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Posiedzenie komisji………1

16 VI 2022 r. na wyjazdowym posiedzeniu w Kołobrzegu
obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Obrady
prowadził przewodniczący Komisji Marek Koba. Po wysłuchaZlot przodownicki... ……..2
niu informacji komandora 62 Ogólnopolskiego zlotu szkoleniowego p.t.kol. Jerzego Przepióry i wypowiedziach uczestniStatystyki odznak.....…….3
ków pozytywnie oceniono kwestie organizacyjne i przebieg
kołobrzeskiego Zlotu z uznaniem konstatując rekordową freRelacje z imprez…...…….4
kwencję (592 uczestników); wstępnie zaakceptowano lokalizację przyszłorocznych imprez centralnych turystyki kolarskiej w
Pozostałe informacje ….. 14
Andrychowie (63 Zlot p.t.kol.) i Mikołajkach (69 CZTK). Zapoznano się ze statystyką KOT za bieżącą kadencję stwierdzając z zadowoleniem fakt, iż procesów weryfikacyjnych nie
przerwała, chociaż nieco spowolniła, pandemia koronawirusa;
omówiono kwestię uzupełnienia niedoborów rynkowych w
zakresie książeczek wycieczek i odznak niezbędnych w kolarstwie turystycznym. Przypomniano kalendarz dorocznych Tygodni Turystyki Rowerowej UECT oraz wstępnie zaplanowano
termin zbliżającej się Krajowej Konferencji Kolarskiej PTTK
na luty 2023 r. W toku obrad rozpatrzono wnioski skierowane
pod adres Komisji nadając kilkunastu osobom nadano uprawnienia p.t.kol. niepodlegające dalszej
weryfikacji. Wstępnie zapoznano się z projektami modyfikacji regulaminu KOT i uaktualnienia reguł
działania oddziałowych referatów weryfikacyjnych odznak turystyki kolarskiej.
[kot]
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62 ZLOT PTKOL W KOŁOBRZEGU - 2022
W 62 ogólnopolskim szkoleniowym Zlocie przodowników turystyki kolarskiej PTTK odbywającym się w dn. 11-18 czerwca br. w Kołobrzegu uczestniczyło 592 turystów, w tym 3 rowerzystów
obdarzonych godnością członka honorowego PTTK, mianowicie Stanisław Radomski (Gliwice),
Edward Kutyła (Jastrzębie Zdrój) i niżej podpisany (Myszków), nadto członkini Głównej Komisji
Rewizyjnej PTTK Małgorzata Radomska i
członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
Zbigniew Pawlik. Gliwicki Turystyczny
Klub Kolarski PTTK im. W. Huzy reprezentowało 42 rowerzystów, Klub "Beneqteam" z Płocka - 34, zaś Klub PTTK
"Sokół" w Radlinie - 28 uczestników;
ogniwa te uhonorowano pucharami. Był to
najliczniejszy w dotychczasowej historii
Zlot przodownicki; przypomnijmy, że w
2017 r. do Świdnicy na 57 Zlot przybyło
577, a w 2010 r. na jubileuszowy 50 Zlot
do Myszkowa zjechało 569 rowerzystów.
Imprezę zorganizował aktyw kołobrzeskiego
Oddziału
Wojskowego
PTTK kierowany przez Jerzego Przepiórę.
Turyści każdego dnia wyruszali na przejażdżki i wycieczki rowerowe poznając atrakcje Wybrzeża. W książeczkach wycieczek przybywało pieczątek, które w końcowym efekcie posłużyły weryfikatorom do przyznawania zainteresowanym regionalnych odznak krajoznawczych. Zlotowicze zdobyli 144 odznaki "Przyjaciel Kołobrzegu", 118 "Turysta Ziemi Kołobrzeskiej", 116 "Twierdza Kołobrzeg", 99 "Szlakiem pałaców i dworów pow. kołobrzeskiego"; 88 cyklistów ukończyło wędrówkę
"Rowerem dookoła pow. kołobrzeskiego", 64 zlotowe wędrówki zwieńczyło zdobyciem odznaki "Zachodniopomorskiej drogi św. Jakuba", a kolejnych 60 wpisało się na listę zdobywców odznaki "Turysta Ziemi Trzebiatowskiej".
Z uwagi na rozlokowanie turystów w promieniu kilku kilometrów od centrum zlotowego,
integrowano się w kameralnych grupach, ale każdego dnia w rejonie recepcji zlotowej odbywały się
konkursy i szkolenia, funkcjonowały referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej. Zdobywcy odznak odbierali swe
trofea i gratulacje przy okazji wieczornych odpraw turystycznych. W trakcie
Zlotu obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, odbył się kurs dla
kandydatów na przodowników turystyki
kolarskiej, z udziałem 20 słuchaczy przeprowadzono zajęcia doskonalenia weryfikatorów odznak turystyki kolarskiej, zwołano tradycyjną naradę prezesów klubów,
na którą przybyło 50 aktywistów.
Na zakończenie Zlotu v-starosta
kołobrzeski Jacek Kuś wraz z komandorem J. Przepiórą w asyście przedstawicieli
lokalnych instytucji wręczyli najlepszym, najaktywniejszym i najbardziej zasłużonym dyplomy, puchary i upominki. Konkurs ekologiczny "Mała nakrętka - duży problem" oraz współzawodnictwo w
zbieraniu zużytych baterii wygrał Klub "Sokół" w Radlinie. Konkurs fotograficzny "Osobliwości
przyrodnicze regionu" wygrał Sławomir Gac ("Sokół" Radlin), konkurs wiedzy ekologicznej Paweł
Rozwadowski ("Vagabundus" Warszawa), znajomości kodeksu drogowego Jerzy Sikorski (SKT Przyrów), krajoznawczy Kazimierz Jankowiak ("Łaziki" Włoszakowice), wiedzy historycznej o Kołobrze-
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gu - Antoni Azgier ("Peleton" Krotoszyn). Konkursową grę miejską wygrali rowerzyści skupieni w
klubie PTTK "Ondraszek" w Cieszynie, a grę powiatową - cykliści z "Sokoła" w Radlinie.
Była to piękna, z rozmachem przygotowana impreza, z atrakcyjnymi nadprogramowymi upominkami (np. magnes, okolicznościowy znaczek turystyczny), w związku z czym jej główny kierownik powinien zostać - naszym zdaniem - awansowany do stopnia arcykomandora.
Tekst i zdjęcia Marian Kotarski

STATYSTYKA TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK WG ODZNAK,
KADRY I WYCIECZEK W LATACH 2018 – 2021
+ I PÓŁROCZE 2022 R.
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*) brak danych, sprawozdanie TK-O do tej pory nie zostało opublikowane na stronie internetowej ZG PTTK;
**) na wyniki 2020 i 2021 r. niebagatelny wpływ miały z pewnością obostrzenia i zakazy działalności wprowadzone przez Rząd RP w zw. z pandemią covid
Myszków, dn. 1 lipca 2022 r.
opracował
dr Marian Kotarski kierownik CRW KTKol. ZG PTTK

CENTRALNY REFERAT WERYFIKACYJNY KOT INFORMUJE
W pierwszym półroczu 2022 r. w ewidencji CRW zarejestrowano zdobywców odznak: KOT
duży złoty 1282 Wiesław Grabowski, Łódź; 1283 Krystyna Strzałkowska, Elbląg; 1284 Bogusław
Iwaniuk, Knurów; 1285 Krzysztof Orłowski, Żory; 1286 Ryszard Konopka, Myszków; 1287 Teresa
Skibicka, Katowice; 1288 Marian Wlach, Cieszyn; 1289 Alicja Wlach, Cieszyn; 1290 Józef Siejda,
Katowice; 1291 Dorota Śniegowska, Włocławek; 1292 Beata Wojtal, Tychy; 1293 Marian Pietrzak,
Łęczyca; 1294 Maciej Piąsta, Łódź; 1295 Elżbieta Przepióra, Kołobrzeg; 1296 Marcin Przepióra, Łabiszyn; 1297 Wojciech Przepióra, Gorzów Wielkopolski; 1298 Alicja Przepióra, Bezrzecz; 1299 Bartosz Przepióra, Szczecin; 1300 Jerzy Przepióra, Kołobrzeg; 1301 Bogdan Tytko, Czernica; KOT za
wytrwałość 619 Władysław Wojtulewicz, Konin; 620 Ryszard Konopka, Myszków; 621 Lucjan Ślę-
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zak, Częstochowa; 622 Marcin Pawłowski, Włocławek; 623 Alojzy Trzebiatowski, Szczecin; 624
Piotr Przybylski, Kłodawa; 625 Jan Imiełowski, Myszków; 626 Zenon Marciniak, Katowice; 627 Dariusz Kletkiewicz, Włocławek; 628 Antoni Azgier, Krotoszyn; 629 Jerzy Celmer, Wielgie; 630 Anna
Domagalska-Łabędzka, Łódź; 631 Marek Lancman, Rybnik; Szlakami zamków w Polsce - srebrna:
370 Eugeniusz Frej, Tarnowski Góry; 371 Kacper Kuberek, Tarnowskie Góry; 372 Marek Lancman,
Rybnik; 373 Jan Dmowski, Gdańsk; 374 Ryszard Betcher, Gdańsk; Szlakami zamków w Polsce złota: 131 Alfred Gotartowski, Przedbórz; Mały rajd kolarski dookoła Polski: 632 Marian Stokowiec,
Żory; 633 Katarzyna Niewińska, Czerwionka-Leszczyny; 634 Adam Niewiński, CzerwionkaLeszczyny; 635 Ryszard Wojtal, Tychy; 636 Stanisław Bajda, Tychy; 637 Jacek Antonowicz, Rybnik;
638 Antoni Warmuła, Rybnik; 639 Bartosz Przepióra, Szczecin; 640 Alicja Przepióra, Bezrzecz; 641
Elżbieta Przepióra, Kołobrzeg; 642 Wojciech Przepióra, Gorzów Wlkp.; 643 Marcin Przepióra, Łabiszyn; 644 Jerzy Przepióra, Kołobrzeg; Duży rajd kolarski dookoła Polski: 634 Jan Dmowski, Cząstkowo; 635 Grzegorz Kaczmarek, Inowrocław; 636 Marcin Kałużny, Katowice; 637 Bartosz Przepióra,
Szczecin; 638 Alicja Przepióra, Bezrzecz; 639 Elżbieta Przepióra, Kołobrzeg; 640 Wojciech Przepióra, Gorzów Wlkp.; 641 Marcin Przepióra, Łabiszyn; 642 Jerzy Przepióra, Kołobrzeg; Rajd Szlakiem
Wielkiej Wojny 1409-1411: 424 Marek Strzeliński, Kłodawa; 425 Barbara Szmyt, Warszawa; 426
Dariusz Walczyna, Warszawa; 427 Grzegorz Guzik, Krosno; 428 Antoni Warmuła, Rybnik; 429 Jacek
Antonowicz, Rybnik; 430 Tadeusz Lorentz, Rybnik; Ogólnopolska odznaka kolarska PTTK Wiślana
Trasa Rowerowa 191 Marek Krzemień, Pszów.
Kierownik CRW KTKol. ZG PTTK dr Marian KOT-Kotarski

RELACJE Z IMPREZ
„KOLARSKA DRUŻYNA WYRUSZA DO TĘCZYNA”
14.05.2022
Trasa wycieczki: Trzebinia PKP – Jezioro Chechło – Młoszowa – Puszcza Dulowska - Rudno
– Zamek Tęczyn – Las Zwierzyniec – Tenczynek – Brama
Zwierzyniecka
–
Krzeszowice
/Rynek, Pałac, Uzdrowisko/ - Krzeszowice PKP Razem około 35 km.
W wycieczce kolarskiej wzięło udział 8 osób z Gliwic, Zabrza, Katowic. Uczestnicy zwiedzili
Puszczę Dulowską, zamek Tęczyn /nazwa z XIV w./ siedzibę rodu Tęczyńskich herbu Topór władających zamkiem przez ponad 300 lat oraz zabytki Krzeszowic.
W Krzeszowicach zwiedzono XIX-wieczny pałac Potockich, zabytkowy kościół św. Marcina,
pozostałości XIX-wiecznego uzdrowiska
takie jak dom zdrojowy Vauxhall, Łazienki
Zofii a także rynek. Trasę 35 km pokonano
bez przeszkód, przy dobrej pogodzie i w
dobrym nastroju. Rewelacją wśród uczestników był 4-letni Tomek, który na małym
rowerku w dobrym tempie pokonał odcinek
18 km za co otrzymał pamiątkowy medal.
Wszyscy uczestnicy wycieczki
otrzymali pamiątkowe mapy, programy,
plakietki, długopisy i naklejki. Szczególne
podziękowania należą się Kol. Henrykowi
Szcześniakowi za przygotowanie i wykonanie na własny koszt pamiątkowych map,
programów, plakietek i naklejek. Dziękuję
również Prezesowi Adamowi Czerniawskiemu za pomoc w organizacji wycieczki i przekazanie dla uczestników pamiątkowych upominków.
Kierownik wycieczki: Tadeusz Pasierb
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RELACJA Z WYJAZDU NA ZLOT INTEGRACYJNY DO OLSZTYNA
NA JURZE KTK GRONIE W TYCHACH W DNIU 13 - 15.05.2022R.
W dniu 13 maja 2022r. o godz.
7.00 grupa turystów z KTK GRONIE
wyruszyła na rowerach do Olsztyna na
Zlot Integracyjny. W czasie wyjazdu było
realizowane Zadanie Specjalne na rok
2022 wyznaczone przez ZG PTTK, polegające na zwiedzaniu miejsc związanych z
twórcami polskiej literatury pięknej. Wielu naszych uczestników stawiało sobie za
cel zdobywanie nowych odznak. Dojazd
do celu był podzielony na trzy różne trasy.
Każda grupa miała inne zadanie do wykonania. Wynik tego będzie widoczny na
koniec 2022r. Jednak głównym celem
wyjazdu była integracja klubowa. Przy
wieczornych ogniskach była okazja porozmawiać o tej jak i innych wycieczkach. Swoje plany dotyczące działalności Klubu przedstawił Prezes KTK GRONIE Cezary Sawicki. Ciesząc się pogodą, pobliskim zamkiem i pięknymi turystycznymi okolicami spędziliśmy bardzo mile czas. Pełni wrażeń
wróciliśmy do domów w niedzielę 15 maja 2022r.
Beata Marcisz – Kotowska KTK
GRONIE

ROZPOCZĘCIE SEZONU
KOLARSKIEGO CATENY
BYTOM
W pochmurny niedzielny poranek
24 kwietnia wybraliśmy się na rajd rozpoczynający sezon rowerowy organizowany
przez klub Catena Bytom. Metę rajdu zorganizowano w Dolinie Górnika na terenie
Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego
Żabie Doły. Aby dojechać w to urokliwe
miejsce w środku aglomeracji górnośląskiej musieliśmy przejechać pięćdziesiąt
kilometrów w jedną stronę, mijając takie
miasta jak: Orzesze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Bytom i Chorzów. Niejednokrotnie zmagaliśmy się z wiatrem i przelotnymi opadami deszczu co na szczęście
nie wpływało na nasze humory bo te dopisywały jak w ciepły słoneczny dzień. Po
dotarciu zostaliśmy miło przywitani przez
organizatorów którzy zaprosili nas do
konkursów. Zaowocowało to tym że Kasia
zdobyła pierwsze miejsce w konkurencji
łapanie kija. Jeszcze raz gratulujemy. Przyszedł i czas na powrót, i muszę
przyznać że nie taki był plan. Mieliśmy
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tylko dojechać do domu a z tego całego powrotu zrobiła nam się wycieczka krajoznawcza. Zaprzyjaźniony kolega z klubu Catena pokazał nam wiele ciekawych obiektów Bytomia i Rudy Śląskiej takich
jak krzyż pokutny w Bytomiu Łagiewnikach, Dworzec w Chebziu, Kaufhaus i Hutę Pokój w Nowym
Bytomiu.
Na koniec jeszcze wizyta na zamku w Chudowie i odpoczynek w Dębieńsku u Kasi i Adama.
Nie obyło się bez przygód. Wojciech złapał „panę”, a chwilę później złapała nas wielka ulewa.
Trzeba przyznać że to był dzień pełen wrażeń i mimo niesprzyjających warunków warto było podjąć
trud przejechania tych stu kilometrów.
Tekst i foto: Krzysztof Orłowski

WYCIECZKA KLUBOWA NA X
JARMARK CYSTERSKI
W niedzielę 1 maja 2022r. odbyła się wycieczka klubowa do Jemielnicy. Pretekstem do jej zorganizowania
był organizowany tam przez władze tamtejszej gminy X
Jarmark Cysterski. Wycieczkę rozpoczęto na Rynku w
Gliwicach, gdzie przybyli członkowie klubu: Witold
Czempiel, organizator wycieczki Adam Czerniawski,
Elżbieta Majka, Ewa Sokołowska, Władysław Stawiarczyk, Jarosław Szerszeń, Lucjan Wiślak oraz troje sympatyków naszego Klubu. Do Jemielnicy udano się trasą
przez Łabędy, Dzierżno, Bycinę, Słupsko, Niekarmie,
Ligotę Toszecką, Kotulin, Błotnicę Strzelecką i Centawę. Przy pięknej wiosennej pogodzie, po pokonaniu 46
km osiągnięto cel wycieczki. Zaparkowaliśmy rowery w
pobliżu ogródka gastronomicznego w którym odpoczęliśmy przed drogą powrotną. Miła niespodziankę sprawili
nam koledzy Wojtek Miotła i Mariusz Szczurowski.

RELACJA Z I RAJDU ROWEROWEGO „MIĘDZY SZYBAMI”
7.05.2022 roku Klub Turystyki
Kolarskiej GRONIE działający przy Oddziale PTTK w Tychach zorganizował w
Lędzinach I Rajd Rowerowy „MIĘDZY
SZYBAMI” do miejsc po byłych szybach
kopalnianych na ziemi lędzińskiej i dla
uhonorowania pokoleń lędzińskich górników.
Impreza rozpoczęła się przed kopalnią „Ziemowit”. Po zwiedzeniu przez
uczestników sali tradycji kopalni i oficjalnym otwarciu Rajdu przez przedstawiciela
kopalni kolumna sześćdziesięciu trzech
rowerzystów przejechała traktami pieszo –
rowerowymi do miejsca, gdzie w 1843
roku rozpoczęło się wydobywanie węgla kamiennego na ziemi lędzińskiej. O historii powstania
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pierwszej kopalni o nazwie „Radość Henryka”, jej po plebiscytowej kontynuatorce - kopalni „Piast” w
Lędzinach oraz połączeniu „Piasta” z „Ziemowitem”, a także o likwidacji ostatnich szybów „Piasta”
opowiadał prezes KTK GRONIE jednocześnie emerytowany pracownik „Ziemowita”.
Obecnie, wspomnieniem po kopalni „Piast” jest w tym miejscu pół koła wieży szybu kopalnianego wynurzającego się nad powierzchnię ziemi, zlokalizowanego w pobliżu dawnego budynku maszyny wyciągowej – adaptowanego na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.
To tutaj delegacja rowerzystów zapaliła symboliczny znicz z naklejką rajdową dla uczczenia
pokoleń lędzińskich górników. Metą kilkukilometrowej trasy - od pracujących szybów kopalni „Ziemowit” poprzez symboliczne miejsce po kopalni „Piast” - był Plac Farski - reprezentacyjne miejsce
miasta Lędziny, gdzie odbyły się rowerowe konkursy sprawnościowe dla dzieci
(„Jazda Żółwia” oraz „Rzut Oponą”) oraz
konkurs
wiedzy
turystyczno–
krajoznawczej o regionie.
„Kryką górniczą” nagrodzono
najstarszego uczestnika rajdu – emerytowanego górnika KWK „Ziemowit” Józefa
Loskę, a pucharem - najmłodszego 4letniego Krystiana Zielińskiego, który
samodzielnie rowerem przejechał całą
trasę. Najliczniejsze rodziny : Zielińskich
i Kozioł otrzymały węglowe rzeźby, a
najliczniejsza grupa zorganizowana pasjonaci z „Rowerowego Chrzanowa” puchar. Dzieci bardzo przeżywały zdobyte w konkursach medale, a hasło krzyżówki „Kołem na szychtę” najlepiej rozwiązała nagrodzona pucharem Beata Marcisz-Kotowska.
Organizację I Rajdu Rowerowego „MIĘDZY SZYBAMI” wsparła Polska Grupa Górnicza
S.A. a symbolicznym patronatem objęła Burmistrz Miasta Lędziny. Całość spraw koordynował komandor - Krzysztof Kuc. Uczestnicy rajdu wsparli przebywających w Lędzinach uchodźców z Ukrainy w zbieraniu środków na zakup ambulansu medycznego. W zamian zostali poczęstowani typowymi
ukraińskimi daniami.
Rajd ten miał już się odbyć w 2020 roku, ale ze względu na pandemię musiał być przełożony,
a tegoroczną imprezą przypadkowo włączyliśmy się w obchody 70-cio lecia istnienia kopalni „Ziemowit”. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową naklejkę z szybami „Ziemowita” widzianymi ze
wzgórza Klimont w Lędzinach, a na spróbowanie - butelkę wody sodowej wydobywanej w tej kopalni
z głębokości 400 m.
Był to pierwszy rajd, więc trasa była symboliczna. W przyszłości można zmienić jego formułę
oraz zasięg, tak jak było rozległe położenie szybów kopalnianych na ziemi lędzińskiej.
Do zobaczenia za rok – w pierwszą sobotę po weekendzie majowym.
Relacjonował: Cezary Sawicki

XXIV ROZPOCZĘCIE SEZONU KOLARSKIEGO KTK GRONIE
20 marca 2022 roku, w niedzielne przedpołudnie z miejsca zbiórki nieopodal Urzędu Miasta w
Tychach przy Alei Niepodległości wyruszyła 38 – mio osobowa grupa rowerowa w kierunku Bierunia,
którą poprowadził przodownik kolarski Ryszard W. Celem wycieczki był przejazd trasą ,,W
nieznane…” do ogrodów ,,PUB LEŚNA’ w Bieruniu, gdzie znajdowała się META. Pogoda oraz
humory dopisywały wszystkim. Na miejscu powitał nas Komandor Rajdu - prezes K.T.K GRONIE
Cezary S.
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Po rozlokowaniu się i złapaniu ,,oddechu”, uczestnicy brali udział w konkursach rowerowych,
takich jak : ,,Jazda żółwia” (chodzi o jak najdłuższy czas przejazdu) oraz w ,,Rowerowym Torze
Przeszkód”, gdzie rywalizacja była zacięta.
W ,,Jeździe żółwia”:
1. miejsce zajął Zbigniew W. (KTK
GRONIE)
2. miejsce Ryszard W. (KTK GRONIE)
3. miejsce Barbara J.(niezrzeszona).
W drugim konkursie ,,Rowerowy Tor
Przeszkód ‘’ oraz po dogrywce o 3
miejsce wyniki były następujące:
1. miejsce zajął Zbigniew W. (KTK
GRONIE)
2. miejsce Ryszard W. (KTK GRONIE)
3. miejsce Ryszard J.(KTK GRONIE).
W tych konkurencjach były wręczane
okolicznościowe medale.
Również były wręczone puchary w trzech
kategoriach:
- „ Najliczniejsza Rodzina” - dla 4-ro osobowej rodziny państwa Jackowskich,
- „Najliczniejszej Drużyny” , który zdobyła 5-osobowa reprezentacja Klubu ,,Wagabunda”
z Katowic pod opieką przodownika Jana R.,
- „Najmłodszy Uczestnik” , którym był 7 letni Krzysztof Jackowski.
W imprezie uczestniczyło 58
osób. W trakcie trwania konkurencji na
terenie gościnnego obiektu, mogliśmy się
zrelaksować i skorzystać z gościnności
szefostwa lokalu. Można była zakupić
kiełbaskę z grilla oraz inne smakołyki, a
także wypić łyk smacznego …
To był prawdziwy słoneczny wiosenny
dzień.
Na
zakończenie
prezes
Klubu
podziękował właścicielom gościnnego
„Pubu LEŚNA” oraz uroczyście ogłosił,
że SEZON KOLARSKI 2022 w KTK
GRONIE ZOSTAŁ OTWARTY.
Tekst. Ryszard W.

MYSZKOWSCY
ROWERZYŚCI
Turyści zrzeszeni w Klubie
Osiedlowym PTTK "M-2" przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
pierwszym półroczu br. zorganizowali 62
wycieczki (z tego 58 rowerowych);
uczestniczyło w nich 529 turystów (z tego
476 rowerzystów). Myszkowianie zorganizowali XIV rajd noworoczny, XII rajd
primaaprilisowy, XLIII zlot urodzinowy,
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byli na 62 zlocie przodownickim w Kołobrzegu, mieli swego przedstawiciela na 52 Centralnym Zlocie
Turystów Motorowych. W pierwszym półroczu, mimo różnych utrudnień wynikających z obostrzeń
pandemicznych, zdobyli 136 odznak turystycznych i krajoznawczych. Na listę zdobywców KOT za
wytrwałość się wpisali Ryszard Konopka i Jan Imiełowski, Marian Kotarski zajął V m. w konkursie
kodeksu drogowego na zlocie w Kołobrzegu, a Klub "M-2" uzyskał III m. w zbiórce zużytych baterii.
W ostatni weekend czerwca na IV rajdzie o puchar wójta gm. Poraj Łukasz Kortas zdobył II, a Robert
Machura III m. w trójboju rowerowym (na zdj.). Klubowa kronika wzbogaciła się o kilkanaście kolejnych kart, a klubowe wirtualium o 12-minutowy reportaż "Jura na kole" nakręcony przez telewizję z
udziałem myszkowskich rowerzystów.
(kot)

RELACJA Z XXIV ŚWIĘTA ROWERU I III OGÓLNOPOLSKIEGO
ZLOTU ROWERÓW SKŁADANYCH
5 czerwca 2022 roku Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE działający przy Oddziale PTTK w
Tychach zorganizował już XXIV Święto ROWERU połączone z III Ogólnopolskim Zlotem Rowerów
Składanych. Imprezę tą objął swoim patronatem Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba. W ten niedzielny poranek, na start przed gmachem
Urzędu Miasta w Tychach przy Al. Niepodległości przyjechało i zarejestrowało
się 76 rowerzystów z różnych stron naszego województwa. Gościliśmy miłośników
dwóch kółek z Gliwic, Żor, Rudy Śląskiej,
Oświęcimia, Katowic, Mysłowic, Sosnowca oraz tyskie rodziny z dziećmi.
Każdy z uczestników imprezy otrzymywał
pakiet startowy ufundowany przez UM
Tychy promujący ścieżki rowerowe w
mieście oraz bezpieczeństwo rowerzystów, a także okolicznościową naklejkę
oraz emblemat do umieszczenia na kierownicy roweru. Zgromadzonych powitał
komandor rajdu Przodownik Turystyki
Kolarskiej Ryszard Wojtal, który zapoznał wszystkich z zasadami bezpiecznego przejazdu przez miasto nowymi ścieżkami rowerowymi do mety zlokalizowanej w rejonie „Beach Baru” na Dzikiej Plaży
nad Jeziorem Paprocańskim. Czołówkę
parady rowerowej tworzyli właściciele
rowerów składanych. Na mecie zostały
przeprowadzone sprawnościowe konkursy rowerowe w kategorii tzw. „składaków” oraz innych rowerów. Zwycięzcy
poszczególnych konkurencji byli nagradzani pucharami, medalami oraz nagrodami zawierającymi zestawy rowerowe,
kamizelkami odblaskowymi ufundowanymi częściowo przez Urząd Miasta Tychy, organizatorów, firmę TECHCAR –
PIŁSUDSKIEGO oraz prywatnego anonimowego sponsora. Słoneczna pogoda
oraz przyjazne rowerzystom miejsce mety zachęcały do udziału w konkursach i
wspólnej zabawy.
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A oto wyniki konkursów:
•
•
•
•
•

•
•
•

WYŚCIG ŻÓŁWI „SKŁADAKÓW” – najwolniejsze przejechanie wyznaczonej trasy: 1.
Jan Bojda; 2. Wiesław Więckowski; 3. Łukasz Duda
WYŚCIG ,,ŻÓŁWI „ INNE ROWERY” : 1.Zenon Marciniak; 2.Krzysztof Trzepatowski;
3. Adam Traczykiewicz
WYŚCIG ,,ŻÓŁWI „INNE ROWERY” kategoria DZIECI : 1.Oskar Górski; 2. Maks Bogadka; 3. Zuzia Waliczek
ROWEROWY TOR PRZESZKÓD : 1. Przemek Moskwa; 2. Adam Traczykiewicz; 3.
Wiesław Więckowski
NAJSTARSZY ORYGINALNY i SPRAWNY „SKŁADAK” produkcji ROMETU: 1. Teresa Skibicka – Katowice – składak z roku 1972; 2. Łukasz Duda – Sosnowiec – składak z
roku 1980 ; 3. Teresa Hezner – Tychy- składak z roku 1983
,,ŁAMANIE RAMY” – najszybsze złożenie „SKŁADAKA”: 1 . Łukasz Duda –Sosnowiec;
2. Teresa Hezner; 3. Wiesław Więckowski
NAJCIEKAWIEJ UDEKOROWANY SKŁADAK miała Teresa Hezner
NAJLICZNIEJSZĄ RODZINĄ była czteroosobowa rodzina Bogatka nagrodzona grą planszową „TYCHY” oraz kamizelkami odblaskowymi.

Nasza impreza wpisuje się w udział Tychów w ogólnopolskie współzawodnictwo mieszkańców aglomeracji miejskich pod nazwą „AKTYWNE MIASTA”. Szacujemy, że w naszym tegorocznym Święcie ROWERU uczestniczyło około stu osób, gdyż wielu nie chciało sformalizować swojego udziału.
Myślę , że imprezę możemy zaliczyć do udanych i zapraszamy do następnego spotkania w naszym
GRONIE.
Relacjonował Ryszard Wojtal

XXIV RODZINNY RAJD ROWEROWY
CIESZYN-HAŻLACH
W dniu 26 czerwca br., przy pięknej pogodzie odbyła się XXIV edycja Rodzinnego Rajdu
Rowerowego, zorganizowanego przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem
objęli: p. Gabriela Staszkiewicz Burmistrz
Miasta Cieszyna oraz p. Grzegorz Sikorski Wójt Gminy Hażlach. Komandorem
rajdu był Zbigniew Pawlik.
Celem tego wydarzenia było propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze
jako środka integrującego rodzinę oraz
poznanie walorów krajoznawczych najbliższych okolic Cieszyna, a położonych
na trenie gminy Hażlach.
Rajd poprzedziła kampania informacyjna w lokalnych mediach ( GZC, Wiadomości Ratuszowe), przestrzeni internetowej (portal Oddziału PTTK, organizatora, facebook) oraz w miejskiej sieci informacyjnej poprzez rozplakatowanie
informacji o wydarzeniu na plakacie zbiorczym imprez miesiąca czerwca jak i na plakatach szczegółowych. Finalnie w rajdzie udział wzięło ok. 90 uczestników, przy czy należy odnotować udział rowerzystów z dalszych stron w tym z Istebnej, Wodzisławia Śl., Żor (przybyła kilkunastosobowa drużyna
z Klubu Kolarskiego PTTK „Wandrus”) oraz Jastrzębia Zdroju (kilkuosobowa reprezentacja Klubu
Kolarskiego PTTK „Wiercipięta”). Warto zaznaczyć, że w rajdzie pod opieką rodziców udział wzięło
sporo maluchów (doliczyliśmy się udziału 28 dzieci poniżej 5 lat). Dobrze to świadczy o rodzicach
rozbudzających u swoich pociech turystyczne zainteresowania.
Start nastąpił o godz.10.00 przy Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków.
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Przed wyjazdem prezes klubu Zbigniew Pawlik „Rechtór” przekazał szczegółowe informacje o trasie
i atrakcjach na mecie. Zaproponowaliśmy przejazd trasy w grupach w dwóch wariantach pod opieką
klubowych działaczy, bądź indywidualnie biorąc udział w rowerowej grze terenowej pn. „Gminnym
szlakiem z Kicakiem do Rudnika” promującej maskotkę gminy zajączka-Kicaka, którego wizerunki
są rozmieszczone na terenie gminy przy atrakcyjnych miejscach. Gra polegała na zlokalizowaniu tych
miejsc w terenie wg wskazówek mapy startowej i odszyfrowaniu hasła, które brzmiało „Rudnik
mały, lecz wspaniały”. Z tym zadaniem zmierzyło się 7 zespołów. Trasa liczyła ok. 20 km, a wójt
gminy, który jechał w peletonie przekazał wiele ciekawych informacji o miejscach, które odwiedziliśmy. Były to kolejno: Dom Ludowy w Pogwizdowie , pomniki przyrody (dęby), pałac i kaplica oraz
pomnik zamordowanych Żydów podczas II wojny świat. w Kończycach Wlk.
Ok. godz.13.00 wszyscy uczestnicy dotarli
na metę zlokalizowaną na terenie OSP
Rudnik, gdzie otrzymali ciepły posiłek.
Dużą atrakcją były pokazy sprawnościowe
miejscowej drużyny młodzieżowej OSP
Rudnik ( najmłodszy strażak miał 8 lat!), a
także, zwłaszcza dla dzieci atrakcją był
statyczny pokaz samochodu bojowego
OSP, którego można było zobaczyć od
środka.
Następnie przystąpiliśmy do realizacji
zaplanowanego bloku konkursów, w którym rozegrano następujące konkurencje: dla dzieci konkurs rysunkowy na temat „Moja rowerowa
rodzinka”, synchroniczny bieg w workach, rzut oponą i rowerowy tor przeszkód. Dorośli mogli wypróbować swoich sił w konkurencjach : rzut oponą , rowerowy tor przeszkód, wyścig na desce (drużynowo), konkursie sprawnościowym „butelka” oraz ciekawym konkursie ze znajomości cieszyńskich
zaułków na podstawie fotografii z lat 80-tych XX w. Konkursy budziły dużo emocji oraz sportowej
rywalizacji.
Wszyscy zwycięzcy konkursowych zmagań otrzymali nagrody rzeczowe. Nagrody otrzymali również wszyscy mali artyści w konkursie rysunkowym oraz uczestnicy rowerowej gry terenowej.
Puchar dla „ Najliczniejszej Rodziny Rajdowej” oraz wejściówkę do Muzeum Śląska Cieszyńskiego otrzymała sześcioosobowa rodzina p. Podżorskich. Najmłodszymi uczestnikami jadącymi samodzielnie byli: Kacper Kohut ( 4,5 roku) oraz Nina Sterkowiec (10 lat), natomiast najmłodszym uczestnikiem rajdu była Agatka Lipka (1 roczek). Z kolei seniorami rajdu byli: Kazimiera Hansel oraz Karol
Borczyk. Wszyscy odebrali puchary, a milusińscy dodatkowo upominki rzeczowe.
Pamiątką z tego sympatycznego rowerowego wydarzenia, oprócz wspomnień pozostaje również
przypinka, jaką uczestnicy otrzymali w ramach świadczeń. Ok. godz.16.00 rajd się zakończył i
uczestnicy już indywidualnie powrócili do miejsc zamieszkania. Należy podkreślić duże zdyscyplinowanie uczestników na trasie, dzięki czemu zarezerwowana pomoc medyczna okazała się zbędna, natomiast mobilny serwis rowerowy w kilku przypadkach udzielił pomocy na trasie.
Na zakończenie rajdu wójt Gminy Hażlach p. Grzegorz Sikorski publicznie podziękował klubowi
„Ondraszek” za wspaniale zorganizowaną rowerową imprezę i zaproponował, aby kolejna -XXV
Jubileuszowa edycja również miała metę na terenie gminy.
Rajd mógł się odbyć dzięki życzliwej pomocy następujących instytucji oraz firm:
- Urząd Miejski Cieszyn
- Starostwo Powiatowe w Cieszynie
- Euroregion Śląsk Cieszyński -Tešinske Slezsko
- Urząd Gminy Hażlach
- Energetyka Cieszyńska i innych
oraz dzięki społecznemu zaangażowaniu działaczy z Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK
„Ondraszek”, którzy zapewnili pełną organizację oraz obsługę tego wydarzenia.
Zbigniew Pawlik
Prezes TKK PTTK „Ondraszek”
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RAJD NA WIŚNIÓWKĘ 20.03.2022
20 marca 2022 członkowie Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie jak co roku, uczcili pamięć
redaktorów tajnego pisma „Odwet” wydawanego w czasie okupacji przez Oddział AK Jędrusie. Po
zapaleniu zniczy, chwila zadumy nad wojennymi losami ziemi świętokrzyskiej. Jak co roku w ten
sposób rozpoczynamy sezon rowerowy, a piękna w tym roku pogoda pozwoliła na dłuższą, ponad 55
km rowerową wycieczkę.
Pomnik pamięci redakcji "Odwetu".
Lasy Staszowskie to teren działania dużego zgrupowania partyzanckiego "Jędrusie". Organizacja ta
powstała z inicjatywy Władysława Jasińskiego i zajmowała się między innymi publikacją konspiracyjnego pisma "Odwet". Redakcja gazety przez pewien czas miała siedzibę w jednym z domów w
Wiśniówce. 17 marca 1942 r.– Gestapo uderza na centralną redakcję „Odwetu” w Wiśniówce
k/Staszowa. W nierównej walce z żandarmerią niemiecką polegli – Bolesław Czub „Antoni” vel „Szary”, inspektor prasowy na Powiśle, sekretarz redakcji „Lala” Katarzyna Stawiarzowa i dwaj łącznicy
W tym roku mija 80 - rocznica śmierci redaktorów "Odwetu".
Andrzej Sochacki członek Zarządu Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie

CZŁONKOWIE KTK GRONIE NA ROWERACH ODWIEDZILI
MIEJSCA ZWIĄZANE Z TWÓRCAMI POLSKIEJ LITERATURY
Termin: 5.06 – 17.06.2022
Ilość przejechanych kilometrów: 1134
Uczestnicy: członkowie KTK GRONIE w Tychach – Bajda Stanisław, Bojczuk Paweł, Kaszyca Roman, Kokot Maria, Sztuka Dariusz i Wojciechowski Zbigniew.
Główny cel wycieczki: Odwiedzenie miejsc związanych z twórcami polskiej literatury pięknej, a więc
pisarzami, poetami, dramaturgami i zaliczenia ich do konkursu na najlepiej pracujący klub turystyki
kolarskiej PTTK w Polsce a także zabytków obowiązkowych na duże stopnie Kolarskiej Odznaki Turystycznej, rynków i ratuszy oraz zwiedzanie i zaliczanie obiektów do Odznaki Krajoznawczej Polski
a także zwiedzenie zamków i ruin zamków. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zdobywali po drodze odznaki krajoznawcze:
„Szlak kultury żydowskiej w Polsce”,
„Bajkowa Łódź” „Szlak zamków, dworów
i pałaców województwa łódzkiego”
Opis trasy: Wycieczkę naszą rozpoczęliśmy spod napisu TYCHY obok Urzędu
Miejskiego. Pierwszy dzień to bardzo
spokojna jazda do noclegu w Strzelcach
Opolskich. Mogliśmy odwiedzić miejsca
związane z życiem m.in. Karola Miarki w
Chorzowie, Wawrzyńca Hajdy w Piekarach Śląskich. W Piekarach mogliśmy
także zwiedzić Bazylikę mniejszą pw.
NMP i Św. Bartłomieja. W następnej kolejności zahaczamy o kirkut w Pyskowicach oraz w Toszku, gdzie mamy możliwość zatrzymać się
także na zamku. Dziś zamek jest siedzibą Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Następny dzień zaczęliśmy od śniadania w restauracji hotelowej aby naprać sił przed wyczerpującym spacerem po stolicy Opolszczyzny. Miasto Opole jest co niektórzy może nie wiedzą jest historyczną stolicą Górnego
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Śląska, jest jednym z najstarszych miast w Polsce, lokowanym na prawie magdeburskim przed 1217
przez Kazimierza I opolskiego, prawnuka Bolesława III Krzywoustego. W mieście czekało na nas
wiele atrakcji krajoznawczych. Jedną z nich jest skwer artystów, na Wzgórzu Uniwersyteckim z pomnikami Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty, Jeremiego Przybory a także
Czesław Niemena i Marka Grechuty. Zaliczamy obiekty do Odznaki Krajoznawczej Polski takie jak
kościół św. Trójcy, Muzeum Śląska Opolskiego i amfiteatr. Po wyjeździe z Opola po przejechaniu 7
km. zatrzymujemy się Bierkowicach i korzystając z bezpłatnego wstępu zwiedzamy Muzeum Wsi
Opolskiej - skansen, który został utworzony w 1961 roku, w 1965 rozpoczęto prace związane z budową ekspozycji stałej, a w 1970 roku udostępniono tereny muzeum zwiedzającym. Po odpoczynku w
restauracji na terenie skansenu „odpoczywamy” jadąc na rowerze a nie chodząc, do następnego celu
jakim jest miasto Brzeg. Najbardziej interesującym nas zabytkiem miasta jest renesansowy Zamek
Piastów Śląskich z XIII - XVI wieku, zwany Śląskim Wawelem. Po noclegu w Brzegu ruszamy w
dalszą drogę. Opuszczamy woj. opolskie i wjeżdżamy na tereny woj. wielkopolskiego. Dzisiejszym
celem jest Ostrzeszów, gdzie mamy kilka obiektów do „zaliczenia”. Po drodze oglądamy kirkut i synagogę w Namysłowie oraz odpoczywamy nad Zalewem Blewązka w Kobylej Górze. oraz zaliczamy
kilka obiektów do konkursu na najlepiej pracujący klub turystyki kolarskiej w Ostrzeszowie. Następną
ważną dla nas miejscowością o walorach
krajoznawczych było jedno z najstarszych
miast w Polsce a mianowicie Kalisz.
Zwiedzanie miasta zajmuje nam kilka
godzin chociaż i tak nie zobaczyliśmy
wszystkiego. Najciekawszymi obiektami,
które nas interesowały to były m.in. bazylika kolegiacka z XIV w. Sanktuarium św.
Józefa, katedra pw. św. Mikołaja, Ratusz,
Muzeum Ziemi Kaliskiej oraz liczne tablice i pomniki związane z twórcami polskiej
literatury – Marią Konopnicką i Adamem
Asnykiem. W drodze na nocleg, który
mieliśmy w Gołuchowie podjechaliśmy
pod największy w Wielkopolsce, szósty co
do wielkości w Polsce głaz narzutowy
zwany kamieniem św. Jadwigi. Obiekt ten znalazł się w tym miejscu za sprawą lądolodu skandynawskiego. Zbudowany z różowego granitu głaz ma w obwodzie 22 m, długi jest na 8,5 m, szeroki na 6,5
m i wysokość 3,5 m (zagłębiony jest w ziemi na 2 m). Z kamieniem związane są liczne legendy. Według jednej pod kamieniem miał być ukryty skarb, inna mówi o tym, że śpią tam rycerze polegli w
walce z Tatarami, którym za wstawiennictwem Matki Bożej św. Jadwiga Śląska uprosiła by śmierć
zamienić im w sen, w gotowości do ponownej walki w obliczu zagrożenia dla wiary. W Gołuchowie
zwiedzamy jeszcze zamek. Zamek jest otoczony 158 - hektarowym parkiem - arboretum, zawierającym wiele okazów rzadkich i egzotycznych drzew. Jednakże najokazalszym drzewem jest rodzimy dla
polskiej flory dąb szypułkowy, zwany „Janem”. W piątym dniu naszej wędrówki wjeżdżamy na tereny
woj. łódzkiego. W samej Łodzi zakotwiczyliśmy się na 2 dni, gdyż obiektów nas interesujących było
co niemiara. Dziś jest w mieście bardzo dużo obiektów uznanych za zabytkowe W rejestrze zabytków
znajduje się ich ponad 350, a w gminnej ewidencji zabytków prawie 2 tys. Zdecydowana większość
wywodzi się z XIX oraz XX wieku. Zlokalizowane są w wielu różnych miejscach, choćby przy ul.
Piotrkowskiej, reprezentacyjnej ulicy Łodzi, która sama znajduje się w rejestrze zabytków. My byliśmy głównie zainteresowani obiektami, które były nam potrzebne do odznak regionalnych oraz do
zadania specjalnego związanego z pisarzami i poetami. Było to ponad 30 pałaców, 9 rzeźb bajkowych
postaci takich jak Miś Uszatek, Plastuś czy Filemon i Bonifacy oraz około 15 tablic i pomników polskich literatów. W przeciągu następnych dwóch dni wędrujemy jeszcze po woj. łódzkim, zwiedzając
Lipce Reymontowskie – wieś związaną z życiem polskiego noblisty w dziedzinie literatury Władysław Reymonta, którą to otrzymał w 1924 roku oraz miasto Skierniewice. Miasto posiada wiele zabytków, z których najważniejszym jest zespół pałacowo - parkowy z pałacem arcybiskupów gnieźnieńskich (pałac prymasowski) wybudowanym w 1619 roku, Ratusz oraz budynek dworca kolejowego
wybudowany w stylu gotyku angielskiego z wnętrzami neoklasycystycznymi. Następne dni to jazda
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po woj. mazowieckim. Zwiedzamy wiele ciekawych miejsc: Sochaczew - Muzeum Kolei Wąskotorowej, kirkut i ohel na grobie cadyków z rodziny Bornsteinów (Borensztajn), ruiny zamku, Żelazowa
Wola z domem urodzenia Fryderyka Chopina, Niepokalanów z bazyliką Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, Żyrardów z bardzo ciekawym układem urbanistycznym osady fabrycznej. Dnia 4 stycznia
2012 roku Żyrardowska XIX - wieczna Osada Fabryczna została uznana za Pomnik Historii przez
ówczesnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Na pożegnanie woj. mazowieckiego zahaczamy jeszcze o Radom i Szydłowiec. Czas ucieka i mamy coraz bliżej do domu. Na tapecie pozostało
woj. świętokrzyskie i małopolskie. Docieramy do Michniowa. Wieś słynie z Świętokrzyskich Zgrupowań AK dowodzonych przez por. Jana Piwnika ps. „Ponury”. 22 lipca 1977 Michniów został uhonorowany Krzyżem Grunwaldu III klasy. Obecnie w miejscowości znajduje się Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich, oficjalnie otwarte z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy 12 lipca 2021roku. Z
Michniowa udaliśmy się zobaczyć najsłynniejszy polski dąb „Bartek” w Bartkowie koło Zagnańska.
Dąb Bartek jest jednym z najstarszych w Polsce dębów, od 1954 roku chroniony prawem jako pomnik
przyrody. Zgodnie z pomiarami wykonanymi w 2013 roku drzewo ma 28,5 metra wysokości – wcześniejsze źródła podawały 30 metrów. Według danych z nadleśnictwa Zagnańsk obwód pnia na wysokości 1,30 m wynosi 9,85 m, a przy ziemi 13,4 m, rozpiętość korony 20 × 40 m, okap korony 720 m³,
średnica 3,14 m. Następne miejscowości po trasie to Oblęgorek związany z Henrykiem Sienkiewiczem oraz Nagłowice związane z Mikołajem Rejem. W taki sposób spędziliśmy 12 dni wspaniałych
dni na „kole”. Po noclegu w Sędziszowie został 13 – ty dzień. Dzień powrotu do domu. Poprzez Wolbrom, Rabsztyn, Olkusz, Jaworzno po przejechaniu 1134
km. docieramy do Tych..
Podsumowanie: Noclegi po trasie mieliśmy tylko w hotelach. Związane było to z wygodą a przede
wszystkim nie było potrzeby wożenia na rowerach namiotu, śpiworów i materacy co bardzo ułatwiało
jazdę. Pogoda (ciepło z przerwami na deszczyk przez cały czas trwania wycieczki), humor oraz dobre
samopoczucie dopisywało przez cały czas trwania wycieczki. Do domu wróciliśmy bardzo zadowoleni
i bogatsi o nowe doświadczenia turystyczne myśląc już o następnych „podróżach rowerowych”. Podczas tej wyprawy zwiedziliśmy: 4 Pomniki Historii, 5 obiektów potrzebnych na wyższe stopnie Kolarskiej Odznaki Turystycznej, 13 zamków i 30 obiektów do Odznaki Krajoznawczej Polski. Wszyscy
uczestnicy wycieczki zdobywali odznaki m.in. - Kolarska Odznaka Turystyczna, Kolarska Odznaka
Pielgrzymia, Regionalna Odznaka Krajoznawcza “Szlakiem rynków i ratuszy w Polsce”, Odznaka
Krajoznawcza „Szlak kultury żydowskiej w Polsce”, Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Szlak zamków, dworów i pałaców województwa łódzkiego” i Odznaka „Bajkowa Łódź”. Odwiedziliśmy także
ponad 80 miejsc związanych z twórcami polskiej literatury pięknej, a więc pisarzami, poetami, dramaturgami i zaliczyliśmy je do konkursu na najlepiej pracujący klub turystyki kolarskiej PTTK w Polsce.
Opracował: Stanisław Bajda
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