
pedo, Rowerowe Błonie oraz wielbicielom 
naszego klubu i wszystkim fanom dwóch 
kółek za wspólne kręcenie, dobry humor i 

zabawę.  
Wszystkich pozdrawiamy i na kolejne nasze imprezy zapraszamy. 

                                                                            
 KTK PRZYGODA 
Fot. Magdalena Olkiewicz 
 

 
 
 
 
 
 

 
WYCIECZKA KLUBOWA PO ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ - 15.08.20 20 

 

 
 
        W sobotę 15-go sierpnia 2020r. odbyła się kolejna letnia wycieczka klubowa Turystycznego Klu-
bu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy, której celem były wybrane obiekty krajoznawcze powia-
tu tarnogórskiego. Z gliwickiego Rynku wyruszyła dwunastoosobowa grupa w składzie: Grzegorz 
Chumuntkowski, Roman Kopeć, Ela Majka, Jerzy Orzechowski, Tadeusz Pasierb, Tadeusz Pizar, Ewa 
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Sokołowska, Mariusz Szczurowski, Tadeusz Szewczyk, Paweł Szyp prowadzona przez Jarosława Szer-
szenia, przejazd grupy zakańczał Władysław Stawiarczyk. 
  
        Trasa wycieczki prowadziła przez Łabędy, Ziemięcice, Kamieniec, Zbrosławice, Laryszów do 
Rybnej w której to zwiedzono pałac robiąc krótki odpoczynek. Po atrakcjach pałacu w Rybnej grupa 
udała się przez Opatowice do Starych Tarnowic. W Starych Tarnowicach zwiedzono odrestaurowany 
zamek wraz z przyległymi zabudowaniami, dodatkową atrakcją turystyczną placu zamkowego był wy-
eksponowany na nim amerykański samochód strażacki, który był wykorzystany podczas akcji ratowni-
czej po ataku na WTC w 2001roku. Następnie pojechaliśmy do do Zajazdu Leśniczówka na obrzeżach 
parku w Reptach Śląskich, gdzie zrobiono dłuższy odpoczynek na kawę i posiłek. Po zregenerowaniu 
się zwiedzono zabytkowy park wokół Górnośląskiego Centrum Rehabilitacyjnego wraz z szybami Ewa 
i Sylwester Sztolni Czarnego Pstrąga. Ostatnim punktem zaplanowanej wycieczki było odwiedzenie 
Źródła Młodości i następnie udano się w drogę powrotną do Gliwic przez Górniki, Wieszową, Czeka-
nów. 
        Prowadzący bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom wycieczki za stworzenie fajnej i 
niepowtarzalnej atmosfery, zdyscyplinowanie w czasie zwiedzania oraz wzorowe przestrzeganie prze-
pisów ruchu drogowego.  
 

Relacja wraz ze zdjęciami: Jarosław Szerszeń   

 
KIBICUJEMY KOLARZOM TOUR DE POLOGNE - 06.08.2020  

 
 
        W dniu 6 sierpnia 2020r. przez teren powiatu gliwickiego przebiegała trasa II-go etapu najwięk-
szego polskiego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Wydarzenie to stało się pretekstem do zorga-
nizowania wycieczki Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy, której celem 
była obserwacja tego wyścigu na fragmencie trasy i czynny doping kolarzy podczas wyścigu. 12-
osobowa grupa naszych "turystów kolarzy" spotkała się na gliwickim Rynku o wyznaczonej porze, by 
w odpowiednim czasie dotrzeć do wcześniej zaplanowanego miejsca z którego mogliśmy wygodnie 
obserwować przebieg wyścigu. Miejsce to leżało już poza granica miasta przy Drodze Krajowej DK88 
pomiędzy Kleszczowem, a Brzezinką. Z miasta wyjechaliśmy w kierunku Kleszczowa gdzie prowa-
dziła trasa wyścigu. Do wykorzystania mało wygodnej drogi polnej doszło z powodu zamknięcia od-
cinków dróg powiatowych z zmiany organizacji ruchu tuż przed planowanym przejazdem wyścigu. Po 
zajęciu wygodnego miejsca do obserwacji w bezpiecznej odległości na powierzchni pasa drogowego 
DK88 oczekiwaliśmy na przejazd wyścigu. Czas oczekiwania stał się okazją rozmów o związanych z 
działalnością klubu i rozmowy towarzyskie. O godz. 17:30 po obserwowanym przez nas odcinku dro-
gi przejechały kolumny pojazdów zabezpieczenia technicznego wyścigu po czym dostrzegliśmy 
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dwóch kolarzy Macieja Paterskiego (Polska) i Juliusa van den Berg (EF Pro Cycling - USA). Kolarze 
ci już na samym początku tego etapu oderwali się od zasadniczego peletonu uzyskując prawie 6,5 
minutową przewagę nad nim. Pod koniec etapu na obserwowanym przez nas odcinku trasy ta przewa-
ga wynosiła ok. 4 min. Jak dowiedzieliśmy się z relacji TV na finiszu w Zabrzu uciekinierzy zostali 
wchłonięci przez rozpędzony peleton. Zwycięzcą tego etapu został mistrz świata Mads Pedersen 
(Trek-Segafredo), który wyprzedził na ostatnich metrach Pascala Ackermanna. Na trzeciej pozycji 
finiszował Davide Ballerini (Deceuninck - Quic - Step). Najwyżej z Polaków na mecie zameldował się 
ponownie Szymon Sajnok (CCC Team), który był siódmy.  

Dla nas rowerzystów obserwacja takiego wydarzenia sportowego z bliska to wielka przyjemność.  
 
        Należy podkreślić ogromne zaangażowanie uczestników naszej wycieczki , którzy dopingowali 
rywalizujących kolarzy, gromkimi brawami , okrzykami i przyjaznymi gestami. Znaczna część naszej 
grupy zabrała ze sobą flagi którymi witała sportowców. Kolega Jarosław Szerzeń zabrał w tym celu 
nawet kilka sztuk niewielkich flag samochodowych, którymi obdzielił kolegów. Dla nas rowerzystów 
obserwacja takiego wydarzenia sportowego z bliska to wielka przyjemność. Miła pamiątką po tym 
wydarzeniu pozostanie bidon wyrzucony przez francuskiego kolarza z zawodowej grupy Groupama 
FDJ. Po przejeździe wyścigu udaliśmy się przez Rzeczyce do Taciszowa . Tam po krótkim odpoczyn-
ku w ogródku Baru Myśliwskiego wyruszyliśmy w kierunku Gliwic przez Kleszczów i Brzezinkę. 
Nasza popołudniowa wycieczka liczyła ok 40 km.  
 

Relacja: Adam Czerniawski  
 
 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ PRACUJ ĄCĄ 
ODDZIAŁOW Ą KOMISJĘ, KLUB, SEKCJĘ TURYSTYKI 

KOLARSKIEJ PTTK 

Uwaga: w ostatnim numerze informatora został zamieszczony regulamin z błędami. Po-
niżej zamieszczam regulamin, który będzie obowiązywał od 2022 roku.   

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.  
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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 2022 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,  

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 – 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.,  
• 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.,  
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• 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.  

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. 
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: 
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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 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 najmniej 
brązową KOT,  

� za każdą zdobytą odznakę krajoznawczą o charakterze ogólnopolskim (nie zalicza się 
odznak turystyki kwalifikowanej i wymienionych w I dziedzinie współzawodnictwa): 

� 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. 
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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

 

ZAPROSZENIA NA IMPREZY 

RAJD UECT 

 Według najnowszych doniesień (informacja od Patrisa Godarda Prezydenta UECT) ostatnio 
podjęto decyzję iż w roku 2021 zorganizowany będzie Tydzień UECT nie w Belgii jak poprzednio 
informowano, lecz w Bania Luce. Impreza ma się odbyć w dniach 3 -10 lipca 2021.  Bliższe informa-
cje zostaną podane w terminie późniejszym. Od listopada będzie czynna nowa karta zgłoszenia. Im-
preza w Belgii została przesunięta na następny rok tzn 2022. 
 

Stanisław Karuga 
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GÓRAMI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO 

W dzisiejszym trudnym czasie ostrożnie próbujemy 
wracać do normalności, do równowagi fizycznej i ducho-
wej, a trzymając dystans liczymy, że dzięki namiastce tego, 
co organizowaliśmy w poprzednich latach, obecnie w dobie 
walki z koronawirusem, będziemy jeszcze bliżej naszych 
pasji i zamiłowań. Dlatego zapraszamy do udziału w wyjąt-
kowej edycji Ogólnopolskiego Projektu Górami Pogranicza 
Polsko-Czeskiego, dostosowanego do obecnej sytuacji. Za-
chowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i zdrowego roz-
sądku, mając na uwadze zdrowie swoje i innych miłośników 
turystyki oraz aktywnego wypoczynku, tegoroczna propo-
zycja projektu przebiegać będzie wyłącznie na szlakach 
turystycznych polskiej części naszego regionu. Zadanie 
rozłożone jest w czasie od 1 czerwca do 30 września 2020 
r. lub do wyczerpania puli limitowanej serii medali pamiąt-
kowych. 

Tegoroczny wyjątkowy medal odzwierciedla obecną trudną 
sytuację z jaką obecnie mierzy się cały świat. Dlaczego? 
Dlatego, że wszyscy tęsknimy za normalnością do tego, co 

znamy i do czego byliśmy przyzwyczajeni. A medal będzie przypominał o tym, że nic na tej ziemi nie 
jest pewne o czym wielu z nas zapomina, będzie także po latach pamiątką historyczną. 

Regulamin projektu dostosowanego do obecnej sytuacji związanej z walką z koronawirusem oraz 
formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie organizatora: https://ktukol.pl. 

ZAPRASZAMY – KTK KTUKOL – GŁUCHOŁAZY 

 

XIX LUBUSKO – SAKSOŃSKI RAJD ROWEROWY 
po „Ł U K U  M U Ż A K O W A” 

25 - 26 - 27.09.2020 r.  
 

R E G U L A M I N 

 
1. Organizatorzy: 
  - Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach 
  - Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK Oddziału Żarskiego 
  - Koło PTTK „Mużak” w Łęknicy 
 
  5. Termin i miejsce rajdu:  
  - 25.09.2020 r. /piątek/ / Żary i okolice 
  - 26.09.2020 r. /sobota/  Łęknica - Łuk Mużakowa 
  - 27.09.2020 r. /niedziela/  Gmina Brody  
 
 6. Program i trasy rajdu: 
 
 - Dzień Żarski 25.09.2020 r. /piątek/ 
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    - godz. 16.00 Start spod PTTK -przejazd trasą 
      Nr 1. ok. 20 km /Żary -Zielony Las – Siodło – Źródełko Dohny – Żary/  
      Kierownik trasy Mirosław Kuczma. 
 
  -Dzień Łęknicki - 26.09.2020 r. /sobota/ 
 
      - Godz. 8.30 Start spod PTTK w Żarach –wycieczka rowerowa do Łęknicy.  
         Trasa Nr 2.  ok.40 km /Żary – Trzebiel – Łęknica/  Kierownik trasy Mirosław Kuczma.  
 
      - Godz. 9.30 Start z Jasienia spod Biedronki -wycieczka rowerowa do Łęknicy.  
         Trasa Nr 3.  ok. 38 km /Jasień –Nowa Rola – Trzebiel – Kamienica – Siedlec – Łęknica/  
         Kierownik trasy Krzysztof Rojek 
 
     - Godz. 9.00 Start z Łęknicy, spod Pawilonu IT w Parku Mużakowskim na wycieczkę  rowerową 
do Niemiec 
         Trasa Nr 4. ok. 35 km /Łęknica –Bad Muskau – Weisswasser – Łęknica/ 
         Kierownik trasy Mirosław Lewicki 
 
      - Godz. 9.00 Start z Łęknicy spod Pawilonu IT w Parku Mużakowskim na wycieczkę pieszą    
        Trasa Nr 5. ok. 4 km po Parku Mużakowskim.  Prowadzi Roman Sobera      
 
 - Godz. 13.00 Pawilon IT w Parku Mużakowskim. Poczęstunek, konkursy i nagrody, zakończe-
nie rajdu  
 
     -  Godz.15.30 – zakończenie rajdu, wyjazd z Łęknicy. 
        Możliwość wzięcia udziału w „Jabłoniowym Zawrocie Głowy” w Parku Mużakowskim 
 
 
Dzień Brodzki – 29.09.2019 r. /niedziela/ 
 
      - Godz. 7.30 Start spod PTTK w Żarach –wycieczka rowerowa do Brodów  
         Trasa Nr 6. ok. 40 km /Żary – Jasień – Lubsko - Brody/  Kierownik trasy Mirosław Kuczma. 
 
     -  Godz. 9.00 Start z Lubska, pl. Vlotho -wycieczka rowerowa do Brodów.  
         Trasa Nr 7. Ok. 18 km /Lubsko –Brody/   Kierownik trasy Krzysztof Rojek 
 
      -  Godz. 10.30 Start z Brodów, dziedziniec pałacowy na wycieczkę rowerową po Gminie Brody 
          Trasa Nr 8. ok. 30 km /Brody –Suchodół - Węgliny – Wierzchno- Koło – Brody/ 
          Kierownik trasy Ryszard Kowalczuk –Wójt Gminy Brody 
 
      -  Godz. 10.30 Start z Brodów, dziedziniec pałacowy na wycieczkę pieszą  
         Trasa Nr 9. ok. 6 km /Wokół Jeziora Brodzkiego/  Prowadzi Paweł Mrowiński  
 
       - Godz. 14.30  Brody-Dziedziniec pałacowy. Zakończenie rajdu. Poczęstunek. 
 
7. Warunki uczestnictwa w rajdzie:  
 
Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapisanie się na listę uczestników i wpłata na rzecz 
organizatora określonej kwoty do dnia 21.09.2020 r. 
 
  -Jeden dzień (26 lub 27.09) -15 zł (członkowie PTTK), 10 zł -dzieci, 20 zł –pozostali; 
 - Dwa dni 26 i 27.09) – 25 zł (członkowie PTTK), 15 zł -dzieci, 30 zł –pozostali 
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Zapraszamy serdecznie - Organizatorzy 
 

USTALENIA KOMISJI TURYSTYKI KOLARSKIEJ 
Z GŁOSOWANIA ZDALNEGO 

 
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w wyniku 
głosowania elektronicznego podjęła decyzje: 
1. 60 Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej Chmielno 2020 zostaje 
odwołany. Organizator zlotu zaprosi uczestników zlotu do indywidualnego przejazdu tras zlotowych. 
Szczegóły na stronie zlotu. 
2. Centralny Zlot Turystów Kolarzy w Gubinie zostaje odwołany. 
3. Konkurs na najlepszy klub - komisję edycja 2020 zostaje wydłużony na rok 2021. Zadanie specjal-
ne z roku 2020 będzie obowiązywało również w roku 2021, dodatkowo zostanie ustalone zadanie do-
datkowe na rok 2021. Całość będzie oceniana według punktacji ogłoszonej w Informatorze nr 397" 
4.   Koledzy Michał Jagiełło i Paweł Szkop otrzymują uprawnienia Przodownik Turystyki Kolarskiej 
PTTK niepodlegający dalszej weryfikacji. 
 

Marek Koba 

STYPENDIUM MŁODEGO PODRÓ ŻNIKA UECT 

Europejski Związek Turystyki Rowerowej (Union Européenne de Cyclotourisme, UECT) za-
prasza Młodych Cykloturystów do udziału w przedsięwzięciu polegającym na połączeniu wyprawy 
rowerowej z tekstem i obrazem, aby pokazać jak najszerszej publiczności emocje i wspomnienia z 
rowerowej podróży. Osoby w wieku do 25. roku życia mogą ubiegać się o Stypendium Młodego Po-
dróżnika. Zasady jego przyznawania i szczegóły udziału w przedsięwzięciu publikujemy poniżej w 
regulaminie. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń to 30 września bieżącego roku. Szczegóły 
na stronie komisji i UECT. 

INFORMACJE POZOSTAŁE 

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

 
• TKK im. Wł. Huzy z Gliwic 
• KTK „Sokół” z Radlina 
• Mariana Kotarskiego z Myszkowa 
• KTK „Przygoda” z Torunia 
• Stanisława Karugę z Katowic 
• Marka Kobę z Jaworzna 
• KTK PTTK Oddziału Żarskiego 
• KTK „Ktukol” z Głuchołaz 


