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Szanowne Koleżanki i Koledzy
W dniu 1 kwietnia (i to nie Prima Aprilisowy żart) przekazujemy Wam pierwszy numer
gazetki Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK "PRZYGODA" w Toruniu. Autorem i pomysłodawcą
gazetki jest kol. Rafał Fularczyk, który wykorzystując relacje i zdjęcia z wspólnych klubowych wycieczek, rajdów i zlotów, przygotowywanych przez kol. Magdę Olkiewicz oraz
innych uczestników imprez zbiera w "elektroniczną" kronikę dodając informacje z życia
Klubu i inne ciekawostki. Gazetka jest planowana jako kwartalnik, przesyłana osobom
zainteresowanym oraz zaprzyjaźnionym klubom drogą mailową. Serdecznie dziękuję kol.
Rafałowi za inicjatywę, życząc wytrwałości, a wszystkim czytelnikom miłej lektury ze
wspólnych wypraw, jednocześnie zachęcam do współpracy z autorem.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, życzę wszystkim zdrowia,
wszelkiej pomyślności i wielu wrażeń podczas turystycznych wypraw.
Waldek Wieczorkowski

prezes KTK PTTK "PRZYGODA" w Toruniu

Kalendarz imprez na 2022r.
TERMIN

NAZWA

MIEJSCE

02.01.2022

XI Rajd Noworoczny

Leniczówka Olek

13..02.2022

XI Walentynkowy Rajd Rowerowy

Zławieś Wielka

13.03.2022

XXII Rowerowy Rajd Pamięci Członków Klubu "Przygody"

okolice Torunia

03.04.2022

Niedzielna Wycieczka Rowerowa

okolice Torunia

18.04.2022

XLII Wielkanocny Rajd Rowerowy z Przygodą

24.04.2022

XVIII Rocznicowy Zlot z Okazji Otwarcia Szlaku Rowerowego w
okolicy Czernikowa

08.05.2022

Niedzielna Wycieczka Rowerowa

29.05.2022

XVII Rajd Rowerowy Honorowych Dawców Krwi

Zławieś Wielka-Łubianka

05.06.2022
24-26.06.2022
03.07.2022
28.08.2022
04.09.2022
16-18.09.2022
02.10.2022
09.10.2022

XXII Rodzinny Rajd Rowerowy
XLI Świętojański Rajd Rowerowy
Niedzielna wycieczka rowerowa
Niedzielna wycieczka rowerowa
Niedzielna wycieczka rowerowa
XV Ogólnopolski Zlot Rowerowy w Przyjezierzu
Niedzielna wycieczka rowerowa
X Rajd Rowerowy "Ziemniak z PRZYGODĄ"

Łubianka
Mirakowo
okolice Torunia
okolice Torunia
okolice Torunia
Przyjezierze
okolice Torunia
Zławieś Mała

23.10.2022

XI Rajd Rowerowy "Podziwiamy Polską Złotą Jesień"

okolice Torunia

11.11.2022

VIII Rajd Rowerowy z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę

okolice Torunia

04.12.2022

V Rajd Barbórkowy z Przygodą

okolice Torunia

Barbarka

okolice Czernikowa

okolice Torunia

Terminy i miejsca Rajdów mogą ulec zmianie proszę na bieżąco zapoznawać się z informacjami
na naszych stronach www.ktk-przygoda.pl i na stronie Facebook

Tam warto być
TERMIN
11.06-18.06.2022
09.07-16.07.2022

NAZWA
MIEJSCE
61 OGÓLNOPPOLSKI SZKOLENIOWY ZLOT
PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK
Kołobrzeg
w Kołobrzegu
16 Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej
MEPPEL- Holandia
UECT

Relacje z Rajdu Noworocznego
02.01.2022r
W niedzielę 2.01.2022 Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Przygoda” zorganizował rozpoczynający nasz sezon „Rajd Noworoczny 2022”. Na miejscu zbiórki przy Netto na Szosie Chełmińskiej
stawiła się spora grupa rowerzystów, którzy pod przewodnictwem Komandora Waldemara Wieczorkowskiego pokręcili na swoich rumakach w stronę Leśnictwa Olek, aby tam wspólnie powitać Nowy Rok 2022. Na miejscu czekało już na nas ognisko przygotowane przez Jurka i Mariana,
przy którym mogliśmy się ogrzać, powspominać wspólne wyjazdy i snuć plany na przyszłe wypady rowerowe. Kolega Marian Kluska przygotował dla nas pyszny gulasz na dziczyźnie. Palce
lizać. Bardzo dziękujemy za serce jakie włożył w przygotowanie dania, które pobudziło nasze
kupki smakowe i podniebienie. Była kawka, herbatka, ciasteczko, własnoręcznie wypiekany
przez koleżankę Basię Joachimiak chleb. Oczywiście nie zabrakło szampana i noworocznych życzeń złożonych przez Prezesa klubu Waldemara Wieczorkowskiego. Nowy Rok powitaliśmy w
gronie 32 przyjaciół z którymi świetnie się bawiliśmy i dobry humor mieliśmy. Bardzo dziękujemy wszystkim za wspólny udział. Wszystkich pozdrawiamy i na Nowy Rok 2022 najserdeczniejsze życzenia wszystkim składamy

Relacja z Rajdu Trzech Króli 6 Stycznia 2022r

Święto Trzech Króli Ktk Przygoda na rumakach swoich spędziła. Nasz cel to wspólny relaks na rowerze a przy okazji
sprawdzenie przedłużonej drogi rowerowej za Górskiem w stronę Złejwsi Wielkiej Pogoda nas nie wystraszyła. Pomimo
wiatru pokręciliśmy w stronę Barbarki a tam miłe spotkanie z Wójtem Gminy Chełmża Panem Jackiem Czarneckim . Chwilę sobie pogawędziliśmy i w trasę dalszą ruszyliśmy. Następnie udaliśmy się w stronę Zarośli Cieńkich i Gutowa By z stamtąd wrócić nowym odcinkiem drogi rowerowej od Łążyna w stronę Górska. Po drodze piękny pomnik przyrody Dąb Szypułkowy Odwiedziliśmy.

Miło spędzony dzień z przyjaciółmi

Relacje z Rajdu w dniu 09.01.2022r
Piękne słoneczko dzisiaj świeciło pomimo śniegu na drogach rowerowych zachęcało do jazdy na naszych
rumakach Więc KTK Przygoda na spontaniczny wyjazd się spotkała i w stronę Zamku Bierzgłowskiego
pognała Przy okazji nowym odcinkiem drogi rowerowej oddanym do użytku w stronę Zamku przejechała
Gleby nie zaliczyliśmy ale najważniejsze że się dotleniliśmy i przyjemność z jazdy mieliśmy.

W niedzielę 30 stycznia 2022 roku odbyła się wycieczka rowerowa do Piwnic. Trasę wynoszącą
ok. 25 km poprowadził przodownik turystyki kolarskiej Bogumił Michalak. W miejscu rekreacji i
wypoczynku w Piwnicach odbył się poczęstunek a także gorąca grochówka autorstwa mistrza ceremonii Mariana Kluski. Miło spędzaliśmy czas przy rozpalonym ognisko, przy ciepłej kawie i herbacie oraz aktywnie uczestnicząc w konkursach.

30.01.2022r Nasz klub zorganizował wycieczkę rowerową do Piwnic.
Trasa wynosiła ok.25km wycieczkę poprowadził przodownik turystyki kolarskiej kolega Bogumił Michalak.
Na miejscu czekał dla wszystkich poczęstunek Grochówka autorstwa mistrza ceremonii Mariana Kluski.
Było ognisko, ciepłe napoje i konkursy rekreacyjne.

W dniu 13.02.2022 Klub Turystyki Kolarskiej PTTK "Przygoda" zorganizował
XI Walentynkowy Rajd Rowerowy dla członków naszego Klubu oraz jego sympatyków, do
miejscowości Mała Zławieś ,wspólny przejazd drogą rowerową przez Przysiek, Rozgarty,
Górsk, Gutowo do Małej Złejwsi, gdzie był dłuższy postój na posiłek oraz konkursy po czym
nastąpił powrót do Torunia długość całej trasy to ok. 45 km było dużo humoru i miła atmosfera.

Słoneczko KtK ujrzała i w 30 km trasę się udała zwiedzając okolice i do Muzeum
Papiernictwa i Druku w Grębocinie .

W dniu 14.02.2022r zorganizowaliśmy spontaniczną wycieczkę do Zielonej Strugi w Dybowie.
Po drodze zajechaliśmy do Etnograficznego Parku Olenderskiego w Wielkiej Nieszawce.

W dniu 1.03.2022r KtK Przygoda ujrzała więcej Słońca i postanowiła się grupka klubowiczów

Skrzyknąć i dosiąść swoje rowerowe rumaki i udać się do Ciechocinka pod przewodnictwem
Naszych kolegów Stefana i Jurka. Wycieczka była bardzo udana ekipa zgrana humory nam
dopisywały.

6 marca 2022 r. Klub Turystyki Kolarskiej PTTK "Przygoda" zorganizował wycieczkę
rowerową z okazji Dnia Kobiet, zbiórka odbyła się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsuskiego
przy pl. Rapackiego w Toruniu o godz. 10.00 trasa wiodła przez Małą Nieszawkę, Wielką Nieszawkę do Dybowa, gdzie na parkingu leśnym nad Zielonką rozpalone było ognisko z pieczeniem
kiełbasek, oraz konkursy i inne niespodzianki przygotowane dla kobiet.
Łączna długość trasy wynosiła ok. 25 km. Wycieczkę organizowali klubowi mężczyźni.

10.03.2022r Spontanicznie członkowie klubu KTK Przygoda wybrała się na rowerach na pobliskie plaże nad
jeziorem w Mirakowie, Zalesiu, Kamionkach. W tym dniu nasze koleżanki z klubu Przygoda złożyły życzenia z
okazji Dnia Mężczyzny. Wszyscy byli bardzo zadowoleni do tego pogoda była piękna.

13 marca 2022 r. Klub Turystyki Kolarskiej "PRZYGODA" zorganizował XXII RAJD PAMIĘCI
CZŁONKÓW KLUBU "PRZYGODA". Chcielibyśmy aby pamięć o tych których już nie ma z
Nami nie zaginęła .
Trasa wycieczki:Toruń- Grębocin-Papowo Toruńskie - Osieki- Toruń długość trasy wynosiła
ok.30 km.
Członkowie KLUBU PRZYGODA o których pamiętamy ;
Odeszli będąc członkami klubu
1.Marek Lewandowski lato 1997 /1511/
2.Marek Sawicki 10.03.1999 /1359/
3.Bronisław Zembko 7.03.2000 /1358/
4. Andrzej Świontek 11.07.2011 ------5..Roman Dahl 21.05.2012 / 6499/
6.Elżbieta Jarmoszewicz 12.04 2016 /6229/
7.Janina Kurniewicz 27.10.2016 ------8.Andrzej Troch 18.06.2017 /2738/
9.Jerzy Czaplewski 1.10. 2018 / 840 /
10. Bogdan Czerner 10.03.2019 /2730 /
Odeszli byli członkowie klubu
1.Marek Lipka-Wszołczyk 14.04.2010 /1508/
2.Marian Michalak 26.01.2014 /2272/
3.Barbara Troch 30.03.2016 /2727/
4. Barbara Kiełbasińska 16.12.2016 -----5. Piotr Wojdowski 26.09.2020 /2278/
6. Jerzy Borcan 29.09.2021 ------

W dniu 20 marca 2022 roku KTK Przygoda wyjechała na I turę zdobycia odznaki PTTK Turysta
Chełmży. Szlak wiódł nas od Torunia przez Nawre Głuchowo Chełmże Biskupice do Torunia.
Humory dopisywały pomimo czasem wiatru w twarz. Ponad 70 km pokonane . Do zobaczenia w
II etapie.

W dniu 26.03.2022r Sobotnie popołudnie KtK Przygoda spędziła na "Wiosennej Masie Rowerowej"
organizowanej przez Stowarzyszenie Rowerowe Toruń Miło spędzony czas z pozytywnie zakręconymi
rowerzystami W drodze powrotnej odwiedziliśmy miejsca poświęcone twórcom literackim.

W niedziele 27.03.2022r odbył się Rajd KtK Przygoda przebieg trasy był następujący:
Toruń, Grabowice,Osiek nad Wisłą,Obrowo, Czernikowo, Zimny Zdrój, Sąsieczno potem
powrót do Torunia całkowita trasa wynosiła 70 km.Trasę poprowadził nasz kolega Stefan
Pogoda nam dopisała humory również.

Humor Rowerzysty
Jedzie facet na rowerze i nagle urwał mu się pedał. Podniósł go
mały chłopiec, macha nim i krzyczy:
- Peeeedaaaaał, peeeeeeeedaaaaaaał!
Facet odwraca się i mówi:
- Mój ty mały psychologu...
Mam problemy z rowerem.
- Jakie, blondynko?
- No, jechać nie chce.
- A wsiadłaś na niego?
- A..., no tak.
Teściowa jedzie na rowerze. Zatrzymuje ją zięć i pyta:
- Gdzie mama jedzie?
- A na cmentarz, synku.
- To dobrze, ale kto przyprowadzi rower?!
Wpada zdenerwowany zając do knajpy i krzyczy:
- Kto mi pomalował rower na zielono!?
Wstaje niedźwiedź:
- Ja, a co?!
Zając (przyciszonym głosem):
- Nic, chciałem tylko spytać, kiedy wyschnie...
Spotyka niedźwiedź zajączka na rowerze.
- Zajączku, skąd masz rower?
- Nie pije się, to się ma - odpowiada zajączek.
Na drugi dzień jedzie zajączek rowerem, a obok niego przelatuje niedźwiedź helikopterem.
- Niedźwiedziu, skąd masz taki ładny helikopterek?
- Sprzedało się butelki, to się ma…
Sherlock Holmes podjechał do sklepu rowerem. Zanim wszedł do środka, do siodełka przyczepił
karteczkę: "Kradzież zbyteczna. Sherlock Holmes". Gdy wyszedł ze sklepu, w miejscu, gdzie
przed chwilą stał rower, znalazł karteczkę: "Pościg zbyteczny. Ryszard Szurkowski"
Ktoś mi ukradł rower - skarży się pastorowi ksiądz.
- Wiem, jak go możesz odzyskać. Jutro w czasie mszy wymień dziesięć przykazań - kiedy dojdziesz do "nie kradnij", jeden z parafian na pewno się zaczerwieni.
W poniedziałek pastor spotyka się z księdzem i pyta:
- Czy sprawa z rowerem się wyjaśniła?
- Tak, zrobiłem, jak mi poradziłeś, i kiedy doszedłem do "nie cudzołóż", przypomniałem sobie,
gdzie go postawiłem...

Ciekawostki rowerowe

1. Pierwotne nazwy roweru to welocyped i bicykl.
2. Pierwszy prototyp roweru został zbudowany przez francuskiego hrabiego Mède de Sivrac w 1790 roku. Umożliwiał wyłącznie jazdę w jednym kierunku (nie dało się nim skręcać).
3. Twórcą współczesnego roweru jest niemiecki wynalazca Karl Drais. Pojazd, który opatentował w
1818 roku, nie posiadał pedałów (jechało się odpychając nogami od ziemi).
4. Rower górski powstał w latach 70. XX wieku, dzięki współpracy pięciu osób (Joe Breeze, Tom Ritchey, Charles Kelly, John Finnley Scott, Gary Fisher), a do produkcji został wypuszczony w 1978
roku.
5. Do 1888 roku jeżdżono na pełnych, gumowych oponach. Potem na pneumatycznych oponach rowerowych stanowiących wynalazek szkockiego lekarza John’a Boyd’a Dunlopa.
6. Skórzane siodełko Brooks B17 jest produkowane w niezmienionej fomie od ponad 120 lat.
7. Handbike rower dla osób niepełnosprawnych. Jak sama nazwa wskazuje – jest napędzany siłą rąk.
8. Tandem to dwuosobowa wersja roweru.
9. Monocykl to rodzaj roweru posiadający jedno koło. Jest bardzo często wykorzystywany przez cyrkowców.
10. Najdłuższym rowerem na świecie (42 m) jechało równocześnie 20 osób. Rekord ustanowiono w 2015
roku w Australii, pokonując dystans 100 metrów.
11. Najmniejszy rower świata ma koła o średnicy 1,9 cm. W 1988 roku Australijczyk Neville Patten przejechał na nim 4 metry.
12. Najwyższy dwukołowy rower na świecie liczy 5,5 metra wysokości. Stworzył go Kubańczyk Felix
Guirola.
13. Największy rower na świecie liczy 3,7 m wysokości i 7,8 m długości. Jego twórcą jest Niemiec Didi
Senft.
14. Od 2000 roku rower szosowy biorący udział w zawodach nie może ważyć mniej niż 6,8 kg.
15. Fairwheel Bikes to firma, która stworzyła najlżejszy rower na świecie. Waży zaledwie 2,7 kg.
16. Instalacja Ghost Bike (duch roweru) – rower w całości pomalowany na biało – ma upamiętniać rowerzystę zabitego w wyniku wypadku drogowego.
17. Aktualny rekord prędkości w jeździe na rowerze poziomym po płaskiej nawierzchni wynosi 132,5
km/h.
18. Rokrocznie zmniejsza się liczba dzieci w wieku szkolnym korzystających z rowerów. Na przestrzeni
ostatnich 30 lat spadła z 82% do 14%.
19. Tymczasem blisko 60% mieszkańców Amsterdamu (1,2 mln) używa roweru jako podstawowego
środka lokomocji.
20. Na jednego mieszkańca Amsterdamu przypada 1,1 roweru.
21. Jedną z najstarszych organizacji sportowych w Polsce jest Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Liczy przeszło 130 lat (zostało założone w 1886 roku).
22. W latach 1911-1931 trasa Tour de France liczyła nawet 5000 km. Obecnie kolarze pokonują 60-70%
tego dystansu.
23. Samochód osobowy wytwarza 12 razy więcej gramów CO2 na pasażera, na każdy pokonany kilometr
niż rower.
24. Energia, którą pochłania produkcja jednego samochodu wystarczy na wyprodukowanie ponad 100
rowerów.
25. 25-letni mężczyzna o wadze 73 kg i wzroście 173 cm pokonując na rowerze 100 km ze średnią prędkością 20 km/h spali około 3400 kcal.
Trzy godziny jazdy tygodniowo na rowerze zmniejszają ryzyko zawału serca aż o 50%.

