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20 XI 2021 r. w Warszawie pod przewodnictwem Marka Koby obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
Przyjęto plan pracy Komisji na przedłużoną z racji pandemii
kadencję oraz uzgodniono zadanie doraźne na 2022 r. dla komisji i klubów turystyki kolarskiej
uczestniczących w dorocznym konkursie na najaktywniejsze ogniwo organizacyjne w tej dyscyplinie
polegające na odwiedzanie miejsc związanych z uznanymi ludźmi pióra. Zapoznano się ze statystyką
KOT za okres 2018-2021, omówiono kwestie związane z pracami znakarskimi i działalnością znakarzy oraz podjęto decyzję o przyznaniu kolejnym przodownikom uprawnień niepodlegających okresowym weryfikacjom. Zdecydowano o modyfikacji postanowień niektórych regulaminów odznak turystyki kolarskiej oraz o podjęciu prac mających na celu wprowadzenie w życie elektronicznego systemu ewidencjonowania miejsc odwiedzanych przez zainteresowanych tym systemem turystów, zdecydowano o ustanowieniu okolicznościowej odznaki upamiętniającej 70-lecie Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK przypadające w 2022 r., wyrażono gotowość Komisji do przyjmowania wniosków i propozycji turystów odnośnie kwestii wprowadzenia w życie kolejnego, nowego, dodatkowego stopnia
KOT. Wysłuchano relacji z przebiegu tegorocznych imprez centralnych oraz ustalono zakres działań
w aspekcie przygotowań do przyszłorocznych zlotów, opracowania kalendarza imprez na 2022 r. oraz
modyfikacji internetowej strony Komisji i zweryfikowania aktualności stron klubowych połączonych
linkiem z portalem Komisji. Komisja zapoznała się z wynikami konkursu Gmina przyjazna rowerzystom oraz wydawnictwami (mapy, przewodniki) wydanymi sumptem jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w tegorocznej edycji konkursu. Dużo uwagi poświęcono kwestii dostępności
odznak turystyki kolarskiej oraz książeczek wycieczek wykorzystywanych przez rowerzystów.
(kot)
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NOWI PRZODOWNICY NIE PODLEGAJĄCY DALSZEJ
WERYFIKACJI
Komisja Turystyki Kolarskiej przyznała uprawnienia przodownika "nie podlegającego dalszej
weryfikacji" dla kolegów i koleżanek:
1. Robowska Aldona 7146
2. Adamska Żaneta 7147
3. Sikorska Krystyna 7145
4. Pasierb Tadeusz 6798
5. Monczyński Bogusław 7170
6. Paterek Ryszard 7242
7. Filipiak Tadeusz 7123
8. Rurka Ryszard 7164
9 Ciereszko Paweł 7053

ZADANIE SPECJALNE NA 2022 R.
W roku 2022 zwiedzać na rowerach będziemy miejsca związane z twórcami polskiej literatury pięknej, a więc pisarzami, poetami, dramaturgami
Czas dokumentowania obiektów:
•

od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Punktacja:
•
•

za każdy udokumentowany obiekt w województwie zgodnym z miejscem funkcjonowania
klubu – 1 punkt;
za każdy udokumentowany obiekt znajdujący się poza województwem zgodnym z miejscem
funkcjonowania klubu – 2 punkty.

UWAGA: Obiekt zostanie zaliczony, jeśli został odwiedzony podczas rowerowej wycieczki klubowej. Nie będą zaliczane obiekty odwiedzone podczas wyjazdów indywidualnych.
Potwierdzenie:
•
•
•
•

1 zdjęcie rowerzystów przy obiekcie tj. muzeum, pomnik, tablica pamiątkowa;
minimalna liczba osób uczestniczących w rowerowej wycieczce klubowej wynosi 5 (udokumentowane na zdjęciu z obiektem);
zdjęcie wywołane tradycyjnie, wydruk z komputera lub zdjęcie w formie elektronicznej przekazane np. na płycie CD lub innym nośniku;
krótki opis obiektu (pełna nazwa, województwo, ew. adres).
Komisja Konkursowa
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RELACJE Z IMPREZ
SPRAWOZDANIE Z ZAKOŃCZENIA SEZONU KOLARSKIEGO KTK
GRONIE 2021
17.10.2021 roku - w niedzielę
Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE
działający przy Zarządzie Oddziału PTTK
w Tychach zorganizował Zlot Gwiaździsty
w Goczałkowicach – Zdroju dla
zakończenia Sezonu Kolarskiego 2021.
Imprezę tą poprzedził Klubowy „Jesienny
Rajd Integracyjny”
z noclegiem w
Bielsku – Białej. W sobotę, ponad
dwudziestu członków Klubu wyjechało na
ten rajd, którego celem oprócz integracji,
była realizacja tegorocznych zadań
KTKol ZG PTTK: zwiedzanie zamków w
Polsce oraz obiektów z logo PTTK. Zamki
w Pszczynie i Bielsku – Białej znają
wszyscy, ale o zamku w Strumieniu
wiedziało niewielu – dlatego to on był celem tej wyprawy. Mimo panującego chłodu i wymagającej
trasy, to dzięki wzmocnieniu grochówką i golonką w barze „U Tadina” wszyscy zadowoleni dotarli do
miejsca noclegu. Wieczorem, podczas gier i zabaw integracyjnych rozmawiano również o najbliższych
planach Klubu. W niedzielę wyruszono do mety Zlotu, która znajdowała się nieopodal zapory na
Wiśle - w ogrodach baru „MAKUŚ” w Goczałkowicach – Zdroju, gdzie zameldowało się 79-ciu
rowerzystów (w tym czworo dzieci) mimo chłodu (+5 st.C – rano) w tym słonecznym dniu.
Prezes KTK GRONIE poinformował wszystkich, że w 2021 roku – mimo pandemii - Klub
zorganizował
81
wycieczek
jednodniowych, 6 – wielodniowych,
zdobył 15 odznak KOT oraz 287 odznak
krajoznawczych. Wspólnie z władzami
Tychów organizował Ogólnopolski Zlot
Rowerów Składanych, Rajd Śladami
Powstańców Śląskich oraz uczestniczył
w Ogólnopolskim Konkursie „Aktywne
Miasta” - za co został nagrodzony
pucharem. Każdy z uczestników zlotu
otrzymał pamiątkową naklejkę z liściem
tulipanowca. Po rozegraniu rowerowego
„Wyścigu Żółwi” oraz wyłonieniu turysty
najlepiej znającego ziemię pszczyńską
przystąpiono
do
nagradzania
zwycięzców.
Katarzyna
Niwińska
otrzymała puchar za zwycięstwo w konkursie „Wiedzy Turystycznej”, rowerzyści z Dąbrowy
Górniczej - puchar dla „Najliczniejszej Drużyny”, a medale za „Wyścig Żółwi” za zajęcie I miejsca
Zbigniew Wojciechowski, II miejsca przedstawiciel Klubu Wagabunda, III miejsca Sebastian Dybuś.
W kategorii dzieci „Wyścig Żółwi” wygrał Robert Dzida. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze i małe
niespodzianki.
Relacjonował Cezary Sawicki
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SPRAWOZDANIE
Z XVII EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU
W KTK GRONIE
Członkowie Klubu Turystyki Kolarskiej GRONIE działającego przy Oddziale PTTK w Tychach 22.09.2021 roku
już po raz siedemnasty wspólnie obchodzili Europejski Dzień bez Samochodu. Co
roku, zarząd Klubu proponuje inną formę
spędzenia tego dnia.
Tym razem były to ogólnodostępne zawody na „ROWEROWYM TORZE
SPRAWNOŚCIOWYM”, które zorganizowano na parkingu przed Miejską Halą
Sportową MOSiR w Tychach. Chociaż
było chłodno, to we współzawodnictwie
wzięło udział kilkanaście osób. – nie licząc obserwatorów.
W kategoriach: KOBIET- I miejsce zajęły Małgorzata Łużny i Lucyna Ogorzelska, a II miejsce Barbara Lipowska; MĘŻCZYZN – I
miejsce zajął Ryszard Wojtal, II miejsce Zbigniew Wojciechowski, III miejsce Zenon Marciniak.
Tradycją tego dnia są także rozgrywane co roku Mistrzostwa KTK
GRONIE w Bowlingu w kręgielni „U
Przewoźnika”. Tegoroczne - już piąte wygrał Zbigniew Wojciechowski przed
Ryszardem Wojtal oraz Ryszardem Jabłońskim. Zwycięzca otrzymał puchar oryginalny kręgiel z
naklejką KTK
GRONIE, a pozostali dyplomy pamiątkowe. Zabawa była przednia.
Do zobaczenia za rok....
Relacjonował Cezary Sawicki

64. ZAKOŃCZENIE
TURYSTYCZNEGO SEZONU
KOLARSKIEGO
CHUDÓW - 10.10.2021
W dniu 10 października 2021r. roku
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im.
Władysława Huzy w Gliwicach zorganizował 64. Zakończenie Turystycznego
Sezonu Kolarskiego z metą obok ruin
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zamku w Chudowie. Komandorem rajdu był kol. Adam Czerniawski. Zamek w Chudowie od 64 lat
jest tradycyjnym miejscem gdzie urządzamy metę rajdu Zakończenia Turystycznego Sezonu Kolarskiego.
Dla mieszkańców Gliwic został zorganizowany wspólny wyjazd z gliwickiego rynku o godzinie
9:00. Liczba osób zdecydowanych na udział w rajdzie pod opieką przodowników naszego klubu to
blisko 40 osób. Kierujący wycieczką na metę rajdu nowo wyszkoleni przodownicy turystyki kolarskiej
kol. Wojciech Miotła i Krystyna Szczepanek-Lachman mieli okazję wykorzystać w praktyce swoje
umiejętności zdobyte w trakcie ubiegłorocznego kursu przodownickiego. Dokonano podziału grupy
uczestników na dwie kolumny rowerzystów, z których pierwszą poprowadził osobiście kol. Wojciech
przy pomocy kol. Krystyny, drugą kolumnę poprowadzili przodownicy turystyki kolarskiej z ponad 20
letnim doświadczeniem kol Jarosław Szerszeń, a pomagał mu kol. Władysław Stawiarczyk. Cała grupa dotarła do mety trasą prowadzącą z gliwickiego Rynku przez Bojków, Przyszowice do Chudowa w
wyznaczonym czasie.
Pozostałe grupy zorganizowane oraz indywidualni uczestnicy dotarli bezpośrednio na metę własnymi trasami. Na terenach wokół zamku przybyło 351 uczestników. Na mecie zorganizowane zostało
biuro rajdu pod kierownictwem kol. Danuty Prasoł, której pomagał kol. Krzysztof Kotuła. Odbyły się
konkursy rajdowe rozgrywana w dwóch kategoriach wiekowych: krajoznawczy który, przygotował i
poprowadził kol. Jarosław Szerszeń, konkurs sprawnościowy "rowerowy tor przeszkód" poprowadzony przez kol. Krzysztofa Bobis oraz konkurs rzutu oponami rowerowymi poprowadzony przez kol.
Arkadiusza Prasoła. Dodatkową atrakcją było ognisko turystyczne przygotowane przez kol. Pawła
Szypa, przy którym można było upiec własną kiełbaskę.

RAJD ROWEROWY
"PAMIĘTAMY O TRAGEDII ŻOŁNIERZY NSZ ODDZIAŁU
HENRYKA FLAME PS. BARTEK" BARUT - 25.09.2021
W dniu 25 września 2021r. na gliwickim Rynku stawiło się 11 turystów kolarzy reprezentujących Zabrze i Gliwice na
rajd organizowany przez Turystyczny
Klub Kolarski PTTK im. Władysława
Huzy. Po krótkim omówieniu trasy oraz
przypomnieniu zasad bezpieczeństwa
ruchu drogowego uczestnicy Rajdu "Pamiętamy o tragedii żołnierzy NSZ oddziału Henryka Flame ps. Bartek" wyruszyli
w drogę do Barutu pod przewodnictwem
kolegów: Jarosława Szerszenia oraz Romana Kopeć Trasa wiodła przez Brzezinkę, Kleszczów, Taciszów, Bycinę, Słupsko, Toszek, Dąbrówkę. Na miejscu turyści przybyli z Gliwic spotkali kolejnych uczestników Rajdu Pamięci z Rybnika, Tarnowa Opolskiego,
Bytomia, Gliwic oraz Żędowic.
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W miejscu uroczystości 75. rocznicy Tragedii Żołnierzy Oddziału Henryka Flammego ps. Bartek,
na Polanie Śmierci, wójt gminy Wielowieś przedstawił program obchodów oraz uroczyście przywitał
wszystkich uczestników. Następnie z historią tragedii oraz postępem prac prowadzonych przy wyjaśnianiu szczegółów zbrodni zapoznał przybyłych gości, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej.
Po wykładzie wprowadzającym wicewojewoda opolski odczytał okolicznościowy list Premiera Mateusza Morawieckiego. Uroczystą polową
Mszę Świętą za dusze pomordowanych
żołnierzy NSZ odprawił biskup pomocniczy diecezji opolskiej wraz z koncelebransami, po której odbył się uroczysty Apel
Poległych z salwami honorowymi. Końcowym punktem uroczystości był ciepły
poczęstunek smaczną wojskową grochówką dla wszystkich uczestników uroczystości. Po zakończonej uroczystości turyści
kolarze postanowili odwiedzić zespół pocysterski wraz z cmentarzem żołnierzy
napoleońskich w Jemielnicy. Z racji
wspaniałej wrześniowej pogody grupa
postanowiła odwiedzić Gąsiorowice, miejscowość uznaną za najpiękniejszą na
Opolszczyźnie w 2019r. W Gąsiorowicach grupa uczestniczyła w festynie charytatywnym z którego
dochód był przeznaczony na rzecz niepełnosprawnej dziewczynki. Około godziny 15:30 grupa udała
się do Gliwic jadąc przez Centawę, Błotnicę Strzelecką, Kotulin, Niewiesze, Taciszów.
Ogółem w Rajdzie Pamięci do Śląskiego Katynia uczestniczyło 40-ciu turystów kolarzy którym należą się słowa podziękowania i szacunku za przybycie oraz przebycie długiej i trudnej trasy na
metę rajdu.
Organizatorzy serdecznie dziękują również Kolegom, którzy przyczynili się do organizacji
Rajdu oraz sprawnego i bezpiecznego przejazdu uczestników do Barutu na miejsce uroczystości rocznicowych.
Relacja wraz ze zdjęciami: Jarosław Szerszeń

XV RAJD PAMIĘCI
GLIWICE, PYSKOWICE - 24.10.2021
24-go października 2021r. członkowie Turystycznego Klubu Kolarskiego
PTTK im. Władysława Huzy wspólnie
odwiedzili groby naszych turystycznych
koleżanek i kolegów z Klubu i Oddziału
PTTK Ziemi Gliwickiej.
Tegoroczny XV Rajd Pamięci,
którego kierownikiem był kol. Adam
Czerniawski, rozpoczęliśmy na Cmentarzu Centralnym przy ulicy Kozielskiej,
gdzie spotkało się dziewięciu członków
klubu oraz przedstawiciel TV Imperium
pan Grzegorz Muzia, który na prośbę kol.
Jarosława Szerszenia zgodził się uczest-
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niczyć w tym wydarzeniu i dokonać jego rejestracji filmowej. Na terenie nekropolii odwiedziliśmy
groby: honorowego członka Klubu, długoletniego prezesa Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej Zdzisława Brzezińskiego, prezesów Klubu – Jerzego Tyndyka, Jerzego Kalli i Mieczysława Poniewskiego,
wiceprezesów – Kazimierza Dybkowskiego, Krzysztofa Jarzyńskiego i Miłosława Niewieczerzała,
sekretarza Klubu Jana Szychowskiego oraz członków zarządu - Jarosława Moroza, Jerzego Falskiego.
Przy każdym z grobów kol. Stanisław Radomski podzielił się wspomnieniami dotyczącymi
pochowanych w tych miejscach działaczy, przypomniał ich działalność i osiągnięcia . Zaprezentował
publikacje i szkice sytuacyjne pochówków, których był autorem w czasie swojej pracy w Oddziałowej
Komisji Historii i Tradycji. Na kilka minut zatrzymaliśmy się przy Pomniku Ofiar Marszu Śmierci,
jaki przeszedł przez nasze miasto w dniach
17-21 stycznia 1945 r. , w trakcie ewakuacji Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przedstawiono tragiczne zdarzenia
związane ewakuacja w pierwszych dniach
tej akcji czterech obozów pracy położonych na terenie naszego miasta i marszu
więźniów na trasie Gliwice – Sośnicowice
– obóz pracy Blechhammer Prudnik –
obóz pracy Gross Rosen. Przypomniano
tragiczny los więźniów ostatniego gliwickiego transportu kolejowego zamordowanych na stacji Rzędówka i rejonie Kamienia koło Rybnika, których po ekshumacji
w 1948 pochowano w tym miejscu. Po opuszczeniu terenu Cmentarza Centralnego przez Stare Gliwice, Szobiszowice i Zatorze dojechano do Cmentarza Lipowego na którym odwiedzono groby byłego
sekretarza Klubu Mariana Kowalczyka i prezesa Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej Ilony Ulatowskiej.
Po odwiedzeniu grobów na tym cmentarzu pożegnaliśmy się z pracownikiem TV Imperium panem
Grzegorzem dziękując za poświęcony nam czas i wykonaną pracę. Następnie przez Zabrze Maciejów
dojechano do Gliwic Sośnicy by na tamtejszym cmentarzu odwiedzić groby wiceprezesów Klubu
Stefana Kucharza i Krzysztofa Gałuszki oraz członka Klubu Antoniego Foksa. Z Sośnicy przez Osiedle Baildona, dzielnicę Szobiszowice część naszej grupy dojechała do Łabęd by na tamtejszym cmentarzu odwiedzić grób kol. Mariana Cetnarskiego – członka klubu oraz uczestniczącego w naszych
imprezach kol. Marka Felkel. Ostatnim grobem odwiedzonym w tym dniu był grób byłego prezesa
oraz honorowego członka Klubu, założyciela i wieloletniego prezesa KTK Watra w Pyskowicach pochowanego na tamtejszym cmentarzu przy ul. Cichej. Na wszystkich odwiedzanych grobach zapalono
znicze opatrzone okolicznościową naklejką. Zakupem, transportem zniczy wykonaniem naklejek do
książeczki wycieczek i na znicze zajmował się kol. Krzysztof Kotuła. Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i uczestniczącym w tym wydarzeniu składamy serdeczne podziękowania.
Relacja: Adam Czerniawski
Zdjęcia: Elżbieta Falska, Jarosław Szerszeń

23.10.2021 RAJD PAMIĘCI
Piękna jesienna słoneczna pogoda
zachęciła do uczestnictwa w VIII Rajdzie
Pamięci ,,Sokołów” dwunastu rowerzystów. Odwiedziliśmy siedem cmentarzy i
zapaliliśmy znicze na dwunastu miejscach
spoczynku naszych kolegów, przy każdym
krótka modlitwa i wspomnienie wspólnie
spędzonych chwil. Po zakończeniu rajdu
komandor zaprosił uczestników na gorący
poczęstunek. Serdeczne podziękowania za
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udział w tym wyjątkowym rajdzie.

16.10.2021 XXXIV ZAKOŃCZENIE SEZONU
Po raz pierwszy w naszej historii 34 Zakończenie Sezonu “Sokoła” odbyło się tydzień po
Chudowie. Pogoda dopisała więc nie dziwi że na mecie przy Górniczej Strzesze
zebrało się ponad 40 turystów. Na miejscu
rozegraliśmy konkursy rajdowe: żółwia
jazda i konkursy sprawnościowe. Dla
każdego uczestnika był znaczek button,
kiełbaska do upieczenia na rozpalonym
ognisku i dla najlepszej trójki w konkursach nagrody w postaci osprzętu rowerowego. Był czas na tegoroczne wspomnienia i snucie planów na rok następny.
Dziękuję wszystkim za udział oraz za
pomoc w organizacji.

28.10.2021 JESIENNA WYCIECZKA

Ostatnie dni października obdarowały nas cudowną słoneczną pogodą, więc chętnych na wycieczki rowerowe w kolorowej jesiennej scenerii długo szukać nie trzeba. Dziś wystartowaliśmy spod Rybnickiego Muzeum kierując się na północ. Pierwszy
przystanek Paruszowiec tężnia solankowa, kilkanaście minut inhalacji i ruszamy najpierw zielonym do Gotartowic a następnie czarnym szlakiem rowerowym przez Kłokocin, Boguszowice-Osiedle
do Boguszowic Starych, następnie przez Jankowice Rybnickie
niebieskim i Radziejów czarnym szlakiem ,,lądujemy” na Jamajce
w Niedobczycach, gdzie komandor serwuje pieczonego pstrąga z
ziołami. Dziękuję uczestnikom za przejechane wspólnie równo 30
km. i wiele wrażeń.
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SZLAKIEM WIEŻY CIŚNIEŃ - RELACJA Z WYCIECZKI
NIEDZIELNEJ 2021-10-17

W niedzielę 17 października łódzka grupa dwudziestoosobowa ruszyła aby zwiedzić okoliczne wieże
ciśnień. Zaczęliśmy od zakładowej wieży dawnej fabryki
włókienniczej Eitingona. Stamtąd ruszyliśmy na Olechów, gdzie podziwialiśmy potężną wieże kolejową,
która powstała podczas II Wojny Światowej. Z Olechowa udaliśmy się do Tuszyna, gdzie obejrzeliśmy wieże
na terenie szpitala. Ponieważ zbliżała się pora obiadowa
obraliśmy kierunek Rybakówka w Żerominie aby się
posilić. Pełni sił śmiało pedałowaliśmy do Pabianic, do
dawnej fabryki PZPB krótko zatrzymując się przy zakładowej wieży. Z Pabianic czekała nas meta w Łodzi na ul.
Wróblewskiego 19, na nowym osiedlu mieszkaniowym,
gdzie pośród nowoczesnych budynków ostała się zakładowa wieża ciśnień dawnych zakładów Polmerino z
1878 r. W tym miejscu nastąpiło rozwiązanie wycieczki.
Myślę, że temat chwycił i w przyszłym roku będziemy
zwiedzać kolejne wieże wodne zwane wieżami ciśnień?
Piotrek J.

MŁYNY NAD GRABIĄ - RELACJA Z WYCIECZKI 2021-10-23
W sobotę 23.10 łódzcy turyści
kolarze w składzie: prowadząca Krystyna
D., uczestnicy: Jadwiga, Marzena, Mariusz, Andrzej, Rysiek odbyliśmy kolejny
w tym sezonie rajd rowerowy. ŁKA dojechaliśmy do Kolumny i ze stacji kolejowej
ruszyliśmy przez Łask, Zielęcice do Marzenina. Stamtąd pojechaliśmy na spotkanie z rzeką Grabią. i zatrzymaliśmy się na
kładce w Kustrzycach.
W Brzeskach zobaczyliśmy najstarszy młyn Krzywda - obecnie własność prywatna. W Woli
Marzeńskiej na terenie tartaku - kolejny drewniany młyn. Powróciliśmy do Kolumny. Przez Mogilno,
Terenin, Pabianice dotarliśmy do Łodzi. Dystans ok. 85km. Dziękuję, że mimo niesprzyjającej pogody
ruszyliście ze mną w trasę.
Pozdrawiam.
Krystyna D.
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RAJD MIKOŁAJKOWY
Dzisiaj zgodnie z planem imprez na 2021 rok, odbył się ostatni rajd KTR "Cyklista" z Kalisza
w tym roku. "Rajd Mikołajów 2021" prowadziło dwóch komandorów z naszego klubu. Główny szef
rajdu: Jarosław Karpisiewicz i pomocnik Krzysztof Wydra. Celem rajdu było propagowanie turystyki
rowerowej oraz aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców Kalisza. Trasa rajdu biegła ulicami
miasta. Zbiórka uczestników wyznaczona została na godz. 10.30. Miejsce zbiórki - wejście do Galerii
"Amber". Wybraliśmy to miejsce, bo przed rozpoczęciem jazdy, postanowiliśmy ucieszyć młodszych
mieszkańców miasta, częstując ich słodyczami. Można sobie wyobrazić minę dziecka, które widzi
Mikołaja na własne oczy, a jeszcze bardziej cieszy się, gdy widzi dużo Mikołajów, Śnieżynek i Elfów,
które witają je miło i wręczają słodycze. Tak dzisiaj było.
Na zbiórkę przyjechało 17 osób, pięknie ubranych i uśmiechniętych. Zaraz po dokonaniu rejestracji na liście obecności, ruszyliśmy do działania. Najpierw odwiedziliśmy Galerię "Amber", a następnie po pięknym, białym puchu, ruszyliśmy w trasę. W trackie jazdy spotykaliśmy się z ludźmi,
pozdrawialiśmy się wzajemnie, a wszystkie dzieci otrzymały od nas słodkie upominki. Byliśmy też na
Złotym Rogu, gdzie wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, kierował pracami przy budowie Zakątka
Mikołaja. Chwilkę potowarzyszyliśmy
budowniczym, zrobiliśmy kilka zdjęć i
ruszyliśmy w stronę rynku. Na rynku miłe
spotkanie w pieskami, które uczą się jak
zachować się w grupie. Były również
spotkania z dziećmi, zdjęcie przy choince
i rozmowy z mieszkańcami Kalisza. Z
rynku pojechaliśmy do Calisia One, żeby
zrobić wspólne zdjęcia na tle napisu "Kocham Kalisz". Pozostał nam jeszcze jeden
punkt, a mianowicie, ciepły poczęstunek
w restauracji "Emila". Do celu dojechaliśmy wszyscy. Przed lokalem przywitała
nas uśmiechnięta właścicielka. Najpierw
grupowe zdjęcie przed lokalem, a potem na kawkę czas. Była kawka, herbatka i masa ciasteczek, a
atmosfera była gorąca. Pogaduszki, wspomnienia, plany i wiele innych tematów. Bardzo zadowoleni,
posileni i rozgrzani, złożyliśmy podziękowania Pani właścicielce. tak zakończyliśmy naszą ostatnią
klubową przygodę z rowerem w tym roku.
Do siego roku zatem i wszystkiego najlepszego. Zobaczymy się jeszcze z niektórymi na
wspólnym wieczorze opłatkowym, a pozostałym życzymy zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2022.
Pamiętajcie, że zapraszamy Was do wspólnej jazdy. Będzie nam bardzo miło. Obserwujcie
nasz profil na FB i stronę internetową, tam będą odpowiednio wcześnie zapowiedzi naszych rajdów.
Pozdrawiamy serdecznie !
Tekst: Krzysztof Wydra
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RAJD NIEPODLEGŁOŚCI
Rajd Niepodległości zorganizowany przez nasz klub prowadziło dwóch komandorów: Jarosław Karpisiewicz i Dawid Zieliński.
Spotkanie uczestników odbyło się przed ratuszem, stawiło się 25 cyklistów z Kalisza, Gołuchowa, i innych okolicznych miejscowości. Trasa wiodła kluczowymi miejscami
związanymi z odzyskaniem niepodległości
przez Polskę. Odwiedziliśmy i oddaliśmy
honory w każdym miejscu, które zaplanowano w marszrucie. Przy pomnikach,
obeliskach, i tablicach pamiątkowych
zapaliliśmy znicze, oddaliśmy honory i
wykonaliśmy salwę honorową z bezpiecznej broni kapiszonowej. Uczestnicy rajdu
zapoznali się z historią odwiedzanych
miejsc. Atmosfera była miła , sympatyczna, wesoła i bezpieczna. Wszyscy
uśmiechnięci i szczęśliwi jak przystało na
świętowanie tak wspaniałej rocznicy.
W trakcie nie zaistniała żadna nie przyjemna sytuacja a także usterka sprzętu. Pokonaliśmy
wspólnie ok 50 km. Dziękujemy uczestnikom oraz organizatorom za miłą i bezpieczną jazdę.
Ku chwale Ojczyzny !
Tekst: Krzysztof Wydra

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2021
Nastał październik 10-10.2021, a z
nim nieubłaganie zbliżało się zakończenie
naszego jubileuszowego 55 sezonu rowerowego cieszyńskiego "Ondraszka".
Meta tegorocznego zakończenia
była w Hażlachu, na działce tegorocznych
nowożeńców, czyli Danki i Czesia Kusiów. Zaproszenie dostaliśmy, jako organizatorzy, już dużo wcześniej i nie wypadało nie skorzystać. Na Rynku cieszyńskim stawiło się 14 cyklistów.
Wiedzieliśmy, że kilka osób dojedzie na miejsce autami.
Trasę poprowadziłem z Rynku do ul. Bielskiej, a następnie starą drogą do Skoczowa dojechaliśmy do Ogrodzonej. Tam skręciliśmy do Kostkowic, a później do Hażlacha. Po około 1,5 godzinie
dojechaliśmy do mety. Czekali tam na nas gospodarze oraz Basia, Kryska, Hela i Józek.
Później dojechali jeszcze pozostali uczestnicy z Zebrzydowic.
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Rozpaliliśmy ognisko pod rożnem, a dziewczyny zabrały się za robienie kawy i herbaty. Mieliśmy też jednego jubilata, tak więc atmosfera szybko stała się dosyć swobodna. Przy cieście, winogronach, kiełbasce i innych smakowitych wiktuałach czas szybko upływał. Ok. 16 ostatni uczestnicy
imprezy udali się do domów.
Prawdziwym "rzutem na taśmę" w tym roku udało się "Kropelce" dojechać na metę zakończenia sezonu.
"Ośka"i "Bystry"

POŻEGNANIE LATA W ŻABIM KRAJU - RAJD ROWEROWY W
DROGOMYŚLU
Cieszyńskie Ondraszki nie tylko jeżdżą na rowerze i uczestniczą w rajdach rowerowych, ale
również czynnie włączają się w organizację takich imprez. 25.09. w Drogomyślu
odbył się Polsko-Czeski Rajd Rowerowy
"Pożegnanie lata w Żabim Kraju", którego
organizatorem był Klub Ekologiczny EKO
i Sołectwo Drogomyśl oraz burmistrz
Strumienia.
Start wyznaczono przy Szkole
Podstawowej w Drogomyślu o godz.10.00,
na który przybyło 150 rowerzystów z Żabiego Kraju, Pietwałdu z Zaolzia Cieszyna
oraz dwóch Ondraszków: Łukasz "Śmieszek" i Aleksander "Olo".
Rajdowiczów przywitała Anna Grygierek Burmistrz Strumienia a pobłogosławił miejscowy
proboszcz. Potem żółty peleton w trzech grupach wyruszył na 28 km trasę. Łukasz prowadził drugą
grupę kolarzy z Zaolzia, a ja zamykałem pierwszą grupę całego peletonu. Każdy z uczestników rajdu
dostał koszulkę i wodę do picia, na półmetku w Kowalach przy OSP - kołaczyk z herbatą i kawą, a na
mecie przy pawilonie LKS Błyskawica w Drogomyślu kiełbasę i placki z blachy. Dodatkowo można
było sobie kupić browarka. Na mecie odbyła się loteria fantowa i wręczenie nagród tym razem dla
organizatorów rajdu z okazji 30 lat działalności Klubu Ekologicznego EKO z Drogomyśla.
Razem z Łukaszem wylosowaliśmy nagrody w loterii, a następnie ku naszemu zaskoczeniu
otrzymaliśmy nagrody rzeczowe od organizatorów jako podziękowanie za pomoc w organizacji rajdu.
Po zrobieniu pamiątkowych fotografii nastąpił czas pożegnania. Publicznie podziękowaliśmy za ten
wspaniały rajd, z tak dużą ilością kolarzy. Byliśmy z Łukaszem w niemałym szoku, a zarazem cieszyliśmy się że mogliśmy pomóc w organizacji imprezy.
W tym dniu zrobiliśmy ok.80 km.
Aleksander OLO
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UAKTUALNIAMY BAZĘ LINKÓW KLUBÓW I KOMISJI TURYSTYKI
KOLARSKIEJ PTTK
Wyniki przeprowadzonej w styczniu br. analizy przekierowań do internetowych stron klubowych znajdujących się w zakładce „linki” niniejszego portalu internetowego Komisji nie są zbyt budujące. Spośród 47 linków zaledwie 22 prowadziły do celu, to znaczy łączyły internautę z klubem lub
komisją, do którego powinny prowadzić. Z tych 22 jedynie 18 było na bieżąco lub w miarę często
uaktualnianych. Niektóre strony klubowe są martwe od kilku lat, nie zawierają żadnych bieżących
wiadomości. Aż 25 linków prowadziło
donikąd (error 404, błąd 503, nie ma takiego adresu, albo w ogóle biała plama –
na stronie nic nie ma) bądź stronę wykorzystuje już kto inny.
W październiku br. ponownie
sprawdzono aktualność istniejących w tym
czasie 37 linków. Z tej ilości funkcjonowały zgodnie ze swym przeznaczeniem zaledwie 23 podlinkowane strony internetowe,
4 kolejne od lat nie były uaktualniane,
a następnych 10 nie działało (nie otwierały
się albo podawały komunikat: nie ma takiego adresu lub hosting wygasł). Z zakładki usunięto te linki, które nie były
aktualne. Szkoda niweczyć pracę tych ogniw turystyki kolarskiej, które czynią wiele starań, by prezentowane przez ich kluby wiadomości były aktualne, więc dla ostatecznego wyjaśnienia tej kwestii Komisja komunikuje, że uaktualnia niniejszą witrynę i w związku z tym prosi ogniwa turystyki kolarskiej
posiadające własne witryny kolarskie o zgłaszanie ich adresów internetowych poprzez wpisywanie do
komentarzy poniżej w celu uwidocznienia na stronie KTKol. ZG PTTK. O informacje w tym zakresie
proszone są także te kluby i komisje, które zmieniły adresy internetowe swych portali albo do ogłaszania swych wiadomości wykorzystują Facebook.
(kot)

KALENDARZ IMPREZ TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK W 2022 R.
Turystyki Kolarskiej ZG PTTK przygotowuje internetowe wydanie „Kalendarza imprez turystyki kolarskiej PTTK w 2022 r.” Kalendarz nie będzie drukowany, ukaże się
jedynie w wirtualnym świecie, na portalu
Komisji. Informacje o rajdach, zlotach
bądź wyprawach kolarskich proponowanych do wpisania do Kalendarza proszę
przesyłać pod adres: Marian Kotarski, 42300 Myszków, skrytka pocztowa 25
lub elektronicznie:
kotarski@poczta.onet.pl do końca stycznia
2022 r. W broszurce znajdą się rajdy,
zloty, biwaki i rowerowe obozy wędrowne, ale tylko te, do udziału w których
organizatorzy chcą zaprosić rowerzystów
spoza swego grona. Cieszy nas,
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że wpłynęły już pierwsze zgłoszenia. Propozycje do Kalendarza 2022 otrzymaliśmy już od cieszyńskiego „Ondraszka” i gliwickiego Klubu im. Wł. Huzy. Dziękujemy! Przypominamy, że wykaz imprez powinien zawierać następujące informacje:
– data rajdu bądź zlotu;
– nazwa imprezy i jej kolejny numer;
– miejsce spotkania turystów, czyli tradycyjna „meta”,
– dane adresowe głównego organizatora imprezy łącznie z numerem telefonu komórkowego i adresem
elektronicznym (e-mail) komandora rajdu, zlotu, obozu wędrownego bądź biwaku.
(kot)

UECT 2022 EUROPEJSKI TYDZIEŃ TURYSTYKI ROWEROWEJ W
MEPPEL (HOLANDIA)
Początkowo planowano zorganizować go w Andenne (Belgia), ale po powodzi w lipcu 2021 r.
miasto to nie jest już w stanie zorganizować Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej w 2022 r.
Organizowany przez UECT, 16. Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej w 2022 r. odbędzie
się w dniach od 9 do 16 lipca 2022 r. w Holandii. Rowerzyści z całej Europy zostaną powitani w
Meppel, mieście liczącym 34 000 mieszkańców, w prowincji Drenthe w północno-zachodniej Holandii.
Prowincja Drenthe oferuje typowe holenderskie krajobrazy z kanałami, wiatrakami, saksońskimi farmami i wieloma malowniczymi wioskami, takimi jak Giethoorn (Wenecja Północy) położona
10 km od Meppel.
Założona w 1422 r. miejscowość Meppel rozwinęła się w XVI w. dzięki wydobyciu torfu i z
czasem stała się miastem handlowym, którym jest do dziś.
Dzięki obecności licznych kanałów Meppel zyskał przydomek Klein-Amsterdam.
Deptaki w historycznym centrum miasta i dzielnicy Oud-Zuid oferują możliwość zwiedzenia
kościoła Grote de Mariakerk i jego wieży zbudowanej w 1422 roku, dwóch wiatraków: Molen de Weert i Molen de Vlijt, które nadal działają, oraz Drukkerijmuseum.
Sport Park Ezinge - Ambachtsweg 11 - Meppel (położony 1,8 km od centrum miasta) będzie
gospodarzem Zlotowego Kempingu na 8. w większości trawiastych, zamkniętych i zabezpieczonych
terenach (całkowita pojemność 480 stanowisk i 200 przyłączy elektrycznych), jak również gastronomii i stałego pobytu podczas tego Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej UECT.
Sport Park będzie również punktem startu/mety dla różnych tras wycieczkowych, które pozwolą Wami odkryć tę część Europy Północnej, gdzie jazda na rowerze jest częścią codziennego życia. Codziennie od poniedziałku do piątku, trzy łatwe trasy (40-80-120 km) zabiorą Was do typowych
krajobrazów prowincji Drenthe w północno-zachodniej Holandii.
Dla osób towarzyszących program zwiedzania skoncentruje się wyłącznie na obiektach turystycznych i lokalnych rzemiosłach, w towarzystwie francuskich i angielskich przewodników.
Informacje znajdziesz na stronie www.uect.org pod nagłówkiem Europejskie Tygodnie - Meppel
2022 a formularz rejestracyjny na stronie internetowej https://uect.org/pl/component/uect/
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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
KTR PTTK „Cyklista” z Kalisza
KTK PTTK „Sokół” z Radlina
ŁKTK PTTK im. H. Gintera z Łodzi
Mariana Kotarskiego z Myszkowa

Informator Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa; Internet:
www.ktkol.pl; ISSN: 1426-5184; Redaguje: Grzegorz Kukowka grzegorz.kukowka@poczta.onet.pl, tel. 508801759; Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Informator jest
bezpłatny Materiały są przyjmowane tylko w formie elektronicznej pod adresem grzegorz.kukowka@poczta.onet.pl.
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