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62. OGÓLNOPOLSKI SZKOLENIOWY  
ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI  

KOLARSKIEJ PTTK  
KOŁOBRZEG 12.06. – 18.06.2022 R.  

 
II - ORGANIZATORZY  
Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu;  
V – KOMITET ORGANIZACYJNY  
Komandor zlotu - Jerzy PRZEPIÓRA – tel. 725 713 611  
VII - TERMIN I MIEJSCE ZLOTU  
Zlot odbędzie się w dniach od 12 do 18 czerwca 2022 roku; 
główna baza zlotowa w Klubie Wojskowym 8 brem (8 batalio-
nu remontowego) w Kołobrzegu ul. ppor. E. Łopuskiego 46.  
VIII – ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA  
- warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest przesłanie w terminie 
do 30 kwietnia 2022 r.  
Wpłatę należy dokonać na konto:  
Oddział Wojskowy PTTK  
ul. ppor. E. Łopuskiego 46, 78-100 Kołobrzeg  

Nr Konta Bank Pekao S.A.:16 1240 6508 1111 0011 1093 0247  
w tytule przelewu wpisując „Kolarze 2022” w terminie do 30.04.2022 r.  
 Zgłoszenia należy wysyłać na adres: jerzyk.56@interia.pl, lub pocztą tradycyjną:  
IX - WPISOWE  
1. Honorowy Członek PTTK – Przodownik Turystyki Kolarskiej- bezpłatnie  
2. Honorowy Przodownik TKol z ważną legitymacją PTTK - 30 zł  
3. PTKol oraz kandydaci na PTKol z ważną legitymacją PTTK - 50 zł  
4. Dzieci do lat 10 - 30 zł  
5. Pozostałe osoby towarzyszące - 60 zł  
6. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością - 30 zł  
(orzeczenie do wglądu przy rejestracji)  
7. Opłata za kurs PTKol. płatna po przyjeździe na zlot - 100 zł  
XI - ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW  
- okolicznościowy metalowy znaczek zlotowy  
- odcisk okolicznościowej pieczęci  
- mapkę okolicznych terenów  
- potwierdzenie punktów na KOT  
- 30 pkt za udział w zlocie minimum 3 dni  
- potwierdzenia i weryfikacja odznak kolarskich i krajoznawczych,  
- puchary i nagrody dla zwycięzców konkursów.  
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XIII - PROGRAM ZLOTU  
Piątek 10.06.2022 r.  
od godz. 9.00 – rozpoczęcie kursu na PTKol  
od godz. 18.00 – do godz. 21.00 – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec”  
Sobota 11.06.2022 r.  
od godz. 9.00 w Klubie Wojskowym – ciąg dalszy kursu na PTKol.  
od godz. 10.00 – cały dzień przyjmowanie uczestników zlotu  
od godz. 12.00 – do godz. 18.00 – czas wolny na zwiedzanie miasta i spacer nad morzem  
od godz. 18.00 – do godz. 21.00 – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec”  
Niedziela 12.06. 2022 r.  
godz. 10.00 – uroczyste rozpoczęcie zlotu w Kołobrzegu na stadionie lekkoatletycznym  
przy ul. Śliwi ńskiego od godz. 11.00 – ciąg dalszy przyjmowania uczestników zlotu  
godz. 11.00 – indywidualne wyjazdy na trasy od godz. 12.00 – do godz. 18.00 - indywidualne zwie-
dzanie miasta i okolic  
od godz. 18.00 – do godz. 21.00 – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec”  
Poniedziałek 13.06.2022 r.  
godz. 10.00 – indywidualne wyjazdy na trasy od godz. 16.00 – do godz. 18.00 - zwiedzanie miasta z 
przewodnikiem  
od godz. 18.00 – do godz. 21.00 – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec”  
godz. 19.30 – konkurs z przepisów ruchu drogowego dla rowerów (przedstawiciele kół, klubów)  
godz. 20.00 – odprawa i propozycja tras na dzień następny  
Wtorek 14.06.2022 r.  
godz. 10.00 – indywidualne wyjazdy na trasy  
od godz. 16.00 – do godz. 18.00 - zwiedzanie miasta z przewodnikiem od godz. 18.00 – do godz. 
21.00 – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec”  
godz. 19.30 – konkurs krajoznawczy (przedstawiciele kół, klubów)  
godz. 20.00 – odprawa i propozycja tras na dzień następny  
Środa 15.06.2022 r.  
godz. 10.00 – indywidualne wyjazdy na trasy  
od godz. 16.00 – do godz. 18.00 - zwiedzanie miasta z przewodnikiem  
od godz. 18.00 – do godz. 21.00 – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec”  
godz.19.00 – zajęcia doskonalenia weryfikacyjnego dla prowadzących referaty  
weryfikacyjne KOT – prowadzi Marian Kotarski  
godz. 19.30 – konkurs przyrodniczy (przedstawiciele kół, klubów)  
godz. 20.00 – odprawa i propozycja tras na dzień następny  
Czwartek 16.06.2022 r.  
godz. 10.00 – indywidualne wyjazdy na trasy  
godz. 15.00 – posiedzenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK  
godz. 17.00 – narada prezesów Klubów Turystyki Kolarskiej PTTK  
od godz. 18.00 – do godz. 21.00 – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec”  
godz. 19.30 – konkurs z wiedzy historycznej o Kołobrzegu (przedstawiciele kół, klubów)  
godz. 20.00 – odprawa i propozycja tras na dzień następny  
Piątek 17.06.2022 r.  
godz. 10.00 – indywidualne wyjazdy na trasy  
od godz. 16.00 – do godz. 18.00 - zwiedzanie miasta z przewodnikiem  
godz. 19.00 – uroczyste zakończenie Zlotu  
Sobota 18.06.2022 r.  
godz. 10.00 – powrót „zlotowiczów” do miejsca zamieszkania.  
UWAGA: codzienne odprawy prowadzone będą w bazie zlotu – Klubie Wojskowym 8 brem  
przy ul. ppor. E. Łopuskiego 46.  
 
Pełen regulamin i karta zgłoszeniowa  
http://ktkol.pl/2022/02/13/62-zlot-przodownikow-turystyki-kolarskiej-pttk/ 
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WYNIKI  KONKURSU  

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

kolarskiej PTTK w 2020-21 roku 

KATEGORIA I – komisje oddziałowe i kluby  

  M
ie

js
ce

  

   

Nazwa komisji, klubu  

   

Dziedzina  

   

   

Suma  

pkt.  
I  II  III  IV  V  VI  VII  

   
1  

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

 661 
I  
10 

333  
I 
10 

82  
II 
8 

114  
II 
8  

2309 
II 
8  

10  
VIII 
2  

197  
II 
8  

   
54 
   

   
2  

Klub Turystyki Kolarskiej  
„GRONIE”  
w Tychach  

429  
IV 
6 

306  
II 
8  

24  
VIII  
2 

213  
I 
10  

3124 
I  
10 

41  
III  
7  

270  
I 
10 

   
53 

   
3  
   

Turystyczny Klub Kolarski PTTK  
im. Władysława Huzy  
w Gliwicach 

487 
II  
8 

236  
IV  
6 

87  
I  
10  

106 
III 
7  

1506 
III  
7  

37  
IV 
6  

99  
III 
7  

   
51 

   
4  
   

 Klub Turystyki Kolarskiej PTTK  
„PRZYGODA”  
w Toruniu 

477  
III 
7  

280  
III 
7  

57  
III  
7 

44  
VII  
3 

260  
VII  
3  

77,25 
I  
10 

91 
V 
5  

   
42  

   
5  
   

Bytomski Turystyczny Klub Kolarski  
PTTK „CATENA”  
w Bytomiu 

175  
VI  
4  

176  
VI  
4  

52  
V  
5 

58  
VI  
4  

660  
IV 
6  

15  
VII  
3 

96 
IV  
6  

   
32 

   
6  
   

 Łódzki Klub Turystów Kolarzy  
im. H. Gintera  
w Łodzi 

338 
V  
5  

176  
VI  
4  

47  
VI  
4  

73 
V 
5  

473  
VI 
4 

26,25 
V 
5  

36  
VI  
4  

   
31  

   
7  
   

Komisja Turystyki Kolarskiej przy 
Oddziale PTTK „PODLASIE”  
w Siedlcach 

20  
IX 
1 

72  
VIII  
2 

54  
IV  
6 

92  
IV 
6 

232  
VIII  
2 

44  
II  
8  

7 
VIII  
2 

   
27 

   
8  
   

Komisja Turystyki Kolarskiej „Be-
neqteam”  
w Płocku 

61  
VII  
3 

223  
V 
5 

35 
VII 
3  

22 
VIII  
2  

536  
V 
5  

20  
VI  
4  

24 
VII  
3  

   
25 

9 Klub Turystyki Rowerowej  MASA 
TURYSTYCZNA Bydgoszcz 

44  
VIII  
2 

0  
IX  
0 

0  
IX  
0  

10  
IX 
1  

154  
IX  
1  

2  
IX 
1  

0 
IX  
0 

05 
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KATEGORIA II – sekcje w klubach szkolnych  
   

 M
ie

js
ce

  

   

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 
1 

9  

                                                                                                Komisja Konkursowa  

STATYSTYKA TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK WG ODZNAK, 
KADRY I WYCIECZEK W LATACH 2018 – 2021 

Rok 

Przod
ownic
y 
turyst
yki 
kolar-
skiej 

Wycieczki 
rowerowe 

Kolarska Odznaka 
Turystyczna Inne odznaki turystyki kolarskiej PTTK 

nadawane przez CRW 

Razem 
odznak 
nadawa-
nych 
przez 
CRW 
(razem z 
KOT d. 
zł. i KOT 
za 
wytrw.) 

ogółe
m 
wszys
tkie 
stopni
e wg 
TKO 

Z tego 

Ilość 
Liczba 
uczestn
i-ków 

KOT 
duży 
złoty 

KOT 
za 
wytr-
wałoś
ć 

Szlakami 
zamków w 
Polsce 

Rajd  d00koła 
Polski  

Szlaki
em 
Wielk
iej 
Wojn
y 
1409-
1411 

Wiśla
na 
Trasa 
Rowe
-rowa 

srebrn
a 

złota Mały Duży 

2018 1365 3260 72 754 974 40 23 8 7 15 14 7 14 128 

2019 1160 3255 71 428 809 34 20 10 3 5 11 20 31 134 

2020**

) ?*) ? ? ? 30 27 9 3 3 21 5 6 104 

2021     45 25 7 4 0 7 7 13 108 

kaden
cja 

    149 95 34 17 23 53 39 64 474 

 
*)     brak danych, sprawozdanie TK-O do tej pory nie zostało opublikowane na stronie internetowej 
ZG PTTK; 
**)   na wyniki 2020 r. niebagatelny wpływ miały z pewnością obostrzenia i zakazy działalności 
wprowadzone przez Rząd RP w zw. z pandemią covid 
 
Myszków, dn. 3 stycznia 2022 r.                             

opracował  
dr  Marian Kotarski kierownik CRW KTKol. ZG PTTK 
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PODSUMOWANIA SEZONU 

WYJAZDOWE SPOTKANIE 
REGIONALNEJ RADY TURYSTYKI KOLARSKIEJ WOJ. ŚLĄSKIEGO 

HAŻLACH  -  26.02.2022 
 
 W dniu 26 lutego 2022r. w Hażlachu koło Cieszyna w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło 
się wyjazdowe spotkanie Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK woj. śląskiego. Spotkanie 
zorganizowali członkowie Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek” z Cieszyna. Spotka-
nie zgromadziło około 80 działaczy klubów i oddziałowych komisji turystyki kolarskiej woj. śląskie-
go. Wśród gości spotkania byli przewodniczący sejmiku woj. Śląskiego – Jan Kawulok i wójt gminy 
Hażlach – Grzegorz Sikorski. Przed spotkaniem mieliśmy okazję zwiedzić ciekawą wystawę prezentu-
jącą kroniki klubowe, albumy fotograficzne, trofea i pamiątki klubowe, jakie TKK „Ondraszek” 
zgromadził w czasie 55 lat swojej działalności. 
 

 Najciekawszym eksponatem był 
rower wyprodukowany w latach 30 ub. 
wieku, przez zakłady PWU rower Łucz-
nik, należący do Władysława Sosny zało-
życiela klubu. Druga wystawa prezento-
wała prace fotograficzne nadesłane na 
organizowany w 2021r. przez cieszyński 
klub konkurs fotograficzny „Jak w plene-
rze to najlepiej na rowerze”. Uczestnicy 
spotkania głosując na wybrane prace wy-
łonili zwycięzcę konkursu w kategorii 
„nagroda publiczności”. 
 O godz. 11:00 rozpoczęto obrady, 
którym przewodniczył prezes klubu kol. 
Zbigniew Pawlik. Powitał przybyłych 
przedstawił zaproszonych gości, komitet 

organizacyjny i porządek obrad. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków „Ondraszka”. 
Zasłużonym działaczom klubu z okazji jubileuszu 55 lat działalności wręczono wyróżnienia państwo-
we i wyróżnienia Towarzystwa. Okolicznościowe dyplomy z tej okazji otrzymali wybitni działacze 
kolarscy woj. śląskiego oraz kluby i oddziałowe komisje turystyki kolarskiej, które uczestniczyły w 
spotkaniu. W dalszej części spotkania głos zabrał przewodniczący RRTKol. W Katowicach, który 
przedstawił sprawy związane z bieżącą pracą Rady. O działalności Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Sportowego „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej i jego współpracy z TKK „Ondraszek” 
mówił Robert Walaski. Regulamin odznaki „Rowerem Dookoła Śląska Cieszyńskiego” zaprezentował 
kol. Aleksander Sorkowicz. Po jego wystąpieniu ogłoszono przerwę na poczęstunek. 
 Po przerwie nastąpiła dyskusja w trakcie której zaprosiliśmy zebranych na organizowane 
przez klub imprezy , a przedstawiciel O/KTKol. w Raciborzu poinformował o istniejącej możliwości 
dojazdu na 62. OSZPTKol. do Kołobrzegu pociągiem IC. Kol. Piotr Hamera zaproponował utworze-
nia kalendarza imprez klubowych w Kalendarzach G00gle. Po dyskusji kol. Zbigniew Pawlik wygłosił 
ciekawa prelekcję zilustrowaną archiwalnymi fotografiami i mapami o Gustawie Morcinku, jego życiu 
i twórczości. Ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego i wręczono nagrody zwycięzcom i zakoń-
czono obrady. Uczestników spotkania zaproszono do zwiedzenia pobliskiego zabytkowego spichlerza 
z ekspozycją zbiorów etnograficznych pochodzących z regionu i zapoznano zwiedzających z historią 
gminy. 
 W spotkaniu uczestniczyli członkowie naszego klubu Adam Czerniawski, Krzysztof Kotuła, 
Małgorzata i Stanisław Radomscy, Julian Rzewódzki i Paweł Szyp. 

Relacja wraz z e zdjęciami: Adam Czerniawski 
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SPRAWOZDANIE ZARZ ĄDU KTK GRONIE ZA 2021 ROK  
 

      2021 rok był kolejnym, w którym przy realizacji Planu Pracy Klubu Turystyki Kolarskiej 
GRONIE musieliśmy liczyć się z konsekwencjami panującej pandemii koronowirusa. Zarząd Klubu  
wybrany 17.01.2017 roku w składzie: Cezary Sawicki – prezes,  Antonina Mazurek – vice prezes i 
sekretarz oraz Teresa Kściuk – skarbnik,  pomimo ograniczeń starał się maksymalnie zrealizować 
oczekiwania członków Klubu.  
 
     Zorganizowano 37 wycieczek, w których wzięło udział 528 osób, 8 imprez ogólnodostępnych oraz 
4 imprezy integrujące członków Klubu, były to: 
 
             Chociaż było trudno, to i tak w omawianym okresie członkowie Klubu zdobyli 39 odznak 
kolarskich oraz 419 odznak turystyczno-krajoznawczych. Władze naszego miasta nagrodziły nas 
pucharem i rowerem za największy zaangażowanie w ogólnopolskim programie „AKTYWNE 
MIASTA”,  gdzie Tychy w kategorii miast 100-200 tys. mieszkańców - zajęły drugie miejsce. 
  
     Rozstrzygnięte zostały konkursy obejmujące punktację łączną za 2020 i 2021 rok na „Najaktyw-
niejszego Turystę Kolarza KTK GRONIE”  oraz  „Najaktywniejszego Przodownika KTK GRONIE”. 
Zarząd stwierdza, że w konkursie na: 
 
 „Najaktywniejszego Turystę Kolarza KTK GRONIE”  
 
           1 miejsce zajął      Paweł Bojczuk       595 punktów 
           2 miejsce zajął      Roman Kaszyca    588 punktów  
           3 miejsce zajął      Maria Kokot           540 punktów 
 
 „Najaktywniejszego  Przodownika KTK GRONIE”  
 
           1 miejsce zajął      Jacek Kotowski                 909 punktów 
           2 miejsce zajął      Beata Marcisz-Kotowska  881 punktów 
           3 miejsce zajął      Bajda Stanisław                 792 punkty   
 

 W tym miejscu Zarząd bardzo 
dziękuje koledze Stanisławowi Bajdzie 
(także administratorowi naszej strony in-
ternetowej www.gronie.org) za bieżące 
gromadzenie, ewidencjonowanie  i opra-
cowanie materiałów umożliwiających 
rozstrzygniecie powyższych konkursów. 
Również za opracowanie sprawozdań z 
działalności KTK GRONIE w latach 2020 
i 2021 do organizowanego przez  Komisję 
Turystyki Kolarskiej przy ZG PTTK kon-
kursu na „Najaktywniejszą komisję, klub, 
sekcję turystyki kolarskiej w kategorii 
komisje oddziałowe i kluby”.  
 
      W 2021 roku KTK GRONIE: 

• liczył 51 członków i sympatyków; gdzie 48-iu opłacało składki PTTK  w naszym Klubie (14 
składki normalne i 34 składki ulgowe) oraz 3 osoby opłacały składki PTTK w innych Kołach i 
składkę klubową KTK GRONIE;  

• Zarząd Klubu zebrał się na 9 posiedzeniach i podjął 20 uchwał; 
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• odbyło się 7 spotkań klubowych w różnych 
miejscach (Klub ORION, nad Jeziorem 
Paprocańskim)  

• klub skupiał  13 Przodowników Turystyki 
Kolarskiej PTTK (11 - aktywnych), 2 
Organizatorów Turystyki PTTK i 1 Instruktora 
Krajoznawstwa; 

• Na spotkaniach klubowych członkowie Klubu 
byli informowani na bieżąco o sytuacji 
finansowej.  

• Z uwagi na to, że Klub nie jest jednostką 
samodzielną - działa w ramach Oddziału 
PTTK, to posiadane na 31.12.2021 roku środki 
finansowe są wykazane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Oddziału 
PTTK w Tychach; 

• źródłami pochodzenia środków finansowych Klubu były: odpisy ze składek członkowskich 
PTTK, składki Klubowe członków KTK GRONIE oraz wynagrodzenie z MOSiR Tychy za 
współorganizację „Miejskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego” oraz spieniężenia roweru 
otrzymanego za udział w programie „AKTYWNE MIASTA”;   

• z posiadanych przez Klub środków współfinansowano członkom KTK GRONIE częściowy 
zakup  klubowych strojów kolarskich, udział w imprezach integracyjnych i wyprawach 
klubowych oraz kupowano nagrody na organizowane przez Klub imprezy ogólnodostępne;  

• dla dalszej promocji Klubu i dopełnienia strojów klubowych zaprojektowano i zakupiono 
wiatrówki  i czapki z logo KTK GRONIE;  

• na wszystkich okolicznościowych naklejkach, medalach i pucharach będących nagrodami w 
konkursach dla promowania Klubu umieszczane było i jest logo KTK GRONIE;  

• kontynuowana była zasada uatrakcyjnienia prelekcjami comiesięcznych spotkań w Klubie 
ORION; 

• obecnie nasza witryny z trofeami klubowymi  znajduje się w holu na I piętrze Klubu 
Osiedlowego „Tęcza”  TSM OSKARD;  

• o wszystkich działaniach KTK GRONIE, historii Klubu, relacjach z imprez, zdobytych 
odznakach na bieżąco każdy może dowiedzieć się z naszej strony internetowej 
www.gronie.org . 

 
       Pod koniec 2020 roku Zarząd Klubu wystąpił do Zarządu Głównego PTTK o przyznanie Tyskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD Medalu PTTK „Za pomoc i współpracę” . W styczniu 2021 
roku w imieniu władz PTTK prezes naszego Klubu wręczył go uhonorowanym  podczas posiedzeniu 
Rady Nadzorczej Spółdzielni.  
 
     Zarząd Klubu dziękuje  za  współpracę  Urzędowi Miasta Tychy, Miejskiemu Centrum Kultury, 
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach, Muzeum Miejskiemu w Tychach oraz wszyst-
kim członkom i sympatykom za wspólną pracę na rzecz Naszego Miasta i Klubu.   

                                                                                                                             
Zarząd KTK GRONIE 

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU 

GLIWICE  -  20.02.2022 
 
 W dniu 20 lutego 2022r. w siedzibie Rady Dzielnicy Kopernik w Gliwicach przy ul. Koperni-
ka 63, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Wła-
dysława Huzy. Zaproszenie i informacja z porządkiem zebrania znajdowały się w Informatorze Klubu 
nr 1//2022, który został przesłany wszystkim członkom Klubu w 27 stycznia 2022r. 
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 Zebranie o godz. 10:15 otworzył prezes Zarządu Klubu kol. Adam Czerniawski, witając 
wszystkich przybyłych członków klubu. W Zebraniu, zgodnie z listą obecności wzięło udział 28-miu 
członków Klubu. Zebrani zostali poczęstowani kawą, herbatą i ciastkami. 
 
 Na przewodniczącego zebrania, Walne Zebranie wybrało kol. Andrzeja Czaplę, a na wniosek 
przewodniczącego, powołało Prezydium Zebrania w składzie: Adam Czerniawski, Stanisław Radom-
ski – Honorowy Członek PTTK oraz Andrzej Czapla. Przewodniczący przedstawił zaproponowany 
porządek zebrania, który jednogłośnie został zatwierdzony przez uczestniczących w zebraniu człon-
ków. 
 
 Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności organizacyjno-
programowej Klubu, które odczytał prezes Klubu i sprawozdania finansowego przedstawionego przez 
skarbnika Klubu koleżankę Małgorzatę Radomską. Następnie sprawozdanie z prac Komisji Rewizyj-
nej Klubu, zaprezentował jej przewodniczący kol. Julian Rzewódzki. Komisja Rewizyjna stwierdziła 
poprawność działalności statutowej i finansowej Klubu i złożyła je prezesowi Klubu. W kolejnym 
punkcie, prezes Klubu przedstawił proponowany plan pracy Klubu na rok 2022, który po dyskusji 
został przyjęty przez Walne Zebranie Klubu. 
 

 Ilustracją działalności klubu za rok 
2021 był film kol. Elżbiety Falskiej, pre-
zentujący zdjęcia z ubiegłorocznych im-
prez klubowych oraz filmy TV Imperium, 
którą dzięki kol. Jarosławowi Szerszenio-
wi gościliśmy na czterech klubowych raj-
dach. Filmy prezentowano przed rozpo-
częciem zebrani i w trakcie przerwy. 
 
 Poruszono sprawę nadchodzącego 
w roku 2023 i ujętego w planie pracy jubi-
leuszu 65-lecia Klubu. Zarząd przedstawi 
w ciągu bieżącego roku plan obchodów 
jubileuszowych wraz z zaplanowanym 
budżetem przedsięwzięcia. 
 

Po przyjęciu sprawozdań i proponowanego planu pracy na rok 2022 przez Walne Zebranie w wyniku 
jawnego głosowania zostały ogłoszone wyniki konkursów klubowych za lata 2020 i 2021. 
 
Wyniki Indywidualnego Rajdu NA-RA-TY 2020 
 
26 kwietnia -31 lipca 2020 
1. Miejsce       Bogusław    IWANIUK              36 wycieczek 
2. Miejsce       Jarosław      ZAJĄC                  35 wycieczek 
3. Miejsce       Mariola       MacLEAN              24 wycieczki 
 
Wyniki klubowego konkursu 
na najaktywniejszego przodownika turystyki kolarskiej w 2020r. 
 
1. Miejsce       Jarosław      SZERSZEŃ          770 pkt. 
2. Miejsce       Adam           CZERNIAWSKI    540 pkt.                   
3. Miejsce       Krzysztof     KOTUŁA                460 pkt. 
na najaktywniejszego turystę kolarza w 2020r. w kategorii męskiej 
 
1. Miejsce       Bogusław    IWANIUK               4575 pkt. 
2. Miejsce       Jarosław      SZERSZEŃ       2800 pkt.                 
3. Miejsce       Władysław  STAWIARCZYK   2665 pkt. 
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na najaktywniejszego turystę kolarza w 2020r. w kategorii żeńskiej 
 
1.   Miejsce  Elżbieta       FALSKA                 1220 pkt. 
2.   Miejsce             Danuta        PRASOŁ                1055 pkt. 
3.   Miejsce             Małgorzata              RADOMSKA                 945 pkt. 
 
na najaktywniejszego przodownika turystyki kolarskiej w 2021r. 
 
1. Miejsce       Krzysztof     KOTUŁA                890 pkt. 
2. Miejsce       Jarosław      SZERSZEŃ          870 pkt. 
3. Miejsce       Adam           CZERNIAWSKI    760 pkt.                   
 
Na najaktywniejszego turystę kolarza w 2021r. w kategorii męskiej 
 
1. Miejsce       Bogusław    IWANIUK               5165 pkt. 
2. Miejsce       Jarosław      SZERSZEŃ       4895 pkt.                 
3. Miejsce       Władysław  STAWIARCZYK   2470 pkt. 
 
Na najaktywniejszego turystę kolarza w 2021r. w kategorii żeńskiej 
 
1. Miejsce       Małgorzata              RADOMSKA         1525 pkt. 
2. Miejsce       Danuta        PRASOŁ                1085 pkt. 
 
 Złota Zębatka dla najaktywniejszego organizatora wycie-
czek klubowych związanych z realizacją dorocznych zadań do-
raźnych, ustanowionych przez KTKol. ZG PTTK. W latach 2020 
i 2021 zadanie dotyczyło zwiedzania obiektów PTTK i zamków 
w Polsce. Zwyciężył Adam Czerniawski przed Jarosławem Szer-
szeniem. 
 
 Zwycięzcą klubowych konkursów wręczono pamiątkowe 
puchary oraz gadżety z logo PTTK. 
 
 Po wyczerpaniu programu zebrania zostało ono zakoń-
czone. Zarząd Klubu składa podziękowania uczestnikom zebrania 
za aktywny udział. Szczególne podziękowania kierujemy do Za-
rządu Rady Dzielnicy Kopernika za nieodpłatne udostepnienie i 
przygotowanie lokalu i udostepnienie sprzętu i pomieszczeń dla 
zorganizowania Zebrania. 
 

Relacja: Adam Czerniawski 
Zdjęcia: Krzysztof  Kotuła 

 
60 LAT BYTOMSKIEGO TURYSTYCZNEGO KLUBU KOLARSKIEGO 

"CATENA" BYTOM  -  12.02.2022 
 
 W dniu 12.02.2022r. odbyło się Bytomiu uroczyste spotkanie członków Bytomskiego Tury-
stycznego Klubu Kolarskiego „CATENA” z okazji jubileuszu 60-lecia działalności. Spotkanie popro-
wadził kol. Piotr Wicher, który powitał zaproszonych gości, w tym senator RP panią Halinę Biedę, 
posła na Sejm RP panią Barbarę Dziuk, prezydenta Bytomia pana Mariusza Wołosza i zastępcę prezy-
denta Bytomia pana Adama Frasa oraz wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej ZG 
PTTK, wiceprezesa UECT kol. Stanisława Karugę, członka KTKol. ZG Grzegorza Kukowkę oraz 
prezesów klubów kolarskich w Katowicach, Gliwicach i Tarnowskich Górach. W części oficjalnej 
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wygłoszony został referat okolicznościowy zilustrowany prezentacją multimedialną, wręczone zostały 
wyróżnienia najaktywniejszym członkom BTKK CATENA. 
 

 Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się prelekcja o. Tomasza Maniury (OMI) o 
wielokilometrowych wyprawach rowero-
wych po Europie, Azji i Ameryce Płn. 
organizowanych w ramach pracy duszpa-
sterskiej Ruchu Młodzieży Oblackiej 
NINIWA i Stowarzyszenia Młodzieży 
NINIWA TEAM. W wystąpieniach gości 
na ręce prezesa BTKK CATENA kol. 
Zenona Kaszowicza składano gratulacje i 
najlepsze życzenia członkom klubu oraz 
wręczono upominki. Jubileuszowa pa-

miątkę od naszego Klubu przygotowaną przez kol. Jarosława Szerszenia wręczył kol. Adam Czer-
niawski, a członek honorowy „CATENY” kol. Andrzej Czapla efektowną pracę graficzną z motywem 
roweru holenderskiego. Urozmaiceniem programu był pokaz ćwiczeń wykonywanych przez młodych 
adeptów judo GKS Czarni Bytom. Po zakończeniu pokazu wzniesiono toast za dalszy pomyślny roz-
wój bytomskiego klubu i poczęstowano uczestników jubileuszowym tortem. W trakcie części nieofi-
cjalnej zebrani zwiedzano ciekawą ekspozycję, trofeów, pamiątek klubowych, odznak turystycznych, 
kronik i albumów prezentujących ogromny dorobek bytomskiego klubu. Organizatorzy przygotowali 
poczęstunek w postaci smacznych przekąsek. Po posiłku toczono towarzyskie rozmowy, wspominano 
wspólne wyjazdy. Bardzo dobrze przygotowane wydarzenie na długo pozostanie w pamięci uczestni-
ków. Pomogą w tym okolicznościowa publikacja, medal i wykonany na szkle jubileuszowy dyplom, 
wręczony uczestnikom spotkania. 
 

Relacja: Adam Czerniawski 
Zdjęcia: Andrzej Czapla 

 

RELACJE Z IMPREZ 

ROWEROWE POWITANIE 
NOWEGO ROKU  

 1.01.2022  roku kolejny raz odby-
ło się „Rowerowe powitanie NOWEGO 
ROKU” jako kontynuacja „Rajdów 
NOWOROCZNYCH” organizowanych 
przez Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE 
działający przy Oddziale PTTK w Ty-
chach i Komisję Turystyki Kolarskiej Od-
działu PTTK w Mikołowie. Ze względu na 
pandemię przyjazd uczestników na metę 
przy pomniku Żołnierzy Września 1939 w 
Gostyni Śląskiej odbywał się w ramach 
zlotu gwiaździstego. Całonocne i dopołu-

dniowe opady deszczu, napawały organizatorów obawą o frekwencję. Ale, jak zwykle nie zawiedli nas 
prawdziwi rowerowi „twardziele”, bo na tradycyjnym miejscu Spotkań Noworocznych pojawiło się 
trzydziestu dwóch rowerzystów. Gościliśmy turystów kolarzy z Gliwic, Knurowa, Tychów, Andry-
chowa, Katowic, Pszczyny. O 13:00 organizatorzy złożyli wszystkim życzenia „…abyśmy spotkali się 
w tym samym gronie na kolejnym Rajdzie Noworocznym...” i utrwalono to zdarzenie „rodzinną” fo-
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tografią, okolicznościową naklejką i pamiątkową pieczęcią. Było także ognisko, pieczenie kiełbasek, 
symboliczna lampka szampana i zaproszenia na najbliższe imprezy kolarskie klubów. 
 

Stanisław Bajda 

 
SPRAWOZDANIE 

Z „XIII RAJDU WALENTYNKOWEGO” 
 
         W zimowy dzień 14 lutego 2022 roku do Tychów zawitała wiosna. Od rana świeciło słonce, po 

śniegu nie było śladu – po prostu chciało 
się jechać na  „XIII Rajd 
WALENTYNKOWY” organizowany 
przez Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE 
przy Oddziale PTTK w Tychach. A od 
kilku lat dodatkową atrakcją tej imprezy, 
oprócz odwiedzenia sanktuarium św. 
Walentego w Bieruniu - drewnianego 
kościółka z XVII wieku,  jest zwiedzanie 
jednego z zakładów przemysłowych 
powstałych w Tychach na obszarze 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 
        W tym roku uczestników rajdu gościł  
Zakład Produkcji Sprzętu 
Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o., 

który od 30 lat produkuje na cały świat i Polskę osprzęt oświetleniowy eksploatowany w 
przestrzeniach miejskich (słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe oraz świetlne systemy 
bezpieczeństwa). Dwudziestu pięciu turystów kolarzy było pod  wrażeniem stosowanych technologii 
produkcji i kompleksowych rozwiązań przy montażu oferowanych przez firmę produktów. 
       Przed wyruszeniem w dalszą trasę wykonano jeszcze przed  biurowcem „ROSA”  pamiątkowe 
zdjęcia. Na mecie, przy pomniku patrona 
miasta Bierunia – św. Walentego, do całej 
grupy dołączyli jeszcze inni uczestnicy 
rajdu. Tutaj  odbyło się publiczne 
odczytanie sentencji z przygotowanych 
przez uczestników rajdu walentynek. 
Chociaż to był poniedziałek , to do 
sanktuarium patrona od chorób 
umysłowych i padaczki (a czymże jest 
MIŁOŚĆ?) przyjechało  z KTK GRONIE 
ponad trzydzieści osób. 
W mieście trwał odpust, więc każdy mógł 
wrócić do domu z „czymś” słodkim. 
       Za rok znów odwiedzimy 
„Walencinka” -  tak potocznie nazywany 
ten mały kościółek.   
 

                                                                                  Relacjonował Cezary Sawicki 
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WARSZAWA MAŁO ZNANA - RELACJA Z WYCIECZKI 4-6 MARCA  
2022 R ŁÓDZKIEGO KLUBU TORYSTÓW KOLARZY 

Po przyjeździe do stolicy zwiedzaliśmy: 

Park Łazienkowski i obiekty w nim poło-
żone tj. pałac króla S. A. Poniatowskiego 
na wyspie, starą oranżerię, pałac myśli-
wiecki, podchorążówkę, pomniki F. Cho-
pina i Króla Jana III Sobieskiego następnie 
dotarliśmy do Zamku Ostrogskich (Pałac 
Gnińskich) gdzie mieści się Muzeum 
Fryderyka Chopina. Zwiedzając muzeum i 

słuchając w tle utworów mistrza przedstawiono nam w pigułce jego życiorys i twórczość. 
Po noclegu w hotelu IBIS w dniu 5.03.2022 z Warszawskimi przewodnikami z Ursynowskiego 

klubu rowerowego Vagabundus ruszyli-
śmy na trasę zwiedzając: 
dzielnice Warszawy Saską Kępę oglądając 
jej zabudowę z domami znanych artystów, 
malarzy, aktorów między innymi dom w 
którym mieszkała Agnieszka Osiecka. 
Zwiedziliśmy park Skaryszewski oraz 
muzeum neonów. Bogaty zbiór neonów 
(reklam), które w drugiej połowie XX 
wieku rozświetlały ulice stolicy. Następnie 

obejrzeliśmy teren słynnego bazaru Różyckiego gdzie handlowano wszystkim czego dusza pragnie i 
tak doszliśmy do muzeum Pragi. Ciekawe muzeum ukazujące dzieje i charakter prawobrzeżnej dziel-
nicy Warszawy. Na trasie naszego zwiedzania kwiatkiem na torcie była wizyta w muzeum polskiej 
wódki  "Koneser". Tam zapoznaliśmy się z technologią produkcji wódek czystych jej gatunkami walo-
rami smakowymi oraz prawidłowym podaniem do konsumpcji. połączona z degustacją. Nasyceni 
wiedzą i posileni duchem udaliśmy się na spoczynek. 
Dzień III 6.03.2022. to dzień wspomnień. 
Zwiedziliśmy cmentarze Powązkowskie oglądając groby znanych Polaków, pisarzy, aktorów, muzy-
ków, ludzi nauki oraz kwatery poległych w Powstaniu Warszawskim. Po podziękowaniu za oprowa-
dzanie i pożegnaniu się z kol. klubu Vagabundus pociągiem ŁKA odjechaliśmy do domu. 
  

Opis Jacek Siech 
foto. Jacek Siech, Rafał Grabarczyk 

 
QUESTINGIEM PO ŁASKU - RELACJA Z WYCIECZKI 2022-02- 06 

 
 W dniu 6 lutego br. pięciu łódzkich uczestników wycieczki przyjechało pociągiem z Łodzi do 
Łasku. Pieszo z dworca udaliśmy się na ulicę 9 maja, gdzie jest usytuowana Biblioteka Miejska. Stąd 
zaczęła się nasza wędrówka z odczytywaniem tablic zawierających ważne dzieje dla Łasku. Łącznie 
odnaleźliśmy siedemnaście tablic oraz rzeźb, w których były ukryte informacje zawierające odpo-
wiednie litery - ułożyły się one w nazwę określającą miejsce ukrytego skarbu. Udaliśmy się w wyzna-
czone miejsce, czyli na teren kościoła garnizonowego pw. Świętego Ducha. Skarb powinien być ukry-
ty za drewnianą dzwonnicą, niestety skrzyneczka zniknęła ;( 
 
Dzięki ciekawym informacjom zawartym na tablicach poznaliśmy historię Łasku. W tym dniu poko-
naliśmy 9 kilometrów. 
 

Z pozdrowieniami Jadwiga W. 



 
INFORMATOR NR 403 (styczeń - kwiecień 2022)                                               13 

ZAPROSZENIA NA IMPREZY 

RAJD ROWEROWA JURA DOMANIEWICE 2022 

XVI. RAMOWY PROGRAM RAJDU  
 
30.07.2022 – sobota 
15:00-20:00 Przyjmowanie uczestników Rajdu 
19:00 Odprawa na następny dzień 
31.07.2022 - niedziela 
09:00-18:00 Wycieczka autokarowa na spływ pontonowy do Lelowa 

(szczegóły w  punkcie “Wycieczka autokarowa”) (dodat-
kowo płatna) 

19:00 Odprawa na następny dzień 
01.08.2022 - poniedziałek 
Grupa 1 11.00 Motylarnia w Czaplach Wielkich 

14.00 Bazylika Bożogrobców Miechów (godz. wejścia do 
obiektu z przewodnikiem)  

Grupa 2  12.00 Motylarnia w Czaplach Wielkich 
14.00 Bazylika Bożogrobców Miechów (godz. wejścia do 
obiektu z przewodnikiem)  

Grupa 3 11.00 Miechów (godz. wejścia do obiektu z przewodni-
kiem)   
13.00 Motylarnia w Czaplach Wielkich 

19:00 Odprawa na następny dzień 
19:30 Konkursy sprawnościowe 
02.08.2022 - wtorek 
11:00 – 
12:30 

Ruiny zamku w Rabsztynie (godz. wejścia do obiektu) 

11.30-12.30 Obiad w restauracji Podzamcze w Rabsztynie (godz. 
otrzymania posiłku)  

13.30 
15.00 

Podziemny Olkusz (godz. wejścia do obiektu z przewodni-
kiem) 

19:00 Odprawa na następny dzień 
03.08.2022 - 
środa 

 

11:00, 11:30 Ruiny zamku Ogrodzieniec (godz. wejścia do obiektu z 
przewodnikiem)  

13:00-15:00 Ferma Strusi w Łąkach koło Ogrodzieńca (godz. wejścia do 
obiektu) 

19:00 Odprawa na następny dzień 
04.08.2022 - czwartek 
12:00, 12:30   Zamek w Pieskowej Skale (godz. wejścia do obiektu z 

przewodnikiem) 
19:00 Odprawa na następny dzień 
19:30 Konkurs krajoznawczy 
05.08.2022 - piątek 
10:00 – 
12:00 

Ruiny zamku Smoleń (godz. wejścia do obiektu) 

10:00 – 
12:00 

Pokaz wspinaczki skałkowej, prelekcja, możliwość spró-
bowania wspinaczki (godz. spotkania) 

12:30 Zwiedzanie Pilicy (godzina oprowadzania z przewodni-
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kiem) 
19:00 Zakończenie Rajdu, impreza pożegnalna  
06.08.2022 - sobota 
8:00 – 11:00 opuszczenie bazy Rajdu 
 

Szczegóły na https://sites.google.com/view/rajdjura2022/ 

 

XXX TURYSTYCZNY RAJD KOLARSKI 
“WIOSNA Z BICYKLEM” 

 
1. ORGANIZATOR: 
- PTTK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim - Klub Tury styki Kolarskiej “ Bicykl - 1977 “ 
4. TERMIN I MIEJSCE: 
- 30 kwietnia ( sobota) – 3 maja 2022 r. – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zduńskiej Woli 
(Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 "Czekay" ul. Dolna 41 98-220 Zduńska Wola) 
- rozpoczęcie rajdu 30 kwietnia godz. 8:30 ( wyjazd z Pruślina na trasę do 
Zduńskiej Woli ) 
- przyjmowanie uczestników w SSM od godz.16.00 po przyjeździe grupy z Ostrowa ) 
- zakończenie rajdu 3 maja godz. 9:30 
5. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA : 
W rajdzie mogą brać udział turyści: indywidualnie lub drużynowo, dzieci i młodzież do lat 18 - tylko 
pod opieką osób dorosłych. 
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na indywidualnej “Karcie uczestnictwa”, Oddział PTTK w 
Ostrowie Wielkopolskim ul. Raszkowska 23, skr. poczt. nr 9, 
63–400 Ostrów Wielkopolski, osobiście w godzinach otwarcia biura (10:00 – 16:00) lub za pośrednic-
twem poczty / oryginał dowodu wpłaty wpisowego/ na konto Bank Santander O / Ostrów Wielkopol-
ski nr: 56 1090 1160 0000 0000 1600 9520 z dopiskiem „Wiosna z Bicyklem” . 
Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 kwietnia 2022 r. lub do momentu przyjęcia dotowanej 
liczby osób. Przy zgłoszeniach należy upewnić się o przyjęciu na rajd ze względu na 
konieczność rezerwacji miejsc w schronisku – tel. do komandora Marian Wawrzyniak 519 125 
688, PTTK w Ostrowie Wielkopolskim nr 62 300 00 74 lub e-mail: bicykl1977@o2.pl. 
6. WPISOWE: 
CZŁONKOWIE PTTK SCHRONISKO  
młodzież szkolna: 310,00 zł. 
pozostali : 320,00 zł 
NIEZRZESZENI w PTTK 
młodzież szkolna: 320,00 zł. 
pozostali : 340,00 zł 
Wpisowe dotyczy 30 osób dotowanych. 
Po terminie wzrasta o 20,00 zł i nie gwarantuje peł-
nych świadczeń !!! 
7. ŚWIADCZENIA: 
W ramach wpisowego: 
- 3 noclegi z pościelą ( pokoje 3 osobowe w pełni wy-
posażone w węzeł sanitarny ); 
- odcisk pamiątkowej pieczątki rajdowej; materiały 
rajdowe; 
- znaczek rajdowy; 
- punkty na KOT i inne odznaki turystyczne i krajoznawcze; 
- konkurs krajoznawczy z nagrodami; 
- ognisko rajdowe; 
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- posiłki rajdowe w formie cateringu: ( śniadania: niedziela, poniedziałek, wtorek, 
obiadokolacja: niedziela i poniedziałek ); 
- wstępy do wybranych muzeów; 
10. PROPOZYCJA TRAS ( przebieg tras mogą ulec zmianie od czynników niezależnych od 
organizatorów: 
30.04 sobota - Ostrów Wlkp. – Sieroszewice – Ołobok – Brzeziny – Wojków – Jasionna – Kłocko – 
Sieradz – Stawiszcze – Czechy - Zduńska Wola SSM ( długość trasy ok. 92 km ). Spotkanie uczestni-
ków o godz.8.30 na pętli na Pruślinie w Ostrowie Wielkopolskim. 
1.05 niedziela - Zduńska Wola – Karsznice Skansen Lokomotyw - Łask Lotnisko – Łask – Szadek – 
Zduńska Wola SSM ( długość trasy ok. 60 km ) 
2.05 poniedziałek - Zduńska Wola – Sieradz – Burzenin – Korzeń – Strońsko - Beleń (umocnienia ) – 
Zduńska Wola SSM (długość trasy ok. 58 km) 
3.05 wtorek - 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 - kolegiata Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Ła-
sku, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego Łask, drewniany kościół św. Ducha, wzniesiony w stylu baro-
kowym w 1666 
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. http://www.skansen.zdunia.pl/ 
Do uczestnictwa w Rajdzie serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników turystyki kolarskiej, 
życząc wspaniałych wrażeń, dobrej zabawy i pogody. 

 
REGULAMIN  ODZNAKI  

„ROWEREM D00KOŁA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO”  
 

1. Odznaka została ustanowiona przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” w Cieszynie 
(zwanym dalej Ustanawiający), za aprobatą macierzystego Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszy-
nie oraz przy wsparciu Powiatu Cieszyńskiego. 
2. Odznaka została ustanowiona dla uczczenia 730-lecia powstania Księstwa Cieszyńskiego w grani-
cach historycznych oraz 110-lecia działalności polskiej turystyki zorganizowanej na Śląsku Cieszyń-
skim. 
3. Celem ustanowienia odznaki jest: 
• dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego: upowszechnienie wiedzy o swojej Małej Ojczyźnie, 
• dla turystów: upowszechnienie turystyki rowerowej jako formy rozwijania zainteresowań krajo-
znawczych, 
• dla wszystkich żądnych wiedzy: odkrywanie walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego. 
4. Odznaka jest jednostopniowa. 
5. Zdobycie odznaki polega na rowerowych odwiedzinach miejscowości położonych na granicy Ślą-
ska Cieszyńskiego należących do kanonu odznaki. Historyczne granice księstwa we władaniu Cie-
szyńskich Piastów określają następujące miejscowości: 
Cieszyn (stolica dawnego księstwa) – Zebrzydowice – Marklowice Dolne – Prstna – Petrovice u 
Karvine – Zavada – Veřnovice – Šonychel – Bohumin – Pudlov – Hrušov – Ostrava – Řepiště –
Leskovec – Frydek-Mistek – Baška – Pržno – Ostravice – Stare Hamry – Maly Polom – Velky Polom 
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– Mosty u Jablunkova – Hrčava – Jaworzynka – Koniaków – Wisła Czarne – Bystra – Mikuszowice –
Bielsko-Biała – Komorowice – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg – Zarzecze – Strumień – Zbytków 
linia wyznaczona przez w/w miejscowości liczy łącznie ok. 400 km. 
Podkreślone miejscowości należą do kanonu odznaki. 
6. W miejscowościach należących do kanonu odznaki należy potwierdzić swoją obecność. Potwier-
dzenie odbywa się poprzez odciśnięcie pieczęci z nazwą miejscowości w treści, w niniejszej książecz-
ce, w miejscu do tego przeznaczonym. Możliwe jest również potwierdzenie obecności w formie zdję-
cia „selfie” z tablicą na której widnieje nazwa miejscowości, które można umieścić we własnej kroni-
ce. 
7. Nie określa się czasu zdobywania, a trasy pomiędzy wskazanymi w kanonie miejscowościami są 
dowolne, lecz długość jednorazowo pokonywanej trasy powinna wynosić minimum 15 km. Odznaka 
będzie wydawana do wyczerpania jej zapasu. Odznakę można zdobywać równolegle do innych od-
znak turystyki kwalifikowanej, w tym do Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT). 
8. Zdobywanie odznaki jest prowadzone na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Ustanawiający 
nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia w trakcie jej zdobywania, jak również szkody 
wyrządzone osobom trzecim przez zdobywającego odznakę. 
9. Odznaka jest zdobywana również na terenie Republiki Czeskiej, dlatego też należy się zapoznać i 
stosować obowiązujące tam przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów. 
10. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 
11. Odznaka może zostać przyznana przez Ustanawiającego honorowo instytucjom i osobom szcze-
gólnie zasłużonym w upowszechnianiu kultury materialnej Śląska Cieszyńskiego. 
12. Weryfikację prowadzi, książeczki i odznaki nieodpłatnie wydaje Ustanawiający. Książeczkę 
można odebrać w godz. Urzędowania Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie ul. Głęboka 
56,43-400 Cieszyn, bądź przesyłką pocztową załączając do wniosku zaadresowaną kopertę zwrotną ( 
zalecana z folią bąbelkową) z dopiskiem TKK PTTK Ondraszek , z opłatą jak za przesyłkę poleconą. 
Do wniosku należy dołączyć swój adres e-mailowy lub/i nr telefonu do kontaktu. W celu otrzymania 
odznaki po spełnieniu warunków regulaminowych należy postąpić analogicznie. Ustanawiający nie 
bierze odpowiedzialności za straty mogące nastąpić w obiegu pocztowym. 
13. Zweryfikowana książeczka je st podstawą upoważniającą Ustanawiającego do wydania odznaki. 
14. Odbierając książeczkę zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji związanej z odznaką. 
15. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Ustanawiającego. 
16. Pomysłodawcami ustanowienia odznaki są członkowie Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK 
„Ondraszek” i Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK: Aleksander Sorkowicz „Olo” (pomysł), 
Zbigniew Pawlik „Rechtór”(tekst), Zarząd klubu (opracowanie). 

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 
• ŁKTK PTTK im. H. Gintera z Łodzi 
• Mariana Kotarskiego z Myszkowa 
• KTK „Bicykl – 1977” z Ostrowa Wielkopol-

skiego 
 
 

 


