Gazetka Klubu KTK Przygoda w Toruniu
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W tym numerze:
1. Słowo wstępne Prezesa
2. Relacje z imprez w okresie Lipiec-Wrzesień 2022 r.

Pozdrawiam wszystkich czytelników.
Podsumowując trzeci kwartał 2022 roku, przekazujemy trzeci numer naszej klubowej gazetki i zapraszamy do
zapoznania się z działalnością Klubu Turystyki Kolarskiej „PRZYGODA” w tym okresie. Zrealizowaliśmy wszystkie
zaplanowane imprezy, doszły wycieczki ogłoszone spontanicznie oraz uczestnictwo dziewięcioro członków klubu w
XVI Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej w Meppel w północnej Holandii, który odbył się w dniach 9 - 16 lipca
br. (wiele wspaniałych wrażeń z pobytu w Holandii). Poza tym w lipcu i w pierwszej połowie sierpnia, odbyło się kilka
wycieczek spontanicznych, indywidualne wyjazdy po prawie całej Polsce, oraz bardzo ważna uroczystość: ślub
naszych klubowiczów Marioli i Rafała. Od 20 sierpnia przez kolejne cztery weekendy uczestniczyliśmy w dożynkach
zaprzyjaźnionych z klubem samorządów: Powiatu Toruńskiego oraz gmin Chełmża, Zławieś Wielka i Łysomice. We
wrześniu najważniejszą imprezą zorganizowaną przez Klub był tradycyjny XV Ogólnopolski Zlot Rowerowy w
Przyjezierzu.
Relacje z wydarzeń w trzecim kwartale 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 Rafała
Fularczyk. Dziękuję bardzo autorom oraz wszystkim członkom klubu, którzy przyczynili się
do realizacji tych przedsięwzięć. Następna gazetka podsumowująca czwarty kwartał przesłana będzie w styczniu
przyszłego roku.
Życzymy wszystkim czytelnikom spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szampańskiej zabawy
sylwestrowej witając Nowy 2023 Rok.
Pozdrawiam
Waldemar Wieczorkowski

Klub Turystyki Kolarskiej KTK Przygoda przy Oddziale PTTK w Toruniu od 9 do 16 lipca 2022 roku uczestniczył kolejny
raz w międzynarodowym zlocie turystów kolarzy z całej Europy Organizowany przez UECT 16. Europejski Tydzień
Turystyki Rowerowej w 2022 r. odbył się w Holandii. Rowerzyści z całej Europy zostali powitani w Meppel, mieście
liczącym 34 000 mieszkańców, w prowincji Drenthe w północno-zachodniej Holandii. Prowincja Drenthe oferowała
typowe holenderskie krajobrazy z kanałami, wiatrakami, saksońskimi farmami i wieloma malowniczymi wioskami,
takimi jak Giethoorn (Wenecja Północy) położona 10 km od Meppel. Założona w 1422 r. miejscowość Meppel
rozwinęła się w XVI w. dzięki wydobyciu torfu i z czasem stała się miastem handlowym, którym jest do dziś. Dzięki
obecności licznych kanałów Meppel zyskał przydomek Klein-Amsterdam. Deptaki w historycznym centrum miasta i
dzielnicy Oud-Zuid oferowały możliwość zwiedzenia kościoła Grote de Mariakerk i jego wieży zbudowanej w 1422
roku, dwóch wiatraków: Molen de Weert i Molen de Vlijt, które nadal działają oraz Drukkerijmuseum. Ambicją
organizatorów było, aby impreza ta stała się wizytówką kolarstwa turystycznego w Europie, bo cykloturystyka jest
jedną z aktywności relaksacyjnych, poznawczych i wypoczynkowych oraz samodzielnym uprawianiu sportu. Zlot ten
odbywał się na początku lipca w ciągu jednego tygodnia, w jednym z krajów należących do Europejskiej Unii
Rowerowej (UECT).

dniu 13 lipca Podążając śladem poetów koleżanki i koledzy z „Przygody” pokręcili w stronę Łazieńca. Odwiedzili Dom
Rodzinny Edwarda Stachury serdeczne podziękowania dla Pani Marzeny i Pana Karola za umożliwienie wejścia i
wprowadzenie w świat poezji Stachury. Przy okazji odwiedzili miejsca upamiętniające Hieronima Derdowskiego,
Fryderyka Skarbka, Adama Freytaga, Samuela Bogumiła Lindego.

W dniu 16 lipca, mimo iż pogoda była zmienna udało się wyruszyć w Słońcu do Inowrocławia potem niestety zaczął
padać deszcz pojawiła się nawet burza, ale grupa się nie podała i dotarła do Inowrocławia. W Inowrocławiu
odwiedzili Pomnik i Muzeum Jana Kasprowicza, Tężnie też odwiedzili. I na kołach wrócili do Torunia.

W dniu 15 sierpnia pomimo sezonu urlopowego w skromnym gronie się spotkali się członkowie Przygody i w stronę
Mirakowa i Chełmży pokręcili. Świetnie się bawili a przy okazji przyjaciół z grupy pieszej PTTK Toruń Jacka i Henia
spotkali.

W dniu 19.08.2022 r w Urzędzie Stanu Cywilnego w Toruniu nasza kol. Mariola i kol. Rafał powiedzieli sobie Tak.
Nasza Delegacja klubowa postanowiła tego dnia towarzyszyć im i zorganizowali szpaler z rowerów przed urzędem i
dzwoneczkami na nowej drodze życia im zadzwonili.

Dnia 20.08.2022 r. Klub Przygoda udał się na wspólny wyjazd do Łubianki. Gdzie miały miejsce Powiatowo-Gminne
Dożynki sporą grupą dojechaliśmy na miejsce, gdzie piękne wieńce dożynkowe podziwialiśmy i w miłym
towarzystwie przy rozmowach popołudnie spędziliśmy. Gwiazdą wieczoru był Zenek Martyniuk.

W dniu 20 sierpnia udało się zorganizować małej grupie wyjazd szlakiem " Odznaki Chełmżyńskiej" którą robi nasz
kolega Grzegorz Borkowski. Pomimo upału parę miejsc odwiedzili i świetnie się bawili. Następnie w stronę domu
pojechali.

Dnia 27.08.2022r. odbył się wyjazd na dożynki do Sołectwa Windak Gminna Chełmża.
Pod przewodnictwem Waldemara Wieczorkowskiego pokręciliśmy na swoich rowerach przez Świerczynki,
Kończewice do Windak. Na miejscu mogliśmy podziwiać dożynkowe wieńce, rękodzieła, stoiska z lokalnymi
produktami. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i konkursów. W tle do zabawy zachęcał Zespół Polskie Kwiaty i Bayer Full.
Bardzo dziękujemy Wójtowi Gminy Chełmża Panu Jackowi Czarneckiemu za gościnę. Gratulacje dla naszego seniora
Ignacego, który pokonał z nami całą trasę na swoim rowerze.

Dnia 3.09.2022r. Sobotnie popołudnie Przygoda spędziła na Dożynkach Gminnych w Złejwsi Małej Na miejscu
mogliśmy podziwiać dożynkowe wieńce, rękodzieła, stoiska z lokalnymi produktami przygotowane przez Koła
Gospodyń Wiejskich. W tle słychać było Koncert Tribute to Maanam show a gwiazdą wieczoru był Czadoman. Była
też grochówka, kiełbaski z grilla. Dziękujemy za gościnę.

W dniu 4.09.2022r odbył się II Rajd Pożegnanie Lata do Gospodarstwa Agroturystycznego Grot w Mirakowie. Trasa
wiodła przez Papowo Toruńskie, Zakrzewko, Tylice, Sławkowo do Mirakowa. Po wstępnym wprowadzeniu przez
Prezesa Waldemara Wieczorkowskiego i Komandora Rafała Fularczyka do Gospodarstwa Agroturystycznego Grot
Państwa Gembickich w Mirakowie pokręciliśmy. Tam też odbyły się konkursy, była również smaczna zapiekanka i
wafelek teatralny na zaspokojenie głodu. Na zakończenie rajdu Prezes wręczył nagrody za udział w konkursach.
Bardzo dziękujemy wszystkim za wspólne kręcenie Przyjaciołom z Masy Turystycznej Bydgoszcz i Rowerzystom z
Grudziądza za odwiedziny, Serdeczne podziękowania dla Państwa Gembickich za gościnę i przygotowanie dla nas
posiłku.

W dniu 11 września 2022 Przygoda wzięła udział w Dożynkach Gminnych w Kamionkach Małych nad jeziorem. Na
miejscu mogliśmy podziwiać dożynkowe wieńce i skosztować lokalnych produktów. Kolega Marian odebrał nagrodę
za II miejsce na najpiękniejszy ogród. Wszyscy świetnie się bawiliśmy i miło dzień spędziliśmy.

W dniach od 16 do 18 Września odbył się XV Ogólnopolski Zlot Turystyki Kolarskiej PTTK w Przyjezierzu
organizowanym przez Nasz Klub Przygoda. Bazą zlotu był Ośrodek Wypoczynkowy Klaudia i Klaudia Bis Lidii i
Wiesława Baranowskich przy ul. Bukowej. Celem zlotu, była przede wszystkim popularyzacja turystyki rowerowej,
ćwiczenie kondycji, a przy okazji promowanie pięknych turystycznie rejonów województwa kujawsko-pomorskiego.
Komandorem Zlotu był Waldemar Wieczorkowski. W tegorocznej, trzydniowej imprezie uczestniczyło 111
uczestników (w tym 76 pełne 3 dni, oraz 35 osób w sobotę) z 11 klubów turystyki kolarskiej oraz turyści indywidualni
reprezentujący kluby: Przygoda Toruń, Torpedo Solec Kujawski, Na fali Gdynia, Ciklo Konin, Kalinka Grudziądz,
BeneqTeam Płock, Masa Turystyczna Bydgoszcz, Horyzont Izbica Kujawska, Goplanie Kruszwica, Kujawiak
Inowrocław, PTTK Strzelno oraz osoby z Gdańska i Chojnic. I dnia odbyło się przyjmowanie rowerzystów z całej polski.
Wieczorem mogliśmy liczyć na bardzo dobrą kolacje następnie wieczorem przy muzyce mogliśmy liczyć na wspaniałą
zabawę taneczną. Drugiego dnia wyruszyliśmy w trasę. Trasa przejazdu: Przyjezierze- Wójcin -Wilczyn - Wilczogóra Kleczew -Wygoda- Kazimierz Biskupi. Cykliści na trasie zwiedzili zabytkowy kościół w Wiczogórze, a następnie w
Kazimierzu Biskupim kościół św. Marcina, w którym znajdują się relikwie Pięciu Braci Męczenników, kościół św. Jana
Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników z 1518 roku z klasztorem bernardynów oraz cmentarny drewniany kościół św.
Izaaka z 1640 roku. Po zwiedzaniu zabytków cykliści przejechali na lotnisko Aeroklubu Konińskiego w Kazimierzu,
gdzie zostali podjęci przez wójta gminy Grzegorza Maciejewskiego oraz dyrektora GOK Jerzego Maciejewskiego
ciepłym posiłkiem (żurek, kiełbaski, kawa, herbata). Specjalnie dla cyklistów wystąpił lokalny zespół muzyczny, który
zagrał kilka standardów muzyki rozrywkowej. Po powrocie z trasy rajdu, na terenie ośrodka w Przyjezierzu odbył się
wieczorek taneczny, wspólne grillowanie oraz liczne konkursy i atrakcje turystyczne. Zakończenie rajdu nastąpiło w
niedzielę, 18 września, które połączone zostało z wręczeniem pucharów i nagród. Puchar marszałka województwa
kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego dla najaktywniejszego klubu otrzymał w tym roku Klub Horyzont z Izbicy
Kujawskiej. Puchar prezydenta Torunia Michała Zaleskiego za zwycięstwo w konkursie strzeleckim zdobyła Anna
Chruścicka z klubu Kalinka z Grudziądza. Puchar starosty mogileńskiego Tomasza Krzesińskiego za zwycięstwo w
konkursie darta otrzymał Eugeniusz Kwiatkowski z Klubu Ciklo z Konina. Puchar wójta gminy Jeziora Wielkie Dariusza
Ciesielczyka za zwycięstwo w konkursie rzutów kołem otrzymał Mirosław Dobek z klubu Kalinka z Grudziądza.
Statuetka Nadleśniczego Wojciecha Wojtasińskiego za 2. miejsce w konkursie rzutów kołem trafiła do Bogusława
Jankowskiego z Klubu Przygoda z Torunia. Puchar prezesa Klubu Przygoda Waldemara Wieczorkowskiego dla
najstarszego uczestnika zlotu otrzymał Andrzej Lewicki z Klubu Przygoda z Torunia. Impreza wzorem lat ubiegłych
przebiegała pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, prezydenta Torunia
Michała Zaleskiego, starosty mogileńskiego Tomasza Krzesińskiego, wójta Jezior Wielkich Dariusza Ciesielczyka,
burmistrza Strzelna Dariusza Chudzińskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa w Miradzu Wojciecha Wojtasińskiego,
wójta Kazimierza Biskupiego Grzegorza Maciejewskiego oraz prezesa OM PTTK w Toruniu Henryka Miłoszewskiego.
Organizatorem zlotu był Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu, KTK Przygoda w Toruniu i PTTK Oddział
w Strzelnie z prezesem Zbigniewem Domańskim.

. W dniu 24 września mała grupa rowerzystów zebrała się i pociągiem udała się do Włocławka po zwiedzeniu
Włocławka na kołach wrócili i parę miejsc po drodze odwiedzili.

W dniu 25 września Przygoda wzięła udział w rajdzie rowerowym organizowanym przez Stowarzyszenie Aktywna
Gmina.Pod przewodnictwem Waldemara Wieczorkowskiego pojechaliśmy do Górska skąd razem z Organizatorami
udaliśmy się w dalszą trasę do Stawów Przysieckich. Był poczęstunek kawka herbatka i kiełbaska z grilla. Wzięliśmy
udział w konkursach. Piękny słoneczny dzień spędzony w świetnym towarzystwie. Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu
Aktywna Gmina za zaproszenie, gościnę i super zabawę.

Uwaga !!!!!
Duża zmiana w przepisach dla kierowców i rowerzystów
Rowerzyści stracili pierwszeństwo przed przejazdami rowerowymi. W listopadzie 2021 zmodyfikowano przepisy i
obecnie kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa jedynie rowerzystom, którzy znajdują się na przejeździe. Kiedy na
niego wjeżdżają, pierwszeństwa nie mają, a w razie wypadku można uznać, że "wtargnęli na drogę" — pisze portal
next.gazeta.pl, powołując się na serwis brd24.pl. Modyfikacja przepisów nastąpiła przy okazji zmiany rozporządzenia
ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
"Usunięty przepis dotyczył znaków D-6a (przejazd dla rowerzystów) oraz D-6b (przejście dla pieszych i przejazd dla
rowerzystów) — czytamy w serwisie. Według informacji brd.24.pl w ministerstwie infrastruktury trwają też prace
nad objęciem rowerzystów "zakazem wjeżdżania bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd".Co istotne, modyfikacja
przepisów bez poinformowania o tym użytkowników dróg może mieć swoje konsekwencje, nie tylko natury prawnej.
Przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu zarówno rowerzystów, jak i kierowców.
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