
                                                                                                       

Gazetka Klubu KTK Przygoda w Toruniu 

Wersja wydawana formie elektronicznej 

Rok wydania 2022r. nr 2 

 

W tym numerze:                                          

1. Słowo wstępne Prezesa 

2. Relacje z imprez w okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. 

 

Minął drugi kwartał 2022 roku, więc zgodnie z zapowiedzią przekazaną w pierwszym numerze gazetki, 

przesyłamy numer drugi do zapoznania się z działalnością Klubu Turystyki Kolarskiej „PRZYGODA” w 

tym okresie. Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane imprezy, doszły wycieczki ogłoszone spontanicznie, 

uczestnictwo w imprezach, na które zostaliśmy zaproszeni, jak np. otwarcie drogi rowerowej Rogówko – 

Jedwabno czy obchody Nocy Świętojańskiej we Włęczu. Odbyło się również zebranie sprawozdawcze 

Klubu „PRZYGODA” podsumowujące ponad pięcioletni okres działalności, z wyborami nowego zarządu 

na następne czterolecie. Ośmioro delegatów z klubu uczestniczyło w Zjeździe Oddziału Miejskiego PTTK w 

Toruniu. Ponad dwudziestoosobową ekipą uczestniczyliśmy w 62 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników 

Turystyki Kolarskiej w Kołobrzegu. (byliśmy siódmym klubem pod względem ilości uczestników, 

odbierając pamiątkowy puchar). Relacje z bogatego w różne wydarzenia kwartału przygotowali: kol. 

Magdalena Olkiewicz oraz kol. Rafał Fularczyk, który również zebrał wszystko w jedną całość. 

Wykorzystano zdjęcia wykonane przez Magdalenę Olkiewicz, Barbarę Joachimiak, Bogumiła Michalaka i 

Daniela Starczewskiego. Dziękuję bardzo autorom oraz wszystkim członkom klubu, którzy przyczynili się 

do realizacji tych przedsięwzięć. Następna gazetka podsumowująca trzeci kwartał przesłana będzie na 

początku października br.  

Pozdrawiam wszystkich czytelników. 

Waldemar Wieczorkowski 

 

 

 

 

 

 



Kwiecień 2022  

 

 

Dnia 3 kwietnia 2022 r. Klub Turystyki Kolarskiej Przygoda wraz z Oddziałem Miejskim PTTK w Toruniu 

zorganizował „Rowerowy Rajd Primaaprilisowy”. Na miejsce zbiórki koło Plazy stawiła się spora grupa 

rowerzystów, którzy pod przewodnictwem Waldemara Wieczorkowskiego pokręcili przez Górsk, Gutowo, 

Skłudzewo, Bolumin do Ostromecka. Po drodze w Skłudzewie oprócz podjazdu, z którym musieliśmy się 

zmierzyć był przygotowany dla nas poczęstunek. Przygotowali go dla nas Krzysztof i Małgorzata Siastacz, 

oraz Aleksandra i Dariusz Parzych. To Oni byli dzisiaj sprawcami naszego wyjazdu i wszystkich 

niespodzianek jakie dla nas przygotowali. Dziękujemy. W Skłudzewie mogliśmy podładować swoje 

bateryjki przed dalszą drogą podjadając kalorycznego pączusia z kawką. Ruszając w dalszą trasę przyłączyli 

się jeszcze do Rajdu Klubowicze mieszkający poza Toruniem, którzy też się za nami stęsknili. Trasa miło 

wszystkim mijała i pomału zbliżaliśmy się do celu. W Ostromecku przy Nowym Pałacu czekał na nas 

Przewodnik Pan Paweł Świeca. To od niego mogliśmy usłyszeć historię związaną z Zespołem Pałacowo-

Parkowym w Ostromecku, a także zabytkowych fortepianach. Niektóre z nich do dzisiaj wydają piękne 

dźwięki. A wszystko dzięki stałej konserwacji przez Pana Andrzeja Włodarczyka, który dba o eksponaty 

znajdujące się w Pałacu Nowym i Starym. Dzięki uprzejmości Pana Pawła mogliśmy posłuchać utworów na 

fortepianach, które dla nas zagrał. Bardzo dziękujemy. W Pałacu Nowym zlokalizowana jest Restauracja 

Pałacowa, pokoje gościnne oraz salony ekspozycyjne między innymi K.F Schinkla oraz skład Sommerfelda. 

Pałac Nowy powstał pomiędzy 1832 a 1840 rokiem i miał służyć jako rezydencja rodziny Schonborn. 

Natomiast w Kameralnym barokowym Pałacu Starym znajduje się kolekcja Zabytkowych Fortepianów ze 

zbioru Andrzeja Szwalbego. Obiekt nazywany również Pałacem Mostowskich lub Myśliwskim. Okazała 

rezydencja zbudowana w I połowie XVIII wieku około 1730 roku przez rodzinę Mostowskich. Znajdziemy 

tu prawie wszystkie formy fortepianów z XIX i I połowy XX wieku: skrzydłowe, stołowe, pionowe, oraz 

formy mieszane i hybrydy. Wokół Pałaców znajdują się piękne ogrody. Od strony północnej Pałacu Starego 

rozpościera się widok na ogród włoski i Aleję Lipową. Natomiast z tarasu Pałacu Nowego można podziwiać 

ogrody w stylu angielskim. Zespół Pałacowo- Parkowy w Ostromecku to bardzo piękne miejsce. Będąc w 

pobliżu każdy turysta powinien je odwiedzić i posłuchać historii i dźwięku fortepianów. Polecamy. Bardzo 

dziękujemy Panu Pawłowi za kawał pięknej historii, którą mogliśmy usłyszeć i posłuchać dźwięków 

wydobywających się z zabytkowych fortepianów. Pięknie. Czas szybko minął. Następnie udaliśmy się na 

miejsce parkingowe obok Pałacu. Tam Dariusz Parzych z małżonką i Krzysztof Siastacz z małżonką 

przygotowali dla nas ciepły posiłek. Pyszną karkówkę. Rozpływała się w ustach. Mamy ukryte talenty 

kulinarne w klubie. Dzień pełen wrażeń. Po posileniu się dosiedliśmy swoich rumaków i ruszyliśmy w 

stronę domu. Niektórzy udali się na urodzinowy tort do Darka Parzycha. Obchodził swoje 18 urodziny(?).  

Darku jeszcze raz wszystkiego najlepszego. W życiu samych przyjemności. Jak najmniej zmartwień i wiele 

radości. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. 



 Bardzo dziękujemy naszym organizatorom za przygotowanie wspaniałego „Rajdu Primaaprilisowego”. Za 

pyszny poczęstunek. Wszyscy wiemy, ile czasu trzeba poświęcić, aby zorganizować rajd dla tak licznej 

grupy. Brawo Darek, Krzysztof, Ola i Gosia. Wszystkim smakowało i humoru nie brakowało.  

 

 

       

 

                                                                                   

 

 

 



 

 

W dniu 7 kwietnia 2022 r. przedstawiciele naszego klubu na zaproszenie Starosty Toruńskiego Pana 

Marka Olszewskiego wzięli udział w otwarciu nowej drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny. 

Jako rowerzyści bardzo się cieszymy z tego otwarcia, ponieważ możemy korzystać swobodnie i bezpiecznie 

nie przeszkadzając nikomu w ruchu drogowym mając do dyspozycji drogę rowerową.  Nowe kilometry 

możemy bezpiecznie wykręcać na naszych rowerach.   

Hasło "Budujemy sieć dróg rowerowych na terenie Powiatu Toruńskiego" powstało w 2008 roku i do dzisiaj 

wybudowano 190 km dróg rowerowych.  

Cieszymy się z każdego nowego kawałka drogi rowerowej i dziękujemy za zaproszenie.  

 

   
 

     
 

                                             



  

 



 

 
 

Dnia 18 kwietnia 2022 r.  Klub Turystyki Kolarskiej „Przygoda” wraz z Oddziałem Miejskim PTTK w 

Toruniu zorganizował „XLII Rajd Wielkanocny”. Na miejsce zbiórki stawiło się około 40 rowerzystów. 

Wśród nich gościliśmy koleżankę Katarzynę Pacholską z KTR Kujawiak Inowrocław. Po wprowadzeniu 

wszyscy pod przewodnictwem Bogumiła Michalaka i jego pomocnika wnuka Piotrka pokręcili na swoich 

rumakach w stronę Barbarki spalając świąteczne kalorie. Komandorem rajdu byli Ula i Wojciech 

Wajgertowie , którzy przygotowali dla nas konkursy. Pierwszy z nich odbył się po drodze na Barbarkę w 

lesie za Przysiekiem. Szukaliśmy wielkanocnej cykającej pisanki. W tym roku odnalazł jajo Robert 

Jaroszek. Po chwili ruszyliśmy w dalszą drogę pomału zbliżając się do celu. Na Barbarce był czas na 

pogaduchy, małe co nieco dla spragnionych jedzenia i oczywiście śmigus dyngus. Pogoda była piękna więc 

pochlapaliśmy się wodą. Wszyscy świetnie się bawiliśmy i na słoneczku wygrzewaliśmy. Ula z Wojtkiem 

czuwali nad kolejnym konkursem, a mianowicie bieg z jajem na łyżce. Ten konkurs sprawił dużo radości. 

Odbył się też konkurs na najciekawszą pisankę. Komisja miała problem, było w czym wybierać. Wszyscy 

rowerzyści mieli znakomite pomysły na Wielkanocną pisankę. Miło spędzony dzień z przyjaciółmi dobiegał 

końca. Zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody za poszczególne miejsca w konkursach. Prezes 

Waldemar wręczył Grzegorzowi Borkowskiemu i Grzegorzowi Jasińskiemu zaległy medal z okazji 50-lecia 

klubu. Wszystkich zaprosił na kolejne rajdy. Rowerzyści pomału się rozjeżdżali. Niektórym atrakcji i 

kilometrów było mało więc w dalszą trasę ruszyli. Lilla, Jurek i Marek w stronę Przeczna pojechali i 

Kaplicę Św. Rozalii odwiedzili, a niektórzy z atrakcji skorzystali i po parku linowym pobiegali. Piękny 

słoneczny dzień spędzony w świetnym towarzystwie.  

 

                                       



                   
 

                                    
 

 

 

W dniu 22 kwietnia 2022 roku sześciu członków Klubu "Przygoda" uczestniczyło w szkoleniu w WORD w 

Koninie i uzyskało uprawnienia do kierowania ruchem drogowym, oprócz członków naszego klubu w 

szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele klubów z Inowrocławia, Włocławka, Solca Kujawskiego i Izbicy 

Kujawskiej. Dziękujemy bardzo kol. Ewie Kempińskiej za zorganizowanie kursu. 

Uprawnienia ważne na okres 5 lat uzyskali: Robert Jaroszek, Bogusław Jankowski, Bogumił Michalak, 

Mirosław Stańczyk, Wojciech Wajgert oraz Waldemar Wieczorkowski.  Gratulujemy wszystkim naszym 

kolegom i życzymy samych dalszych sukcesów. 

 

                               
 

 

 



Dnia 24 kwietnia 2022 r. KTK Przygoda wzięła udział w XVII Rajdzie Rowerowym szlakami rowerowymi 

Gminy Czernikowo zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Czernikowie i Oddział Miejski PTTK w 

Toruniu. Miejscem zbiórki był parking koło OBI pod przewodnictwem naszego Prezesa Waldemara 

Wieczorkowskiego udaliśmy się do Mazowsza. Trasa wiodła przez Lubicz, Głogowo, Łążyn, Zębowo. Po 

wstępnym powitaniu udaliśmy się do Kościoła Św. Marcina w Mazowszu. Tam mogliśmy usłyszeć kawał 

historii o tym miejscu od Pana Dariusza Chrobaka który jest dyrektorem SP w Czernikowie.  Następnie 

nasyceni wiedzą ruszyliśmy w dalszą trasę pod przewodnictwem gospodarzy z Czernikowa przez górki i 

doliny po pięknych okolicach Kijaszkowa, Rembiochy, Piotrkowa i Mazowsza. Nie było to wiele 

kilometrów, ale był to teren wymagający z długimi podjazdami. Łatwo nie było, niektórzy rady nie dali i 

pod górkę rowery pchali. Ale za to z górki była dość duża prędkość. Tereny z pięknymi widokami na jezioro 

Kijaszkowskie i otaczającą nas przyrodę mogliśmy podziwiać. Po dojechaniu do Mazowsza odbył się 

konkurs z wiedzy historycznej, który przeprowadził Pan Dariusz Chrobak. Nagrody wręczał Prezes Klubu 

„Przygoda” Waldemar Wieczorkowski. Następnie udaliśmy się na poczęstunek, który przygotował dla nas 

Dyrektor SP w Mazowszu Pan Robert Szwajkowski. Bardzo dziękujemy za gościnę. Piękny słoneczny dzień 

spędzony w miłym towarzystwie dobiegał końca. W drogę powrotną do Torunia ruszyliśmy. Po drodze do 

Lenkiewicza na lody wskoczyliśmy. Świetnie się bawiliśmy.  

 

 
 

 

 

 

                                            
 

     

         

 



                                               
 

                                  
 

 

                                                 
 

 

 

 

 

Dnia 29 kwietnia 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK 

"PRZYGODA" w Toruniu, podsumowania działalności Klubu za okres (przedłużonej z 4 lat do 5,5 roku) 

kadencji w imieniu Zarządu Klubu dokonał ustępujący prezes Waldemar Wieczorkowski. Klub mimo 

pandemii z roku na rok organizuje coraz więcej wycieczek jednodniowych (w roku 2021 - 57 wycieczek), 

sztandarową coroczną imprezą jest Ogólnopolski Zlot Rowerowy w Przyjezierzu (organizowany również w 

latach pandemii), corocznie uczestniczymy licznie w Ogólnopolskich Zlotach Przodowników Turystyki 

Kolarskiej oraz w Europejskich Zlotach UECT. Każdego roku odnawiamy przynajmniej jeden odcinek 

administrowanego przez OM PTTK w Toruniu turystycznego szlaku rowerowego, aktywnie 

współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym oraz z 

Wójtami Gmin w Złejwsi Wielkiej, Czernikowie, Chełmży, Łubiance, oraz organizacjami pozarządowymi. 

Członkowie Klubu zdobywają również wiele odznak turystyki kwalifikowanej oraz regionalnych i 

krajoznawczych. W lutym 2020 roku zorganizowaliśmy uroczystość z okazji 50-lecia Klubu, w której 

uczestniczyli obok przedstawicieli władz samorządowych, koleżanki i koledzy z zaprzyjaźnionych klubów z 

całej polski oraz byli i obecni członkowie Klubu. W dniu wyborów Klub liczy 65 członków z aktualnie 

opłaconymi składkami w tym 25 przodowników turystyki kolarskiej, dwóch znakarzy szlaków rowerowych 

oraz dwóch wykładowców kadry turystyki kolarskiej. 



Po podsumowaniu kończącej się kadencji wybrano nowy Zarząd Klubu, który ukonstytuował się w sposób 

następujący: 

Waldemar Wieczorkowski - prezes 

Bogumił Michalak - wiceprezes 

Jacek Joachimiak - wiceprezes 

Daniela Michalak - sekretarz 

Dariusz Parzych - zastępca sekretarza 

Krzysztof Siastacz- członek 

Wojciech Wajgert - członek 

ponadto wybrano 8 delegatów na Zjazd Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu, (Lidia Buratyńska, Rafał 

Fularczyk, Robert Jaroszek, Barbara Joachimiak, Jacek Joachimiak, Marian Kluska, Dariusz Parzych i 

Waldemar Wieczorkowski), który odbył się w dniu 11 czerwca br. 

Po wyborach odbyła się dyskusja nad działalnością w rozpoczętej kadencji, najpierw w części oficjalnej a 

następnie w części nie oficjalnej zebrania. 

 

    
 

      
 

         
 

 

 



             
 

 

 

 

 

30 kwietnia 2022 r. KTK Przygoda wziął udział w "I rajdzie rowerowym z cyklu Kujawsko- pomorskie na 

rowery" Przy okazji miłe spotkanie z zaprzyjaźnionymi klubami rowerowymi: 

Masą Turystyczną z Bydgoszczy, Gryfem z Bydgoszczy, Rowerowe Błonie z Bydgoszczy, Torpedo z Solca 

Kujawskiego.  

Na miejscu startu w Wielkiej Nieszawce stawiło się ponad 400 rowerzystów, którzy pod przewodnictwem 

organizatorów i eskorty policji pokonali trasę szosą i leśną drogą około 20 km przez Cierpice, Jarki, Zieloną 

Strugę do Parku Olenderskiego. Nie zawsze było łatwo, ale wszyscy dali radę i świetnie się bawili.  

Na mecie czekał na nas posiłek regeneracyjny i każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. 

Odbyło się losowanie szczęśliwych numerków tym razem z naszego klubu szczęście uśmiechnęło się do 

naszej koleżanki Barbary Joachimiak, która otrzymała bon na 500 zł do sklepu rowerowego. 

Piękny słoneczny dzień spędzony w świetnym towarzystwie z pozytywnie zakręconymi rowerzystami. 

 Miło było się spotkać po tak długim czasie i wspólnie pokręcić. Organizatorom bardzo dziękujemy za 

poczęstunek i bezpieczeństwo podczas rajdu.  

 

 
 

 

 



                                                  

                
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maj 2022  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

W dniu 1 maja 2022 r. nasz klub uczestniczył w VII Gminnym Pierwszomajowym Rajdzie Rowerowym 

Zakrzewko 2022 rajd został zorganizowany przez p. Artura Lubomskiego -radnego Gminy Łysomice oraz 

przez sołtysa Zakrzewka p. Sławomira Zająca.  

Trasa rajdu przebiegała: Toruń-Zakrzewko-Tylice-Sławkowo-Kamionki-Turzno-Gostkowo-Zakrzewko -

Toruń. Dziękujemy za miłą gościnne organizatorom za pyszne ciasto, bigos i grochówkę.   

 

            
 

 



                        
 

5 maja spontanicznie grupa klubowiczów się spotkała na wyjazd wspólny do Unisławia po drodze 

zatrzymując się na kawe i lody gdyż pogoda była słoneczna. 

 

                     
 

 

            
 

 



                                  
 

 

 

Warto a nawet trzeba wspomnieć, iż nasz kolega Jerzy Bednarski uzyskał odznakę krajoznawczo- 

turystyczną „Turysta Chełmży " w stopniu: 

- popularnym 

- brązowym  

- srebrnym  

- złotym 

- za wytrwałość  

 

                                      
                      

 



                                         
 

 

 

 

      
 

Dnia 8 maja 2022 r. odbyła się wycieczka rowerowa zorganizowana przez Klub Turystyki Kolarskiej PTTK 

„Przygoda” i Spółdzielnię Mieszkaniową KOPERNIK. Na miejscu zbiórki przy pomniku Józefa 

Piłsudskiego na pl. Rapackiego stawiło się  42 rowerzystów, aby wspólnie pokręcić pod przewodnictwem 

Waldemara Wieczorkowskiego  i Pani Justyny Popławskiej do Gniewkowa. Tam zostaliśmy zaproszeni 

do restauracji Harasówka na ciepły posiłek; był żurek albo flaczki do wyboru.  Po posileniu się i 

odpoczynku udaliśmy się na rynek w Gniewkowie, aby wziąć udział w konkursach rekreacyjno- 

sprawnościowych. Były rzutki lotkami i kule bule. Oczywiście nie zabrakło lodów, pogaduszek, śmiechu i 

dobrego humoru. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Po skończonych konkurencjach nastąpiło wręczenie 

nagród za czołowe miejsca w konkursach. Czas naszej wycieczki dobiegał końca i trzeba było wracać do 

Torunia. Słońce, uśmiech i dobra zabawa towarzyszyły nam przez cały czas naszego rajdu. Bardzo 

dziękujemy Pani Justynie Popławskiej i Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik za zaproszenie 

na wspólną wycieczkę rowerową w której mogliśmy wziąć udział  

 



               
 

                     
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W dniu 15 maja 2022 r.  odbyła  się spontaniczna wycieczka rowerowa do Chełmna przez Unisław zbiórka 

koło sklepu NETTO przy Szosie Chełmińskiej o godz. 9:30 cała trasa wynosiła ok. 100 km  

Trasę poprowadził nasz kolega Boguś Jankowski. Wśród zapachów naszej pięknej Ojczyzny dotarliśmy do 

celu podróży, gdzie zjedliśmy pyszne lody. W naszej podróży nie mogło zabraknąć pięknych miniatur 

zamków krzyżackich jak i widoku na miasto. Świecie z punktu widokowego jak i ławeczki zakochanych. W 

końcu to miasto miłości. Droga powrotna była z wiatrem w plecy to i tempo od razu wzrosło do średniej 27 

km na godzinę. Dziękujemy wszystkim za wspólne kręcenie i gratulujemy każdemu ponad 100 km 

przejechanych. 

 

 

                
 

 

 

 
 

 

 

W dniu 19 maja 2022 r. spontaniczny wyjazd trójki klubowiczów do Parku Narodowego "Bory Tucholskie 

". Po drodze do Charzykowy parę miejsc do odznaki krajoznawczej odwiedzili 



-Orle Gotycki Kościół p.w. Św. Mikołaja  

-Orle Ruiny dworu obronnego zwanego zamkiem 

-Zespół pałacowo- parkowy w Runowo Krajeńskie 

-Krajeński Park Krajobrazowy  

-Rezerwat przyrody Wąwelno 

-Zespół pałacowo- parkowy w Komierowie 

-Pomnik przyrody głaz narzutowy w Zabartowie 

-Park Narodowy "Bory Tucholskie " 

-Pomnik przyrody "Dąb Bartuś " 

Następnie Jezioro Charzykowskie w pięknych Borach Tucholskich objechali.  

Piękną pogodę mieli i świetnie się bawili. 

 

                      

                       
 

 

 

22 maja 2022 r. pomimo uczestnictwa w XVIII Ogólnopolskim Zlocie Turystyki Kolarskiej w Gołaszewie 

w której KTK Przygoda brała liczny udział (25 osób) mała grupa klubowiczów pokręciła na swoich 

rumakach w "Rodzinnym Rajdzie Rowerowym" organizowanym przez Stowarzyszenie Kurs na Obrowo. 

Trasa prowadziła ze Złotorii do Szkoły Podstawowej w Osieku, gdzie było zakończenie rajdu wraz z 

poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. Bardzo dziękujemy za gościnę i świetną zabawę. 

 



    
 

 

 

                         
 

 

 

 

W dniu 21 maja  odbył się Rajd Śladami bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 

 

                                     

 

 
 

 

 

 



 

W dniach 20-22 maja 2022 r. Klub Przygoda w bardzo licznej grupie wziął udział XVIII Ogólnopolskim 

Zlocie Aktywu Turystyki Kolarskiej organizowanym przez Włocławski Krajoznawczy klub Rowerowy 

PTTK „Cyklista” był to wyjątkowy Zlot ze względu na 15 lecie tego wyjątkowego klubu. Zlot był 

podsumowaniem działalności klubu Cyklista, ten klub działa bardzo prężnie ma na swoim koncie bardzo 

duży dorobek i nie zapomnijmy tworzą ten klub wspaniali ludzie. Klub powstał 16 października 2007 r. 

niespełna pół roku przed rocznicą 100- lecia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTTK we Włocławku. 

Ojcami założycielami tego klubu byli Czesław Kuliński, Zbigniew Suszyński i Paweł Grabczewski, który 

obecnie jest prezesem tego wspaniałego klubu. W piątek 20 maja był dniem przyjmowania uczestników i 

zakwaterowaniem, po uroczystym otwarciu Zlotu odbył się grill i zabawa przy muzyce. 21 maja w drugim 

dniu o godzinie 9:30 uczestnicy wyjechali w trasę przy silnym przeciwnym wietrze odwiedziliśmy skansen 

w Kłóbce. Po drodze zatrzymaliśmy się w Grabkowie, gdzie zostaliśmy miło przyjęci przez koło gospodyń 

wiejskich i orkiestrę strażacką. Po wysłuchaniu koncertu strażackiej orkiestry udaliśmy się do skansenu w 

Kłóbce, tam nas przewodnicy, oprowadzili i wtajemniczyli nas w historie tego wspaniałego Kujawsko-

Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego. A było co zwiedzać i podziwiać. Gorąco polecamy do odwiedzenia 

tego magicznego miejsca. Następnie udaliśmy się na bazę zahaczając o Biedronkę w Kowalu. Cała trasa 

wynosiła ok.50 km. Po dotarciu na bazę chwilę odpoczęliśmy i organizatorzy rozpoczęli konkursy. Był test 

wiedzy krajoznawczej, w której udział wzięła nasza koleżanka Barbara Joachimiak brawo za odwagę. 

Konkurs jazdy rowerem slalomem i konkurs stonoga. Wieczorem było ognisko i dyskoteka, po dwóch latach 

w końcu nastąpiła normalność. 

22 maja w ostatnim dniu naszego wspaniałego pobytu odbyło się po pysznym śniadaniu (a był bardzo dobry 

żurek), wręczenie nagród i podsumowanie całego Zlotu. Wszyscy uczestnicy zlotu byli zachwyceni 

miejscem i organizacją całej imprezy. Wielki ukłoń i podziękowania w stronę Klubu Cyklista za wspaniały 

Zlot. Do zobaczenia na kolejnych Zlotach i kolejnych jubileuszach tego i następnych Klubów. Ale bym 

zapomniał Klub Przygoda bez przygody był by nudny nasza wspaniała koleżanka Lila Buratyńska złapała 

gumę na trasie, ale z pomocą jej ruszyli nasi dzielni chłopaki brawo za wzorową postawę dla nich.  

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       
 

   
 

        



                     
 

                                                            
 

 



 
 

 

 

 

 

28 maja 2022 r. koledzy z KTK Przygoda skorzystali z zaproszenia Katarzyny Pacholskiej z KTR Kujawiak 

Inowrocław i pomino złej pogody wzieli udział w rajdzie rowerowym organizowanym do Obserwatorium 

Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach koło Torunia, kształcącym studentów 

Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. A także służący do obserwacji kosmosu, badaniom 

naukowym, popularyzacji wiedzy o wszechświecie. Po Obserwatorium w Piwnicach oprowadzał nas i 

opowiadał pan Profesor Andrzej Strobel. Wszyscy słuchali z zaciekawieniem. Bardzo dziękujemy 

Profesorowi za kawał historii i wiedzy jaką mogliśmy usłyszeć. Dziękujemy Katarzynie Pacholskiej za 

zorganizowanie świetnego rajdu w którym mogliśmy wziąć udział, Grzesiowi Jasińskiemu i Markowi 

Cerafickiemu dziękujemy za fotorelacje.  

 

 

 

 

   
 

 

 



                 
 

 

 

Dnia 29 maja 2022 r.  KTK Przygoda i Oddział Miejski PTTK w Toruniu zorganizowała " XVII Rajd 

Rowerowy Miłośników Honorowego Krwiodawstwa"  Pod przewodnictwem Waldemara 

Wieczorkowskiego i Rafała Fularczyka pokręciliśmy do Złejwsi Wielkiej na poczęstunek. Otrzymaliśmy 

pamiątkowe gadżety.  Następnie udaliśmy się do Łubianki gdzie odbyły się konkursy w których chętnie 

braliśmy udział Komandor rajdu Dariusz Parzych nakarmił nasze brzuszki była karkóweczka.Wszystkim 

dziękujemy za wspaniałe przygotowany rajd i doborowe towarzystwo. Świetnie  sie bawiliśmy.   

 

 
 

 



 

Wiersz o Przygodzie 

  

Dzisiaj czeka nas przygoda, 

Wyruszajmy, czasu szkoda, 

W bidon soczek, w termos kawa, 

Świetna czeka nas z przygoda zabawa. 

Nie straszne nam będą wiatr ani deszcz, ani nawet żaden kleszcz.  

Bo Przygoda życia doda! 

A może nawet będzie tak, że KTK Przygoda moim życiem będzie co dnia. 

My już Przygodę znaleźliśmy, członkami klubu jesteśmy,  

teraz w każdy weekend z przygodą bawimy się  

na wycieczkę rowerową zapraszamy cię.  

Tylko z nami wybierz się, trasa wcześniej ustalona, godzina zresztą też.  

(autor: Rafał Fularczyk)  

 

 

Czerwiec  

 

1 czerwca 2022 r. KTK Przygoda gościł w Przedszkolu Miejskim nr 9 im. Doroty Gellner, Na zaproszenie 

Pani Dyrektor Małgorzaty Zawadka i naszej wspaniałej koleżanki Wicedyrektor Lilli Buratyńskiej wspólne 

kilometry kręciła. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Świetnie się bawiliśmy kółeczka wokół budynku 

robiliśmy. Pomiędzy hulajnogami, rowerkami przemykaliśmy. Z maluszkami wspaniały Dzień Dziecka 

spędziliśmy. W nagrodę dyplom i słodkości otrzymaliśmy. Podczas tego spotkania KTK Przygoda 

przybliżała zdrowy tryb życia i zachęcała do jazdy rowerem.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

5 czerwca 2022 r. odbył się XXII Rodzinny Rajd Rowerowy z Przygodą" zorganizowany wraz z 

Stowarzyszeniem Aktywna Gmina w Złejwsi Wielkiej. Dopisała nam wspaniała pogoda. 

Był grill, grochówka, lemoniada, ciastka, konkursy, dmuchawce i mnóstwo atrakcji. Wszyscy się dobrze 

bawiliśmy. Bardzo dziękujemy Aktywnej Gminie za zaproszenie, zapewnienie bezpieczeństwa podczas 

przejazdu i świetną zabawę.  

 

 
 

                                                            



 
6 czerwca 2022 r. podczas zebrania klubowego Prezes Waldemar Wieczorkowski wręczył naszemu koledze 

Vice- Prezesowi Bogusiowi Michalakowi Kolarską Odznakę Pielgrzymią w stopniu złotym, gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów.  

 

           
 

 

 

 

W dniu 11 czerwca 2022 r. delegacja klubu KTK Przygoda uczestniczyli w Zjeździe Oddziału Miejskiego 

PTTK w Toruniu im. Marianna Sydowa. Był to Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.  

 

     
 

 

W dniu 16 czerwca odbył się spontaniczny wyjazd klubowiczów do Osady Karbówko  

 



 
 

 

W dniach od 11 -18 czerwca 2022 r. uczestniczyliśmy w 62 Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie 

Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w Kołobrzegu. Na Zlocie uczestniczyło prawie 600 osób z całej 

Polski oraz grupa z Ukrainy.  

Pierwszego dnia nasz klub wybrał trasę, która wiodła z Kołobrzegu przez Ustronie do Gąsek i z powrotem 

wracaliśmy przez piękne ścieżki rowerowe wzdłuż morza. Na trasie ludzie nas pozdrawiali i bardzo 

pozytywnie reagowali na nasz widok.  

 

                     
 

 

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Kołobrzeg na rowerach. Byliśmy w Katedrze, przy latarni, na falochronie, 

molo i znaleźliśmy wszystkie rzeźby mewy o imieniu Marian. To taka lokalna ciekawostka. 

 



       
 

 

 

 

 

 

     
 



 
 

 

Trzeciego dnia jazdy na zlocie to trasa Kołobrzeg- Grzybowo-Dzwierzyno-Karcin-Stary Borek-Korzystno-

Kołobrzeg. Następnego dnia był wyjazd do Dobrzycy, gdzie zwiedzaliśmy ogrody Hortulus.  

Piątego dnia była wycieczka rowerowa do Mrzeżyna. Potem czas spędzony nad Morzem, zwiedzanie portu, 

był czas na smaczny obiad, a jak obiad nad morzem to tylko smaczna ryba. Deser kawa, lody. Ostatni dzień 

zlotu na uroczystym zakończeniu były wręczane puchary, dyplomy, odznaki dla klubów z całej Polski i 

oczywiście dla Przygody również 

 

          
 

 

          
 

 



           
 

         
  

        
 

     
 



Uroczyste rozpoczęcie 62. Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej 

PTTK w Kołobrzegu 

 

 

    
 

      
 

 
 



 
Szkoda, że autor nie wie gdzie leży Toruń. 

 

19 czerwca skoro świt grupka klubowiczów wstała i ruszyli pociągiem do Inowrocławia a następnie na 

kołach do Kruszwicy się udali. Tam wzieli udział w kolejnym etapie Kujawsko- Pomorskie na 

rowery.Wspólnie pokonaliśmy dużą trasę  wokół Gopła. Piękny słoneczny dzień na swoich rowerach  

spędzili. Dużo energii mieli więc na kołach do Torunia z uśmiechem na twarzy wrócili i wspólnie 150 km 

pokonali.  

 

 
 

 

 

 

23 czerwca 2022 r. na zaproszenie Pana Dariusza Chrobaka wzieliśmy udział w Nadwiślańskiej Nocy 

Świętojańskiej we Włęczu pn. „Wisła wciąga" Były warsztaty plecenia wianków i płotów połączone z 

poznawaniem kultury wiślanej, mennonickiej, olenderskie.j Nie zabrakło ogniska, muzyki, śpiewu i tańców. 

Otrzymaliśmy statuetkę Słowiańskiego Raroga. Dziękujemy organizatorom ze Stowarzyszenia „Czyż-Nie” 

za gościnę i wspólną zabawę.  

 



     
 

 

 
 

 

 

 

 26 czerwca 2022 r. KTK Przygoda zorganizował już XLI Świętojanski Rajd Rowerowy. Zbiórka 

uczestników odbyła się  przy wjeździe do Fortu IV przy ul. Chrobrego w Toruniu, o godzinie 10:00, zaś 

metą rajdu było  Gospodarstwo Agroturystyczne GROT w Mirakowie Państwa Gębickich nad Jeziorem 

Chełmżyńskim, łączna długość trasy wynosiła ok. 40 km.  Uczestniczyło w nim bardzo wielu fanów dwóch 

kółek w tym zaprzyjaźnione kluby Torpedo z Solca Kujawskiego oraz Rowerowe Błonie z Bydgoszczy, a 

także zaprzyjaźnieni niezrzeszeni sympatycy naszego klubu. W rajdzie uczestniczło 47 rowerzystów. 

Komandorem rajdu był  Waldemar Wieczorkowski. Na miejscu były konkursy, można było się wykapać w 

jeziorze, niektórzy się nawet opali. Po Konkursach czekały na wszystkich uczestników pyszne zapiekanki. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


